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Atelierul V. ȘTIINȚE PEDAGOGICE ȘI PSIHOLOGICE 
 

 

 

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE: 

PRACTICI EUROPENE 

 

AFANAS Aliona, doctor,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Résumé: L’article présente la formation professionnelle continue des enseignants au niveau 

européen. Améliorer la qualité de la formation professionnelle dispensée dans le secondaire est une 

priorité, investir dans l’apprentissage pour élever le niveau global de la compétence professionnelle. 

La formation professionnelle continue des enseignants représente un élément déterminant pour le 

succès d’une politique d’évolution du système éducatif. Il y a plusieurs objectifs qui contribuent  à la 

formation des enseignants. 

 

Ţările care au reformat profund sistemul educaţional în ultimii ani, au plasat formarea 

profesorilor în centrul preocupărilor profesionale. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice 

este prima pârghie pentru îmbunătăţirea eficienţei sistemului educaţional. În Franţa a fost realizată 

reforma în formarea profesională continuă, aspectele cheie ale acesteia pot fi rezumate prin patru 

obiective: primul obiectiv constă în atragerea studenţilor pentru profesia de cadru didactic; al doilea 

obiectiv reprezintă o formare profesională mai calitativă, centrată pe nevoile cadrelor didactice; un alt 

obiectiv reprezintă ghidarea tinerilor profesori la începutul carierei profesionale; şi, în sfârşit, al 

patrulea obiectiv şi ultimul constă în menţinerea profesorilor la această meserie, oferindu-le 

posibilităţi de dezvoltare profesională, ascensiune în carieră, dar, de asemenea, de a le oferi acces la 

formarea profesională continuă. 

Vom analiza succint fiecare obiectiv, pornind de la promovarea vocaţiei profesionale: cum să 

determinăm studenţii să opteze pentru profesia de cadru didactic. A determina să opteze, mai întâi de 

toate, studenţii buni pentru această meserie sau, cel puţin, studenţii care au cele mai bune competenţe 

pentru a deveni profesor: iată un element esenţial. Spre regret, actualitatea este în criza persoanelor cu 

vocaţie atât în Franţa, cât şi în mai multe ţări europene, în timp ce în Finlanda sunt 10 candidaţi pentru 

un post de profesor şi în Singapore şi Coreea există o concurenţă între elevii care se înscriu la cursurile 

de pregătire a profesorilor, ceea ce permite universităţilor să selecteze candidaţii printre cei care au 

obţinut cele mai bune rezultate în urma evaluărilor şcolare. Pentru Singapore şi Coreea aspectul 

financiar constituie, cu siguranţă, o dificultate în alegerea profesiei de cadru didactic, însă valorizarea 

profesiei date de către autorităţile centrale şi recunoaşterea pe care o suscită/declanşează în cadrul 

societăţii, sunt pârghii la fel de importante în selectarea de către studenţi a acestei profesii, aspect 

neglijat în ultimii ani în Franţa, cât şi în alte ţări europene (Republica Moldova)
1
. În literatura de 

specialitate există mai multe exemple care demonstrează că este posibil de a realiza o reformă în 

sistemul educaţional într-un timp mai scurt. Marea Britanie a lansat în 1977 o campanie naţională de 

recrutare a persoanelor pentru a observa rezultatele şi calitatea procesului educaţional în comparaţie cu 

anii’80. Această campanie se centreză pe două axe: importanţa rolului profesorilor în societate şi 

adoptarea unei strategii de a valoriza selectarea candidaţilor atât prin competenţele academice, cât şi 

motivaţia acestora, evaluaţi prin interviuri individuale. Această campanie a subliniat aspectul evolutiv 

al meseriei de profesor şi a fost însoţită de stabilirea unor posibilităţi/oportunităţi care permit viitorilor 

profesori să observe schimbarea statutului lor şi, pe măsură ce avansează în carieră, să li se ofere 

posibilitatea, dacă doresc, să se orienteze spre un alt tip de profesie. În concluzie, în 1997, înainte de 

                                                           
1 L’éducation déchifrée. Une statistique est souvent plus fiable qu’une idée reçue   

www. educationdechiffree. blog.lemonde.fr 
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campanie, au existat mai puţin de 28000 de candidaţi pentru 35000 posturi de profesor vacante; patru 

ani mai târziu, au existat mai mult de 40000 de candidaţi la funcţia de profesor. 

Al doilea obiectiv reprezintă o formare profesională mai calitativă, centrată pe nevoile cadrelor 

didactice. În cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei am realizat o chestionare a profesorilor cu 

privire la formarea profesională continuă centrată pe nevoile cadrului didactic, unde au participat 299 

de profesori şi manageri de instituţii din învăţământul general. 

În cadrul proiectului de cercetare Reconceptualizarea formării continue a cadrelor didactice 

din perspectiva motivării de învăţare pe tot parcursul vieţii a fost elaborat un chestionar şi a fost 

propus cadrelor didactice şi de conducere. Unul dintre itemii chestionarului viza accesibilitatea 

programelor de formare continuă tuturor cadrelor didactice. Profesorii urmau să selecteze unul dintre 

răspunsurile propuse. Rezultatele au fost următoarele: programele de formare profesională continuă 

propun, în mare măsură, datorită diversităţii de oferte existente, au răspuns 74 de cadre didactice; într-

o oarecare măsură, datorită taxelor de participare existente au răspuns 140 de cadre didactice; într-o 

oarecare măsură, datorită costurilor financiare total implicate au răspuns 68 cadre didactice şi în mică 

măsură, în special pentru personalul didactic debutant au fost 17 răspunsuri. De asemenea, 

accesibilitatea programelor de formare profesională continuă în mare măsură depinde de motivaţia 

cadrului didactic şi de necesitatea acestuia de a-şi schimba conceptul tradiţional de organizare a 

activităţii educaţionale cu unul modern, solicitat de elevi. 

Un alt item ce vizează calitatea formării profesionale continue constă în indicarea aspectelor din 

activitatea de predare-învăţare-evaluare pentru care stagiile de formare continuă au fost utile. Subiecţii 

chestionaţi au avut posibilitatea de a selecta mai multe opţiuni de răspuns. Cea mai solicitată opţiune 

vizează metodele inovative în domeniul didacticii disciplinii, pentru care au optat 182 de respondenţi 

şi imediat următoarea opţiune a fost ameliorarea rezultatelor elevilor, pentru care au optat 147 de 

respondenţi, ceea ce demonstrează că formarea unui cadru didactic constă în implementarea inovaţiilor 

din domeniul didacticii disciplinii, care afectează nemijlocit  reşultatele elevilor. Un alt aspect care 

interesează cadrul didactic reprezintă formarea profesională prin încadrarea în proiecte şi/sau activităţi 

ale centrului universitar/centrului de formare. Un interes aparte constă şi promovarea în funcţie, pentru 

care au răspuns 85 de subiecţi incluşi în chestionare. 

Atunci când profesorii sunt solicitaţi să menţioneze criteriul motivant de alegere a unui stagiu 

de formare, subiecţii chestionaţi optează pentru numărul de credite (148), aceasta se datorează 

procesului de atestare care se axează pe numărul de credite, după care urmează utilitatea reflectată în 

procesul didactic / feedbackul acestuia (139) şi calitatea cursurilor de formare (76). 

Un alt element cheie a reuşitei profesionale reprezintă prestarea unei formări profesionale 

continue de calitate
1, 

corelând învăţarea cunoştinţelor cu capacitaţile, unde o formare profesională 

continuă va trebui în mod egal să evolueze pe parcursul timpului pentru a face faţă schimbărilor care 

se operează în societate şi a provocărilor care decurg din acestea. Acestea fiind spuse, este necesar de 

a finaliza cu modelul consecutiv, care este minoritar în Europa (este prezent doar în unele ţări: Franţa, 

Spania, Italia), unde este aplicat pentru formarea profesorilor în învăţmântul general. Acest model are 

două dezavantaje: decizia de a adera este, de fapt, luată mai târziu, după absolvirea univerităţii; dar, 

mai presus de toate, o parte dintre candidaţi este eliminată direct încă de la etapa aplicării testelor de 

eligibilitate, chiar înainte de a fi fost evaluată la partea pedagogică a specialităţii. Marea majoritate a 

ţărilor au adoptat astăzi un model numit „simultan” alternativ cu formările disciplinare și profesionale. 

Promovând acest model, decizia de a deveni profesor este luată mai devreme, iar componenta practică 

are mai multă pondere în formarea profesională. În Finlanda, viitorii profesori chiar din primul an de 

facultate trebuie să aibă perioade de stagiu practic, care trece treptat sub supravegherea unui cadru 

didactic cu experienţă profesională. Aceste stagii sunt corelate cu aspectul teoretic care formează 

viitorii profesori să aibă o atitudine critică la realizarea practicii acestora. Recent în Germania, la fel ca 

în Finlanda, a fost consolidat aspectul praxiologic şi a inclus în programele de formare profesională 

continuă module care să-i formeze pe viitorii profesori  încă din primii ani de facultate să se centreze 

asupra problemelor specifice ale elevilor, pentru a face o diagnoză şi a utiliza metode diferenţiate ce 

contribuie la rezolvarea problemelor depistate. 

                                                           
1 L’éducation déchifrée. Une statistique est souvent plus fiable qu’une idée reçue   

www. educationdechiffree. blog.lemonde.fr 
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Un alt aspect important constă în ghidarea tinerilor profesori în primii ani de activitate 

profesională. O formare profesională iniţială este esenţială şi aceasta implică în mod egal o reflecţie 

referitoare la formarea formatorilor. În acelaşi timp, ghidarea tinerilor profesori este la fel de 

importantă. Sondajul internaţional realizat cu profesori referitor la procesul de predare şi învăţare 

demonstrează că o treime dintre profesori au nevoie de formare pofesională pentru a fi coordonaţi să 

gestioneze disciplina şi problemele de comportament la nivel de clasă. Ghidarea profesorilor debutanţi 

este primordială. Aceasta este abordarea adoptată de către Germania, în cazul în care cadrele didactice 

tinere sunt însoțite până la finalizarea studiilor şi încep să activeze ca profesori. Ei sunt ghidaţi pe 

parcursul la unul sau doi ani de activitate profesională. Pe parcursul acestei perioade, cadrele didactice 

tinere ar trebui să beneficieze, în general, de un volum de muncă redus, să fie monitorizată 

îndeaproape de către profesori cu experiență și să continue formarea acestora
1
. 

Încă un aspect important îl reprezintă menţinerea profesorilor în sistemul educaţional şi 

posibilitatea de formare profesională continuă pe tot parcursul vieţii. Profesia didactică se schimbă şi 

profesorii trebuie să dispună de mijloace de a se perfecţiona pentru a utiliza suporturi noi şi a accentua 

avantajele tehnologiilor avansate în procesul de învăţare. De asemenea, este foarte important pentru 

profesori de a-şi dezvolta competenţele referitoare la noile practici pedagogice care le vor permite de a 

face faţă claselor din ce în ce mai eterogene. De exemplu, în Singapore fiecare profesor este evaluat 

referitor la aspectele forte şi la aspectele slabe, şi beneficiază de 100 de ore de formare profesională 

continuă pe an, pentru a-i permite să amelioreze aspectele mai problematice în activitatea profesională. 

În contrast, studiul TALIS relevă faptul că, în medie, 20% dintre tinerii profesori și 13% dintre cadrele 

didactice cu experiență nu au primit niciodată posibilitatea de a reveni asupra procesului de predare şi 

a analiza aspectele pozitive şi unele limite în cadrul activităţii profesionale. Şi un ultim aspect, în afară 

de formarea profesională continuă, este primordial de a permite profesorilor să se implice şi în alte 

activităţi decât predarea. La Québec, profesorii pot de asemenea, să devină asistenţi în cercetare în 

cadrul universităţilor. În Portugalia, în Grecia şi în Islanda, profesorii experimentaţi au posibilitatea de 

a reduce timpul lor de predare pentru a se consacra şi altor sarcini cum ar fi tutoratul. În acest context, 

în literatura de specialitate sunt trasate câteva priorităţi în formarea profesională continuă
2
: 

 O primă prioritate accentuează formarea tinerilor pentru o profesie fără a uita importanţa 

competenţelor generale: în ţările europene se solicită din ce în ce mai mult competenţe generale solide. 

O dată cu dezvoltarea tehnologiilor, competenţa de a învăţa să înveţi este crucială şi angajatorii 

accentuează enorm competenţele pe care se axează formarea profesională. 

 O altă prioritate constă în reconceptualizarea procesului de funcţionare şi orientare în 

învăţământul general şi o accentuare mai profundă a orientării şcolare şi profesionale. Elevii trebuie 

informaţi mai bine despre specialităţile existente pe piaţa muncii şi să li se ofere posibilitatea de a 

elabora parcursul lor şcolar şi profesional. 

 Ameliorarea competenţelor adulţilor pe parcursul carierei reprezintă o altă prioritate în 

formarea profesională continuă. 

În concluzie, menţionăm că formarea profesională continuă este primordială în obţinerea 

calităţii rezultatelor şcolare la elevi.  Formarea profesională continuă este necesară din perioada 

formării profesionale iniţiale prin oferirea mai multor stagii practice viitorilor studenţi profesori.  
 

 

 

VALORI ȘI PARTICULARITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ 
 

DONICA Ala, doctor, conferențiar universitar,  

Institutul de Ecologie și Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă” 

  

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world” 

(Nelson Mandela) 

                                                           
1Bune practici privitor la formarea profesională continuă. www.oecd-ilibrary.org/education/building-a-high-quality-teaching 

profession_9789264113046-en 
2La formation professionnelle en France: et si on en parlait ? www. education. blog.lemonde.fr 
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Abstract: Sustainable development is the overarching paradigm of the United Nations, the 

concept was describing in 1987 by Bruntland Commission Report as “development that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

Sustainability is a paradigm for thinking about a future in which environmental, social and economic 

considerations are balanced in the pursuit of development and an improved quality of life. 

Education for sustainable development (ESD) is a key concept for education in the new 

millennium, a broad concept bringing a distinctive orientation to many important aspects of education 

on the whole, including access, relevance, equity and inclusivity. 

Pedagogies associated with ESD stimulate students to ask questions, analyze, think critically 

and make decisions; such pedagogies move from teacher-centered to student-centered lessons and 

from rote memorization to participatory learning; encourage the problems analyses in local contexts, 

etc. ESD pedagogies often draw upon the arts using drama, play, music, design, and drawing to 

stimulate creativity and imagine alternative futures. In the context of ESD, was proposed a new 

university course for students of Geography and History faculty, within State Pedagogical University 

“I.Creanga” and exposed the themes, so that its fit with the thematic areas proposed in the field by 

UNESCO.  

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, educație, curs universitar. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de  dezvoltare 

socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 

economice, ecologice și elementele capitalului natural. Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării 

durabile este, cu siguranță, cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare, în raportul 

„Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi” (Report of the World Commission). 

Interdependențele ce caracterizează societatea contemporană - procesele de globalizare și 

consecințele acestora asupra stilului de viață contemporan, au influențe și conotații atât locale, cât și 

globale. În contextul acestor legături, UNESCO a lansat sub egida Educaței Globale, conceptul de 

Educație pentru Dezvoltarea Durabilă - EDD (ESD - Education for Sustainable Development), care 

poate contribui la o societate durabilă prin includerea principiilor și valorilor care stau la baza 

dezvoltării durabile în procesele educaționale, la toate nivelele și pentru toate vârstele. Ori, educația 

este esențială și necesară atunci când vorbim despre dezvoltarea durabilă, întrucât ea poate dezvolta și 

îmbunătăţi capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, a organizaţiilor și a ţărilor de a gândi 

și a acţiona în favoarea dezvoltării durabile; poate genera o schimbare în mentalităţile oamenilor, 

potenţând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, 

îmbunătăţind astfel calitatea vieţii, sporind oportunităţile acestora de acţiune pentru o viaţă în armonie 

cu natura și cu preocupările pentru valorile sociale, egalitatea sexelor și diversitatea culturală; poate 

oferi o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a explora și dezvolta noi 

concepte, viziuni, metode și instrumente, etc.  (Notele Explicative..., 2004) 

Adeseori, învățarea, în acest context, este interpretată drept o acumulare de cunostințe, valori și teorii 

care au legatură cu dezvoltarea durabilă, pe când, de facto, EDD se referă și la a învăța să adresezi 

întrebări critice, să-ți clarifici propriile valori, să-ți imaginezi un viitor mai pozitiv și mai sustenabil, să 

gîndești sistematic, să răspunzi prin învățare aplicată și să explorezi dialectica dintre tradiție și inovație 

(a cunoaște, a acționa, a conviețui, a fi prezenți și a ne transforma pe noi înșine și pe societate). 

Adevărurile specifice EDD pun accente pe patru arii majore (Education for Sustainable 

Development, 2012): 

1.  Îmbunătățirea accesului la educația generală de calitate  

Înscrierea și menținerea atât a băieților, cât și a fetelor într-un sistem de educație bazat pe 

calitate - este importantă atât pentru  bunăstarea lor pe tot parcursul vieții, cât și pentru societatea în 

care ei trăiesc. Educația generală va viza ajutorarea elevilor în căpătarea cunoștințelor, deprinderilor, 

valorilor și perspectivelor care ar încuraja traiul sustenabil. 

2. Reorientarea programelor educaționale existente la cele ce vizează durabilitatea/ 

sustenabilitatea 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland
../Downloads/Report%20of%20the%20World%20Commission
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Reorientarea educației necesită revizuirea învățământului/educației începînd din grădiniță pînă 

la învățământul superior. Se necesită o regîndire a ceea ce este învățat, cum este învățat, și ceea ce este 

evaluat, cu durabilitatea, ca pilon central. Acest proces este datorat faptului că elevii de astăzi trebuie 

să fie orientați spre viitor, în măsură să poată răspunde adecvat la provocările de mâine, care vor 

necesita creativitate, analiză și aptitudini de rezolvare a problemelor. 

3. Sporirea înțelegerii și conștientizării publice a durabilității 

Atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă cere ca cetățeni să cunoască despre sustenabilitate 

și despre acțiuni zilnice necesare a fi întreprinse în ajutorarea comunităților, în drumul lor spre 

durabilitate. Acești cetățeni vor necesita o educație comunitară, pe scară largă și o mass-media 

responsabilă, care s-ar angaja să informeze activ, să încurajeze comunitățile de a învăța pe tot 

parcursul vieții. 

4. Asigurarea formării/învățării persoanelor din toate sectoarele economiei 

Toate sectoarele economiei, în care sunt implicate forțe de muncă, pot contribui la nivel local, 

național și regional la durabilitate / sustenabilitate. Angajații atît din sectorul public, cît și privat, ar 

trebui să beneficieze de training-uri vocaționale și profesionale, combinate cu practici și principii ale 

sustenabilității.   

Trăsăturile esențiale specifice EDD se bazează pe principiile și valorile care stau la baza 

dezvoltarii durabile; includ toate cele trei sfere de durabilitate - mediu, societate și economie - cu o 

dimensiune de bază - a culturii; folosește o varietate de tehnici pedagogice care promovează abilități 

de învățare participativă și de gândire critică; promovează învățarea pe tot parcursul vieții; este 

relevant local și adecvat cultural; se bazează pe nevoile locale, percepții și condiții, dar recunoaște că 

satisfacerea nevoilor locale are de multe ori efecte și consecințe internaționale; cuprinde educația 

formală, non-formală și informală; adaptează caracterul evolutiv al conceptului de durabilitate; 

construiește capacitatea societății civile de a lua decizii bazate pe comunitate, toleranță, gestionarea 

mediului, forța de muncă, adaptabilitate și calitatea vieții; este o știință interdisciplinară (Education for 

the 21th century). 

Aceste caracteristici esențiale ale ESD pot fi puse în aplicare în diverse moduri, dar numaidecît trebuie 

să reflecte trăsăturile de mediu, sociale și economice specifice localității și să fie încadrate în procesele 

de predare și învățare din școlile locale (Donica, 2013-2015). 

EDD, propus inițial, ca curs opțional, în cadrul facultății de Geografie și Istorie, Universitatea 

Pedagogică de Stat „I.Creangă”, vine să reflecte prerechizitele dezvoltării durabile aplicate în 

domeniul educației, pentru a asigura că fiecare student/cetățean înțelege implicațiile complexe ale 

acțiunilor și alegerilor sale, dar și rolul fiecăruia în asigurarea unui viitor sustenabil. Scopul principal 

al cursului Educația pentru dezvoltare durabilă constă în transmiterea de informații în domeniul 

dezvoltării durabile și formarea de competențe în promovarea acesteia.  

Astfel, conținutul unităților de curs se va axa pe următoarele tematici: 

1. Fundamente teoretice: Termenul de dezvoltare durabilă și noțiuni tangente acestuia. 

Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului (2000). Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (2015-2030). 

Educația pentru dezvoltare durabilă în viziunea UNESCO. 

2. Arii tematice în Educația pentru Dezvoltare Durabilă (UNESCO): 

2.1. Efectele activității umane asupra biodiversității: Introducere (noțiuni, probleme de mediu, 

priorități de acțiune). Cadrul tematic relaționat biodiversității (MAB, CBD, IUCN, WWF, Aichi 

Biodiversity, Diversitas Programme, Ramsar Convention, People and Plant International, 

Conservation International). Metode, mijloace, tehnici aplicate în educația pentru dezvoltarea durabilă, 

aria tematică biodiversitate. 

2.2. Schimbările climatice: Introducere (noțiuni, probleme de mediu, priorități de acțiune). Cadrul 

tematic relaționat încălzirii globale (CCE Clearinghouse, Climate Change Education for Sustainable 

Development programme UNESCO). Metode, mijloace, tehnici aplicate în educația pentru dezvoltarea 

durabilă, aria tematică schimbări climatice. 

2.3. Reducerea riscurilor dezastrelor: Introducere (noțiuni, probleme de mediu, priorități de 

acțiune). Cadrul tematic relaționat educației pentru dezvoltarea durabilă, aria tematică dezastre 

naturale și tehnogene (DRR - Education for Disaster Risk Reduction).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_Development_Goals
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2.4. Diversitatea culturală: Introducere (noțiuni, importanța considerării și încorporării diversității 

culturale în procesele educaționale, priorități de acțiune). Aspecte practice ale educației pentru 

dezvoltarea durabilă  în contextul multiculturalismului. 

2.5.  Reducerea sărăciei: Introducere (decodarea relațiilor complexe de interdependență 

dintre sărăcie, educație și dezvoltarea durabilă). Cadrul tematic relaționat problemei reducerei sărăciei 

(FAO, World Bank, Global Partnership, Poverty Millenium Campaign, etc.). Aspecte practice ale 

educației pentru dezvoltarea durabilă în contextul eradicării sărăciei (TVET, Education for food 

security, Education for rural people, School garden, Cyberschool bus, etc.). 

2.6. Egalitatea de gen: Introducere (discriminarea pe bază de gen și violența asupra femeilor, 

obiectivele UNESCO în promovarea egalității de gen).  Promovarea egalității de gen în educația 

pentru dezvoltare durabilă – forme, direcții, mijloace, metode (Toolkit Guide in Gender Education). 

2.7. Promovarea sănătății: Introducere (noțiuni, probleme existente, priorități de acțiune). Cadrul 

tematic relaționat educației pentru promovarea sănătății (UNICEF, WHO, HIV, AIDS Programme, 

Reproductive Health programme, School Health, EDUCAIDS).  

2.8. Stil de viață sustenabil: Introducere (consumismul, adoptarea de atitudini sustenabile și 

aplicarea principiilor dezvoltării durabile, obiective în educația pentru un stil de viață sustenabil). 

Aspecte practice în promovarea unui stil de viață sustenabil și a unui consum responsabil (PERL, 

FLO, ALOE, YoutXChange, KidsXChange). 

2.9. Pacea și securitatea umană: Introducere (obiective ale educației pentru Dezvoltarea 

Durabilă în respectarea diferențelor, diversității, și în crearea toleranței și coeziunii sociale). Cadrul 

tematic relaționat educației pentru pace și securitatea umană (World programme for Human Rights, 

United Nations portal on Peace and Security). Aspecte practice în promovarea educației pentru pace și 

securitatea umană (World Programme for Human Rights Education - Plan of Action (1st Phase), A 

Human Rights-Based Approach to Education for All, Best Practices of Non-violent Conflict 

Resolution In and Out-of-School: Some Examples, Non-violence in Education, etc.). 

2.10.  Apa: Introducere (noțiuni, probleme de mediu, priorități de acțiune). Cadrul tematic relaționat 

educației pentru dezvoltare durabilă, aria tematică apa (UNESCO-IHE, Cousteau Society, IHP, etc.).  

2.11.  Urbanizare sustenabilă:  Introducere (orașele ca factor important în asigurarea dezvoltării 

durabile la nivel global, regional, probleme apărute, direcții de acțiune). Aspecte practice ale Educației 

pentru Dezvoltarea Durabilă în asigurarea unei urbanizări sustenabile (Education for Sustainable 

Urban Development). 

3. Generalizări (Raportul de sinteză al Secretarului General al ONU referitor la agenda post-2015: 

„Drumul spre demnitate până în 2030: să punem capăt sărăciei, să transformăm viețile tuturor și să 

protejăm planeta” - Secretariatul General al ONU). 

Concluzii: În societatea contemporană modelul acceptat de dezvoltare economică are 

repercusiuni directe și grave asupra calității mediului, justiției sociale și echității economice și se 

răsfrânge, adeseori, și asupra sistemelor de educație /învățămînt. Întrucât tendința fiecărui cetățean 

este de a trăi într-o lume mai sustenabilă, se impune necesitatea regândirii unor aspecte ale sistemelor  

de educației, ceea ce ține de: ce este învățat, ce este testat, și modul în care este predat, ori educația 

este unul dintre mecanismele puse la dispoziția guvernelor și a comunităților în aducerea 

transformărilor pozitive în societate, prin crearea unora mai stabile, echitabile și rezistente. Educația, 

într-un cadru EDD, poate aborda schimbările dificile și transformările contemporane de mediu, sociale 

sau economice, la scară locală sau globală, și ne ajuta să creăm o lume solidă din punct de vedere 

ecologic, social echitabilă și corectă economic. Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”, alături 

de alte instituţii educative şi formative, prin introducerea cursului de EDD, vine să îşi asume un rol 

important în realizare dezideratelor educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, prin studenții facultății de 

Geografie și Istorie. 
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REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE CREATIVITĂŢII ARTISTICE 

 

ARBUZ-SPATARI Olimpiada, doctor, conferențiar universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” 

 

Rezumat: În toate timpurile, societatea a avut nevoie de persoane talentate, de creaţie pentru 

perpetuarea vieţii culturale. Importantă, în acest sens, apare tendinţa permanentă de a descoperi şi 

sesiza creativitatea, de a cunoaşte legităţile ei, dar şi de a elabora o teorie referitoare la căile prin 

care poate fi dezvoltată personalitatea creatoare, prin care poate fi amplificat procesul complex al 

activităţii artistice a personalităţii. 

Actualmente interesul pentru dezvoltarea personalităţii creatoare poate fi explicat prin diverşi 

factori obiectivi, dominant dintre aceştia fiind atenţia sporită pentru problemele cercetării 

personalităţii creatoare. Un alt factor deosebit de important în creativitate este procesul creator 

propriu-zis, inclusiv interacţiunea proceselor de instruire cu cele de creativitate. 

 

Abstract: At all times, the company needed a talented, creative perpetuate cultural life. 

Important in this respect, there is growing tendency to uncover and seize creativity, to know the laws 

of them, but also to develop a theory of the ways that can be developed creative personality, which can 

be amplified complex process of artistic activity personality. 

Currently interest in developing creative personality can be explained by various objective 

factors dominant of which is the increased attention to research problems of creative personality. 

Another important factor in creativity is the creative process itself, including the interaction with the 

training processes of creativity. 

 

Creativitatea transpare ca o condiţie existenţială necesară, şi, dacă apare ceva nou în societate, 

se datorează procesului de creaţie, creativitatea fiind o activitate productivă. În acest sens, creativitatea 

poate fi definită ca o formă superioară a activităţii umane. 

Or, pentru cercetarea noastră este importantă studierea, determinarea şi analiza noţiunilor de 

bază: creativitate, proces creator, produs creator, personalitate creatoare.  
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Am constatat din studiile științifice că termenul creativitate a fost introdus în psihologie de G. 

Allport, în 1950, pentru a desemna formarea personalităţii creatoare. În opinia acestui autor, 

creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare ale personalităţii, 

respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini, dar şi la trăsăturile temperamentale. 

Astfel, înainte de 1950, termenul creativitate nu este atestat, sensul lui fiind consemnat prin alte 

denumiri: inspiraţie, talent, supradotare, geniu, imaginaţie sau fantezie creatoare
1
 [10, p.12].  

Alexandru Roşca formulează o definiţie mai amplă a termenului în discuţie: „Creativitatea este 

o capacitate (proprietate, dimensiune) complexă şi fundamentală a personalităţii, care, sprijinindu-se 

pe date sau produse cu investigaţii şi date noi, produce ceva nou, original, de valoare şi eficienţă 

ştiinţifică şi social-utilă. Creativitatea este un rezultat al influenţelor şi relaţiilor, factorilor subiectivi 

şi obiectivi – al posibilităţilor (şi calităţilor) persoanei şi al condiţiilor ambientale, ale mediului socio-

cultural”
2
 [10, p.93-94].  

Pentru a nuanţa definiţia creativităţii, vom prezenta mai întâi unele consideraţii de natură 

lingvistică. În limba română, termenul creativitate se formează din termenul creativ, plus sufixul -itate 

şi înseamnă, într-o exprimare oarecum tautologică, însuşirea (calitatea, capacitatea, aptitudinea) unei 

persoane de a fi creativă, în sens de creatoare
3
 [5, p.86].  

I. Moraru menţionează, în sens filosofic, creativitatea ca însuşire a existenţei. Ca expresie a 

noului, creaţia apare oriunde există acte şi procese de naştere şi dispariţie, zămislindu-se în însăşi 

dinamica lor. Asemenea acte şi procese fiind prezente peste tot, la toate nivelurile existenţei, se poate 

acredita punctul de vedere conform căruia creativitatea e un fenomen universal
4
 [Ibidem, p.24].  

Sub aspect etimologic, conceptul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin creare, care 

înseamnă zămislire, făurire, naştere; în sens larg, putem considera creativitatea ca pe un fenomen 

general uman, forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti. 

În sens de dicţionar conceptul pedagogic de creativitate contribuie la autoperfecţionarea 

permanentă. În acest context, creativitatea reprezintă: un produs creator situat cel puţin la nivel 

inventiv; un proces creator orientat în direcţia sesizării şi a rezolvării situaţiilor-problemă la nivelul 

gândirii divergente; o personalitate multilateral dezvoltată care valorifică resursele globale ale 

sistemului psihic uman, la nivelul interacţiunii optime a atitudinilor creative cu aptitudinile creative
5
 

[3, p.78-79].  

Mihaela Roco menţionează că „noutatea, originalitatea şi valoarea teoretică sau practică sunt 

dimensiuni esenţiale ale activităţii creatoare”. Aceste calităţi au fost atribuite şi aspectelor sau 

componentelor creativităţii
6
 [9, p.19-20]. 

În abordările diferenţiale ale creativităţii se regăsesc cel mai frecvent două criterii. Primul este 

reprezentat de procesele psihice asociate unei performanţe (Guilford, 1950; Stoica, 1983; Făcăoaru, 

1973; Torrance, 1989), iar cel de-al doilea – de modalitatea de structurare a trăsăturilor de personalitate 

(Barron, 1989; M. Roco, 1993; Popescu-Neveanu, 1971; A. Maslow, 1986)
7
 [Apud 4, p.7]. 

Rezumând concepţiile mai multor autori, putem menţiona calităţile fenomenului complex al 

creativităţii în domeniul artelor plastice. Acestea ar fi:  

1. Productivitatea (această calitate reflectă numărul mare de idei, soluţii, tehnici specifice 

artelor plastice, lucrări de specialitate); 

2. Elaborarea produselor în domeniul artelor plastice (această calitate sugerează crearea 

operelor artistice propriu-zise);  

3. Valoarea estetică (această calitate indică situarea produsului creator în limitele frumosului 

artistic);  

4. Noutatea produsului creator (această calitate se manifestă prin aplicarea elementelor, a 

formelor plastice şi a tehnicilor specifice artelor plastice); 

5. Originalitatea (această calitate se referă la elaborarea compoziţiilor noi, inedite). 

                                                           
1 Roşca, A., Creativitatea generală şi specifică, – Bucureşti: Editura Academiei Romăne, 1981, p.12 
2 Ibidem, p.93-94 
3 Moraru, I., Strategii creative transdisciplinare (introducere în scientoeuristică), – Bucureşti: Editura Academiei Române, 1992, p.86 
4 Ibidem, p.24 
5Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1998, 479p. 
6 Roşca, A., Creativitatea generală şi specifică, – Bucureşti: Editura Academiei Romăne, 1981, p.19-20 
7 Dincă, M., Teste de creativitate, – Bucureşti: Paidea, 2001, 103 p. 
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De aici rezultă că noutatea, originalitatea şi valoarea estetică sunt dimensiuni esenţiale ale 

activităţii creatoare. 

În acest context, cercetările autorilor S. Cemortan, V. Mândâcanu, T. Hubenco, D. Botnari, C. 

Gheorghiţă, A. Uvarova sunt orientate spre perfecţionarea procesului de instruire, fiind axate, în 

special, pe descoperirea potenţialului creativ al personalităţii, dar şi pe corelaţia procesului de instruire 

cu cel al creaţiei. 

În cele ce urmează, vom încerca să stabilim diferenţa dintre conceptul de creativitate, care 

presupune producerea de idei noi şi originale, şi cel de creaţie, prin care se înţelege finalizarea ideilor, 

transpunerea lor în opera artistică, în obiecte artistice, implicând astfel atât acţiunea de a crea, cât şi 

produsul efectiv al acestei acţiuni.  

Conceptul de creativitate este foarte apropiat, sub aspect fonetic şi semantic, de cel de creaţie. 

Aceste concepte deseori sunt substituite. Deosebirea esenţială dintre conţinutul celor două concepte 

constă, conform studiilor cercetate, în următoarele: creativitatea se referă la producerea de idei noi şi 

originale, iar creaţia vizează finalizarea ideilor, transpunerea lor în operă artistică, în obiecte artistice
1
 

[11, p. 88]. 

Creativitatea se finalizează în creaţie, iar aceasta din urmă o desăvârşeşte pe prima. Creativitatea 

se îmbogăţeşte, suportă modificări şi completări în activitatea de creaţie. 

Definitorie pentru creativitate este activitatea, noţiune prin care înţelegem realizarea de către 

studenţi a unor compoziţii la o temă propusă. În acest scop, studenţii vor parcurge următoarele etape 

de realizare a procesului creator: stabilirea temei propuse pentru studiu; acumularea informaţiei 

teoretice şi vizuale necesare; prelucrarea datelor; selectarea şi compararea datelor; elaborarea 

produsului creator.  

Astfel studenţii vor desfăşura o activitate de elaborare şi de creare.  

Prin creativitate înţelegem activitatea de transpunere a ideii noi şi originale în produsul creator. 

Procesul transpunerii ideilor în produsul creator implică mai multe componente: cunoştinţe, pricepere, 

deprinderi, aptitudini, talent, tehnici şi procedee specifice fiecărui gen de creaţie
2
 [10, p.90]. 

Aşadar, creativitatea reprezintă o activitate, un proces prin care se pune accentul pe factori 

biologici, psihologici, sociali, pe întreaga personalitate a individului, factori implicaţi în producerea 

ideilor sau a produselor noi, originale, cu sau fără utilitate şi valoare estetică (în special în artele 

plastice)
3
 [7, p.20]. 

Creativitatea şi creaţia sunt activităţi, şi, din punct de vedere dinamic, ele se supun procesului 

creator. Or, creativitatea este un proces care reprezintă evoluţia şi dezvoltarea factorilor şi elementelor 

noi
4
 [1, p. 284]. Din aceste considerente ne vom referi în mod special la procesul creator în domeniul 

artelor plastice, care presupune parcurgerea următoarelor patru etape dominante: pregătirea, 

incubaţia, iluminarea, verificarea. 

Conform dicţionarului de termeni pedagogici, etapa de pregătire reprezintă o acţiune bazată pe 

următoarele operaţii: identificarea problemei în termeni optimi; analiza datelor problemei în vederea 

formulării clare a acestora; acumularea şi selectarea informaţiei necesare pentru abordarea corectă a 

problemei; prelucrarea şi sistematizarea informaţiei stocate; elaborarea strategiei de rezolvare a 

problemei la nivelul unui plan operativ
5
 [3, p. 73]. 

După cum constată G. Nagâţ, în domeniul creaţiei artistice, etapa de pregătire se divizează în 

patru subetape: observarea sau sesizarea problemei; analiza şi definirea problemei; strângerea – 

acumularea materialului de lucru (subetapa de informare şi sinteză a informaţiilor); lucrul efectiv – 

operaţional de formulare de ipoteze şi încercări de noi restructurări, asocieri şi combinaţii, 

concretizate chiar prin elaborarea directă de noi soluţii
6
 [6, p. 40, 41].  

În acelaşi context, G. Popescu constată că prepararea este dominată de instruire, întrucât actul 

de creaţie impune pregătiri de trei tipuri, cu grade de generalitate diferite, descrescătoare:  

 cultură generală (instruire în artele plastice), o experienţă deosebită de viaţă;  

                                                           
1 Ştiinţa şi filosofia creaţiei, (Fundamente euristice ale activităţii de inovare), Prof. univ. dr. Moraru, I., – R.A., Bucureşti: Editura didactică 
şi pedagogică, 1995, 343 p. 
2 Roşca, A., Creativitatea generală şi specifică, – Bucureşti: Editura Academiei Romăne, 1981, 246 p. 
3 Patraşcu, D., Patraşcu, L., Mocrac,A., Metodologia cercetării şi creativităţii psihopedagogice, – Chişinău: Ştiinţa, 2003, 230 p. 
4 Bontaş, I., Pedagogie – Bucureşti: All Educational S.A., 1996, 315p. 
5 Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1998, 479p. 
6 Nagâţ, G., Tehnici şi metode pentru stimularea creativităţii, – Chişinău: Tehnica-Info, 2001, 200 p. 
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 pregătirea generală sau pregătirea de specialitate pentru domeniul respectiv (artele plastice);  

 pentru etapa respectivă în procesul creator sunt adunate toate informaţiile referitoare la tema 

propusă, în perioada respectivă iau naştere ideile noi
1
 [8, p. 54].  

În etapa de pregătire este evidentă apariţia intenţiei, ideii, concepţiei pentru realizarea creativă a 

procesului creator. 

A două etapă, de care vom ţine cont în cercetarea noastră, este incubaţia, acţiune care este 

realizată prin diferite operaţii de organizare şi reorganizare a informaţiei pregătite. Este etapa 

procesului creator dependentă de zona inconştientului şi cea a subconştientului
2
 [3, p. 73].  

Astfel, etapa de incubaţie este una de acumulare şi selectare a informaţiei necesare în domeniul 

îngust în care se urmăreşte realizarea creaţiei artistice. Această etapă începe cu fixarea temei de creaţie 

şi poate continua pe parcursul tuturor celorlalte etape ale procesului creator. Din punct de vedere 

psihologic, incubaţia se desfăşoară la nivelul inconştientului sau la cel al preconştientului. Participarea 

inconştientului dinamizează procesul creator.  

În cadrul procesului creator, iluminarea reprezintă acţiunea de asociere şi de combinare a 

informaţiei care declanşează momentul inspiraţiei, respectiv al descoperirii soluţiei optime de 

rezolvare a problemei
3
 [Ibidem, p. 73]. 

Cercetătorul G. Nagâţ consideră că iluminarea se poate manifesta prin două forme distincte: de 

scurtă durată, când răspunsul la o problemă mai mult sau mai puţin veche apare deosebit de clar; şi de 

lungă durată, când creatorul „simte” că dispune de puterea necesară pentru a ajunge la o soluţie 

superioară de rezolvare a problemei
4
 [6, p. 52].  

Din punct de vedere al personalităţii creatoare în domeniul artelor plastice, etapa de iluminare se 

află în stare de inspiraţie, de presimţire a realizării ideii noi, creative. 

M. Dincă menţionează că în etapa de iluminare se activează intuiţia personalităţii creatoare. Prin 

intuiţie înţelegem un fenomen psihic prin intermediul căruia se găseşte soluţia unei probleme îndelung 

şi insistent căutate. Intuiţia este numită şi iluminare, inspiraţie, soluţie sau idee
5
 [4, p. 5]. 

Iluminarea, în opinia lui G. Nagâţ, este funcţia creativă esenţială a inconştientului, care se 

realizează prin activitatea combinatorie, asemănătoare funcţiei combinatorii a fanteziei
6
 [6, p. 52]. 

Etapa de iluminare (inspiraţia sau intuiţia) în cadrul învăţământului artistic are loc în momentul 

sau în intervalul de timp, care este de obicei de mărime relativ redusă, urmând întotdeauna după etapa 

incubaţiei. În această perioadă a procesului creator, personalitatea creatoare a studentului descoperă că 

a ajuns la o idee, după care va fi rezolvată problema creativă abordată (tema propusă de profesorul de 

artă plastică), acţionând prin intermediul unor mijloace specifice (schiţe, proiecte, lucrări de creaţie, 

model experimental etc.). 

Ultima etapă în procesul creator este verificarea. Această etapă reprezintă acţiunea complexă de 

evaluare finală, realizabilă prin operaţii de apreciere, validare, în condiţii de finisare, ajustare, 

reorganizare, perfecţionare permanentă
7
 [3, p. 73].  

Verificarea este etapa care desăvârşeşte procesul creator. Această etapă presupune realizarea şi 

finisarea definitoarea ideii sau concepţiei apărute în procesul amplu de creaţie. 

După cum constată A. Roşca, „procesul creator implică sesizarea şi rezolvarea unor probleme, 

fiind o acţiune complexă bazată pe următoarele operaţii: definirea şi înţelegerea tipului de problemă, 

avansarea unor soluţii virtuale; aprecierea ipotetică a soluţiilor probabile; activarea cunoştinţelor şi 

capacităţilor necesare pentru alegerea soluţiei optime; alegerea soluţiei optime pe criteriul 

originalităţii şi al eficienţei; aplicarea soluţiei optime în cadrul specific definit de problema existentă; 

verificarea modului de rezolvare a problemei în sens managerial (abordare sistemică – optimă – 

strategică)”
8
 [9, p. 30]. 

                                                           
1 Popescu, G., Psihologia creativităţii, – Bucureşti: Fundaţiei Române de Mâine, 2004, 144 p. 
2 Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1998, 479p. 
3 Ibidem, p. 73 
4 Nagâţ, G., Tehnici şi metode pentru stimularea creativităţii, – Chişinău: Tehnica-Info, 2001, 200 p. 
5 Dincă, M., Teste de creativitate, – Bucureşti: Paidea, 2001, 103 p. 
6 Nagâţ, G., Tehnici şi metode pentru stimularea creativităţii, – Chişinău: Tehnica-Info, 2001, 200 p. 
7 Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1998, 479p. 
8 Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, – Iaşi: Polirom, 2004, 245 p. 
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În cadrul învăţământului artistic, rezolvarea de către student a unei probleme anunţate de 

profesor se consideră creatoare, dacă se realizează pe o cale independentă, chiar dacă modul de 

rezolvare nu este nou pentru artă (stilul artistic, bazele compoziţiei, tehnologia de executare). 

Conform opiniei lui G. Popescu, procesul creator prevede: viziunea personală a creatorului, 

căile de realizare a lucrării de creaţie, prezentarea creaţiei în structuri şi tehnici tradiţionale şi 

moderne
1
 [67, p. 65].  

G. Popescu determină următoarele aspecte principale ale procesului creator: mijloacele şi 

materialele folosite în diferite domenii de activitate; deosebirile tipologice dintre creatori; tipologia 

creaţiei, întrucât pot apărea diferenţe datorate condiţiilor de formaţie profesională
2
 [Ibidem, p. 64]. 

G. Nagâţ, în lucrarea Tehnici şi metode pentru stimularea creativităţii, propune două forme de 

verificare în procesul creator: verificarea simplă şi verificarea complexă. La această etapă creatorul 

este deosebit de activ, se activează gândirea logică, convergentă. De cele mai multe ori, realizarea 

ideii nu va fi identică cu originalul avut în imaginea creatorului
3
 [6, p. 54].  

În acest context, pentru creatorul din domeniul artelor plastice, noi am determinat următoarele: 

verificarea simplă se va realiza pe bază de schiţe, desene, tabele, proiecte; verificarea complexă se va 

face în baza conceperii, construirii şi aplicării unui sistem de metode experimentale de transformare, în 

baza elaborării şi aplicării elementelor limbajului plastic; executării produsului creator în tehnicile 

specifice artelor plastice.  

Conform etapelor procesului creator menţionate anterior, am selectat şi am descris punctele de 

bază ale procesului creator şi procesul creator specific pentru elaborarea produselor creatoare în cadrul 

procesului creator din domeniul artelor plastice. Procesul creator în elaborarea lucrărilor de creaţie 

în artele plastice sunt prezentate în Figura 1. 

 
Etapele procesului 

creator 

Procesul creator Procesul creator, specific pentru artele 

plastice 

Pregătirea – apariţia 

intenţiei (ideii, 

concepţiei). 

- Identificarea problemei. 

- Analiza datelor problemei. 

- Acumularea şi selectarea informaţiei. 

- Prelucrarea şi sistematizarea 

informaţiei stocate. 

- Elaborarea strategiei de rezolvare a 

problemei. 

- Fixarea temei de creaţie. 

- Lucrul cu literatura. 

- Selectarea materialelor teoretice. 

- Sistematizarea informaţiei stocate. 

- Determinarea strategiei de rezolvare a 

problemei. 

- Selectarea materialelor vizuale. 

- Sistematizarea informaţiei vizuale. 

Incubaţia – 

prelucrarea intenţiei 

(ideii, concepţiei). 

- Acţiune complexă. 

- Operaţii de organizare şi reorganizare a 

informaţiei. 

- Procesări care valorifică experienţa 

individuală şi socială a subiectului. 

- Lucrul cu materiale vizuale. 

- Acumularea informaţiei. 

 

Iluminarea – căutări, 

explorări ale formelor 

creative de fixare a 

intenţiei (ideii, 

concepţiei). 

- Acţiunea complexă de asociere şi de 

combinare a informaţiei. 

- Inspiraţia. 

- Descoperirea soluţiei optime de 

rezolvare a problemei. 

- Combinarea elementelor de bază a 

limbajului plastic. 

- Aplicarea creativă a elementelor în 

crochiuri la tema dată. 

- Elaborarea compoziţiilor plastice. 

Verficarea –

realizarea intenţiei 

(ideii, concepţiei); 

finisarea intenţiei 

(ideii, concepţiei) 

creaţiei. 

- Elaborarea. 

- Finisare, ajustare, reorganizare, 

perfecţionare permanentă. 

- Acţiunea complexă de evaluare finală a 

soluţiei adoptate (operaţii de apreciere, 

validare, aplicare). 

 

- Precizarea stilului creativ. 

- Determinarea tehnicilor de realizare a 

lucrărilor de creaţie. 

- Aplicarea tehnicilor specifice artelor 

textile. 

- Finisarea, perfecţionarea produsului 

creator. 

- Evaluarea şi testarea rezultatelor, 

aprecierea nivelului creativ. 

Figura 1. Procesul creator şi etapele în elaborarea lucrărilor de creaţie în artele plastice 

                                                           
1 Popescu, G., Psihologia creativităţii, – Bucureşti: Fundaţiei Române de Mâine, 2004, 144 p. 
2 Ibidem, p. 64 
3 Nagâţ, G., Tehnici şi metode pentru stimularea creativităţii, – Chişinău: Tehnica-Info, 2001, 200 p. 
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Am constatat că toate etapele procesului creator contribuie la rezolvarea unor probleme şi a unor 

situaţii-problemă, care apar în procesul de predare–învăţare–evaluare. 

În ceea ce priveşte procesul creator, există numeroase puncte comune în orice activitate 

creatoare, în realizarea unui produs nou, original şi de valoare. Acest fapt presupune procese 

psihologice comune în diferitele tipuri de creaţie: artistică, ştiinţifică, pedagogică.  

A doua dimensiune importantă în creativitatea artistică este produsul creator, care constituie un 

element nou în raport cu experienţa socială anterioară sau cu experienţa de viaţă a unui individ. 

Produsul creator în cadrul cercetării noastre va fi reprezentat de lucrările de creaţie ale studenţilor 

executate în cadrul cursului de artă textilă. În acest context vom studia şi analiza definiţia şi 

particularităţile produsului creator. 

Conform dicţionarului, produsul creator angajează două criterii complementare: a) criteriul 

originalităţii, care reprezintă spaţiul ierarhic de manifestare a creativităţii, în plan individual sau 

social; b) criteriul relevanţei, care permite autoevaluarea performanţei, indiferent de forma sa de 

manifestare (produs creator material sau spiritual)
1
 [3, p. 72]. 

Produsul creator reflectă complexitatea corelaţiilor subiect–obiect, corelaţii angajate la nivelul 

acţiunii educaţionale/didactice, prin multiplicarea corespondenţelor pedagogice necesare între 

obiectivele pedagogice – conţinuturile pedagogice – strategiile de predare–învăţare–evaluare, 

direcţionate special spre realizarea unui învăţământ prioritar formativ
2
 [Ibidem, p. 75]. 

Creativitatea în arta plastică se realizează ca un produs creator, pentru că se dobândeşte ca o 

abilitate de a realiza ceva nou (idee, teorie, model, metodă, tehnologie etc.) prin activitate, prin 

experienţă, prin muncă. 

După cum constată I. Bontaş, din punct de vedere al produsului creator, creativitatea poate fi de 

următoarele tipuri (trepte, nivele): a) expresivă – este cea care se manifestă la nivel de execuţie, prin 

diverse soluţii mai productive etc., cu valenţe de perspicacitate; b) productivă – este cea manifestată 

prin soluţii mai eficiente de producţie, ca urmare a unor combinări şi recombinări, asocieri de date şi 

soluţii existente, cunoscute; c) inovativă – este legată de cea expresivă şi productivă, dar aduce o 

soluţie nouă care sporeşte simţitor productivitatea; d) inventivă – depăşeşte calitatea şi performanţele 

creaţiei productive şi inovative; în baza unei gândiri şi restructurări noi, produce o idee, soluţie, 

tehnologie etc. noi, originale; e) emergentă – idei, teorii, soluţii, tehnologii etc. 
3
[1, p. 287].  

Produsul creator este criteriul principal de evaluare a creativităţii. Produsul creator trebuie să 

fie nou, original, şi, în acelaşi timp, de valoare pentru societate.  

Pornind de la cele expuse mai sus, am selectat şi am formulat criteriile esenţiale ale produsului 

creator în domeniul artelor plastice:  

 realizarea plastică şi tehnologică specifică domeniului în care este elaborat produsul creator în 

artă plastică; 

 produsul creator o exprimă pe personalitatea creatoare ca individualitate, cu trăsăturile, cu 

trebuinţele, motivaţiile şi cu aspiraţiile sale specifice;  

 criteriul de validare a produsului creator în artele plastice este cel estetic. 

Pentru determinarea originalităţii unui produs creator sunt propuse următoarele criterii:  

1. Nivelul potenţialului creativ impune o serie de caracteristici ce nu ţin de funcţionalitate, de 

factori raţionali, de activitatea de învăţare, şi care sunt prezentate la nivelul produsului nou creat 

(Torrance, 1989); 

2. Există niveluri diferite de originalitate, dar şi o continuitate a originalităţii normal distribuite 

(Catell, 1970); 

3. Originalitatea se impune în virtutea calităţii sale de paradox adoptat, fără a avea nevoie de o 

listă de termeni specifici (Barron, 1968);  

4. Criteriul de apreciere a originalităţii se poate situa la nivel individual sau public (Pickard, 

1990);  

5. Performanţa în originalitate presupune comportamente originale (Torrance, 1989);  

                                                           
1 Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1998, 479p. 
2 Ibidem, p. 75 
3 Bontaş, I., Pedagogie – Bucureşti: All Educational S.A., 1996, 315p. 
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6. Comportamentul poate fi considerat performanţă creativă, în funcţie de gradul de 

originalitate prin care se impune (Torrance, 1989)
1
 [Apud 4, p. 7]. 

La realizarea creativităţii artistice participă structuri psihice fundamentale. Structura euristică 

are funcţia esenţială de a produce noul, originalul. Structurile euristice formează psihicul (persoana) ca 

sistem creativ integral.  

Creativitatea şi productivitatea sunt considerate noţiuni sinonime. Caracteristica principală a 

creativităţii se consideră originalitatea sau noutatea produsului. Productivitatea presupune idei şi 

realizări numeroase şi variate. Pentru ca o persoană să fie considerată creatoare, este necesar ca ea să 

aibă şi un minimum de productivitate. Între creativitate şi productivitate există o corelaţie destul de 

strânsă
2
 [2, p. 12]. 

Concluzionând, putem afirma că, după studiul creativităţii din punctul de vedere al 

psihopedagogiei, am selectat şi am determinat particularităţile creativităţii artistice. Acestea ar fi: 

 dimensiunile principale ale creativităţii sunt: procesul creator, produsul creator, 

personalitatea creatoare; 

 procesul creator presupune parcurgerea următoarelor patru etape (faze): pregătirea, 

incubaţia, iluminarea, verificarea; 

 creativitatea este înainte de toate un proces creator, care duce la elaborarea unui anumit 

produs creator; 

 proces creator se caracterizează prin formularea de ipoteze, prin testarea lor şi comunicarea 

rezultatelor; 

 produsul creator în artele plastice are valoare estetică; 

 creativitatea se poate manifesta în oricare din aspectele procesului creator sau în toate. 

Particularităţile psihopedagogice ale creativităţii elucidate în acest studiu vor fi luate în calcul în 

procesul dezvoltării creativităţii artistice la studenţi în cadrul tehnologiei educaţionale elaborate. 

Noţiunile respective vor fi studiate, analizate şi aplicate pe parcursul experimentului pedagogic 

desfăşurat în cercetarea noastră, în procesul dezvoltării personalităţii creative prin aplicarea 

activităţilor creatoare la cursul de arta textilă. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND EDUCAŢIA NUTRIŢIONALĂ ÎN SOCIETATEA 

CONTEMPORANĂ 

 

ARTIOMOV Laurenţia, doctor, conferențiar universitar, 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 

 

Abstract: Health is the most important part of our lives and scientists have demonstrated   

sanogenous role  of a correct, rational  diet.  Nutritional education aims to guide young people to 

adopt a varied and balanced diet, pay attention to healthy and organic products. It is necessary the 

awareness  students about the association  of the food  pollution with substances from food raw 

materials, industrial processing and excess nutrients with the high prevalence of certain diseases. It is 

necessary to implement to students an active, responsive attitude  towards the problems of bioethics 

emerged as a consequence of the implementation of modern biotechnology in food industry. 

 

Unul din factorii primordiali care determina  progresul  unei tari este sănătatea individului şi cea 

a populației  ţării în ansamblu. Importanta  alimentației ca unul din factorii de formare si menținerea  

sănătății  este recunoscuta univoc.   

Alimentele  procesate din secolul XXI impun metabolismului uman, foarte puţin schimbat în 

decurs de milioane de ani,  informaţie, nutrimente,  aditivi, contaminanţi cu care acesta nu este 

obişnuit, producând un puternic  stres metabolic ce este un  factor de declanşare a multe patologii 

alarmante  întâlnite astăzi în sănătatea publică şi individuală. Investigaţiile în domeniul fiziologiei şi 

biochimiei au demonstrat că metabolismul omului este determinat la nivel molecular nu numai de 

alimentele consumate de el, dar şi de cele pe care le-au mâncat părinţii şi strămoşii. Cercetătorul 

Mutch D. considera ca  printr-o alimentaţie corectă se poate ameliora şi fondul genetic al individului.  

Genomica nutriţională , ştiinţa  care studiază relațiile reciproce dintre hrana, genom si sănătate va juca 

un rol important în tratamentul maladiilor cronice complexe, tratament bazat pe interacţiunea 

nutriment – gene.
1
  

Pentru ca omul să înţeleagă că de fapt este ceea ce mănâncă este necesară o educaţie în spiritul 

unei alimentaţii sănătoase, ecologice de la cea mai fragedă vârstă. Obiceiurile alimentare se formează  

sub influenta factorilor regionali, economici, culturali, religioși.          

Educaţia nutriţională, care reprezintă în unele ţări o disciplină de învățământ sau o activitate 

extraşcolară, vizează cunoaşterea alimentelor şi substanţelor nutritive, producerea şi/sau utilizarea 

acestora, conservarea alimentelor, alimentaţia copilului, alimentaţia raţională, etc. Educația 

nutriționala trebuie sa abordeze si rolul alimentației in menținerea greutății corporale, precum si 

tulburări nutriționale ca bulimia si anorexia, care apar fie in urma neglijentei, fie in urma copierii unor 

comportamente greșite promovate de mass-media.  

Un alt aspect important de tratat este rolul alimentației raționale  în menținerea sănătăţii  

sistemului digestiv şi in evitarea tulburărilor digestive care influențează negativ starea de sănătate a 

studenților, si ca urmare si performantele școlare. O componenta importanta a educației pentru o  

alimentație sănătoasa este prevenirea  efectului  negativ pe termen lung al excesului de substanțe 

alimentare (sare, zahar, grăsimi, alcool), dar si efectul benefic al consumului de legume si fructe 

proaspete. Prezentarea şi discutarea unor reguli necesare în alimentaţia elevilor, studenţilor pentru a 

obţine rezultate optime la învăţătură şi pentru a evita îmbolnăvirile sunt importante. 

Studenții trebuie sa cunoască si faptul ca alimentaţia influenţează esenţial şi capacităţile 

intelectuale ale omului. Neurologia nutriţională este o ştiinţă nouă ce dă speranţe referitoare la 

prevenirea îmbătrânirii creierului şi posibilitatea regenerării celulelor nervoase.  Contrar a ceea ce se 

credea până acum, ne putem influenţa funcţionarea creierului iar celulele cerebrale se pot renova. 

Bourre J menționează studiul revoluţionar al dr. Gage şi Peter Eriksson de la Spitalul 

Universitar Sahlgrenska din Goteborg, în anul 1998 care demonstrează faptul că şi creierele umane 

                                                           
1 Mutch DM et al. "Nutrigenomics and Nutrigenetics: the emerging faces of nutrition." FASEB  J. 2005; 19:1602-1616.  
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dau naştere unor celule cerebrale noi, chiar şi la bătrânețe.
1
 Aşadar, premisele sunt excelente. Însă, 

pentru a ne menţine sănătatea creierului este necesar să fie respectate câteva principii de alimentaţie.  

Pentru creierul uman este benefică  hrana naturală pe care o consumau strămoşii noştri.. 

Modelul alimentar străvechi se potriveşte cel mai bine cu genele umane şi a rezistat până în secolul 

XX, era industrializării. Apoi, hrana procesată şi prelucrată a început să ia locul alimentelor naturale.  

Alimentaţia necorespunzătoare duce la modificări în structura şi compoziţia biochimică a 

membranelor celulelor, modifică activitatea mediatorilor în sinapsele creierului (serotononă) şi la 

formarea radicalilor liberi. 

Pentru a evita problemele de sănătate e necesar ca omul să consume fructe şi legume, peste, 

putină carne, nuci şi leguminoase. Excesul de grăsimi polinesaturate provenite din uleiurile pe care le 

consumam (floarea-soarelui, porumb) declanşează o proastă funcţionare a celulei nervoase. 

Educația nutrițională trebuie sa prevină tinerii că alergiile, cancerul, infertilitatea sunt  doar 

câteva din maladiile care pot fi incriminate unei alimentaţii dezechilibrate cu alimente poluate, 

transformate în procesele tehnologice. Jean Aubin menționează ca conform analizelor efectuate în 

2002 la cererea Comisiei Europene s-a demonstrate că 53 % din fructele, legumele şi cerealele 

consumate în acel an în Franţa conţineau reziduuri de pesticide. Consumate regulat în doze mici aceste 

produse chimice se acumulează în organism şi pot avea efect  cancerigen, mutagen, alergizant, 

neurotoxic etc.
2 

O consecinţă a poluării mediului şi a produselor alimentare este reducerea fertilităţii. Astfel 

contactul frecvent al viticultorilor cu pesticidele, fungicidele folosite la tratare viilor duce deseori la 

sterilitate lor sau se manifestă  la urmaşilor lor prin anomalii a sistemului genital.  

Problema aparatului reproducător masculin este astăzi la fel de gravă ca şi efectul de seră, susţin   

cercetătători Schafer R., Schafer E, Bultena G., Hoiberg E. de  la spitalul universitar din Danemarca .
3 

Savanţii din Danemarca, SUA, Franţa afirmă în unison  că substanţele chimice care invadează 

mediul perturbă sistemul endocrin. 
2,3,4.

 Este cunoscut că perturbările sistemului endocrine, cauzate de 

pesticide sunt responsabili de “feminizarea “ multor specii sălbatice (aligatori, batracieni, pești, 

păsări). Fiinţele umane nu pot evita acest fenomen. Moleculele incriminate în fenomenul de 

feminizare sunt, în primul rând, bisfenolul şi ftalaţii, substanţe omniprezente în viaţa cotidiană: 

componente a maselor plastice, parfumuri, cosmetice, mobilă, ambalaje alimentare, jucării, pacheţele 

pentru ceai.  

Producătorii acestor mărfuri diminuează riscurile prezentate de bisfenol şi ftalaţi, lupta pentru 

interzicerea lor este acerbă. Educaţia consumatorului, în particular a celui tânăr, ar putea contribui la 

soluţionarea problemei. 

Pericolul prezentat de substanţele chimice menţionate se exprimă prin următoarele: 

– diminuarea spectaculoasă a numărului şi calităţii spermatozoizilor (- 50% în ultimii 50  ani); 

– explozia cancerului de testicule (frecvenţa a crescut de patru ori în ultimii 60 ani ); 

– malformaţiile genitale ale băieţeilor la naştere (criptogonadism, penis de dimensiuni mici).
4
 

Astfel in prezent relația dintre om si aliment se poate manifesta printr-un conflict din cauza 

factorilor de contaminare a alimentelor.  

Voinea L. menționează paradoxul alimentației prezentului:progresele industriei alimentare 

moderne au condus la o degradare pe plan nutrițional  a alimentatiei.
3 

Alimentele procesate industrial, 

obținute din materii prime provenite din agricultura intensiva sunt deficitare in micronutrienţi, dar 

suprasaturate cu aditivi alimentari. Alimentele ecologice, bogate in vitamine, elemente minerale, acizi 

grași esențiali si antioxidanți, cu un conținut scăzut de substanțe contaminante sunt alimente etice care 

pot contribui la fortificarea sănătăţii consumatorilor.                                                                                                      

In scopul evaluării gradului de adoptare a unui stil sănătos de viața şi a conștientizării 

importanţei produselor ecologice a fost realizată chestionarea studenților Universităţii Cooperatist 

                                                           
1 Bourre J.M. Effects of nutrients (in food) on the structure and function of nervous system: update on dietary requirements for brain.- J. 

Nutr. Health Aging, 2006 ; 10 : 386-399  
2 Jean Aubin, Croissance : l’impossible nécessaire, Planète bleue éditions, Saint-Thurial, 2006. 
3  Schafer RB, Schafer E, Bultena GL, Hoiberg EO. Food safety: an application of the health belief model.   Journal of Nutritional Education 

1993;25:19. 
4 Martin R. Foodborne disease threatens industry. National Restaurant News 1990;24:27,30 
3 Voinea L. Calitate si securitate alimentara.edit. ASE. Bucuresti.2013. p.18 
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Comerciale si a Colegiului Cooperatist. Au fost chestionați 110 studenți cu vârste cuprinse intre 17-23 

ani.  

Un obiectiv important a fost identificarea factorului care este determinant în adoptarea unei 

alimentaţii raţionale, corecte: familia, profesorii, prietenii, mass-media.  Analiza chestionarelor 

demonstrează ca majoritatea respondenților au fost determinați sa aleagă o alimentație raționala de 

profesori si  mass-media. Studenții au fost chestionați privind programul meselor, natura gustărilor, 

frecventa consumului de fructe, legume, produse lactate ;i alte alimente sănătoase. Alte întrebări 

solicitau răspuns la frecventa consumului produselor nesănătoase, aprecierea obiceiurilor alimentare 

dăunătoare pentru sănătate. S-a constatat ca majoritatea studenților nu respecta un program raţional al 

meselor. Aproape o treime din  respondenți servesc doar 2 mese pe zi. Totuşi, majoritatea 

respondenţilor menţionează ca  iau micul dejun. Printre studenţi se constata tendinţa de a consuma 

alimente cu risc pentru sănătate intre mese. Fetele prefera în calitate de gustări dulciurile si fructele iar 

băieții consuma mai des gustări de tipul hamburgher/sandwich. Chipsurile se consuma de majoritatea 

respondenților doar ocazional.  

Obiceiuri alimentare daunatoare mentionate de repondenti : 

 Consumul excesiv de dulciuri, si produse de patiserie, cofetărie; 

 Preferința bucatelor prăjite in locul celor fierte; 

 Consumul de alimente ce se încadrează in categoria fast food ; 

 Consumul in exces a sării si zaharului, etc  

Un alt fragment al chestionării a fost consacrat perceperii produselor alimentare ecologice în 

mediul tineretului studios. Majoritatea respondenţilor posedă informaţie despre produsele alimentare 

ecologice şi beneficiile consumului lor pentru sănătate, dar criteriile de care se folosesc pentru 

recunoaşterea lor sunt proprietăţile organoleptice, dar ar trebui să selecteze produsele ecologice după 

informaţia de pe etichete. Toate alimentele ecologice au un certificat de calitate şi poartă pe ambalaj 

sigla organismului de certificare. Pe eticheta unui produs ecologic apar obligatoriu numele şi adresa 

producătorului sau prelucrătorului, denumirea produsului, metoda de producţie utilizată şi marca 

organismului de certificare.  

Chestionarea  a demonstrat că majoritatea respondenților poseda informația despre produsele 

ecologice ,despre prioritățile lor  ,dar deseori confunda produsele ecologice cu cele naturale . Sunt 

greșite si criteriile folosite de studenţii chestionaţi pentru   verificarea  produselor ecologice. 

Pentru a consolida educaţia nutriţională realizată în instituţiile de învăţământ  e necesar să existe 

politici alimentare si nutriționale la nivel de stat, care să se realizeze printr-un ansamblu coerent de 

obiective, norme si decizii adoptate si aplicate de factorii si instituțiile investite cu competentele 

necesare pentru a asigura întregii populații condițiile economico-sociale necesare  unei alimentații 

raționale, care sa conducă la o stare buna a sănătăţii individuale si publice şi să stimuleze producerea 

alimentelor ecologice. 

 

 

 

JOCURILE COPIILOR DIN PERSPECTIVA PEDAGOGIEI SOCIALE, RETROSPECTIVĂ 

ISTORICĂ 

 

AXENTII Ioana, doctor, conferențiar universitar,   

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: The extent of personal relationships with the social environment makes its mark on 

the formation and development of an individual, who is considered one link in the chain of social life. 

His soul is a part of the soul of the society. An individual has instincts, good and bad qualities of 

his/her native people, individual characteristics such as: physical, moral and intellectual, etc. The 

small child is grown up in a society (national average), by society and for society. The concern for the 

organization of extra didactic activities of children that appeared at the beginning of the century in 

European schools was based on the need to complete, through new forms of activity, the process of 

formation of the younger generation. Along with caring for aesthetic and physical education, one 

manifests a particular attention to the children's vision orientation in line with the interests of social 
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classes. From the youngest age, the children should be taught to value the culture, to be attached to 

the place where they were born and raised. In this sense, the game was the most appropriate form of 

activity. Through the game, the child can be familiarized with the culture, thus gradually and naturally 

growing from the family life in the village, region and nation to humanity.  

 

Studiul personalității din perspectiva pedagogiei sociale este centrat pe descoperirea 

personalității aflată în situații sociale diverse. Amploarea relațiilor personale cu mediul social își lasă 

amprenta asupra formării și dezvoltării individului. Nu putem nega faptul că individul este o verigă din 

lanțul vieții sociale. Sufletul său este o parte din sufletul societății. El aduce cu sine instinctele, 

însușirile bune și rele ale poporului său, particularitățile individuale: fizice, morale și intelectuale etc. 

Astfel, copilul se dezvoltă în societate (mediul național), prin societate și pentru societate – aspecte ale 

vieții individului tratate de pedagogia socială. În acest sens considerăm că prezintă interes și rămân a fi 

viabile conceptele cu privire la jocurile copiilor din trecut. 

Preocuparea pentru organizarea unei activităţi extradidactice a copiilor, apărută încă de la 

începutul secolului în școlile europene, se întemeia pe necesitatea completării, prin noi forme de 

activitate, a procesului de formare a tinerei generaţii. Alături de grija pentru educaţia estetică şi fizică 

se manifesta o deosebită atenţie pentru orientarea viziunii copiilor în corespundere cu interesele 

claselor sociale. 

În aceste condiții D. Gusti îndemna cadrele didactice să promoveze în rândurile tineretului, 

începând de la cea mai mică vârstă, prețuirea culturii, atașamentul față de interesele fundamentale ale 

poporului. Era foarte important de cultivat  atașamentul copilului față de locul în care s-a născut şi a 

crescut, în vederea desfășurării în viitor a unei acţiuni de ridicare economică şi culturală a satului său, 

pornind tocmai de la elementele pe care acesta i le oferea. Un rol important în cultivarea acestor virtuți 

atribuiau jocului copiilor, analizând diverse aspecte ale lui, pedagogii care au activat în perioada 

interbelică: D.Gusti, Ap.Culea, A. Petre, T.Pamfile etc.
1
 . 

Astfel cu privire la originea  şi natura jocurilor copiilor se menționa că orice activitate spontană 

e plăcută în sine şi este necesară organismului. Tot ce satisface organismul omului, cu toate tendințele 

lui, produce plăcere şi această stare stimulează energia, măreşte cantitatea de viaţă. Legea evoluţiei 

omenirii arată că numai acele fiinţe au supravieţuit  desvoltându-se, care şi-au asociat stările agreabile 

la actele utile. Acest adevăr se poate verifica, cercetându-se jocurile animalelor şi ale omului, din 

perioada de până la maturitate. De exemplu pisica se joacă cu o bucată de cârpă, de lemn, un ghem de 

aţă, mişcându-le şi înhăţându-le cu ghiarele, ca şi cum acestea ar fi nişte şoricei; căţelul latră, mârâie, 

aleargă, apucă de haină „în glumă” exercitându-se la ceea ce va face „în serios” mai târziu. Tot așa se 

întâmplă și în cazul când vom urmări jocurile de zbor şi de înot, s-au ce le dau pasările puilor lor de 

mâncare etc.
2
. 

Jocul nu se datorează, după cum s-a crezut, unui surplus de energie care trebuie cheltuită, deși 

aceasta poate fi o condiție necesară, fără a fi însă cauza proprie. Jocurile sunt nişte pre exerciții de 

iniţiere şi antrenare, sunt exerciţii pregătitoare pentru viața serioasă de mai târziu. După cum zicea 

Wundt –jocul copilului e muncă. Nu există nici un joc, care să nu aibă model în vreo ocupaţie serioasă 

oarecare, model care este anterior jocului. Copilul de exemplu, repetă în  joc actele utile pe care le-a 

îndeplinit ori el, ori le-a văzut la alții. Astfel copilul simulează în jocuri acțiunile adultului.  

Merită să se menționeze și concepțiile lui Karl Groos care a  cercetat mai în profunzime cauza 

jocurilor copiilor. Conceptele lui au influențat opiniile sociologilor din țară, inclusiv pe D. Gusti. 

Karl Groos menționa: „Activitatea ființelor vii este determinată în mare parte de instincte 

moştenite. Când nu se prezintă ocazia pentru manifestarea reală (în vederea unui scop serios) a acestor 

instincte şi dacă, de altă parte, reintegrarea energiei trece peste cantitatea cheltuită, — organizmul 

simte trebuinţa descărcării forţelor înmagazinate, este cazul fiinţelor tinere, atunci instinctele se 

manifestă fără cauză exterioară”
3
.  

De exemplu: băieții fac case, luntri, se joacă de-a soldaţii etc., fetele confecţionează păpuşi, le 

vorbesc, le mângâie, le gătesc, le așază în căsuțe mobilate de ele în acest scop.  Aceste manifestări fără 

scop serios se numesc jocuri. Fără aceste jocuri, fiinţa adultă ar fi rău pregătită pentru actele vieții. Nu 

                                                           
1 Apud Axentii I.A. Gândirea pedagogică în Basarabia (1918-1940). Studiu istorico-pedagogic. Chişinău: Editura CIVITAS, 2006 
2 Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919, p.76 
3 Narly C. Pedagogia generală. Bucureşti: Ed. Cultura românească,  1938, p.89 
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va fi destul exercitată să fugă, să alerge, să prindă prada, să scape de inamic, să-şi combată adversarii, 

fiindcă nu va avea mușchii şi oasele îndeajuns dezvoltate. Este legea „selecției naturale” care face ca 

din copilărie să se manifeste în ființă impulsul fără cauză serioasă, la exercițiul actelor ce va trebui să 

le îndeplinească mai târziu”
1
. 

După naștere ca şi animalul, copilul nu are toate instinctele ereditare îndeajuns dezvoltate. Ele 

trebuiesc exercitate şi completate prin achiziții noi. Organismul de asemenea, pentru a-şi dobândi 

dezvoltarea firească, are nevoie de un stimulent. Această dublă misiune biologică o are jocul. 

La om, spre deosebire de animal, pe lângă acțiunea instinctului în joc, intervin şi elemente 

intelectuale, cum sunt: imitația, imaginația, inteligenta. Jocul nu e numai o experimentare a 

mijloacelor de adaptare, ci şi o creație de acte şi invenții creative utile, în vederea conservării vieții.  

De exemplu: impulsurile cultivate în jocurile de reminiscență ca de-a vânătoarea, jocurile pastorale, 

agricole, sunt încă utile în organizarea socială actuală și de aceea natura s-a îngrijit să le reproducă din 

generație în generație. De unde putem constata că jocurile copiilor au un caracter social permanent: 

poartă pecetea firii poporului cu nevoile ei şi actul schimbător, evolutiv și sunt expresia unei epoci 

date.  

Se cere să remarcăm faptul că jocurile mai vechi ale copiilor erau mai violente, erau jocuri de 

spaţii largi, jocuri de forţă şi mai puţin jocuri sedentare şi intelectuale. Acum, un secol în urmă, copiii 

erau cu mult mai zvăpăiați: călăreau în picioare pe cal în fuga mare, vagabondau zile întregi pe dealuri 

şi păduri, imitau haiduci şi potere, duceau lupte violente între „turci şi români” cu bolovani aruncaţi 

din şanţuri, cu bâte formidabile, băteau popicele cu un braţ de beţe, unul după altul (ceea ce copilul de 

azi nu ar mai putea să se joace cu elanul de altă dată). Erau organizate sistematic jocuri pe maidanuri 

cu mingile, popicele, trântele etc.La ele luau parte fetele şi femeile, flăcăii şi bărbații în vârstă. 

Pamfile, descria jocul „de-a hoții“ în cartea sa  în felul următor: „când jocul se înflăcăra, şi mai cu 

samă în alte vremuri, când munca era puţină şi traiul mai ușor, când se jucau şi oamenii bătrâni, jocul 

se făcea pe teritorii de kilometri pătrați, zile întregi, pe nemâncate, şi acestea rămâneau ca un eve-

niment însemnat în sat. Câteodată lucrurile se încurcau şi era nevoie chiar de intervenirea 

autorităţilor”. Astăzi nu mai este aşa. Transformările sociale săvârșite au avut înrâurire asupra 

jocurilor. Jocurile de forță se reduc iar jocurile sedentare şi intelectuale cresc. Oamenii de azi sunt mai 

împovărați cu munca şi necazurile, sunt mai istoviți de traiul prost şi acestea toate au secat belșugul de 

energie care s-ar fi cheltuit prin jocuri.  Mizeria fiziologică s-a transmis şi asupra copiilor. Copilul nu 

mai e copil, ci un sprijin al casei şi deci nu mai are timp de joacă. Pe de altă parte, acțiunea școlii le-au 

domesticit jocurile, i-au îngrădit în spaţii înguste şi în timp măsurat. De aici se și observă tendința 

jocurilor în evoluția lor spre sedentarizare şi intelectualizare
2
. 

Un alt aspect al reprezentanților pedagogiei sociale ține de ereditatea socială și impactul ei în 

jocurile copilărești.  Astfel se subliniază faptul că în copil se repetă ceva din copilăria omenirii- 

simple reminiscenţe ce amintesc instinctiv de armele, luptele, obiceiurile oamenilor din epoca 

primitivă, strigătele animalelor şi imitarea naturii. Ca şi primitivii, copiii au tendinţa spre fantastic, 

însufleţind lucrurile moarte
3
.  Strămoşii noştri au trebuit să lupte între ei; de aici și origina jocului de-a 

trânta, obişnuită la tineri mai ales. Strămoşii noştri au urmărit animalele; de aici jocul de-a vânătorul, 

de-a goana şi întrecerea la fugă, jocul cu arcul, cu praştia, goana copiilor după animale, după pasări, 

însecte. Strămoşii noştri au trebuit să-şi adune provizii pentru vremuri grele- de aici și instinctul de 

colectare la copil, la care poți găsi în buzunarul lui: pietre, nasturi, sfori, scoici, seminţe etc. Copiii 

adună pentru plăcerea de a aduna. Preferă cantitatea şi nu calitatea. Strămoşii noştri au trebuit să se 

ascundă de vrăjmaşi,  de aici și jocul de ascunsele. Viaţa strămoşilor care era legată de cal a lăsat urme 

în jocul de-a caii, de-a călăreţul pe un băţ. De asemenea un ecou ereditar constituie și bucuria 

copilului de la ţară ca să fie suit pe cal, s-au de a ieşi înaintea părinţilor când aceștea vin de la mucă 

etc.
4
. 

Astfel de jocuri apar ca nişte practici ereditare, nişte rămăşiţe inconştiente, nişte prelungiri ale 

actelor inteligente şi consţiente de la generaţiile trecute. Asa de exemplu când vine ploaia, copiii ies 

afară şi rostesc aceste viersuri: 

                                                           
1 ibidem 
2 apud Axentii I.A. Gândirea pedagogică în Basarabia (1918-1940). Studiu istorico-pedagogic. Chişinău: Editura CIVITAS, 2006 
3 Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919, p.76. 
4 ibidem 
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Treci ploaie călătoare 

Că te ajunge sfântul Soare 

 Şi – ţi taie picioarele 

Cu un paiu, 

 Cu un maiu, 

Cu sabia lai Mihaiu . . . 

Altă invocaţie copilărească este această strofă pe care copiii o adresează soarelui primăvara: 

Ieşi soare din închisoare 

Şi – n călzeşte oase goale 

Că vin cucoanele  

Şi trag cu pistoalele Bumm! 

Aceste acțiuni pot fi  reminiscenţe din vechile credinţe ale Dacilor şi Geţilor, care obişnuiau să 

tragă cu săgeţile în nouri, ca să iasă soarele 

Un alt joc care a supravieţuit are următorul conținut: copiii trec în șirag pe sub două mâni a doi 

inşi, ce le ţin în chip de poartă. La intrare se schimbă câteva vorbe între căpetenia șirului şi  între 

păzitori: 

Halea Malea, încotro ţi-e calea ? 

Deschideţi porţile! 

Ale cui porţi? 

Ale lui Basarab Vodă! 

Ce daţi vamă? 

Un căţel şi un purcel  

De gâtul lui legățel.  

In jocul „de-a armaşul”, supraviețuirile ies şi mai vizibile. Un copil face pe împăratul care-şi 

pierde domnia când greşeşte. Cel ce greşeşte, din porunca împăratului, este osândit. Armaşul execută 

pedeapsa cu o batista cu noduri. Jocul este însoţit de cuvintele:„sărat, pipărat, din fundul ocnei, din 

fundul iadului scăpat”. Se întrevede aici, chiar după numele locului, o aluzie la instituţia armăşiei 

(poliţia în veacul trecut) cu închisorile şi bătăile ei. In jocul „de-a feţele” se înscenează lupta îutre 

înger şi diavol, cu scopul de a vedea cine mai mulţi copii capătă. În jocul „de-a bisericuţa” se imită 

femeile când merg la biserică şi alte acţiuni văzute la adulţi. Aceste supraviețuiri pot fi găsite aproape 

în toate jocurile populare.  

Astfel putem menționa că jocurile care ne-au transmis amintiri de moravuri, de meșteșuguri şi 

războaie, reproduse în formă de recreaţii copilăreşti, pot fi considerate primele pagini ale istoriei care 

descriu copilăria omenirii. 
1
 

Influenţa mediului în jocurile de copii constituie un alt aspect examinat de reprezentanții 

pedagogiei sociale. Un număr mare de jocuri sunt un ecou al întâmplărilor, sunt copii naive din mediul 

uman şi natural al copilului. Un act de imitaţie se îndeplineşte când există oarecare dispoziţii ereditare 

în acest sens. O fetiță, în jocurile ei, nu va imita tot ce vede în mediul ei şi nici pe colegii ei în 

hoinăreli şi nici nu va arunca cu arcul, de pildă. Ea va prefera jucăria sedentară, cu păpușa și 

podoabele ei, va imita pregătirea bucatelor, proprii cercului ei şi ocupațiilor ce le va îndeplini mai 

târziu. Copiii din epoca primitivă, imitând ocupațiile părinților, se jucau cu arcurile, aruncând săgeţi în 

copaci şi păsări, în virtutea instinctului de pregătirea vieţii, cum s- a arătat mai sus. Copiii 

eschimoșilor se delectau făcând colibe de zăpădă şi săniuţe, în așa mod anticipau sub forma jocului, 

ocupaţiile predilecte ale vieţii lor. 

Copiilor le plac să imite marşuri şi manevre soldăţeşti, alegându-şi un căpitan dintre ei. Şi dacă 

într-o epocă oarecare atenția publică e ocupată de evenimente războinice, atunci printr-o ciudată 

analogie ecoul evenimentelor se transferă şi în jocurile copiilor. Ei se împart în cete, ocupă șanțuri 

luându-le drept fortificații de apărare, aruncă bulgări, se închipuie morţi,  cuceresc steaguri etc. Se 

reprezintă între ei, zicând că duc lupta între români şi turci. La Napoli, unde procesele criminale erau 

dese şi lungi şi puneau în mișcare toată ceata, se observa adesea că copiii se  jucau de-a judecătorii. Se 

alegeau din participanţii la joc judecători, acuzaţi, soldaţi păzind pe cei vinovaţi. Pedagogul sicilian 

Colozza scria într-o carte a sa: „în copilăria mea apăreau adesea în jurul satului cete de tâlhari. Cu 

                                                           
1 Culea Ap. D. Temelia educaţiei naţionale. În:  Şcoala Basarabiei. Chişinău: nr. 6, 1919, p.113 
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mari greutăţi soldaţii îi prindeau şi-i pedepseau în faţa noastră. Noi copiii începeam după aceia să ne 

jucam de-a tâlharii. Unii erau tâlharii iar alţii soldaţii cu căpitanul în frunte. Simulam goana, prinderea 

si împușcarea lor cu un  băț”. 

Folclorul român este plin de jocuri imitative. Copiii imită mersul şi zbieratul animalelor, sborul 

şi cântecul păsărilor, bâzâitul insectelor, freamătul copacilor, al apei, al vântului… Drept exemple de 

jocuri de imitație pot fi: moara, călăreţul şi calul, (vezi mai jos mai multe exemple): mâţa şi şoarecele; 

jocul de-a porumbeii; de-a poarca; capra şi măgarul; de-a orbul; de-a ştiubeele; de-a pasărea 

zboară; de-a iepuraşul; jocul mama-gaia(imită lupta între etc. 

Jocurile copiilor variau după vârstă, regiune, climă, anotimp, naţionalitate, condiţie socială. 

Copiii de la ţară, în genere, tind spre spaţii largi în jocurile lor, sunt mai zvăpăiaţi şi preferă jocurile 

unde se pune forţă. Jocurile de imitaţie, de goană, sunt de provenienţă rurală. Copiii care trăiesc la orăş 

tind spre jucării fabricate gata, ori spre jocuri de dramatizare, de spaţii mici, unde nu se cheltuiește 

atâta energie. Cu toată universalitatea unor jocuri, cum e de pildă mingea, există jocuri şi jucării de 

munte, de câmp, de ape, în variații nesfârșite, care toate la urma urmei satisfac aceleași instincte. Așa 

de exemplu mingea la fugă (varianta oinei) nu se bucură de popularitate în satele de munte. Tot aşa şi 

zmeul. Impulsul spre hoinăreli este mai preferat de copiii de la câmp şi cei care locuiesc pe lângă ape. 

Este efectul ce-1 exercită orizonturile largi, depărtările asupra imaginaţiei copiilor
1
.  

Un alt aspect abordat de Pedagogia socială îl constituie valoarea socializătoare a jocului. Cu 

oarecare aproximație s-ar putea constata că 50 % din jocurile copiilor sunt individuale, ¼ sunt jocuri  

la care participă  2 şi 3 copii, iar restul jocurilor sunt în grup. Dacă în jocul individual se vede 

personalitatea copilului, în cel colectiv se vede inima lor. De aceea şi pedagogii  dar şi mulți părinţi 

considerau că jocul natural îi dezorganiza pe copii, ei puteau realiza fapte urâte etc. Astăzi copiii, 

dimpotrivă, demonstrează psihologia, jocurile au mare valoare disciplinară în afirmarea şi înfrânarea 

pornirilor copiilor. Jocurile în comun sunt  primele lecții introductive în viața socială. Sentimentele 

simpatetice răsar îndată ce se unesc 2-3 copii, ca să-şi facă jocurile lor. Spiritul de corp, de sprijin şi 

supraveghere reciprocă, mila, generozitatea, amiciția iau naştere în jocuri şi prin jocuri. Jocurile 

colective sunt primele adaptări sociale în stare rudimentară, sunt creații şi verificări experimentale ale 

beneficiilor şi plăcerilor ce le produce acțiunea exercitată în comun. Prin supunerea grupului de 

jucători, unirea dintre ei prin variația rolurilor fiecăruia, jocurile de grup apar ca nişte rudimente de 

societăţi în miniatură. În jocuri colective, puterile şi sentimentele copiilor se armonizează, se 

echilibrează, se socializează, printr-un fel de penetrație reciprocă. Unii creează, alții dezvoltă, 

completează, unii dau exemple, alții imită, cel timid e ajutat şi încurajat; cel iute e domolit şi cel moale 

e grăbit; cel dinamic şi ambițios e dominat de restul colectivității, ori este eliminat. 

Spiritul de cooperare şi dependență unul de altul în jocuri, împiedică apariția instinctelor de 

intoleranță individuală şi dă colectivității deprindere de a se supune în vederea binelui comun. Deci 

jocul pe lângă o pregătire socială, mai este şi un instrument de reglementare socială. 

Dacă cercetăm amănunțit jocurile unui sat (T. Pamfile a cules toate jocurile din satul Țapu, 

județul Tecuci) şi dacă le analizăm colecţiile de jocuri populare copilăreşti ale poporului nostru, găsim 

în ele toate impulsurile vieții sociale trecute şi prezente
2
. 

Viaţa cuprinsă în ele este însăși miniatura vieții sociale din copilărie. Toate jocurile din „satul 

nostru” cuprind în esență principiile pedagogiei muncii şi pedagogiei școlii active, pe care  le-am 

căutat în cărţile din străinătate, în loc să le vedem aplicate de-a dreptul în viața spontană, extraşcolară, 

a copiilor noştri. Luate împreună ele alcătuiesc un indicator metodic de ceea ce trebuie să dăm 

sufletului copilului, pentru cei care știu să învețe din ele. 

Sunt jocuri de înfrățire şi unire, jocuri de stăpânire de sine şi disciplină, de răbdare, de 

împărțirea dreptății, de imaginație creatoare, de atenție, de memorie, de inteligenta, de întrecere şi 

curaj, de iuțeală şi îndemânarea mâinilor şi picioarelor, de glume şi păcăleli nevinovate, de agerimea 

simțurilor, de întărirea trupului şi de forță, de imitarea treburilor, ce le vor îndeplini mai târziu, jocuri 

de voință, de prevedere etc.
3
. 

Jocurile noastre sunt atât de complete, că nu e nici o aptitudine omenească care să nu-şi aibă 

jocul corespunzător pentru dezvoltarea ei. Jocurile şi jucăriile noastre populare poartă pecetea firii 

                                                           
1 Cucoş C. Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine fundamentale.  Iaşi: Polirom,  2001. 
2 apud Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919, p.73. 
3 Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919, p. 113. 
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imaginative, vioae şi glumețe a poporului nostru. Toate sunt jocuri de pregătire  pentru viața bogată în 

evenimente și liberă a îndeletnicirilor țăranului
1
. 

Să analizăm un joc, de exemplu poarca. Ce elemente sufletești şi fizice se agită prin acest joc? 

Se adună 8 – 10 băieți prieteni de joc (un nucleu social), confecționează bețele şi  mingea (principiul 

activ al muncii: măsurarea, cioplirea, croirea, umplerea şi confecționarea mingii, ceea ce constituie un 

avantaj pentru dezvoltarea dibăciei şi preciziei în activitatea de muncă), are loc desenarea cercului, a 

gropilor fiecăruia la distanțe egale şi a gropii din centru (un exercițiu manual), baterea mingii 

(exerciţiu de forţă şi abilitate fizică pentru toți mușchii corpului). Scopul jocului: cine alungă poarca 

mai departe (exerciţiu de întrecere), păzește să nu treacă poarca pe lângă groapa lui şi porcarul să nu 

înmoaie  în groapă (exerciţiu de imaginaţie, de judecată, de atenţie încordată), au grija de a nu se lovi 

cu băţul unul pe altul (exerciţiu de stăpânire de sine, de respect reciproc). De unde observăm că este 

foarte important ca orice joc să se dezvolte și să se desfășoare  într-o atmosferă de înfrățire, de veselie 

şi bună dispoziție care să sporească cantitatea de energie vitală.  Descriind astfel jocurile, mai mult din 

punct de vedere social, nu ne putem opri la valoarea educativă individuală prin cultivarea aptitudinilor, 

a jocurilor şi jucăriilor. 

Se cere să remarcăm și faptul că sub aspect practic  orice formă de activitate omenească este 

supusă evoluţiei, de aceea jocurile se schimbă odată cu obiceiurile, dispar ca să apare altele în 

conformitate cu noile stări sociale. Este o necesitate naturală, dispariția unora din jocuri şi înlocuirea 

lor prin altele. Nu le putem opri prin intervenția noastră şi nici nu trebuie să regretăm trecerea unora în 

uitare. Să lăsăm libertate preferințelor copiilor ca aceștia să aleagă. Pe noi trebuie să ne preocupe 

mediul copilului şi condițiile vieții lui fizice. 

Munca timpurie la plug, la seceră, la meșteșuguri, la fabrici, când semenii lor încă se joacă, 

hrana şi îmbrăcămintea mizerabilă, trezește mai devreme în copil instinctul conservării „şi-i dă acel 

ochi serios bătrânesc pe care-1 au animalele expuse a se hrăni singure“, aşa după cum observă  

Eminescu
2
. Aceste activități exercitate la o vârstă prea timpurie le taie aripile bucuriilor vârstei şi 

copilul pare un precoce încărcat de griji. Când reacţia se produce, nu mai e vlagă şi atunci apare acea 

lene de a munci, de a vrea şă gândească, care de fapt constituie epuizarea timpurie a vitalității 

copilului. 

Fenomenul acesta de degenerescență se observă şi la copiii noştri de azi. Generaţiile de azi nu se 

mai joacă aşa de zvăpăiat, în virtutea legii prisosului de forţă, nu mai caută spaţiile libere, largi, ca cei 

din deceniile trecute, par mai „cuminți” şi preocupați de jocurile depistate prin utilizarea tehnologiilor 

moderne din INTERNET. Aproape jumătate din jocurile colectate de Ispirescu, Tocilescu, Pamfile ș. 

al. în perioada interbelică au disparut fără să fie înlocuite cu altele.  De unde putem deduce că jocurilor 

copiilor au la origina lor o problemă socială. 

Rădulescu  M. C. (1927) scoate în evidență și alte idei de ordin practic  cu referire la jocurile 

copiilor adresate adulților printre care menționează: 

o jocurile de reminiscenţă, întrucât răspund unor impulsuri atavice, să nu căutăm noi să le 

eliminăm; 

o să lăsăm natura să-şi facă singură cursul ei liniştit; 

o să nu impunem jocuri străine, nepotrivite firii noastre; 

o să stimulăm, alegând din ele, jocurile colective care cultivă toate impulsurile sociale în copil; 

o să înlăturăm pe cele dăunătoare sănătăţii, ca şi pe cele ce cultivă calităţile cele rele; 

o să încurajăm jocurile şi jucăriile cu un caracter local regional. Le putem modifica, adăuga 

unele elemente, fără însă a le altera fondul, tiparul tradiţional, cum de pildă, s-a făcut cu jocul oina,  

scoasă din jocurile noastre populare
3
. 

Cercetările realizate de către reprezentanții pedagogiei sociale au arătat că în colecţiile de jocuri 

şcolare ale  domnilor Teodosiu-Ionescu, şi a lui Pavlov se găsesc destule jocuri populare prelucrate. 

Printre acestea pot fi indicate următoarele: 

 De-a ascunsul (cucul), joc de dezvoltarea simțurilor (vedere, percepere directă a distanței prin 

auz, prin  deosebire). 

                                                           
1 Negură I., Papuc L., Pâslaru VI. Curriculum psihopedagogic universitar de bază. Chişinău: Ed. UPS, 2000, p.113 
2apud  Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919, p.121. 
3 Rădulescu  M. C. Personalismul energetic. București, 1927, p. 95 
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 Joc de reminiscenţă istorică şi de pregătire(se imită căutarea duşmanului ascuns, ori a vâna-

tului). 

 Jocul în buşi şi în pietricele. Aruncatul şi prinsul bușilor (bețișoarelor) şi pietricelelor, 

dezvoltă simțul de precizie, iuțeala şi îndemânarea mâinilor şi a ochiului. Este un joc activ şi de 

întrecere. 

 De-a caii. Joc de imitare şi de pregătire fizică. 

 Călare pe băţ (ori pe un fir de stuf)  este un joc imitativ şi preparativ.  

 De-a capra. Joc de vioiciune fizică, imitându-se iuțeala caprei. Este un joc de voință şi 

răbdare. La acest joc se întâmplă multă ceartă, din cauza că unii sunt mai grei, alţii mai sprinteni; unii 

de bună credinţă, alţii răutăcioşi. Unii, în loc să sară, rămân călări pe spinarea altora şi astfel îi trântesc 

jos, ori îi izbesc prea tare cu palmele. Alţii nu se apleacă îndeajuns, astfel că îi fac să  se rușineze pe 

cei ce nu pot sări. Pe urmă vin şi răzbunări. 

 In car (în boghi, bobi), de-a carul, țintarul. Este un joc care necesită răbdare, perseverenţă, joc 

de inteligenţă prevăzătoare şi de imaginaţie. 

 Jocul lui Cuza. Se imită cum umblă ţiganul cu foile şi meşteşugul lui. 

 Cu inelul, cu domnul care porunceşte bătaia, ţiganul care îndeplinește porunca lui şi chiorul 

care suferă, este un joc de supraviețuiri istorice. 

 Lupul şi oile, joc de  imitare şi de vioiciune. 

 Mâța şi șoarecele. 

 Mingea (oină şi toate variantele) este jocul cel mai puțin intelectual, dar este cel mai potrivit 

pentru educaţia fizică
1
. 

Pamfile menționa un lucru interesant cu privire la organul de vorbire al copiilor. S-a observat că 

copiii de la ţară au organul vocal mai dezvoltat decât ca al copiii de la oraș, din cauză că au o mulţime 

de exerciţii de vorbire care exercită muşchii limbii, ai laringelui şi ai buzelor, înlesnind astfel 

pronunțarea tare şi corectă a cuvintelor. Aceste exerciții de limbă sunt: limba păsărească, ghicitorile, 

versurile ce însoţesc jocurile etc. Printre acestea pot fi evidențiate: frământările de limbă care 

trebuiesc încurajate, fiind o bună gimnastică a limbii. Ele sunt născute din firea poznașă a românului, 

ca de altfel şi toate păcăliturile. Cel care le rostește trebuie să le spună repede şi bine pronunţate, şi 

cum aceasta nu se poate la început i se încurcă limba în gură şi produce veselie la cei prezenţi. De 

exemplu: 

1. Iapă albă, ceapă albă. 

2. Vânturai vara mălaiu. 

3. Capra calcă pe măcriș, scoarța crapă – n curmeziș. 

4. Calcă capra în clenciu, clenciul crapă – n cinci, crapă capul capre-n cinci, precum crapă 

clenciu-n  cinci. 

5. Flutur pe punte, flutur sub punte, câte de 3 ori fluturi pe punte, trei sub punte. 

6. Capra neagră în piatră calcă, piatra în patru bucăţi crapă, aşa să crape capul caprei, cum a 

crăpat piatra-n patru. 

7. 7 sape late, şi alte 7 sape late şi încă 7 sape late şi încă 7 sape late şi încă şi încă 7 sape late 

8. Pe casa lui Glogovişteanu, 12 pui de cocostârci cu cocostârcioaice la un loc etc.  

 

Cele mai bune versuri de joc, spuse pe silabe care plac mult copiilor și în care se joacă și astăzi 

sunt de exemplu: 

A-la 

Ba-la, 

Por-to-ca-la, 

Eşi bă-di-ţă la por-ti-ţă, 

Că te-aş-teap-tă Ta-li-on, 

Ta-li-on fe-cior de Domn; 

Cu ti-chi-e de frân-ghi-e, 

Cu pa – nă de cio-câr-li-e, 

Cu că-ru-ța Ra-du-lui, 

                                                           
1 apud Culea Ap. D. Jocurile copiilor din punct de vedere al pedagogiei sociale. În: Școala Basarabiei. nr. 12,Chişinău,1919 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

30 

 

Cu ca-ii îm-pă-ra-tu-lui, 

Cu bi-ciul cum-na-tu-lui, în mij-lo-cul sa-tu-lui, 

Clanţ, zbanţ, do-ro-banț, 

Cioc, boc, treci la loc 
1
 

În concluzie se cere să menționăm că exemplele de jocuri expuse mai sus sunt o mărturie vie a 

faptului că ele cultivau  atașamentul copilului față de locul în care s-au născut, expuneau tradițiile și 

obiceiurile oamenilor, îndeletnicirile lor și aveau o însemnătate educativă evidentă.  Copiii cunoșteau  

din orice mediu  și clasă socială, aparținând aceluiași popor viața trecută și prezentă a ocupațiilor și 

vieții sufletești din toate mediile regionale ale poporului său. Prin moștenire, prin imitație și adaptare 

copilul poate cunoaște și chiar îl poate interesa mai îndeaproape viața mediului său natal. Astfel, poate 

fi ințiat în cultură, urcând progresiv, în mod natural din viața familiară a satului, a regiunii, a națiunii 

spre umanitate.  

Educația socială nu consistă într-un stoc de cunoștințe, ci într-un ansamblu de idei, de 

sentimente, acțiuni și deprinderi. Ea nu se realizează  prin anumite lecții speciale ci  prin exemple și 

fapte concrete din mediul social prin practica operelor de solidaritate faptică umană etc. Aceste 

concepte credem noi că rămân a fi actuale și în societatea în care trăim astăzi, considerată o societate 

informațională bazată pe cunoaștere. 
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Abstract: The modernization of education encompasses educational system as well as the 

educational process, because any modifications or interventions on the system will have repercussion 

on education process and vice versa. Circumscribing of the modernization content mentions suite of 

actions that necessarily is involved and determines the establishing of optimal relationships between 

the structural elements of education.  

The modernization of education concerns all its components, but it does not mean that it would 

be reduced to a totally simple changes and transformations that occur within the constituents: any 

change that occurs at the component level will have repercussions for all others because of systematic 

character of education. As a consequence, any intervention towards modernization can not be limited 

only to what happens at the level of one side or the inside of a component without having into account 

the possible consequences for other sides or constituent components of the system. Upgrading 

educational process content relates to restructuring that refers to quantity and quality of information 

selected and included in the school documents that regulate school curriculum. 

 

Modernizarea este un proces logic, constituit dintr-o suită de acțiuni ce vizează realizarea unei 

concordanțe a învățămîntului cu cerințele societății în general, cu transformările fundamentale care au 

loc în viața socială, în economie, în știință și tehnologie, în cultură, în mod special. Modernizarea 

învățămîntului se plasează la intersecția dintre comanda socială și integrarea în viața activă a ceea ce el 

produce sub forma forței de muncă. 

Modernizarea, fiind un răspuns la o serie de procese emergente și provocări-cheie, în fond- 

rezultatul democratizării și a globalizării, are un rol decesiv și determinant în conturarea proprietăților 

de perspectivă ale procesului educațional. Ca urmare, prin modernizarea învățămîntului se 

soluționează următoarele provocări: globalizarea și europenizarea; democratizarea; degitalizarea lumii 

contemporane; afirmarea societății cunoașterii și mobilității academice; schimbările demografice și 

migrațiile; dezvoltarea durabilă; educația pe parcursul întregii vieți; educația pentru toți și pentru 

fiecare. Prin urmare, modernizarea reduce decalaj, care există între educație și dezvoltarea societății,  

                                                           
1 Ibidem, p.118 
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Învățămîntul a fost întotdeauna supus unor transformări, perfecționări sau inovări, într-un 

cuvînt, supus schimbării, iar modernizarea a devenit o cerință socială stringentă și o condiție 

indispensabilă pentru progresul învățămîntului și, concomitent, o latură a politicii statului în domeniul 

învățămîntului, o problemă ce generează eforturile diverselor categorii de specialiști: pedagogi, 

economiști, sociologi, psihologi, filosofi ș.a. Învățămîntul și modernizarea se contropesc într-un tot 

unitar, astfel încît numai un învățămînt modernizat poate deveni un factor important al accelerării 

ritmului progresului social [4] . 

Se desprind două coordonate fundamentale ale modernizării:  

 prima explică modernizarea din perspectiva extinderii asupra învățămîntului în asamblul său și 

nu poate fi redusă la unele aspecte izolate și particulare. În acest context, optimizarea relațiilor 

urmează să se realizeze între toate componentele învățămîntului: sistem, conținut, organizare, mijloace 

etc. – prin corelarea adecvată continuă la noile descoperiri ale științei, a valorilor sociale, asigurînd 

asimilarea progreselor în direcția fundamentării procesului de dezvoltare a personalității umane;  

 a doua evidențiază faptul că eficiența modernizării poate fi evaluată numai prin prisma 

aportului său la ralizarea idealului educațional. ”Orice modificări și inovări care s-ar repercuta negativ 

asupra conduitei umane nu au nimic comun cu modernizare [5, p. 466]. 

Factorii determinanți ai modernizârii învățămîntului se disting în două categorii: factori externi 

și interni. Factorii externi se referă la condițiile sociale prezente și de perspectivă, care avînd  un 

impact presant,  impun  modificări și restructurări învățămîntului în general.  

Modernizarea învățămîntului înglobează într-un tot unitar atît sistemul de învățămînt, precum, și 

procesul de învățămînt, deoarece orice modificare sau intervenție asupra sistemului se va repercuta 

asupra procesului de învățămînt și, invers. Circumscrierea conținutului modernizării,  menționînd acea 

suită de acțiuni pe care o implică cu necesitate, constă în stabilirea unor relații optime între elementele 

structurale ale învățămîntului. Aria de cuprindere și structura de bază a procesului de predare-învățare-

evaluare se axează pe urmăroarele coordonate generale și vizează: determinarea și aplicarea 

particularizată la fiecare obiect de învățămînt a componentelor de bază ale procesului de învățămînt: 

 principiile generale ale procesului de învățămînt; 

 finalitățile predării-ănvățării obiectului de învățămînt corespunzător; 

 conținutul procesului de predare-învățare-evaluare; 

 proiectarea (planificarea calendaristică ș.a.) activității didactice; 

 metodele de predare-învățare și mijloace de învățămînt; 

 formele de organizare a procesului de învățămînt (lecția/curs teoretic, practice, excursia, 

consultații, conferințe ș.a.); 

 formele de organizare a activității celor ce învață (fontală, individuală, pe grupe); 

 relații interumane: elev-elev; profesor-elev.  

Toate acestea componente de bază ale procesului de învățămînt trebuie să fie armonios 

organizate într-un curriculum național modernizat, generos, flexibil și deschis spre inovație și 

schimbare, construit conform cerințelor sociale și nevoilor tinerilor generații pentru care cercetarea, 

investigația, cunoașterea au devenit  o realitate fără frontiere. 

Privit ca un tot unitar, astfel încît acesta să asigure un cadru adecvat și să stimuleze, 

concomitent, transpunerea în practică a idealului educațional care constă în „formarea personalităţii cu 

spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi 

competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi acţiune, fiind 

deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale asumate” [1]. 

Modernizarea învățămîntului vizează toate componentele sale, dar aceasta deloc nu înseamnă că 

ea s-ar reduce la o totalitate simplă de modificări și transformări ce se produc în cadrul componentelor 

constitutive: orice schimbare ce se produce la nivelul unei componente va avea repercusiuni asupra 

tuturor celorlalte datorită caracterului sistematic al învățămîntului. Ca consecință, orice intervenție  în 

direcția modernizării nu se poate limita doar la ceea ce se întîmplă la nivelul unei laturi sau în 

interiorul unei componente fără a avea în vedere și eventualele consecințe asupra celorlalte laturi sau 

componete constitutive ale sistemului.  

Astfel, modernizarea se referă nu numai la diverse aspecte sau laturi ale învățămîntului, ci și la 

relațiile dintre cei ce învață, deoarece în activitatea lor factorii de decizie și cadrele didactice sînt 
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chemați să adopte această concepție și să considere că orice intervenție privind modernizarea nu se 

poate limita doar la un aspect concret, iar intervenția se justifică din punct de vedere pedagogic. 

Modernizarea, din punct de vedere instituțional, se concentrează în asigurarea unui cadru 

corespunzător pentru ca toți oameni să-și poată valorifica  posibilitățile și capacitățile de cunoaștere de 

care dispun, faptul ce accentuează caracterul deschis al sistemului instituțional de învățămînt, 

înlăturarea oricăror bariere în calea circulației valorilor pe verticală. 

Modernizarea conținutului procesului de învățămînt se referă la restructurările care se referă la 

cantitatea și calitatea informației selectate și incluse în documentele oficiale care reglementează 

curriculumul școlar/universitar: planuri, manuale ș.a., iar procesul de învățămînt, asimilînd viziunea 

inter- și trasdisciplinară facilitează stabilirea unor relații strînse intre obiectele de învățămînt. 

Adaptarea învățămîntului la noile cuceriri ale științei determină restructurarea în conținut: 

 întroducerea unor discipline și subiecte noi, ca derivate ale diversificării și integrării științelor, 

a acumulării informației științifice, toate acestea provoacă restructurarea întregului sistem; 

 asigurarea unei logici interne fiecărui obiect de învățămînt, care corespunde logicii științei și 

logicii învățării, anumitor criterii pedagogice și cerințelor de ordin psihologic, ce valorifică tendința 

apropierii logicii didactice de logica științei; 

 concentrarea și ierarhizarea cunoștințelor fiecărui obiect de învățămînt în jurul unei structuri 

noționale fundamentale; 

 conținutul fiecărui obiect de învățămînt, va fi orientat în direcția evidențierii interrelațiilor 

dintre cunoștințe, atît în interiorul său, cît și în raport cu alte obiecte disciplinare. 

În contextul modernizării se disting două tendințe convergente: transformarea celui ce învață în 

subiect activ al propriei deveniri și apropierea cunoașterii didactice de cunoașterea științifică. Urmează 

să-i punem pe cei ce învață în ipostaza de cercetători de a formula ipoteze, de a căuta ei înșiși 

adevărurile științifice, organizînd situații experimentale, de a descoperi logica științei sesizînd 

înlănțuirile cauzale, într-un cuvînt, de a se familiariza cu particularitățile demersului științific. În acest 

context, rolul tehnologiei și al strategiilor didactice constă în crearea unui context situațional, astfel 

încît cel care învață să fie angajat și să participe în mod activ la realizarea odiectivelor educaționale.  

Învățarea centrată pe cel ce învață constituie un fundament psihologic al curriculumului, probat 

la nivel de proiectare, implementare și evaluare. Paradigma învățării „centrării pe subiect” generează 

principiile care articulează un model al învățării centrate pe cel ce învață, construit din perspectiva 

psihologică [2, p. 302-303]: 

 Principii psihologice care vizează factorii cognitivi și noncognitivi: principiul stabilirii naturii 

procesului de învățăre la nivelul obiectivelor care urmăresc înțelegerea în cadrul corelației dintre 

informație și experiență; principiul conceperii obiectivelor procesului de învățare prin elaborarea unor 

reprezentări ale cunoașterii, inclisiv pentru însușirea strategiilor de gîndire; principiul construirii 

conoașterii prin legăturile create între cunoașterea și experiența anterioară și noua informație; 

principiul gîndirii strategice nacesară pentru atingerea obiectivelor complexe ale învățării amplificate; 

principiul metacunoașterii; principiul raportării învățării la un context deschis. 

 Principii psihologice care vizează factori motivaționali și afectivi: principiul valorificării 

influențelor motivaționale și emoționale pozitive în cadrul procesului de învățare; principiul motivației 

interne ca premisă a învățării eficiente; principiul efectelor pozitive ale motivației asupra efortului 

celui ce învață. 

 Principii psihologice care vizează dezvoltarea celui ce învață și dezvoltarea                

socială: principiul corelației între dezvoltarea cognitivă, afectivă și socială a celor ce învață și 

calitatea învățării; principiul ameliorării învățării în baza perfecționării interacțiunilor sociale, relațiilor 

interpersonale, comunicării cu ceilalți. 

 Principii psihologice care vizează diferențele individuale: principiul valorificării diferențelor 

individuale existente în procesul de predare-învățare; principiul învățării în condiții de diversitate, 

existente în plan lingvistic, cultural și social; principiul stabilirii unor standarde, necesare pentru 

realizarea feedback-ului, valoros pentru cadru didactic și pentru cel ce învață.  

Modernizarea tehnologiei și a strategiei didactice constă în crearea unui cadru adecvat care să 

asigure transformarea celui care învață în subiect al propriei formări. Activarea este cu atăt mai intensă 

cu cît sînt declanșate și puse în funcțiune componentele superioare ale celor doi parametri, 
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concomitent cu menținerea unui echilibru optim între ei. Prin declanșarea imaginației creatoare, 

gîndirii, inteligenței, intereselor, atitudinilor, nivelului de aspirație, motivelor intrenseci, trăsăturilor 

caracteriale se realizează învățămîntul formativ. 

Din perspectiva modernizării, metoda are un conținut concret, strict determinat, pe de o parte, 

de forța cu care stimulează efortul constructiv al subiectului, iar pe de altă parte, de relațiile sale cu 

celelalte metode și procedee, cu mijloacele folosite într-o situație dată. Învățămîntul modern are la 

bază o metodologie axată pe acțiune. Din acest punct de vedere, metodele activ-participative se 

conduc după ideea constructivismului operatoriu al învățării.  Eficiența metodelor didactice și 

mijloacelor de învățămînt este determinată în mare măsură de măiestria și arta cu care sînt 

administrate și implicate de către cadrul didactic, anume el decide asupra tehnologiei didactice, celei 

mai apte să contribuie la activizarea procesului de predare-învățare.  

Predarea presupune ceva mai mult decît desfășurarea anumitor activități, presupune dorința de a 

schimba ceva, cunoașterea elevilor/studenților, a intereselor, necesităților și a potențialului lor. 

Intențiile profesorului sînt orientate de finalități și obiective. În funcție de finalități și obiective, dar și 

de circumstanțe și credințe individuale, se decide ceea ce este important, prin urmare, predarea 

determină învățarea, iar prin intermediul metodelor activ-participative profesorul este capabil să creeze 

situații în care subiecții învățării sunt provocați să utilizeze o gamă vastă de procese și operații 

mintale, astfel, încît aceștea să aibă posibilitatea de a folosi materialul predat pentru rezolvarea 

obiectivelor determinate.  

Modernizarea activității academice se concentrează în diversificarea variantelor sale structurale: 

cu cît se va folosi o varietate mai mare de lecție școlară/curs teoretic de același tip sau tipuri diferite cu 

atît randamentul final al activităților va fi mai înalt, iar structura acestor activități trebuie să se 

adapteze prin folosirea strategiilor adecvate și a unor mijloace ce să-i antreneze și să stimuleze pe cei 

ce învață. Concomitent se înscrie creșterea ponderii celorlalte forme de organizare a procesului de 

învățămînt, cu o mai bună corelare a lor cu ceea ce se realizează în cadrul orei tradiționale și anume: 

excursii, și vizete, consultații, meditații, concursuri, mese rotunde, conferințe ș.a.  

A moderniza relația profesor-subiect al învățării înseamnă a crea condiții optime pentru ca între 

cei doi poli ai îvățării să se realizeze un schimb reciproc de mesaje și cooperare. Caracteristica acestei 

cooperări constă în faptul că ea presupune și include, paralel cu circuitul vertical- profesor-

elev/student, circuitul orizontal- elev/student-elev/student, cu cît această relație funcționează mai 

intens, respectiv mesajele circulă mai operativ, cu atît sensul formativ al cooperării se intensifică. 

Subiectul, cel ce învață se implică activ și se angajează deplin în actul învățării, cu toate resursele  

posibile. Finalitățile acestui proces sunt determinate, în primul rînd, de profesor, de modul în care el 

organizează activitatea de predare-învățare, de strategiile didactice folosite și de activitatea pe care o 

adoptă față de elevi. Astfel, cele două poziții extreme, magistrocentristă și pedocentristă, reprezintă o 

concretizare elocventă în acest sens. 

Concepția modernă privind relații pedagogice nu neagă semnificația și necesitatea autorității 

cadrului didactic. Autoritatea profesorului nu poate fi privită doar ca modalitate de supunere și 

ascultare din partea elevilor, devenind o caracteristică de bază a activității pedagogice în ansamblul 

său. În acest context, funcțiile cadrului didactic se amplifică: profesorul nu se manifestă doar ca o 

sursă de informații și un debitor de restricții și interdicții, devenind un facilitator, coordonator și 

consilier, organizator, îndrumator și animator al activității de învățare a subiecților învățării, care la 

rîndul lor încetează va fi în funcție de receptori pasivi ai fluxului de informații transmise, devinind 

participanți/co-participanți activi la propriul proces de formare.  

În fine, modernizarea relației pedagogice facilitează o cooperare reală dintre cei doi poli: 

profesorul și subiectul învățării/cel ce învață. Sensul inovator al activității pedagogice se concretizează 

în crearea unui mediu educațional adaptiv, ce presupune realizarea intervențiilor și solicitărilor în 

concordanță cu diferențele individuale dintre subiecții învățării. 

Concomitent cu funcțiile profesionale cadrul didactic îndeplinește și cele civice, familiale, 

sociale. Epoca postmodernismului a provocat schimbări de atitudini față de educație: sunt la nivel cel 

mai înalt apreciate tehnologirea, pragmatismul, informatizarea etc., în acest context,  se modifică și 

funcțiile pedagogului, însă statutul pedagogului, atitudinea față de activitate, sistemul de valori și 

abilități „au fost și rămân valabile pentru toate timpurile și popoarele: moralitatea, spiritualitatea, 

responsabilitatea, dragostea față de elevi, competența de a preda etc.” [3, p. 11]. 
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Societatea contemporană postmodernă, bazată pe valorile schimbării, diversificării și afirmării 

individului, impune reformarea instituției de învățămînt și asumarea de noi roluri de către cadrele 

didactice. Epoca cunoașterii, realitatea economiei de piață formează noi cerințe importante, dintre care 

se enumără: garanția calității învățămîntului; cunoașterea cursului predat; abilitatea de a crea condiții 

de învățare; prestigiul profesorului; stăpînirea de sine; stima față de copii; răbdare; responsabilitatea; 

simțul umorului ș.a. 

Învățarea continuă presupune o pregătire în multiple planuri: intelectual, moral-volitiv, afectiv-

spiritual, fizic etc. Societatea contemporană fiind societatea cunoașterii presupune reînnoirea continuă 

a inovațiilor și modificarea permanentă a conținuturilor învățării. În acest, context, accentul în educație 

trece de la distribuirea și stocarea cunoașterii la înzestrarea indivizilor cu metode de stăpînire a 

dobîndirii ei, „a învăța să înveți” eficientizare a întregului proces educațional, inclusiv a 

managementului educațional. 

Managementul educațional, la nivel de sistem, este direcționat spre crearea condițiilor optime 

pentru asigurarea manifestărilor potențialului creator unan și ocupă loc central în organizarea și 

monitorizarea eficientă a activității cadrului didactic. Modernizarea învățămîntului a antrenat 

restructurarea managerială la toate nivelurile procesului educațional. În acest context, amploarea 

schimbărilor din cadrul societății și a învățămîntului constituie o provocare cu referire la restructurarea 

managementului educațional la nivel de sistem, școală, clasă, grupă etc. 

Managementul actului educativ, realizat de cadru didactic are continuare și impact ce se extinde 

asupra planului nonformalși a celui informal. În contextul modernizării, managementul actului 

educațional are următoarele funcții: diagnoza, prognoza, proiectarea, decizia, organizarea și 

desfășurarea acțunilor, motivarea, consolidarea celor ce învață, partenerilor și părinților, crearea 

climatului moral în interiorul colectivului studios, controlul/evaluare și îndrumarea celor ce învață și a 

colectivului în integralitatea sa. 

Sintetizînd cele de mai sus considerăm că modernizarea relației pedagogice este un rezultat 

direct al pregării și perfecționării profesionale a cadrului didactic, iar sensul și conținutul relației fiind 

determinate, în primul rînd, de personalitatea profesorului, experiența și pregătirea căruia determină 

evoluția și perfecționarea acestei relații. Perfecționarea, în sensul ei fundamental, prevede implicarea 

în cercetare și adaptare atitudinii inovatoare față de propria activitate a cadrului didactic. 

Perfecționarea înseamnă autodepășire și autodesăvărșire, atribute caracteristice relației pedagogice, 

conferinduși acesteia suplete și elasticitate, toleranță și empatie, flexibilitate și asertivitate. 
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Abstract: In the context of today’s society, characterized by progress, technical-scientific 

revolution, great inventions, works of art, school has a well-defined role regarding the development of 

the students’ creative abilities by stimulating them through active- participative methods such as: 
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brainstorming, synetics, 6-3-5 method, Philips 6-6 and panel discussion which insure the creation of 

an intellectual environment that is favorable for the generation of new ideas, development of work 

group abilities, self-respect increase and the shaping of numerous practical abilities. 

 

În contextul societăţii actuale, caracterizate de progres, revoluţie tehnico-ştiinţifică, mari 

invenţii şi descoperiri, opere de artă, şcoala are un rol bine definit privind dezvoltarea capacităţilor 

creative la elevi.  

Prin creativitate se înţelege caracteristica general umană ce exprimă posibilitatea de a produce 

noutate, în raport cu ceea ce este cunoscut sau vechi. Ioan Nicola vorbeşte despre trei accepţiuni ale 

termenului: proces, produs şi structură proprie psihicului uman, formulate sub forma unor teorii, în 

cadrul unor şcoli psihopedagogice: teoria asociaţionistă, elaborată de Nednik(1962), care consideră 

creativitatea ca proces de organizare şi transformare a unor elemente asociative în combinaţii noi, pe 

baza gândirii; teoria configuraţionistă (gestaltistă) o defineşte ca produs al imaginaţiei, cu ajutorul 

căreia sesizăm lacunele dintr-un întreg; teoria transferului creativităţii, enunţată de J.P. Guilford, o 

concepe ca o etapă a învăţării, transferabilă în alte domenii de activitate. 

În actul creator, un rol important îl au inteligenţa şi imaginaţia, deoarece au funcţia de integrare 

a celorlalţi factori cognitivi-operaţionali ai creativităţii. Inteligenţa este fora superioară de organizare a 

comportamentului creativ, iar imaginaţia realizează sinteza informaţiilor în structuri noi, prin 

contopirea imaginilor, ideilor, fenomenelor într-o nouă semnificaţie. Creativitatea este dinamizată de o 

serie de factori noncognitivi: motivaţiile superioare, nivelul de aspiraţie, voinţa, interesele, trăsăturile 

emoţionale, atitudinile corelate cu aptitudinile complexe (matematice, ştiinţifice, tehnice, artistice). 

Deşi cercetările în domeniul creativităţii s-au intensificat, de-abia în anul 1950 au fost stabilite 

fazele procesului de creaţie de către G.Wallace: 

• Prepararea - familiarizarea cu natura problemei şi identificarea metodelor de rezolvare 

eficientă; 

• Incubaţia - etapa de aşteptare, de germinare, de procesare la nivel inconştient; 

• Iluminarea - apariţia spontană a soluţiei; 

• Verificarea - elaborarea unor metode de evaluare. 

Analizând actul creator în evoluţia sa, Irving A.Taylor deosebea cinci niveluri: 

• Creaţia expresivă- exprimarea persoanei prin mimică, gesticulaţie, vorbire; 

• Creaţia productivă- formarea unor priceperi, tehnici, producerea unor lucruri utile; 

• Creaţia inventivă- specifică elitelor, prin noi modalităţi de exprimare; 

• Creaţia inovatoarea- îmbunătăţiri aduse produselor; 

• Creaţia emergentă- specifică geniilor. 

  

Procesul de creaţie poate fi uneori blocat de anumiţi factori, printre care se evidenţiază 

conformismul în idei, neîncrederea în capacităţile proprii, teama de a nu greşi, descurajarea, critica 

ideilor, lipsa de perseverenţă, nivel de aspiraţie scăzut etc. Orice elev este capabil cel puţin de 

creativitate productivă, atunci când are de soluţionat o problemă. O condiţie esenţială în dezvoltarea 

creativităţii elevilor o constituie creativitatea profesorului. Unui profesor necreativ îi va fi foarte greu 

să dezvolte la elevi această trăsătură. Profesorii creativi folosesc strategii didactice care incită elevul să 

privească lucrurile din mai multe perspective. Cele mai cunoscute metode pentru stimularea 

creativităţii sunt brainstormingul, sinectica, metoda 6-3-5, Philips 6-6 şi discuţia de tip panel. 

Brainstormingul este una din cele mai răspândite metode, în stimularea creativităţii. Prin 

folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, se dezvoltă capacitatea 

de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime 

şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii. 

Etapele metodei: 

1. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. 

2. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte, fără cenzură, a tuturor 

ideilor – chiar, neobişnuite, absurde, fanteziste, legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. 

Se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile 

din grup, dar atenţie, fără referiri critice. Se suspendă orice gen de critică. În acest caz funcţionează 

principiul „cantitatea generează calitatea”. 
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3. Totul se înregistreză pe tablă, flipchart, video, reportofon etc. 

4. Se lasă o pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise. 

5. Se reiau pe rând ideile, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri, 

cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii.  

6. Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de idei listate, pentru dezbatere. Dezbaterea se 

poate desfăşura însă şi în grupul mare. În această  etapă are loc analiza critică, evaluarea, 

argumentarea şi contraargumentarea ideilor emise anterior. Se selectează ideile originale. Se discută, 

apoi,  riscurile şi contradicţiile care apar.                                                                                                 

7. Se afişează ideile rezultate de la fiecare subgrup, în forme cât mai variate şi originale: 

cuvinte, propoziţii, imagini, desene, cântece, colaje, joc de rol, pentru a fi cunoscute de ceilalţi. 

Profesorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii, să încurajeze exprimarea ideilor, să 

nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei.                                                  

În desfăşurarea lecţiilor se realizează de cele mai multe ori variante prescurtate ale metodei, 

obiectivul fundamental fiind acela de a-i determina pe elevi să-şi exprime liber opiniile, să formuleze 

idei proprii eliberate de prejudecăţi. 

Avantajele  utilizării metodei brainstorming sunt multiple: obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor 

noi şi a soluţiilor rezolvatoare; costurile reduse necesare folosirii metodei; aplicabilitate largă, aproape 

în toate domeniile; stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor; dezvoltă 

creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine prin procesul evaluării amânate. 

Metoda prezintă şi anumite limite: nu suplineşte cercetarea de durată, clasică; oferă doar soluţii 

posibile nu şi realizarea efectivă. 

Sinectica, numită şi metoda asocierii libere de idei sau metoda analogiilor, este o metodă de 

creativitate în grup, care a fost elaborata de catre profesorul Williams I. Gordon de la Universitatea 

Harward – SUA în anul 1961. Termenul provine de la cuvântul grecesc "Synectikos", care are 

semnificaţiile de unire, combinare, analogie fără legătură evidentă între componente. 

Sinectica urmăreşte să îmbine în actul creaţiei situaţii aparent eterogene şi din diferite domenii: 

trecerea de la concret la abstract şi invers; trecerea de la sistemele biologice la cele tehnice; imaginarea 

unor soluţii ce depăşesc limitele controlului raţional imediat etc. 

Metoda presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 

1.      Enunţarea problemei în forma dată; 

2.      Analiza problemei; 

3.      Sugestii imediate ; 

4.      Enunţarea problemei asa cum asa a fost ea înţeleasă; 

5.      Creşterea ”distantei metaforice” utilizand analogia directa, analogia personală sau 

conflictul condensat; 

6.      Eventuala repetare a etapei 5 in alt context; 

7.      Adaptarea forţată a fanteziei; 

8.      Generarea unor soluţii posibile. 

 

Metoda 6-3-5 (brainwriting) presupune operarea în interiorul unui grup de 6 persoane. După ce 

liderul enunţă problema ce urmează să fie soluţionată, fiecare membru răspunde în scris, prin 3 soluţii 

menţionate. În etapa următoare, fiecare participant plasează foaia colegului din dreapta şi o preia pe a 

celui din stânga, pentru a face completări, precizări, restructurări la ideile propuse. Mişcarea se face de 

cinci ori, până când ideile emise sunt văzute de ceilalţi cinci membri. La sfârşit, liderul sintetizează 

cele mai bune propuneri. 

Metoda Philips 6-6 (blitz-brainstorming) a fost propusă de autorul american J.D.Philips şi este 

destinată unui grup mai mare de persoane, 30-60 membri. Această mulţime se grupează în câte 6 

persoane cu un lider precizat şi va dezbate problema 6 minute. La sfârşit, liderul fiecărui grup prezintă 

un raport al celor dicutate. Sinteza ideilor poate fi realizată de liderul general. 

Discuţia panel. Cuvântul “panel” se referă, în limba engleză, la o listă fixă de nume. Grupul 

panel (5-7 persoane) este numit de un animator şi invitat să dezbată probloema propusă în faţa unui 

auditoriu. Acesta urmăreşte discuţia şi intervine numai cu mesaje scrise pe cartoane colorate(verde 

pentru întrebări, albastru pentru sentimente, roşu pentru comentarii, galben pentru sugestii etc.). 

Persoana cu rol de “injector” de mesaje culege aceste cartonaşe şi le prezintă grupului panel.După 
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fiecare mesaj, discuţia se reia ţinând cont de liniile deschise de aceasta. În final, animatorul, în 

colaborare cu panelul, centralizează ideile cele mai valoroase. 

     

Bibliografie: 

 

1. Cerghit I., Metode de învăţământ, Editura POLIROM, Iaşi, 2009; 

2. Cucoş C., Psihopedagogie, Editura POLIROM, Iaşi, 2009; 

3. Nicola I., Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2003. 

 

 

 

RESURSELE PERSONALE A PSIHOLOGILOR 

DIN PERSPECTIVA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII:  

PRACTICI NAȚIONALE ȘI VALORIFICARE 

 

BATOG Mariana, cercetător științific, 

  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: In this article we describe and analyze national experiences on the development of 

personal resources psychologists in the context of lifelong learning. 

Keywords: personal resources; valorisation of resources; national practices; lifelong learning. 

modalities recovery of resources. 

  

Potrivit Comisiei Europene prioritatea centrală a Programului de învățare pe tot parcursul vieții 

implică consolidarea contribuției adusă de educație şi formarea profesională în atingerea obiectivului 

Lisabona de transformare a UE „în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaștere din lume, 

capabilă de o creștere economică durabilă însoțită de o creștere cantitativă şi calitativă a numărului 

locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială”. Dezvoltarea și implementarea Programului de 

învățare pe tot parcursul vieții în Republica Moldova este stipulat prin documente de politici 

educaționale relevante: Strategia consolidată de dezvoltare a învățământului pentru anii 2011-2015 
1
; 

Programul Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” 

2009-2013 
2
; Codul Educației al Republicii Moldova, 2014 

3
; Strategia sectorială de dezvoltare 

„Educația 2020” pentru anii 2014 – 2020 
4
 etc.  

Codul Educației al Republicii Moldova (2014), articolul 123 vizează: învățarea pe tot parcursul 

vieții include activitățile de învățare realizate de o persoană pe parcursul vieții, în scopul formării sau 

dezvoltării competențelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională. Învățarea pe tot 

parcursul vieții cuprinde învățământul general, profesional-tehnic şi superior, precum şi formarea 

profesională continuă a adulților. În Republica Moldova, unul dintre obiectivele de bază stipulate în 

documentele de politici educaționale este extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulților 

pe parcursul întregii vieți din perspectiva formării generale şi a formării profesionale continue, în 

corespundere cu nevoile persoanei, raportate la cerințele socioeconomice şi de asemenea 

compatibilizarea structurală şi calitativă a învățământului național cu spațiul european al educației 
5
. 

Sistemul educațional are menirea să asigure valorificarea potențialului fiecărei persoane şi să 

formeze o forţă de muncă competitivă. Printre categoriile de beneficiari a procesului de învățare pe tot 

parcursul vieții un rol important revine învățării adulților, pentru a le oferi șansa de a studia în 

continuare la orice vârstă. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020, ,,Educația – 

2020” include în obiectivele sale dezvoltarea competențelor sociale şi a celor de învățare; dezvoltarea 

personală prin: inițiativă, creativitate, capacitatea de decizie, gestionarea emoțiilor; dezvoltarea în 

                                                           
1 Posţan L. Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii. Universitatea de Stat din Moldova. În: Studia 
Universitatis Moldaviae, 2007, nr.9, Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p. 269-273. 
2 Ibidem 1  
3Codul educaţiei al Republicii Moldova. Publicat:24.10.2014. În: Monitorul Oficial, Nr. 319-324, art. Nr: 634. Data intrării în vigoare: 
23.11.2014. 
4Strategia sectorială de dezvoltare „Educaţia 2020” pentru anii 2014 – 2020 al Ministerului Educaţiei. www.edu.md. (vizitat: 11.01.2016).  
5Ibidem 4 

http://www.edu.md/
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carieră; dar și valorificarea resurselor personale a celor implicați în cadrul procesului de învățare pe 

tot parcursul vieții 
1
. Dezvoltarea personală conține în sine și dezvoltarea resurselor personale - 

constituind un aspect important și necesar pentru toate cadrele angajate în cadrul instituțiilor 

educaționale din republică, dar şi a beneficiarilor. Documentele de politici în educație, dar și proiectele 

de cercetare științifică promovate în R. Moldova susțin dezvoltarea potențialului fiecărei persoane, 

creșterea responsabilității şi implicarea activă a personalității în propria formare, dezvoltarea 

motivației şi a competențelor pentru creșterea şi dezvoltarea personală, socială şi profesională; 

promovează dezvoltarea capacității de a învăța la diferite vârste etc. 

Actualmente, pe scară largă în psihologie se utilizează abordarea bazată pe resurse, ce își are 

originea în psihologia umanistă, în cadrul căreia un accent semnificativ se acordă studierii 

începuturilor constructiviste ale personalității, ce ar permite depășirea situațiilor complicate. În 

literatura de specialitate, resurse ale personalității sunt delimitate ca fiind totalitatea sprijinelor 

vitale, de care dispune o persoana ce îi permit să-și asigure nevoile de bază: supraviețuire; confort 

fizic; securitate; implicarea în societate; respectul din partea societății; realizarea în societate 
2
. În altă 

opinie, resursele sunt prezentate în trei moduri: acestea constituie mijloace de existență, posibilități a 

persoanelor și a societății; ca fiind tot ceea ce o persoană utilizează, pentru a răspunde solicitărilor 

mediului; reprezintă valori ale vieții, ce sunt un potențial real pentru a face față evenimentelor adverse 
3
. Н.Е. Водопьянова consideră că acestea sunt variabilele interne și externe ce contribuie la 

stabilitatea (rezistența) psihologică în situații de stres; reprezintă constructe emoționale, motivaționale 

și volitive, cognitive si comportamentale care sunt actualizate de către persoane pentru a se adapta în 

condiții de stres 
4
. Unul din fundamentele abordării bazate pe resurse a lui S. Hobfoll constituie 

principiul „conservării” resurselor, ceea ce presupune oportunitatea unei persoane de a primi, păstra, 

reface, multiplica și distribui resursele în conformitate cu propriile sale valori 
5
. 

Dezvoltarea și formarea competențelor profesionale în cadrul studiilor de formare profesională 

continuă a psihologilor constituie o oportunitate de valorificare și actualizare a resurselor psihosociale 

a specialiștilor din sistemul educațional. Formarea profesională continuă  constituie o parte 

componenta a procesului de învățare pe tot parcursul vieții. În Codul Educației al Republicii Moldova 

formarea profesională continuă prevede: „Dezvoltarea profesională a personalului didactic, ştiinţifico-

didactic, științific şi de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activități profesionale și se 

reglementează de Guvern” 
6
. Învățarea pe tot parcursul vieții ia diverse forme, desfăşurându-se atât în 

cadrul, cât şi în afara sistemelor tradiționale de educație şi formare. Punctul forte al acestor programe e 

că plasează responsabilitatea individului în centrul procesului de învățare - lucru valabil şi pentru 

educația nonformală, care se regăsește ca metodă de formare în activitățile programelor europene de 

învățare pe tot parcursul vieții. De altfel, cele trei concepte - formal, informal şi nonformal - se 

completează reciproc în cadrul programelor de învățare continuă. Învățarea pe tot parcursul vieții 

devine astăzi o condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice şi 

informaționale mereu în schimbare 
7
.  

Proiectele susținute astăzi în cadrul instituțiilor din domeniul educației din republică, contribuie 

la optimizarea asistenței psihologice prin dezvoltarea personalității în învățarea pe tot parcursul vieții. 

Asistența psihologică vine să contribuie la fortificarea şi dezvoltarea resurselor personale a fiecărei 

persoane implicate în cadrul învățării şi să răspundă nevoilor şi problemelor cu care se confruntă 

aceștia. În urma analizei situației curente în domeniul învățământului referitor la asistența psihologică 

printre probleme depistate au fost lipsa psihologilor în şcoli, dar în special a psihologilor și a 

personalului calificat în asistența specială, necesară pentru educația incluzivă. Altă problemă ar fi un 

sistem incoerent de formare inițială şi continuă în domeniul educației incluzive ce au fost menționate 

                                                           
1 Ibidem 4 
2 Ресурсы личности. http: http://psy-practice.com. (vizitat: 24.02.2016). 
3 Муздыбаев К. Стратегия совладания с жизненными трудностями. Теоретический анализ. В: Журнал социологии и социальной 

антропологии. Том 1. 1998, № 2, с. 100-109. 
4 Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 
5  Apud Никифорова Г.С. Практикум по психологии здоровья. СПб: Питер, 2005. 351 с.  
6 Codul educaţiei al Republicii Moldova. Publicat: 24.10.2014. În: Monitorul Oficial, Nr. 319-324, art. Nr: 634. Data intrării în vigoare: 
23.11.2014. 
7O prioritate europeană, educaţia pe tot parcursul vieţii. www.timpul.md/articol/educatia -pe tot-parcursul - vietii-14502.html (vizitat 

18.12.2015). 

http://psy-practice.com/
http://www.timpul.md/articol/educatia%20-pe%20tot-parcursul%20-%20vietii-14502.html
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în cadrul Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 

2020 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.523 din 11 iulie 2011 
1
. 

Tematica valorificării resurselor personale în R. Moldova, în special a psihologilor din sistemul 

educațional, în cadrul învățării permanente, în diverse aspecte si problemele psihologilor a fost 

studiata de cercetători științifici și psihologi: V. Mîsliţchi (2009); A. Bolboceanu, N. Bucun, O. Paladi 

(2012); L. Savca (2009; 2013); I. Negura (2014); V. Botnari (2013); E. Bîceva, P. Jelescu (2015) etc. 

În republică au demarat multiple proiecte științifice fundamentale și aplicative, susținute de Academia 

de Științe a Moldovei ce studiază nevoile specialiștilor psihologi, formarea mai multor competențe la 

psihologi în cadrul studiilor, diverse aspecte a procesul instruirii inițiale și continuă a psihologilor 

(Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă; Institutul de Științe ale Educației), dar si asistența 

psihologică a procesului de învățare pe tot parcursul vieții; valorificarea resurselor personale a 

psihologilor din sistemul educațional (Institutul de Științe ale Educației) și alte aspecte semnificative. 

La UPS„ I. Creangă”, din Chișinău în perioada anilor 2011-2014 a derulat proiectul instituțional 

Formarea competențelor de rezolvare a problemelor psihologice în procesul instruirii inițiale și 

continuă a psihologilor, promovând cercetările științifice, realizate de Laboratorul de Psihologie. În 

cadrul acestui proiect au fost studiate următoarele aspecte tematice ce vin să abordeze multiple 

componente a resurselor personale şi propuse modalități de valorificare a lor : Optimizarea stării de 

bine ca problemă psihologică;Caracterizarea valorilor adolescenților din societatea moldoveneasca 

în proces de transformare; Как формировать психологическое мышление у студентов: 

принципы, стратегии, техники; Reziliența ca mecanism de adaptare pozitivă versus experiențele 

traumatice la copii etc. 
2
. 

In cadrul proiectului Formarea competențelor de rezolvare a problemelor psihologice în 

procesul instruirii inițiale și continuă a psihologilor s-au realizat interviuri cu psihologii de la UPS 

„Ion Creangă” și din alte centre de formare și cercetare în domeniul psihologiei (USM, ULIM, 

Universitatea Slavonă), cu psihologii practicieni din ONG-uri cu misiuni de asistenta psihologică, au 

fost analizate istorii 228 de viață ale persoanelor care s-au confruntat cu grave probleme cu caracter 

psihologic.
3
. Acest proiect finisează cu o monografie cu aceeași denumire. Volumul este consacrat 

anume problemei formării la psihologii a cunoștințelor și abilităților de a descoperi problemele 

psihologice cu care se confruntă oamenii și de a elabora strategii, programe și metodologii de 

rezolvare a acestor probleme.  

O resursă a personalității destul de impunătoare, ce începe să se dezvolte în timpul formării 

inițiale şi se perfecționează în cadrul activității profesionale, dar şi studiilor ce sunt desfășurate 

concomitent, constituie gândirea profesională - constituind un element al competențelor necesare în 

analiza multiplelor situații profesionale, luarea deciziilor semnificative, înțelegerea şi soluționarea 

problemelor cu care se confruntă beneficiarii etc. Un rol foarte important în cadrul învățării pe tot 

parcursul vieții şi activității profesionale este atribuit formării şi dezvoltării gândirii profesionale. În R. 

Moldova s-au realizat cercetări științifice fundamentale în acest domeniu. Spre exemplu la psihologi, 

lectorul universitar Elena Bîceva, de la UPS „ I. Creangă”, a studiat acest aspect în cadrul studiilor 

doctorale la tema Formarea gândirii psihologice la studenții psihologi 
4
. În cadrul cercetării 

menționate au fost determinate condițiile dezvoltării gândirii profesionale la studenții psihologi şi a 

modalitățile de formare a acesteia. În acest context sa realizat un studiu științific, teoretico-empiric al 

naturii complexe a gândirii psihologice profesionale și al formării acestui tip de gândire la studenții 

psihologi; au fost definite specificul gândirii psihologice, componentele structurale, caracterul 

sistemic; demonstrate posibilitatea de formare și dezvoltare consecventă a gândirii psihologice în baza 

unui sistem special; elaborat un program de formare şi dezvoltare a gândirii psihologice 
5
, realizarea 

căruia a condus la dezvoltarea componentelor teoretice și practice ale gândirii psihologice, în vederea 

formării lor profesionale. 

                                                           
1Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020. (HG nr. 523 din 11 iulie 2011). 

http://lex.justice.md/index. (vizitat 24.11.2015). 
2Negură I., Baciu T., Losîi E. [et. al]. Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor psihologice în procesul instruirii iniţiale şi 

continue a psihologilor. Ch.: Tipografia UPS ,,I. Creangă”, 2014, 234 p. 
3Ibidem 14 
4 Бычева E.В. Формирование психологического мышления cтудентов психологов. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора психологии. Кишинев, 2015. 243 с. 
5 Ibidem16 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339343
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Formarea diverselor competențe cheie ce stau la baza dezvoltării personale şi profesionale este 

stipulată în cadrul documentelor de politici educaționale la nivel național, dar si în cele internaționale 

pentru susținerea procesului de învățare pe tot parcursul vieții. In opinia unor autori, competențele 

constituie o parte esențială a resurselor personalității. Spre exemplu, competențele atribuite 

specialistului psiholog au constituit subiectul principal al mai multor cercetări ştiinţifice realizate în R. 

Moldova. Tematica Monitorizarea de calitate a parteneriatului familie – grădiniță - școală- 

competență imperativă a psihologului modern a fost studiată de V. Botnari, conferențiar universitar, 

Universitatea de Stat din Tiraspol 
1
. Autorul atribuie în cadrul acestei tematici un loc important 

formării competențelor psihologilor școlari și modalităților de instruire inițială și continua a acestora. 

Formarea inițială și continuă a psihologului școlar, din perspectiva formării competenței de 

monitorizare a parteneriatului familie – grădiniță – școală, în opinia autorului, va conduce la formarea 

unor profesioniști performanți pentru oferirea prestației profesionale de calitate 
2
. În această ordine de 

idei, se menționează că schimbările de optică privind abordarea praxiologică a funcțiilor psihologului 

școlar sunt atât de semnificative, încât se solicită a reflecta, în repetate rânduri, asupra competențelor 

acestuia și modalităților de formare inițială și continua. Una dintre competențele imperative a 

psihologului este competența de stabilire și monitorizare a parteneriatului familie – grădiniță - 

școală. Desigur, competența nominalizată înglobează elementele și dimensiunile definitorii ale 

oricărei competențe, însă fiecare dintre acestea având un conținut specific. Metodologia de formare a 

competenței nominalizate trebuie sa se axeze pe valorizarea resurselor subiectului, constituite din 

cunoștințe („a ști”), capacități, abilități („a face”) și atitudini, valori („a fi, a deveni”) într-o situație 

concretă în care subiectul pune în practică acest potențial. Paradigma constructivistă a învățării 

oricărei competențe concepe realizarea învățării acesteia ca un proces cu trei faze: deconstrucția, 

construcția și reconstrucția. Aceasta implică, alături de metodologia consilierii (cum să faci) și 

metodologia metacognitivă, ce-l va ghida pe subiect să parcurgă progresiv anumite faze în construirea 

competenței conceptualizate și generalizate. 

Subiectul competenţelor necesare specialistului psiholog în acordarea asistenţei psihologice este 

abordată de L. Savca, doctor în psihologie, dar și tematica formării continua a psihologului practician. 

Competențele necesare psihologului sunt reflectate în felul următor: teoretico-metodologice; metodice 

și aplicative. Aptitudinile profesionale necesare psihologului practician pentru a exercita direcțiile de 

activitate de bază ar fi: comunicative, aplicative, organizatorice, analitice, pedagogice, de autoreglare 
3
. În acest context, autorul menționează faptul că acumularea cunoștințelor, formarea abilităților 

profesionale şi dezvoltarea calităţilor personale necesită insistenţă şi conştientizarea de către psiholog 

a propriilor responsabilități vizavi de expectațiile societății. În acest sens fiecare specialist are obligaţia 

de autocunoaştere, autoapreciere, autodezvoltare. 

În opinia V. Mîsliţchi  problema axată pe eficientizarea procesului de formare profesională a 

psihologului practician este dictată de imperativele spaţiului educaţional european comun, ca rezultat 

al implementării unei reforme de calitate a învăţământului superior. Totodată, transformările profunde, 

care au loc în societatea contemporană, impun şcolii superioare noi exigenţe în pregătirea viitorilor 

psihologi, capabili să presteze în instituţiile de învăţământ preuniversitar servicii de asistenţă 

psihologică de calitate. De aici rezultă importanţa formării la viitorii specialişti a competenţelor de a 

elabora şi implementa programe cu referire la direcțiile fundamentale de activitate, axate pe 

colaborarea cu elevii, cadrele didactice, părinții şi managerii instituției de învățământ. Punem accent 

pe formarea şi cultivarea la studenţi a aptitudinilor, cunoștințelor, priceperilor, deprinderilor, 

abilităților, capacităţilor, atitudinilor, adică a competenţelor, pe care le interpretăm ca mobilizarea 

motivată de către student a tuturor resurselor de care dispune în vederea soluționării eficiente a 

diverselor probleme de ordin psihologic. În acest sens, formarea profesională inițială a viitorilor 

psihologi înseamnă pregătirea lor pentru mobilitate, pentru schimbare şi pentru calitate 
4
. 

                                                           
1 Botnari V. Monitorizarea de calitate a parteneriatului familie – gradinita-şcoală, competenţă imperativă a psihologului modern. În: 

Parteneriatul familie – grădiniţă – şcoală: locul şi rolul psihologului şcolar. Conferința națională a psihologilor şcolari (cu participare 
internațională), ediţia a IV-a, 25-26 octombrie, 2013. România: Băile Felix, 2013. 
2 Bonchiş E., Drugaş M. Parteneriatul familie – grădiniţă – şcoală: locul şi rolul psihologului şcolar. Conferința națională a psihologilor 

şcolari (cu participare internațională), ediţia a IV-a, 25-26 octombrie, 2013. România: Băile Felix, 2013.  
3 Savca L. Competenţele necesare în acordarea asistenţei psihologice, 2009. http://www.psihologie.key.md (vizitat: 29.02.2016). 
4 Mîsliţchi V. Abordarea integrată a serviciului de asistenţă psihologică din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Revista Psihologie, 

2009, nr.4.  
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Cercetări multiple referitor la nevoile și problemele psihologilor în diverse aspecte s-au realizat 

la IŞE, Chișinău, în cadrul proiectului Mecanisme şi metodologii de consultanță şi consiliere a 

procesului de dezvoltare a personalității elevului în contextul sociocultural modern ce a demarat în 

perioada 2011-2014
1
. Rezultatele cercetărilor efectuate în sectorul Psihosociologia Educației și 

Incluziune Școlară permit să evidențiem tendințele şi caracteristicile generale ale asistenței 

psihologice în sistemul educațional din Republica Moldova, precum unele probleme a psihologilor, 

nevoi și impedimente 
2
. În cadrul cercetărilor realizate au fost implicați psihologii practicieni, 

psihologii de la cursurile de formare continuă, psihologii ce urmează studii de masterat în cadrul IȘE 

și alți specialiști. Rezultatele obținute determină oportunitatea pentru constituirea unui sistem de 

asistență psihologică în învățământul preșcolar, secundar general, preuniversitar, vocațional, special 

adecvat nevoilor beneficiarilor din Republica Moldova. 

Printre realizări la moment în domeniul asistenței psihologice în R. Moldova pot fi menționate: 

existența unei anumite experiențe în domeniul asistenței psihologice în educație; existența 

posibilităților de formare inițială şi continuă a cadrelor în domeniul psihologiei; potențial uman 

calificat în domeniul psihologiei; existența regulamentului activității psihologului școlar, însoțit de 

unele recomandări cu caracter organizatoric etc. Printre dificultățile principale de organizare şi 

funcționare a asistenței psihologice şcolare constatate putem regăsi si: absența unor cerinţe unice, clare 

faţă de pregătirea profesională a psihologului şcolar, din care cauză în multe şcoli în funcţia de 

psiholog sunt antrenate persoane fără pregătirea specială; lipsa oportunităților de creștere profesională, 

posibilității reduse de cunoaștere a experienței colegilor, a învăța de la ei; condiții de lucru precare, 

lipsa spațiilor special amenajate, a instrumentarului necesar, a materialelor orientative; lipsa unor 

mecanisme de determinare a eficienței activității psihologului școlar, lipsa unei scheme de salarizare, 

bazată pe valorile produse; stereotipuri ale societății /comunității şi atitudine reticentă față de 

diversitatea umană 
3
. 

Un principiul important de respectat si care ar contribui la facilitarea învățării pe tot parcursul 

vieții şi la valorificare resurselor personale ar fi principiul interacțiunii cu comunitatea profesională. 

Implicarea în comunitatea profesională se realizează fie direct printr-o organizație profesională (de 

exemplu, asociații, societăți etc), precum şi prin citirea literaturii de specialitate, reviste etc. Spre 

exemplu la psihologi, realizarea acestui principiu, face posibilă depășirea tendinței spre izolare şi 

scăderii capacității autopercepţiei profesionale adecvate. Fiecare psiholog, în exercitarea profesiei, 

trebuie să depună eforturi pentru a contribui la progresul științei psihologice, cu respectarea normelor 

şi a cerințelor. Flexibilitatea, acceptarea unui compromis rezonabil, evidențierea priorităților de lucru, 

optimismul, încurajarea eficientă, autoironia rezonabilă completează aceste principii şi permite 

psihologului să evite rigiditatea, dificultățile emoționale, pesimismul, incoerența, încrederea în sine 

excesivă şi euforia, pe de altă parte. Starea psihologică de bine este valoarea psihosocială care 

reprezenta finalitatea asistenței psihologice, având in vedere importanța acestei stări pentru eficacitatea 

subiectului. Alte valori psihosociale, importante pentru asistența psihologică în educație sunt 

prevenția, comunicarea, identificarea resurselor proprii, transformarea neajunsurilor în oportunități, 

autocunoaștere, cunoaștere, responsabilitate, inițiativă, creativitatea 
4
. 

Analiza comparativă a situației din Republica Moldova și a altor state ne permite să constatăm 

că psihologii din țară nu beneficiază de asigurare profesională obligatorie cum ar fi in Israel, pentru a 

fi susținuți și protejați. În Franța, SUA, Marea Britanie, România, Israel sunt bine dezvoltate si au 

acumulat o anumita experiență în activitățile de supervizare, sau mentorat
5
. Actualmente în Republica 

Moldova, abia în Codul Educației din 23.11.2014, articolul 58 a fost inclus un articol ce promovează 

activitățile de mentorat în sistemul educațional, pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziția 

de competențe sau cunoștințe a cadrelor didactice, inclusiv si a psihologului, prin diverse forme de 

                                                                                                                                                                                     
http://psihologie.key.md/wp-content/uploads/2015/08/Valentina-Mislitchi.pdf (vizitat: 29.02.2016). 
1Bolboceanu A. Sensuri actuale ale educaţiei şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă psihologică. În: Revista Univers Pedagogic, 2014, nr. 4. 
2Bolboceanu A., Paladi O. Problemele psihologice cu care se confruntă psihologii şcolari în instituţiile educaţionale. În: Revista Univers 

Pedagogic, 2012, nr. 3, p. 32-37. 
3 Bolboceanu A., Bucun N., Rusnac V. et al. Asistenţa psihologică în educaţie: practici internaţionale şi naţionale. Monografie. Chişinău: 
Print Caro, 2013. 118 p. 
4 Ibidem 22 
5 Ibidem 24 

http://psihologie.key.md/wp-content/uploads/2015/08/Valentina-Mislitchi.pdf
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mentorat: de inserție profesională, de practica și de dezvoltare profesională etc.
1
. Mentoratul de 

dezvoltare profesională se realizează la locul de muncă şi asigură dezvoltarea profesională şi 

avansarea în carieră a cadrelor didactice. 

O sarcina actuala care necesita a fi realizata în R. Moldova în domeniul asistenței psihologice 

sunt: perfecționarea sistemului de pregătire, recalificare, şi de formare continuă a psihologilor pentru 

domeniul învățământului, avândul-se în vedere cerințele actuale şi standardele internaționale; 

optimizarea serviciile psihologice în instituțiile de învățământ de toate tipurile şi nivelele, dotarea cu 

bază tehnico-materială modernă, dezvoltarea potențialului de resurse umane; asigurarea calității 

asistenței psihologice acordate tuturor participanților procesului educațional pe baza evaluării 

calitative a competențelor profesionale, a activității psihologilor școlari (atestare, expertiză) şi a 

organizațiilor, care acordă asistență psihologică în cadrul sistemului educațional (acreditare) 
2
. 

În concluzie tindem să menționam: valorificarea potențialului fiecărei persoane constituie în 

prezent un aspect semnificativ înaintat în cadrul politicilor educaționale, dar şi a proiectelor de 

cercetare științifică promovate la nivel național. La nivel de politici educaționale este susținut procesul 

de învățare pe tot parcursul vieții în scopul compatibilizării cu spațiul european și creării unei forțe de 

muncă competitive. Actualmente se pune accentul pe eficientizarea procesului de formare profesională 

a cadrelor din instituțiile educaționale și în special pe formarea competențelor, optimizarea 

programelor de formare inițială, continua si recalificare în conformitate cu cerințele actuale şi 

standardele internaționale. Dacă e să ne referim la specialiștii în domeniul psihologiei, la nivel național 

au fost promovate cercetări științifice cu privire la studierea competențelor profesionale a psihologilor; 

gândirii profesionale în cadrul studiilor, particularități și condiții a asistenței psihologice în sistemul 

educațional etc. Valorificarea resurselor personale a psihologilor poate fi realizată prin dezvoltarea 

competențelor de învățare, sociale, profesionale, dar și prin dezvoltare personală în multiplele ei 

componente în cadrul studiilor de formare inițială și continuă, recalificare, cursuri profesionale, 

activităților practice, dar și în cadrul interacțiunii cu comunitatea profesională. Identificarea și 

actualizarea resurselor personale a psihologilor va oferi eficiență și calitate în cadrul asistenței 

psihologice în instituțiile educaționale. 
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Abstract: Students' ability to manage the time becomes an essential component of academic 

success. The proper management of time becomes especially important in education at higher levels, it 

suggests among other factors, the workforce that may be available in the life of a nation. Homework is 

an important link in the educational process, the child is able to work alone, take decisions, to find 

solutions, to prove that it is responsible. 

 

Majoritatea elevilor nu reuşesc să înveţe cum să-şi organizeze sau să-şi valorifice timpul într-un 

mod cît mai productiv şi renunţă cu uşurinţă atunci cînd întîmpină dificultăţi. 

De asemenea, lipsa de organizare a propriului timp, se restrînge împlicit asupra celorlalte 

domenii din viaţă. Lipsa de structurare a materialului de învăţat şi realizarea temelor în ultimul 

moment îl împiedică pe elev să-şi utilizeze toate resursele la maxim datorită crizei de timp. 

                                                           
1 Codul educaţiei al Republicii Moldova. Publicat: 24.10.2014. În: Monitorul Oficial, Nr. 319-324, art. Nr: 634. Data intrării în vigoare: 

23.11.2014. 
2 Ibidem 24 
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Din ce în ce mai mulţi copii se confruntă cu probleme în a-şi menţine, pe o anumită perioadă 

mai lungă de timp, concentrarea asupra activităţilor educative pe care le desfăşoară.[7] 

De ce? Fie se plictisesc repede, fie se lasă distraşi de alte activităţi care li se par mai interactive, 

fie nu ştiu cum să îşi organizeze corect activităţile curente. 

În acest caz, este important ca atît părinţii, cît şi cadrele didactice să acorde importanţă acestui 

aspect şi să-i ajute pe copii să-şi menţină atenţia vie cît mai mult timp. 

Psihopedagogii atrag atenţia asupra contextului în care copiii nu dau dovadă de “suficientă” 

concentrare. Ei recomandă ca lecţiile să fie captivante şi prezentate într-o manieră interactivă.[6, p. 27] 

De asemenea, pe parcursul lecţiilor este important să se facă demersuri constante de captare a atenţiei, 

nu doar la începutul lor. 

Luciana Terente, Specialist Educaţional, consideră că „este vorba de un efort comun în a-i ajuta 

pe elevi să fie concentraţi, atenţi şi disciplinaţi atunci când învaţă. Este important ca părinţii să-şi 

înţeleagă copilul şi mai ales să observe ce anume îl distrage de la învăţare (surse exterioare dar şi 

interioare, precum ar fi anumite convingeri, preocupări sau probleme). În acelaşi timp, să punem 

punctul pe I şi să spunem că şi conţinutul pe care trebuie să-l înveţe e important să fie prezentat 

atractiv, accesibil, uşor de înţeles şi să prezinte abordări actuale. 

Elevii se pot concentra asupra unei sarcini de învăţare (care presupune un efort voluntar) între 

20 şi 35 minute. 

Există şi platforme educaţionale prin care elevii pot învăţa prin materiale audio-vizuale, 

simulări, teste interactive. În acest caz, atenţia poate fi mult mai uşor menţinută pentru mai mult timp, 

datorită nivelului crescut de motivaţie, interacţiune, diversitate. 

Cum să se concentreze asupra activităţilor de învăţare? 

Elevul poate începe prin a elimina lucrurile care îi distrag atenţia: telefonul, reţelele de 

socializare la care mulţi elevi au acces. 

Organizarea biroului este la fel de importantă şi necesară, pentru a avea aproape tot ce îi trebuie 

la îndemînă şi a nu aglomera spaţiul de lucru cu obiecte inutile, care distrag atenţia. 

O listă cu toate lucrurile pe care le are de făcut pe ziua respectivă îi va fi sigur de ajutor. 

Stabilirea unui calendar zilnic cu intervale de timp în care să se ocupe doar de anumite materii sau de 

anumite teme (de preferat cîte una), ar ajuta la organizarea activităţilor.[2, p.51] 

Evitarea a ceea ce se numeşte multitasking (să faci mai multe activităţi în acelaşi timp). Atenţia 

este concentrată pe schimbarea rapidă a activităţilor şi copilul nu ajunge, de fapt, să se concentreze cu 

adevărat pe niciuna.[7] 

Deşi trăim timpuri în care există tot mai mulţi factori care pot perturba concentrarea, există şi 

soluţii, unele simple şi uşor de implementat. 

Schimbările care s-au produs în ultimii ani în cadrul învăţămîntului autohton au necesitat 

elaborarea unei noi politici educaţionale la nivelul instituţiei de învăţămînt: asigurarea calităţii 

procesului educaţional care cuprinde – calitatea proiectării monitorizării şi evaluării procesului 

educaţonal. Calitatea în educaţie începe cu managementul temelor pentru acasă, spune V.Cojocaru.[1, 

p.18] 

Cît timp acordăm din lecţie pentru explicarea temelor de acasă?  

Cît timp acordăm din lecţie pentru verificarea cantitativă sau calitativă  a temelor pentru acasă?  

Cît solicităm copiilor să lucreze acasă? 

Care este raportul dintre activitatea în clasă şi cea propusă acasă? 

Ce tehnici se utilizează şi în ce măsură reuşeşte învăţătorul să verifice calitativ tema pentru 

acasă? 

Care este calitatea temelor propuse pentru învăţarea orală?  

Ce aşteptăm de la elev atunci cînd efectuează tema: lucru independent sau implicare nemijlocită 

a părintelui?  

Temele pentru acasă reprezinta o verigă importantă în procesul educaţional, momentul în care se 

consolidează cunostintele, se clarifica unele aspecte care nu au fost pe deplin înţelese.[7] Copilul are 

posibilitatea să lucreze singur, “să arate ce poate”, să ia hotărîri, să găsească soluţii, să dovedească 

faptul că este responsabil. 

Care sînt aspectele nevalorificate în acest domeniu? 

 Grad sporit de dificultate al temelor pentru acasă, în special la disciplinele reale.  
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 Timpul rezervat pentru realizarea temelor pentru acasa se prelungeste pînă la 4–5 ore pe zi. 

 Unii profesori propun un volum mare de teme pentru acasă, în deosebi la treapta de liceu, 

elevii ignorînd unele din ele. 

 Feedbackul este foarte important în cazul unui copil. Gestionarea incorectă a timpului în 

cadrul lecţiei nu permite cadrului didactic să verifice sistematic temele pentru acasă, aceasta îl 

dezavantajază pe elev şi–l lipseşte de motivaţia de a mai pregăti ulterior temele pentru acasă. 

 Profesorii se conduc de ideea că tema pentru acasă nu se include în secvenţele instrucţionale şi 

consideră că timpul cel mai potrivit este pauza. 

 Sarcinile propuse pentru acasă au caracter uniform pentru toate categoriile de elevi, lipseşte 

diferenţierea conţinutului acestora. 

 Nu întotdeauna tema pentru acasă, vizează obiective care pot fi atinse prin activitate 

independentă. 

 Nu se practică teme individuale pentru elevii cu performanţe şcolare deosebite sau pentru cei 

cu cerinţe educaţionale speciale. 

 Predomină verificarea frontală a temelor. Sunt neglijate alte modalităţi de verificarea a 

temelor pentru acasă. Nu întotdeauna se întreprind acţiuni privind acordarea ajutorului elevilor 

ce au întîmpinat dificultăţi la realizarea temelor pentru acasă. 

 Caietele se verifică periodic, corectitudinea realizării sarcinilor de lucru nu se evaluează, 

conform unui barem propriu, nu întotdeauna se apreciază cu o notă. 

 Erorile comise de elevi nu-s corectate sau marcate, nu se indică temele asupra cărora să 

lucreze elevul. 

 Pentru neefectuarea temelor pentru acasă elevii sunt brutalizaţi de către unele cadre didactice, 

astfel înjosindu–le personalitatea.[3] 

Pentru eficientizarea activităţii elevului în procesul de învăţare, inclusiv a pregătirii temelor 

pentru acasă propunem cîteva recomandări: 

1) Este necesar să fie o corelare a temelor propuse pentru acasă la disciplinele din treapta 

gimnazială şi liceală;  

2) Este necesar ca elevii să înţeleagă faptul că temele pentru acasă fac parte din programul lor, la 

fel ca şi joaca şi alte activităţi; 

3) Managementul timpului este un aspect esenţial în rezolvarea temelor pentru acasă. Cadrele 

didactice, părinţii trebuie să-i înveţe pe elevi cum să-şi gestioneze corect timpul rezervat 

pentru pregătirea temelor pentru acasă; 

4) Este bine ca părinţii înainte de a–şi face copilul temele pentru acasă să se informeze cîte ore 

de activitate a avut în ziua respectivă, ce teme are de rezolvat, pentru a evita supraîncărcarea. 

Exigenţa prea mare din partea parinţilor stresează elevul. O strînsă colaborare a şcolii cu 

familia poate rezolva această problemă.[3] 

În concluzie: reuşita academică pare să crească atunci cînd abilităţile de gestionare a timpului 

sunt bine gestionate. Capacitatea elevilor de a gestiona timpul devine o componentă esenţială pentru 

succesul academic.[2] Gestionarea corespunzătoare a timpului devine importantă în educaţie în 

special, la niveluri mai ridicate, deoarece sugerează printre alţi factori, forţa de muncă care poate fi 

disponibilă în viaţa unei naţiuni.  
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Abstract: The stress resistance problem of individuals is still topical despite the numerous 

studies in this field. Of special interest are people who may be stressed because of the type of their 

profession. Primary these professions include teachers who are more likely to show symptoms of 

occupational burnout. In that regard this article studies the influence of hardiness at work 

engagement of teachers. 
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Вопросы устойчивости личности к стрессу давно интересуют умы не только теоретиков, 

но и практиков. Анализируя поведение людей в разных стрессовых ситуациях, и их влияние на 

здоровье и психическое благополучие, Kobasa
1
 пришла к выводу, что есть личности, которые 

остаются в равновесии, несмотря на воздействие стресса. Такое явление было обозначено как 

«hardiness», который в переводе с английского означает «крепость, выносливость». Леонтьев 

Д.А.
2
 предложил обозначать его как жизнестойкость. Согласно исследованиям Maddi 

жизнестойкость представляет собой базовую характеристику личности, которая «опосредует 

воздействие на сознание и поведение человека всевозможных благоприятных и 

неблагоприятных обстоятельств, от соматических проблем до социальных условий»
3
. 

Таким образом, модель жизнестойкости в представлении Kobasa и Maddi
4
 представляет 

собой структуру, состоящую из трех компонентов: вовлеченность (commitment), контроль 

(control) и принятие риска (challenge). При этом уровень жизнестойкости в соответствии с 

данной моделью может варьировать от низкого к высокому (Рис.1.).  

  

 

 

 

 

 

               Рис. 1. Концепция жизнестойкости Kobasa и коллег (1982) 

 

Рассматривая данный концепт нельзя не затронуть его взаимосвязь с психологическими и 

социальными феноменами. Так человек с высоким уровнем жизнестойкости способен оценить 

потенциально стрессовые условия в самом начале их появления и соответственно снизить 

негативные последствия их влияния. Таким образом, жизнестойкость помогает человеку 

подготовиться к стрессовой ситуации и избрать адаптивную копинг стратегию. 

Данный феномен, рассматриваемый нами как личностный ресурс, представляется нам 

достаточно интересным в контексте профессиональной деятельности специалистов, наиболее 

всего подверженных стрессам в силу особенностей профессии. В качестве основного тезиса 

был взят рядом исследований факт того, что представители профессий спектра «человек-

человек» в большей степени подвержены выгоранию, что в свою очередь снижает 

увлеченность работой и общую удовлетворенность от трудовой деятельности. Согласно 

                                                           
1 Kobasa, S.C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 

37, 1-11. 
2 Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. Монография. М.: МПГУ, 2012. – 152 с. 
3 Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2011, стр. 7. 
4 Kobasa, S.C., Maddi, S.R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 

42, 168-177. 

низкая   отстраненность                   вовлеченность  высокая 
жизнестойкость  бессилие                               контроль жизнестойкость 
    ригидность                           принятие риска 
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данным Maslach, Jackson, Leiter (1996)
1
 в группу риска входят учителя школ, преподаватели 

ВУЗов, социальные работники, работники медицины, работники службы психического 

здоровья. Согласно многочисленным исследованиям профессиональному стрессу подвержены 

в большей степени именно педагоги, которые по данным Travers и Cooper более 

стрессированы, чем другие представители помогающих профессий (медицинские работники). 

Таким образом, актуальность данного исследования обуславливается необходимостью 

выявления факторов, которые способствуют поддержанию состояния увлеченности работой у 

педагогов в силу того, что они более подвержены профессиональным деформациям и 

эмоциональным стрессам, так как находятся в постоянном взаимодействии с людьми. 

Методология исследования 

Для реализации исследования были использованы методики: 1) Тест жизнестойкости 

(ТЖС), русскоязычная версия Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И.; 2) «Утрехтская шкала 

увлеченности работой» (Utrecht Work Engagement Scale, UWES), разработанная Шауфели У. с 

коллегами, адаптация Кутузовой Д.А. 

В соответствии с целью нашего исследования выборку составили учителя школ и лицеев 

г. Кишинев, общее количество – 214 человек. Возраст респондентов варьирует от 23 до 61 лет, 

стаж работы по профессии от 3 до 40 лет.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализируя соотношение компонентов жизнестойкости у изучаемой выборки, отметим, 

что большей части респондентов свойственен средний уровень выраженности жизнестойкости 

(74%), высокие и низкие показатели жизнестойкости встречаются почти в равной степени – 

12% и 14% соответственно, что указывает на нормальный характер распределения данного 

показателя. На рисунке 2 представлено процентное соотношение уровней выраженности 

жизнестойкости у педагогов. 

 
Рис. 2. Проявления жизнестойкости у педагогов (в процентах) 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что общий показатель 

жизнестойкости у педагогов складывается за счет таких компонентов как вовлеченность и 

контроль, принятие риска же менее значим в структуре жизнестойкости нашей выборки. 

Похожие данные были получены и в исследовании жизнестойкости учителей средней школы, 

проведенном психологом Фоминовой Н.А.
2
, что может указывать на специфические 

особенности профессиональной деятельности, определяющие и характер жизнестойкости. 

Таким образом, педагогов отличает выраженность вовлеченности в жизнь и контроля 

происходящих в ней событий.  

Исследуя взаимосвязь увлеченности работой и жизнестойкости педагогов, мы обратили 

внимание на особенности выраженности жизнестойкости у данной категории респондентов. 

Статистическая обработка данных была направлена на выявление наличия взаимосвязей между 

увлеченностью работой и жизнестойкостью и их компонентами.  

Результаты корреляционного анализа указывают на верность нашего предположения о 

том, что жизнестойкость и увлеченность работой положительно связаны друг с другом. Тем 

самым, чем выше жизнестойкость личности, тем более выражена его увлеченность работой, на 

                                                           
1 Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий: коллективная 
монография / под ред. В.В. Лукьянова, Н.Е. Водопьяновой, В.Е. Орла, С.А. Подсадного, Л.Н. Юрьевой, С.А. Игумнова ; Курск. гос. 

ун-т. – Курск, 2008. – 336 с. 
2 Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. Монография. М.: МПГУ, 2012. – 152 с. 
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что указывает наличие значимой положительной связи (r=0,386). И наоборот, низкие баллы по 

жизнестойкости соответствуют низким баллам по параметру увлеченности работой у 

педагогов.  

Интересным представляется также интерпретация взаимосвязей компонентов 

увлеченности работой и жизнестойкости. Согласно Maddi S.
1
 вовлеченность представляет 

собой способность видеть в жизни нечто интересное и увлекательное, тем самым люди с 

высокой выраженностью данного компонента получают максимальное удовольствие от 

собственной деятельности. Результаты нашего исследования подтверждают мнение Maddi S. о 

том, что вовлеченность позволяет человеку наслаждаться любой деятельностью, благодаря 

чему человек по отношению к своей работе испытывает энергичность (r=0,339), энтузиазм 

(r=0,291) и при этом направляет все свое внимание на выполняемую деятельность 

(поглощенность r=0,153). Тем самым педагог, умеющий вовлекаться в жизнь, в своей работе 

находит интересные стороны и даже трудные задачи рассматривает, как возможность 

научиться чему-то новому. Выраженный контроль своей жизни, создает ощущение того, что 

человек сам выбирает собственную деятельность, что поддерживается высоким уровнем 

энергичности (r=0,181). Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности.  

Принятие риска рассматривается Maddi S. как убежденность человека в том, что все то, 

что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – 

неважно, позитивного или негативного. Полученная отрицательная взаимосвязь между данным 

показателем и общим параметром увлеченности указывает на то, что в изучаемой выборке 

респонденты при высокой увлеченности демонстрируют невысокий уровень принятия риска. 

Можно предположить, что педагоги, увлеченные работой не склонны к рискованному 

поведению, особенно в профессиональной деятельности, которая требует от них 

ответственности и внимательного отношения к людям. Они не готовы действовать в отсутствии 

надежных гарантий успеха, на свой страх и риск. 

Полученные результаты подтверждаются и зарубежными исследованиями взаимосвязи 

жизнестойкости и увлеченности работой – Lo Bue S., Taverniers J., Mylle J., Euwema M.
2
, в 

частности бельгийские сотрудники службы безопасности также демонстрируют взаимосвязь 

жизнестойкости с такими параметрами увлеченности работой как энергичность и энтузиазм. 

Анализируя полученные результаты, мы приходим к выводу о том, что жизнестойкость 

выступает в качестве одного из ресурсов, который стимулирует увлеченность работой, за счет 

наличия у человека способности справляться с трудностями как профессиональной, так и 

личной жизни. 

Для выявления различий по уровню и характеру выраженности жизнестойкости у 

педагогов, увлеченных работой и не увлеченных, мы разделили нашу выборку на две группы. В 

первую группу вошли респонденты, набравшие наибольшее количество баллов по Утрехтской 

шкале увлеченности работой (UWES) и представляющие группу условно названную – 59 

человек. Вторую группу составляют, педагоги, набравшие низкие баллы по шкале 

увлеченности работой – 43 человека.  

Анализируя особенности проявления жизнестойкости в двух группах, можно отметить, 

что увлеченные работой педагоги показывают более высокий уровень общей жизнестойкости, 

что подтверждается статистически (t=2,03 при р≤0,01). Результаты корреляционного анализа 

указывают на то, что увлеченные своей работой педагоги отличаются от своих коллег, не 

увлеченных работой высоким уровнем вовлеченности в жизнь (t=4,53 при р≤0,001) и контролем 

своей жизни (t=1,99 при р≤0,05). Таким образом, учителя, убежденные в том, что, только, 

вовлекаясь в повседневную деятельность можно получать истинное удовольствие от жизни, 

проявляют высокую увлеченность своей профессиональной деятельностью, рассматривая ее 

как возможность получить интересный опыт для себя и максимальное удовольствие от 

процесса преподавания или помощи ученикам. Исходя из подхода Maddi S., увлеченность 

работой с одной стороны представляется нам одним из компонентов вовлеченности в жизнь и в 

                                                           
1 Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М.: Смысл, 2006. 
2 Lo Bue S., Taverniers J., Mylle J., Euwema M. Hardiness promotes work engagement, prevents burnout, and moderates their relationship. 

// Military Psychology, 2013, V. 25, p. 105-115. 
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деятельность, которой человек занимается. Этим и обуславливается ее сильная взаимосвязь с 

вовлеченностью рассматриваемая нами ранее. 

Кроме того, следует отметить, что увлеченные сотрудники в отличие от своих коллег, не 

проявляющих признаки увлеченности, рассматривают свою жизнь с точки зрения ее хозяина, 

способного контролировать все происходящие события и бороться с неприятностями, 

возникающими на их пути. В свою очередь не увлеченные работой педагоги часто опускают 

руки в кризисных ситуациях, перестают бороться с обстоятельствами и негативным влиянием 

среды, считая, что всех их усилия лишены смысла, и они не вольны управлять своей жизнь. В 

результате они часто испытывают состояние беспомощности, которое, оперируя терминами 

Селигмана, может носить «выученный» характер. Подобные самоощущения снижают 

продуктивность деятельности и желание продолжать начатое в ситуациях стресса.  

Однако следует отметить, что у педагогов, увлеченных работой, показатель принятие 

риска выражен меньше, чем у их коллег, не увлеченных работой (t=-2,07 при р≤0,05). Это 

можно объяснить характеристиками самой выборки и спецификой жизнестойкости. Следует 

заметить, что по результатам нашего исследования группа увлеченных работой педагогов в 

большинстве своем состоит из респондентов в возрасте от 40 лет и старше (67% группы), а 

также от 23 до 28 лет (19% группы). Мы предполагаем, что объяснение этого факта кроется, во-

первых, в специфике профессии; во-вторых, в особенностях возраста. Молодые педагоги, 

обладающие небольшим опытом работы, понимая всю ответственность, которая на них 

возлагается, избегают риска, опасаясь непоправимых ошибок. При этом высокая увлеченность, 

контроль и вовлеченность в жизнь позволяют им использовать другие ресурсы при 

столкновении с негативными ситуациями или большими нагрузками. В свою очередь педагоги 

старшего возраста уже обладают нужным жизненным и профессиональным опытом, поэтому 

им нет необходимости рисковать при решении житейских или профессиональных задач.  

Наши результаты в свою очередь соотносятся с данными Леонтьева Д.А.
1
 и коллег, 

которые в своих исследованиях указывают на отсутствие гендерных различий, однако, наличие 

возрастных различий в проявлении жизнестойкости. Так, молодые люди (до 35 лет) проявляют 

более высокий уровень жизнестойкости, в частности отличаются от более старшей выборки 

(после 35 лет) более высоким уровнем принятия риска. Это обусловлено тем, что обладая 

меньшим опытом, молодые люди стремятся к его приобретению.  

Выводы. Исследование жизнестойкости как личностного ресурса увлеченных работой 

педагогов показало, что педагоги, увлеченные работой, проявляют большую жизнестойкость и 

способность противостоять стрессовым факторам. В соответствие с полученными результатами 

можно предположить, что целенаправленное повышение жизнестойкости учителей путем их 

участия в тренинге развития жизнестойкости приведет к положительному переосмыслению их 

профессиональной деятельности и повышению уровня увлеченности работой.  
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Abstract: The article highlights the importance of partnerships in promoting of Social and 

Financial Education in the educational system in Moldova. Since 2010, Institute of Educational 

Sciences has been working closely with NGOs: Aflatoun, CCF Moldova and National Bank to get 

Social and Financial Education in the National Curriculum. As a result of work the Curriculum for 

Social and Financial Education and the Guide for Social and Financial Education had been approved 

by the National Council for Curriculum within Ministry of Education. A Curriculum mapping has 

been developed for the integration of Social and Financial Education into the national Curriculum, 

from the inter-disciplinary perspective. The work contains recommendations for the integration of 

social and Financial Education in the range of compulsory disciplines of the national Curriculum, 

from the inter-disciplinary perspective.  

 

Context 

Сu începere din anul 2010, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în parteneriat cu ONG Aflatoun, 

Olanda şi ONG Copil, Comunitate, Familie se preocupă de implementarea Programului Educaţie 

Socială şi Financiară Aflatoun în Republica Moldova.  
Un moment important în implementarea educaţiei financiare a constituit elaborarea şi aprobarea 

de către Ministerul Educaţiei în 2012 a Curriculei opţionale Educaţie Socială şi Financiară, pentru 

clasele V-IX.  
Contextualizarea Curriculumului de Educaţie Socială şi Financiară a fost cauzată de 

următoarele: 

-conceptualizarea curriculumului în corespundere cu principiile centrării pe elev, şcolii 

prietenoase copiilor; 

-orientarea către un curriculum flexibil, deschis, multifuncţional, oferit într-o diversitate de 

formare (în şi în afara clasei), în măsură să încurajeze noi demersuri, cum ar fi curriculumul 

personalizat, învăţare comunitară etc.; 

- orientarea către un curriculum diferenţiat, care ia în considerare interese, talente, capacităţi, 

stiluri, condiţii şi contexte de învăţare foarte diferite; 

-orientarea către o evaluare care valorizează competenţele pentru viaţă. 

Actualmente, Educaţia Socială şi Financiară este inclusă în Planul cadru de învăţământ, 

treapta gimnazială. La data de 15 noiembrie 2015, Educaţia Socială şi Financiară Aflatoun era 

predată în 108 instituţii de învăţământ general, cuprinzînd 5000 copiii. 

Un rol important îl constituie şi organizarea instruirilor pentru formatorii naţionali în domeniul 

Educaţiei sociale şi financiare. Astfel, în perioada 2013- 2015, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în 

parteneriat cu Organizaţia Aflatoun a organizat seminare de formare a formatorilor  naţionali în 

domeniul Educaţiei Sociale şi Financiare.  

În anul 2015, în cadul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei a realizat cartografierea Curriculei 

naţionale în raport cu conceptul Educaţiei sociale şi financiare şi elaborarea recomandărilor pentru 

integrarea Educaţiei Sociale şi Financiare în Curricula naţională din perspectivă interdisciplinară. 

Scopul activităţilor de educaţie financiară: 

Activităţile de educaţie financiară a elevilor au ca scop: 

- Formarea unei culturi financiare în rîndul elevilor, astfel încît acestea să conştientizeze 

beneficiile unei educaţiei financiare pentru activităţile de zi cu zi; 

- Iniţierea elevilor în crearea unei relaţii formalizate (documentara) cu o instituţie financiară;  
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- Conştientizarea valorii monetare a contractului, documentului financiar, hârtiei de valoare;  

- Familiarizarea elevilor cu serviciile şi produsele financiare;  

- Conştientizarea faptului că banca este un partener pentru activităţile sale în viaţă; 

- Responsabilizarea socială şi financiară a elevilor; 

- Explicarea rolului banului ca măsura unui lucru util ce se câştigă prin autoorganizare, efort şi 

inteligenţă.  

Săptămîna Internaţională a Educaţiei financiare 

În fiecare an, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Banca Naţională, Organizaţia 

Child and Youth Finance International  şi alte instituţii financiare organizează Săptămîna 

Internaţională a Educaţiei financiare. 
Saptamîna Internationala a Educatiei Financiare este o initiativa internationala civica, 

bazata pe parteneriate atît public-private, cît si libera asociere a societatii civice si institutiilor private 

responsabile social care înteleg importanta Educatiei Financiare în societatea contemporana 

Săptămâna Internaţională a Educaţiei Financiare este chintesenţa efortului conjugat al 

comunităţii civice internaţionale în promovarea Educaţiei Financiare pentru copii şi adolescenţi cu 

scopul de a asigura accesibilitatea acestora la serviciile Bancare. "Fiecare adolescent trebuie să aibă 

acces la un cont bancar", este scopul strategic declarat al acestei mişcări civice. Toţi partenerii sociali a 

mişcării, asumîndu-şi responsabilitatea socială au convenit că acest lucru trebuie obţinut numai şi 

numai prin Educaţie Financiară. Elevul trebuie pregătit, educat financiar, responsabilizat social, 

învăţat cum să nu-şi piardă banii, ci din contra să câştige bani, şi atunci el şi instituţia financiara vor fi 

parteneri pe viaţă, dar nu o sursă de probleme reciproce. La fel s-a convenit că produsele bancare 

elaborate pentru adolescenţi trebuie să fie expertizate şi certificate de către comunitate, încât să 

corespundă posibilităţilor de utilizare ale adolescentului. Pentru oricine este clar că în condiţiile social-

economice de astăzi este practic imposibil ca o persoană să-şi realizeze activităţile sale zilnice, să 

creeze o familie, să educe copii fără serviciile instituţiilor financiare. În acelaşi timp, comiterea unei 

greşeli în relaţia cu o instituţie financiara sau analiza superficială a unui produs financiar poate ruina 

viaţa unui om sau chiar a întregii familii. Educaţia Financiară nu este doar o problemă oarecare ce îşi 

caută soluţia. De fapt, întrebarea este "a fi sau a nu fi". Astăzi nu putem construi o societate puternică 

şi prosperă, fără ca cetăţenii să nu fie educaţi din punct de vedere economico-financiar devenind şi ei 

puternici şi prosperi. Adolescenţii trebuie să intre în societatea matură cu competenţe financiare deja 

formate.  

Activităţi dedicate  educaţiei financiare a copiilor şi a tinerilor: 

În continuare propunem activităţi dedicate  educaţiei financiare a copiilor şi a tinerilor.  

Pe parcursul Săptămânii Internaţionale a Educaţiei Financiare, elevii vor acumula puncte, pentru 

acţiuni clar definite de personalul didactic cu acordul băncii. Profesorul le va acorda elevilor un 

punctaj care va fi structurat ierarhic. Primii 10-15 elevi din această ierarhie vor primi un „cec virtual ” 

pe care Banca X îl va onora în prezenţa părinţilor copilului ori la sediul băncii, ori în colectivul şcolar.  

Scopul educativ realizat:  

- Conştientizarea valorii monetare a documentului financiar, hârtiei de valoare  

- Conştientizarea faptului că banca este un partener pentru activităţile sale în viaţă  

- Responsabilizarea socială şi financiară a elevilor  

- Explicarea rolului banului ca măsura unui lucru util ce se cîştigă prin autoorganizare, efort şi 

inteligenţă.  

Băncile şi produsele financiare  

În baza asaltului de idei, şi a materialelor promoţionale colectate, elevii vor elabora idei de 

produse financiare. Un juriu de experţi financiari va aprecia aceste idei şi va acorda premii pentru cea 

mai viabila idee, pentru cea mai năstruşnică idee etc. Forma de organizare şi conţinutul concursului 

poate varia, spre exemplu cel mai bun slogan de promovare a unui anumit produs financiar.  

Scopul educativ:  

- Alfabetizarea elevilor în domeniul financiar  

- Familiarizarea elevilor cu serviciile şi produsele financiare 

Investighează Banca din localitate  
Această activitate va conţine trei etape:  
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La prima etapă, elevii vor avea sarcina să elaboreze un portofoliu care va conţine produse 

financiare oferite de diferite bănci.  

La etapa a doua, elevii vor avea sarcina să analizeze o fişă de lucru care va conţine analiza 

diferitor produse financiare. În baza informaţiei colectate la prima etapă şi a analizei produselor 

financiare din fişa de lucru, elevii vor avea sarcina să identifice cel mai potrivit produs pentru ei şi să 

argumenteze de ce au ales acest produs.  

La etapa a treia elevii vor elabora o reclamă publicitară pentru produsul selectat. Scopul 

educativ:  

- Alfabetizarea elevilor în domeniul financiar.  

- Familiarizarea elevilor cu serviciile şi produsele financiare 

Organizarea concursurilor şi sesiunilor de alfabetizare financiară:  

- Cele mai originale idei pentru dezvoltarea produselor financiare;  

- Cea mai originală reclamă publicitară pentru o instituţie financiară;  

- Cel mai original Plan de Afaceri;  

- Cel mai raţional buget pentru vacantă;  

- Cea mai creativă puşculiţă de economie. etc. 

Concluzii: 

Dezvoltarea şi implementarea cu succes a Educaţiei Financiare în Republica Moldova astăzi în 

primul rînd are nevoie de conjugarea eforturilor între instituţiile financiare şi cele educaţionale, 

angajarea experţilor atât din domeniul sectorului financiar, cît şi a celui educaţional pentru elaborarea 

de produse educaţionale, manuale, ghiduri, materiale ilustrative, materiale metodice, adresate atît 

elevilor şi cadrelor didactice cît şi societăţii în general. 

 

 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR 

 

CARABET Natalia, doctor, conferențiar universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat  ,,Ion Creangă” 

 

 Abstract: Article adresses the issue of creativity in the education of preschoolers. It outlines the 

need for children's education by teaching creative, original solutions precautarea.  It provides 

examples of the creative potential in the institution prescolara- registration of groups, corner design, 

registration of education centers. Proposing ideas and examples of creative activities that can be 

organized with the children, some role models. 

 

Unii cercetători [1,3] definesc creativitatea ca o generare de noi  idei şi inovarea ca o 

transpunere a ideilor în noi produse, servicii, sau metode de sporire a calității.  

În contextul activităților practice, inovative, organizate de educatorii instituțiilor preșcolare de 

educație,  ne-am convins că practice în fiecare instituție este loc pentru inovații, creativitate, decizii 

originale. Ne-am convins că managerii orientează eforturile forțelor creative și inovative asupra 

folosului – pentru comunitate și organizație. Reieșind din componentele actului și acțiunii creative,se 

vor avea în vedere activitățile [4]:  

1. Planificare 

2. Proiecte educaționa 

3. Proiecte comunit 

4. Dimensiunile educației 

5. Formarea continuă 

Educatorii precaută posibilități reale de a se manifesta la nivel de instituție, grupă și comunitate- 

organizație prin diverse activități interesante.  Educatorii unor instituții  preșcolare au o experienţă 

vastă  în materie de colectare  a  deseurilor, sistemul de salubrizare al localității.  Prin diverse activităţi 

creative, cu inițiativă și practice de îngrijire a mediului cu genericul “ Noi natura îngrijim, sănătoşi 

vrem sătrăim!” şi acţiuni de  colectare selectivă a deşeurilor,  preşcolarii şi-au consolidat aptitudinile şi 

deprinderile de ocrotire a mediului şi  au demonstrat că au o atitudine pozitivă faţă de protecţia naturii. 
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Împreună cu educatorii, copiii elaborează  fluturaşi, cu mesaje ecologice şi îndemnuri de protecţie a 

mediului, pe care i-au distribuit trecătorilor în timpul plimbărilor prin parcul din preajma grădiniţei 

[5].  

Un alt domeniu de primă importanță în care se pot implimenta ideile creative ale educatorilor 

sînt activitățile educaționale de tipul proiectelor. Aceste activități se pot realize cu părinții, cu 

preșcolarii, cu echipele mixte- preșcolari- educatori, preșcolari- părinți.  

 
Figura 1.  Proiect educațional ,,Animalele,, 

Uneori este important să oferi exemple de realizare- fabricare- prelucrare a unor obiecte [8] (pe 

care le utilizăm active în cadrul activităților educaționale, distractive) ce costă puțin, dar se fac 

preponderant cu mînuțele proprii. În primul caz copiii au realizat marionete din pai și foaie albă, în 

cazul al doilea copiii au confecționat puișori din baloane și hîrtie colorată. Aceste obiecte au fost 

utilizate în cadrul activităților integrate, dar copiii au venit cu idea de a confecționa din baloane și alte 

vietăți. 

 
Figura 2.Activități creative în Centrul Apă și nisip. 

În figura 2  propunem modele de păstrare în sala de grupă a substanțelor freabile, modele de 

activități cu acestea. Un element creativ este și parteneriatul cu familia în scopul confecționării acestor 

lăzi. Se utilizează prin Metoda Modelare, înlocuirea nisipului cu alte substanțe freabile. 

 

 
Figura  3. Dotările din grupele de preșcolari. 

Echipament de dezvoltare senzorială a preșcolarilor 

Aceste proiecte demonstrează competențele creative ale educatorilor [3,6]. Copiii cu plăcere 

realizează activitățile propuse de educatori. În cazul proiectului Acvarium copiii cu drag au înlocuit 

peștii vii cu acei confecționați cu mîinile proprii. 
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Figura 4. Proiectul ,,Acvariumul,, 

La fiecare sărbătoare copiii,  împreună cu educatorii sînt în căutarea  ,,surprizelor,,  pentru 

părinți [3]. Dacă se aderă la soluțiile creative, atunci aceste probleme sînt soluționate. În figura 3.29 

copiii desinestătător pregătesc ilustrate- surpriză deorative cu tematica Anului Nou. 

 
Figura 5. Activități la libera alegere. Confecționarea ilustratelor deorative cu tematica Anului Nou 

Activitățile experențiale în grădinița [7,8] de copii oferă o șansă deosebită de a realize 

managementul inovativ. Prin modalitatea de a aranja ustensiile, de a oferi copiilor diverse material, 

care la primavedere nu au nimic comun cu activitatea de investigație și descoperire- acesta este un 

management cu adevărat creativ.  Documentele de stat ce reglementează activitatea instituțiilor de 

educație stipulează că toate materialele trebuie să fie plasate la nivelul copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Din dotarea grupelor de preșcolari 

Activitățile educaționale ce au ca scop educația pentru sănătate a preșcolarilor sînt în grădiniță 

de maximă importanță, dar și interesante [5]. Educatorii creativi vor elabora scenarii  didactice 

creative, implicînd copiii în activități noi, cu caracter ludic, activități ce se rețin cu ușurință, pot fi 

reproduse în condiții de casă sau curte. În figura 7 este redat un moment din activitatea de educație și 

familiarizare a preșcolarilor cu funcțiile plămînilor prin activități experențiale, și anme- Cine-i mai 

puternic? (copiii prin suflare mișcă fluturii și penele).  
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Figura 7. Exerciții de dezvoltare a respirației, plămînilor 

Deseori educatorii și managerii demonstrează competențe creative [9,11] atunci cînd este vorba 

să propui preșcolarilor unele activități benefice în fond, dar mai puțin interesante. Educatorii 

inventează diverse posibilități de a realiza procedurile de călire (figura 8,  sau activități de dezvoltare a 

sănătății). 

 
Figura 8.  Activități de călire cu aer (după somnul de zi) în grădinița de copii. Educatorul a pregătit 

ustensiile din dopurile sticlelor de plastic 

 

Un alt domeniu, aparte, de implimentare a inovațiilor tehnologice în activitățile de educație- 

dezvoltare a preșcolarilor,  sînt activitățile educaționale, de evaluare sau predare- învățare asistate la 

calculator. Déjà sînt mai multe instituții preșcolare de educație, în care se lucrează cu sistemele TIC .  

desigur, este nevoie ca acest process să fie realizat correct, în baza principiilor metodice și științifice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Activități asistate la calculator 

Dar, sistemele  moderne nu vor înlocui activitățile tradiționale de dezvoltare a preșcolarilor, 

deaceea exercițiile de dezvoltare senzorială rămîn importante pentru copiii de vîrstele mici. 

În conformitate cu prevederile Curriculumului de educație a copiilor de vîrstă timpurie și 

preșcolară o responsabilitate a educatorilor este starea emoțională a copiilor ca  garant al stării lor de 

bine- a sănătății. În acest scop educatorii,  cît și managerii,  manifestă competențe creative, ca rezultat 

metodele de lucru cu preșcolarii sînt inovative. 
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Figura 9. Lucrul de identificare a stării emoționale a preșcolarilor 

Activitățile de dramatizare au multiple valențe formative. Este vorba și de dezvoltarea 

limbajului (dialogat, monologat), de gestiunea emoțiilor, de procesul de dezvoltare a proceselor 

psihice, a calităților de  personalitate etc.  Deseori, pentru a face aceste activități atractive, educatorii 

elaborează materiale  creative, interesante, uneori inedite. 

   
Figura 10.  Organizarea diverselor situații de dramatizare 

În lucrul cu copiii prezintă interes și importanță toate activitățile educaționale, de dezvoltare.  

Într-o manieră inovatoare pot fi organizate  activitățile  de familiarizae a preșcolarilor cu regulile de 

circulație rutieră. 

 
Figura  11. Activități  de familiarizare a preșcolarilor cu regulile de circulație rutieră 

Cel mai des deciziile inovatoare țin de designul instituțiilor preșcolare de educație, a diverselor 

spații în care au acces preșcolarii [5,11]. Mai jos demonstrăm unele exemple de aranjare a spațiilor din 

grupele de preșcolari, a holurilor instituțiilor preșciolare, etc. 

De fapt în cadrul experimentului pedagogic ne-am convins că competențele  creative se 

manifestă în special în cazurile ce țin de designul sălilor de grupă, a altor spații din grădiniță. În multe 

cazuri cu adevărat limitarea în resurse face educatorii mai creativi. O tradiție este déjà să utilizăm în 

decorațiuni material reciclabile. 
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Figura  12. Amenajarea terenului de joacă pentru copii în grădiniță 

Ce ține de amenajarea sălilor de grupă, a terenului pentru copii  un mare ajutor vine de la 

părinții copiilor, care conștientizează impactul acestora pentru/ în procesul de educație a copiilor. 

Aceste lucrări, chiar innovative, sînt și costisitoare, și ajutorul părinților este binevenit. 

Creativitatea,  ca o generare de noi  idei şi inovarea ca o transpunere a ideilor în noi produse, 

servicii, sau metode de sporire a calității. Creativitatea  implică ceva  nou  în existenţă;  inovaţia 

implică ceva nou în noi.                                                    

Etape clasice ale creativității sînt [10]: 

- Definirea problemei. Selectarea individuală a problemei în  muncă sau, mai bine zis, 

informarea cu privire la problemele sau disfuncţionalităţile existente. 

- Adâncirea pregătirii.  Individul se concentrează pe problemă, o adânceşte, colectează 

informaţii, formulează ipoteze relevante sau visătoare fără a fi evaluate. 

- Incubaţia sau gestaţia. Înainte de a asambla informaţiile disponibile, individul se relaxează şi 

apoi în subconştientul său „fierb" toate materialele adunate. În această etapă crucială, subconştientul 

încearcă să aranjeze faptele într-un nou model. 

- Iluminaţia. Când sunt cele mai mici aşteptări - în timp ce mănâncă, este adormit sau hoinăreşte 

noua idee se aprinde în mintea individuală. Momentul de inspiraţie trebuie înregistrat rapid pentru că 

mintea conştientă îl poate uita în cursul altor activităţi. 

- Verificarea şi aplicarea. Tendinţa individului este de a arăta, logic sau experimental, că ideea 

poate rezolva o problemă şi că poate fi implementată. Tenacitatea se cere în această etapă, încă din 

faza în care noua idee este frecvent respinsă ca fiind eronată şi impracticabilă.  

Creativitatea organizaţională. Generarea ideilor  în organizație depinde în primul rând de 

fluxurile de oameni şi de informaţii între organizația de educație  şi mediul ei înconjurător.  Marea 

majoritate a ideilor creative  sunt realizate ca răspuns la condiţiile impuse de piaţă. Consultanţii  şi 

experţii dinafară sunt o importantă sursă de informaţii pentru manageri, pentru că ei sunt adesea 

conştienţi de produsele noi, procesele sau dezvoltarea serviciilor în domeniile lor. Personalul nou 

angajat poate să cunoască modalităţi alternative de utilizare a tehnologiilor .  De asemenea, oamenii 

obişnuiţi din organizaţie care se expun ei înşişi la informaţiile dinafară constituie surse valabile de noi 

idei. Aceşti oameni pot juca un rol particular important în stimularea creativităţii şi inovaţiei în 

cercetare şi dezvoltarea laboratoarelor. Generarea ideilor este mult mai probabilă să devină inovaţie 

când aceste idei provin de la baza organizaţiei. Deşi multe idei noi provoacă şi zdruncină cultura 

tradiţională a companiilor [10], companiile inovative încurajează angajaţii să genereze idei noi. 

Dezvoltarea ideilor este dependentă de cultura organizaţională şi de procesele din organizaţie. 

Caracteristicile organizaţionale, valorile şi procesele, structura organizatorică pot să sprijine sau să 

inhibe dezvoltarea şi utilizarea ideilor creative. 

Implementarea. Faza de implementare este  un proces creativ ce constă în acei paşi care aduc 

invenţia pe piaţă. Pentru  mărfuri, aceşti paşi includ unelte, fabricaţie, teste de marketing şi acţiuni de 

promovare. În timp ce un ritm înalt de inovare adesea reduce profitabilitatea pe termen scurt, ea este 

necesară pentru dezvoltarea pe termen lung [11]. Pentru ca inovaţiile să fie de succes, este necesar un 

grad înalt de integrare între diviziuni diferite ale organizaţiei. Specialiştii tehnici, inginerii responsabili 

pentru noile produse, trebuie să lucreze cu specialişti financiari sau cu personalul administrativ pentru 
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a păstra costurile inovării în limite acceptabile.  Managerii din producţie care definesc specificaţiile 

noului produs trebuie să lucreze cu managerii de marketing, care sunt responsabili pentru testele de 

piaţă, reclame şi acţiunile de promovare. Organizaţiile cu structuri rigide au  mari dificultăţi în 

integrarea activităţilor lor. În  contrast, comunicarea frecventă şi informală în cadrul organizaţiei [10]  

poate avea efecte pozitive în inovaţie.  

Crearea unui climat favorabil pentru  creativitate [20]. Creativitatea este cel mai bine cultivată 

într-un climat permisiv, care încurajează explorarea noilor idei şi realizarea lucrurilor prin noi 

modalităţi.  Un asemenea climat este însă,  inacceptabil pentru mulţi manageri. Poate să nu fie 

confortabilă continuarea procesului de schimbare, proces care trebuie să însoţească obligatoriu 

creativitatea. De asemenea, focalizarea pe o atmosferă permisivă, poate conduce la scăderea 

disciplinei şi dificultăţi de control al costurilor la nivelele inferioare. 

 

CONCLUZII : 

1. Creativitatea   este o component a managementului și procesului educațional, care este în 

strînsă legătură cu celelalte componente, ca- managementul resurselor umane, managementul 

schimbărilor, managementul deciziei manageriale, managementul negocierii etc. 

2. Creativitatea este legată indispensabil de procesul de realizare a funcțiilor pedagogice și 

manageriale- planificare, previziune, asigurare, îmbunătățire, monitorizare și evaluare. 

3. Creativitatea  ca proces  poate fi realizată,  dacă pe lîngă manager și colectivul dă dovadă 

de competențe creative, inovative. În același timp în colectiv se vor promova idei de toleranță, 

acceptare a ideilor noi, originale, uneori mai puțin înțelese de majoritate. Trebuie să fie o cultură de 

promovare a deciziilor, ideilor originale, acestea urmînd să se evaluieze obiectiv, fără invidie. 

4. Pentru succesul ideilor creative, originale la nivel de grupă de preșcolari, instituție, va fi 

nevoie de realizat managementul dotărilor și asigurărilor necesare.  

5. Managementul creativ ca atare se bazează pe resursa umană- cadrele didactice – 

promotori și susținători a schimbărilor- creativității- inovațiilor. Deci,  va fi nevoie de strategii 

adecvate manageriale, umane, de dezvoltare- acceptare- implimentare a creativității în colectiv. 
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STUDII-MUNCĂ-FAMILIE
1
 

 
COJOCARU Natalia, doctor, conferențiar universitar,  

ȘAITAN Viorica, doctorand, lector universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: In the last years, organizational research focused on the study of work-family 

conflict designating the inability of employees to appropriately respond to challenges related to their 

professional and family roles. In some cases, this conflict can acquire a tridimensional nature when 

work, family and studies come at play concomitantly. The strain may arise in this case from the 

difficulty to juggle these three roles and manage time properly while trying to pursue studies 

successfully, accomplish professional tasks in an efficient manner and fulfill responsibilities related to 

parenthood, marriage or private life. The university reforms in recent years, which triggered more 

academic pressures, prompted also further research interest to examine the work-family conflict 

among employees of higher education institutions. Research shows that currently the high level of 

stress faced by academics "erode" their ability to cope with their role pressures, causing work-family 

strain. In this context, we have proposed a theoretical analysis of the triple conflict (work-family 

studies) in the local academic context, which would support empirical approaches in further studies. 

 

În ultimul ani, cercetările organizaţionale s-au axat pe studiul conflictului muncă-familie
2
, 

conflict ce vizează incompatibilitatea sau incapacitatea angajaţilor de a răspunde la modul dorit sau 

așteptat solicitărilor legate de rolul profesional şi cel familial. Greenhaus şi Beutell au definit 

conflictul familie-muncă drept o formă de conflict între roluri, în care solicitările rolurilor de la locul 

de muncă şi din familie sunt incompatibile în aşa o măsură, încât participarea, fie în rolurile legate de 

muncă, fie în cele de familie, este mai dificilă datorită participării în celălalt rol.
3
 În opinia lui Peeters 

et al., solicitările faţă de un rol pot fi de ordin: mental, emoţional şi cantitativ. Astfel, conflictul rezultă 

ca urmare a supraîncărcării de roluri – când totalitatea solicitărilor de timp şi energie asociate cu 

activităţile prescrise de mai multe roluri este prea mare pentru a putea executa rolurile de o manieră 

adecvată sau confortabilă sau a interferenţei de roluri – când solicitările conflictuale fac dificilă 

îndeplinirea cerinţelor asociate cu roluri multiple.
4
 Cei care se confruntă cu asemenea situaţii 

manifestă dificultăţi în îndeplinirea responsabilităţilor familiale, datorită oboselii acumulată la 

serviciu, şi invers.  

Din perspectivă lewiniană, acest conflict se prezintă ca un conflict motivațional de tip 

„apropiere-apropiere”
5
, ambele roluri prezentând același grad de atractivitate pentru persoană sau ca 

un conflict de rol
6
, caracterizat prin expectanțe și comportamente diferite în raport cu anumite roluri pe 

care le exercită o persoană. Conflictul de rol poate să apară ca urmare a discrepanței dintre „rolul 

prescris” (aşteptările grupului şi prescripţiile normative recunoscute de membrii grupului, legate de 

căile de urmat în îndeplinirea unui rol specific) și „rolul efectiv” (comportamentul propriu-zis direct 

observabil într-o situaţie anume şi care poartă amprenta personalităţii celui care exercită un anumit 

rol). Această discrepanță și conflictul de rol ce rezultă în consecință este explicată de teoria stresului 

                                                           
1 Lucrarea dată a fost elaborată în cadrul proiectului „Interferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată. Aspecte interculturale, experienţe 

locale şi strategii de intervenţie” (proiect instituțional 2015-2018, direcţia strategică „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, cifrul 

proiectului 15.817.06.06A). 
2 Din perspectiva prevederilor UE, problematica raportului viaţă profesională – viaţă privată apare ca temă de sine stătătoare în cadrul 

Strategiei de la Lisabona (2005, 2007) şi a altor documente ulterioare, evidenţiind nevoia echilibrării raportului dintre viaţa profesională şi 
familie, una dintre prevederile căreia propune „reconcilierea dintre viaţa privată şi cea profesională, prin acordarea unor facilităţi accesibile 

de îngrijire a copiilor şi a altor membri dependenţi din cadrul familiei” (apud C. Leovaridis şi A. Nicolăescu, Raportul viaţă profesională – 

viaţă privată, preocupare de actualitate a UE în domeniul pieţei muncii, Revista română de sociologie, serie nouă, 2011, anul XXII, nr. 1-2, 
pp. 108-122).  
3 J. Greenhaus și H. Beutell, Sources of conflict between work and family, Academy of Management Review, 1985, vol. 10, nr. 1, pp. 76-88. 
4 M. Peeters; A. Montgomery; A. Bakker şi W. Schaufeli, Balancing work and home: how job and home demands are related to burnout. 
International Journal of Stress Management, 2005, vol. 12, nr. 1, pp. 43-61. 
5 K. Lewin, 1935 apud A. Cosmovici, Psihologie generală, Polirom, Iași, 1998. 
6 D. Katz; R. Kahn, The social psychology of organizations (ed. a II-a), Wiley, New York, 1978. 
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de rol
1
, care postulează ideea că individul are resurse limitate de energie pentru îndeplinirea 

multiplelor roluri, iar gestionarea acestora este dificilă şi implică tensiuni, stres și epuizare psihică. 

Deși, cercetările au vizat în mod special conflictul muncă-familie, analizând felul în care 

interferează solicitările de rol specifice acestor sfere ale vieții
2
, prin extindere, considerăm că un 

conflict similar poate să apară şi cu referire la domeniile muncă şi studii.
3
 În acest caz, ne referim la 

dificultatea tinerilor care au ales, din varii motive, să urmeze concomitent un program de studii şi să 

fie angajaţi în câmpul muncii.
4
 În unele cazuri, acest conflict poate avea chiar o triplă solicitare 

concurențială de rol, care vine dinspre domeniile muncă, familie și studii. Felul în care pot fi 

gestionate diverse roluri competitive este o provocare pentru cei care sunt implicați în roluri multiple. 

Ne referim, în acest caz, la provocarea cu care se confruntă angajații din mediile organizaționale în 

care se solicită învățare pe parcursul vieții și dezvoltare profesională continuă, ca răspuns la exigențele 

mediului socioeconomic în schimbare, ceea ce necesită înscrierea la programe de master, cursuri de 

formare sau training-uri profesionale. Conflictul, în acest caz, poate să apară ca urmare a dificultății de 

a gestiona timpul și eforturile necesare pentru a-și continua cu succes studiile, a-și menține 

independența financiară, asta presupunând angajarea în câmpul muncii în regim full time și a-și 

îndeplini responsabilitățile aferente rolului de părinte, soț/soție corespunzător expectațiilor celorlalți. 

Existenţa unui conflict studii-muncă-familie se repercutează negativ asupra performanţelor 

indivizilor, atât la locul de muncă, cât și în mediul universitar, iar incapacitatea de a dedica timp 

suficient și familiei generează stări de insatisfacție. De menționat că interferențe conflictuale ar putea 

să apară în mod special atunci când indivizii își doresc să obțină performanțe înalte și cu maxim de 

eficiență atât în domeniul profesional, cât și în cel academic. O abordare superficială, neimplicată, a 

sarcinilor și a finalităților acestora nu determină apariția conflictului. Conflictul nu va apărea nici 

atunci când persoana alege să dea prioritate unui sau altui rol, neglijind sau tratând neesențial 

responsabilitățile legate de celălalt rol. Doar atunci când persoana dorește să obțină rezultate foarte 

bune și într-un domeniu, și în celălalt poate să intervină situații de interferență conflictuală. Lipsa unor 

mecanisme optime de echilibrare și încercarea de a reuși „pe două sau mai multe fronturi” poate 

provoca eșecuri în realizarea cu succes a sarcinilor, soldându-se în consecință cu suprasolicitări, 

regrete și chiar renunțări. Intensitatea conflictului depinde de timpul alocat sau solicitat pentru 

realizarea sarcinilor profesionale, academice și celor casnice, de nivelul angajamentului de rol și 

valoarea atribuită acelui rol
5
, constrângerile organizaţionale și gradul de flexibilitate a programului de 

muncă, relaţia cu colegii, suportul organizaţional/ universitar/familial, satisfacţia la locul de 

muncă/universitate/familie ş.a. 

Câmpul universitar este un mediu organizațional care se pretează descrierii de mai sus. 

Transformările și reformele educaționale din ultimii ani, nevoia de adaptare și schimbare a 

universităților ca urmare a creșterii competitivității, stresul, solicitările și presiunile academice care 

derivă drept rezultat al acestor reforme au determinat interesul cercetătorilor pentru studiul 

problematicii echilibrului muncă-familie și a conflictului muncă-familie la angajații din instituțiile 

                                                           
1 Michigan Organization Stress Model, Kahn et al., 1964 apud S. A. E. Geurts & E. Demerouti, Work/non-work interface: a review of 
theories and findings. În M. Schabracq; J. Winnubst; C. Cooper (coord.). The Handbook of Work and Health Psychology (ed. a II-a), Willey, 

New York, 2003, cap. 14, pp. 279-312. 
2 Autorii cercetărilor din domeniu subliniază că multitudinea de roluri nu rezultă întotdeauna în interferențe conflictuale, ci, dimpotrivă, 
poate să contribuie la îmbogățirea de rol. 
3 Așa cum la această etapă ne lipsesc deocamdată rezultatele unui studiu empiric, în contextul acestei analize ne vom referi doar la câteva 

constatări generale, evidențiind anumite direcții de cercetare ulterioare: percepția și manifestarea acestui conflict, modalitățile de gestionare 
eficientă, alegerile și justificările aferente etc. 
4 În cadrul unui studiu explorativ, realizat ad hoc cu studenții care urmează pentru studenții care urmează studii postuniversitare la Facultatea 

Psihologie și Științe ale Educației, USM, am urmărit să identificăm care sunt strategiile de soluționare conflictului muncă-studii la care 
recurg studenții. Printre cele mai importante sunt: 1. Orientarea către job-uri din domeniul profesional. Studenţii reuşesc să îmbine armonios 

munca şi studiile, atunci când domeniul muncii are mai multe tangenţe cu domeniul de studii (de ex., studentul urmează un masterat în 
domeniul psihologiei organizaţionale şi se ocupă de consilierea pe probleme de dinamica grupului în cadrul unui ONG). 2. Parteneriat 

universitate-companie. Asigurarea unor programe de angajare part-time. 3. Program seral sau studii la distanță. O altă modalitate de 

soluționare a conflictului, în viziunea lor, este asigurarea unor programe serale sau studii la distanță (mijlocite de activități de e-learning, 
biblioteci virtuale, evaluări online etc.). 
5 Angajamentul de rol, în sens general, se referă la legătura psihoemoțională și atitudinea pe care o manifestă o persoană în raport cu un 

anumit rol (ocupațional, parental, marital ș.a.). În analiza angajamentului față de rol, Amatea et al. (1986) propun două criterii: a) valoarea 
atribuită participării în cadrul unui anumit rol și b) intențiile persoanei privind modul de a distribui timpul, energia și resursele necesare 

pentru a exercita un anumit rol (Cf  E. S. Amatea; E. G. Cross; J. E. Clark și C. L. Bobby, Assessing the work and family role expectations of 

career-oriented men and women: the life role salience scales, Journal of Marriage and Family, 1986, vol. 48, nr. 4, pp. 831-838).  
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superioare.
1
 Luând în considerare formele conflictului muncă-familie, și anume, conflict-tensiune, 

conflict-timp și conflict-comportament
2
 și schema de analiză organizațională elaborată și aplicată de 

noi în studiul conflictului muncă-familie în două organizații
3
, mediul universitar poate fi caracterizat 

drept un cadru organizațional cu intensitate sporită a tensiunii și stresului la locul de muncă; 

flexibilitate medie în ceea ce privește orarul de muncă și timpul destinat realizării sarcinilor și, 

respectiv, compatibilitate medie în ceea ce privește pattern-urile comportamentale asociate rolurilor în 

care este implicată persoana. Felul în care se manifestă aceste forme de conflict în mediul universitar 

au fost descrise de O’Laughlin și Bischoff, care argumentează că numărul mare de ore din norma 

didactică poate determina conflict bazat pe timp, multitudinea și diversitatea de sarcini poate genera 

conflict bazat pe tensiune, iar conflictul bazat pe comportament rezultă din nevoia de a face față 

multitudinii de sarcini sau deadline-urilor, ceea ce presupune muncă și în orele libere, de acasă, în 

detrimentul petrecerii acestui timp cu membrii familiei
4
. 

Cercetările arată că, actualmente, nivelul ridicat de stres cu care se confruntă cadrele didactice 

universitare „erodează” abilitățile acestora de a face față presiunilor de rol, determinând deseori 

situații de conflict muncă-familie, iar din dorința de a fi în pas cu cerințele pieții și globalizării, 

universitățile nu mai au capacitățile de funcționare eficientă de altădată.
5
 Totuși, chiar dacă membrii 

universității se bucură de o anumită flexibilitate în ceea privește organizarea muncii și a programului 

de lucru, acest fapt nu diminuează tensiunea și stresul trăite de aceștia, fiindcă suprasolicitarea cu 

sarcini este evidentă, doar modul de lucru a suferit anumite modificări datorită evoluţiei tehnologice şi 

economice.  

Astăzi munca se află la „un click distanță”, astfel devenind posibilă, spre exemplu, munca de 

acasă (cu ajutorul laptop-ului), pe perioada concediului de odihnă sau a weekend-urilor, aceste situaţii 

nefiind tot timpul plăcute pentru cei care sunt implicaţi în ele sau pentru familiile acestora. Cadrele 

didactice realizează sarcini multiple: activități de predare, cercetare, consultare și supervizare a 

lucrărilor realizate de studenți.
6
 În afară de această, membrii universității se confruntă cu sarcini 

competitive: cum să echilibreze eficient sarcinile ce țin de predare cu cele de cercetare, modalitățile 

tradiționale de realizare a muncii didactice cu noile provocări, cum ar fi predarea în universitățile din 

afară și prin metode online.
7
 Mai adăugăm aici și nevoia de perfecționare continuă, actualizarea 

permanentă a cunoașterii la noile achiziții din domeniu, investițiile intelectuale, fizice și, deseori, 

financiare în proiecte de cercetare pentru obținerea unei poziții academice sau a unui grad științific 

superior.  

Per ansamblu, foarte puține studii au examinat abilitățile de gestionare a conflictului muncă-

familie la angajații din mediul academic
8
 și nu cunoaștem vreun studiu, cel puțin în mediul universitar 

autohton, care să fi analizat conflictul triplu (studii-muncă-familie) și modalitățile de gestionare a 

solicitărilor specifice fiecărui rol aferent, obiectiv pe care ni-l propunem în cadrul unei cercetări 

ulterioare. În mod ironic, constată Bell et al. care au realizat un studiu privind conflictul muncă-

familie la universitarii din Australia, deși cercetătorii au analizat această problematica cu referire la 

diverse medii profesionale, mai puțină atenție a fost acordată propriului grup profesional și contextului 

organizațional din care fac parte.
9
 

                                                           
1 A. Bell; D. Rajendran și S. Theiler, Job stress, wellbeing, work-life balance, and work-life conflict among Australian academics, Electronic 

Journal of Applied Psychology, 2012, 8(1), pp. 25-37.  
2 Există 3 forme de conflict: conflict datorat timpului – presiunile dintr-un domeniu afectează îndeplinirea cerinţelor asociate celuilalt 

domeniu (de ex., numărul de ore necesare pentru exercitarea sarcinilor profesionale limitează participarea la activităţi legate de familie); 

conflict datorat tensiunii – oboseală, stresul, anxietatea sau depresia asociate unui rol împiedică realizarea sarcinilor legate de celălalt rol (de 
ex., iritarea şi nervozitatea de la serviciu sunt transferate asupra copiilor) şi conflict datorat comportamentului – tiparele comportamentale 

asociate unui rol sunt incompatibile cu aşteptările legate de celălalt rol (de ex., un comportament autoritar la locul de muncă nu corespunde 

cu aşteptările şi nevoile celor din familie). Vezi G. Greenhaus şi H. Beutell, op. cit. 
3 Vezi, de ex., I. Balan; N. Cojocaru, Manifestări ale conflictului muncă-familie. Studiu de caz în cadrul unui Departament Servicii Clienți // 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 10-11 noiembrie, 2015), Chişinău: CEP USM sau C. 
Curtean; N. Cojocaru, Manifestări ale conflictului muncă-familie și strategii de diminuare a acestuia la angajații din mediul educațional // 

Materialele conferinței științifice „Integrare prin cercetare și inovare” (Chişinău, 28-29 septembrie, 2016), Chişinău: CEP USM.  
4 E. O’Laughlin și L. Bischof, Balancing parenthood in academia: work/family stress as influenced by gender and tenure status, Journal of 
Family Issues, 2005, vol. 26, nr. 1, pp. 29-106. 
5 A. Bell et al., op. cit. 
6 E. O’Laughlin și L. Bischoff, op. cit. 
7 Cf Briggs, 2009; Brown, 2007 apud A. Bell et al., op. cit. 
8 A. Bell et al., op. cit.; E. O’Laughlin și L. Bischoff, op. cit. 
9 A. Bell et al., op. cit. 
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Câteva dintre asemenea studii analizate de noi, descriu specificul conflictului la cadrele 

didactice universitare, evidențiind factorii care determină intensitatea conflicului, consecințele pe care 

le produc asura stării de bine, performanțelor academice și a satisfacției la locul de muncă, precum și 

modalitățile prin care ar putea fi gestionate mai eficient solicitările de rol. Astfel, studiul realizat de 

Amatea și Fong analizează influența stresorilor de rol și a resurselor personale asupra tensiunii trăite 

de femei, angajate full time în mediul academic.
1
 Grupul de participanți a fost constituit din 117 

subiecți de gen feminin (având funcții administrative, fiind cadre didactice sau cercetători) din cadrul 

unei universități americane, cu vârsta cuprinsă între 28 și 68 de ani. Toți subiecții aveau cel puțin 

studii de masterat, 73% dintre care aveau studii doctorale și 8% erau profesori universitari și se aflau 

în funcția deținută curent în medie de 7 ani și în medie de 14 ani în mediul academic. Rezultatele arătă 

că femeile care dețin mai multe roluri, dar care beneficiază de suport social și au capacități de 

autocontrol, se confruntă cu un nivel scăzut al stresului de rol.  

Cercetarea realizată de O’Laughlin și Bischoff a avut drept scop investigarea rolului factorului 

gender în echilibrarea muncii și familiei la universitari.
2
 La studiu au participat 85 de bărbați și 179 

femei, angajați full time și având cel puțin un copil cu vârsta mai mică de 16 ani, care au răspuns la un 

chestionar de evaluare, din 36 itemi, privind experiențele și percepțiile legate de solicitările de rol 

(muncă și familie). Rezultatele arată diferențe dintre subiecții de gen feminin și cei de gen masculin, 

femeile raportând un nivel mai mare de stres academic și familial și un nivel scăzut al suportului 

organizațional pentru facilitarea echilibrului muncă-familie.  

Bell et al. au realizat un studiu pe cadrele didactice din univertățile din Australia (în total, 139 

subiecți, 80 femei și 58 bărbați, cu vârsta cuprinsă între 22 și 66 de ani), dintre care 42,2% lectori 

universitari, 22,3% tutori, 16,5% lectori superiori, 3,56% conferențiari universitari și 4,6 cu un statut 

nedefinit
3
. Conform datelor, pe măsură ce subiecții se simt mai iritați, incapabili de autocontrol și 

suprasolicitați ca urmare a sarcinilor de la locul de muncă, scade capacitatea de echilibru dintre muncă 

și familie, crește posibilitatea apariției conflictului muncă-familie și este afectată sănătate persoanelor. 

Autorii au evidențiat că nu atât presiunea legată de multitudinea de sarcini ar putea să determine 

apariția conflictului muncă-familie, cât, mai mult, sentimentele de anxietate, frică și incertitudine în 

raport cu locul de muncă. Cercetătorii mai subliniază că stresorii legați de job (conflicte cu colegii de 

muncă, dificultăți în activitatea de predare/ cercetare, nevoia de dezvoltare profesională ș.a.) sunt mai 

susceptibili de a provoca situații de conflit muncă-familie.  

Luând în considerare perspectivele teoretice de analiză a conflictului muncă-familie, precum și 

rezultatele unor studii cu această problematică, realizate pe angajați din diverse medii universitare, 

planificăm un studiu calitativ, pe bază de interviuri semistandardizate, care va avea drept scop studiul 

conflictului triplu (studii-muncă-familie) în mediul universitar autohton. Ne interesează percepțiile în 

legătură cu acest tip de conflict, nivelul angajamentului față de un rol sau altul și implicațiile pe care le 

comportă asupra evaluării conflictului și intensității acestuia, consecințele conflictului asupra 

performanței și eficienței academice, precum și modalitățile pe care le utilizează angajații din 

universități pentru a gestiona situațiile de conflict. 

 

 

 

CURSUL UNIVERSITAR – DOCUMENT CURRICULAR METODOLOGIC 

 

MERIACRE Aliona, doctorand, lector superior universitar,  

Universitatea „Perspectiva-INT” 

 

Résumé: Dans cet article, nous prenons en discussion le problème des élaborations 

scientifiques, scientifiques-méthodologiques et didactiques et l’attestation d’études universitaires, une 

place particulière étant accordée à l'une des publications académiques, le cours universitaire. Avec 

les autres matériels d'enseignement, ce support didactique est une composante essentielle du 

                                                           
1 E. S. Amatea și M. L. Fong, The impact of role stressors and personal resources on the stress experience of professional women, 
Psychology of Women Quarterly, 1991, 15, pp. 419-430.   
2 E. O’Laughlin și L. Bischoff, op. cit. 
3 A. Bell et al., op. cit. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

62 

 

curriculum et fait partie, respectivement, de la catégorie des documents méthodologiques 

curriculaires. Il est, en fait, la «Bible» d’une discipline, ponctuant le contenu didactique, le but, les 

objectifs, les finalités d’études et les compétences attendues, les activités d'apprentissage et 

d'évaluation, les méthodes et l’approche pédagogique, etc., des aspects qui sous-tendent le paradigme 

de l'apprentissage académique, déterminent l'application de certaines stratégies d'enseignement, 

développent et créent le profil du futur spécialiste, projettent les éléments intégrants du réseau de 

compétences professionnelles et spécifiques pour un employeur potentiel. 

Mots-clefs : Le code de l'éducation de la République de Moldova, enseignement supérieur, 

évaluation de la qualité, attestation d’études universitaires, curriculum, publication, cours 

universitaire.  

 

0. Gradul de calificare a cadrelor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova este 

estimat în baza unui șir de rigori stipulate în acte normative aprobate de CNAA, guvern sau parlament, 

precum și în unele acte internaționale corespunzătoare. Prin intermediul lor se produce atestarea 

științifică și atestarea științifico-didactică și se conferă, respectiv, titlurile științifice și științifico-

didactice în învățămîntul superior. Acest proces particular de „verificare a calității”[10] științifice și 

științifico-didactice certifică, pe de o parte, gradul de dezvoltare a științei în Republica Moldova ca 

parte integrantă a științei în spațiul european, precum și mondial, și, pe de altă parte, autenticitatea 

produselor științifice și științifico-metodice sub formă de lucrări publicate.  

1.1. În Regulamentul cu privire la funcționarea consiliilor științifice specializate şi conferirea 

gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova[9], 

Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare[8], precum și 

Regulamentul privind publicațiile științifice și științifico-metodice[10] se face referință la elaborarea și 

publicarea anumitor lucrări drept unul din criteriile de atestare științifică și științifico-metodică și de 

evaluare a calității științifico-didactice a cadrelor academice. Mai mult, evaluarea calității  științifice și 

științifico-didactice în învățămîntul superior reprezintă o prevedere stipulată, nemijlocit, în Codul 

Educației al Republicii Moldova, fapt care determină, într-o măsură oarecare, direcția de activitate a 

cadrelor didactice și stringența perfecționării calificării acestora, în general. Astfel, printre reperele 

esențiale care sunt luate în considerație în procesul de evaluare a calităţii în învăţămîntul superior se 

numără:  

 capacitatea instituţională,  

 eficienţa educaţională,  

 rezultatele academice,  

 calitatea programelor de formare profesională iniţială şi continuă,  

 managementul instituţional al calităţii  

 rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice[2]. 

Fără doar și poate,  rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice se materializează 

prin contribuția academică a cadrelor științifice și științifico-didactice (aceștia reprezentînd în sine 

actorii principali ai sistemului de învățămînt superior propriu-zis și veritabilii diriguitori ai științei și 

didacticii academice), în parteneriat cu studenții, masteranzii, doctoranzii, viitorii și/sau actualii 

specialiști în domeniile de formare corespunzătoare.  

1.2. În acest sens, considerăm oportun să relevăm, în cele ce urmează, cele mai esențiale tipuri 

de lucrări științifice, științifico-metodice și didactice, care reflectă și certifică, în mare parte, 

rezultatele și calitatea cercetărilor științifice, științifico-metodice și didactice propriu-zise ale corpului 

profesoral din cadrul unei instituții de învățămînt. Astfel, în tabelul de mai jos  sunt reprezentate șirul 

acestora: 

Tabelul 1. Publicații științifice, științifico-metodice și didactice 

Publicații științifice Publicații științifico-

metodice 

Publicații didactice 

- monografii; 

- tratate; 

- culegeri de articole 

științifice; 

- articole științifice de 

- ghiduri metodice 

/metodologice; 

- broșuri metodice 

/metodologice; 

- îndrumări metodice 

- manuale  școlare sau 

academice; 

- compendii; 

- cursuri universitare; 

- note (suporturi) de 
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fond; 

- articole științifice de 

sinteză; 

- articole în reviste de 

circulație internațională;  

- articole științifice în 

culegeri naţionale; 

- articole științifice în 

culegeri internaționale;  

- materiale ale 

comunicărilor științifice; 

- teze ale comunicărilor 

științifice naționale; 

- teze ale comunicărilor 

știintifice internaționale; 

- brevete de invenție; 

- alte lucrări științifice; 

/metodologice; 

- materiale și teze ale 

conferințelor metodice; 

- articole științifico-

metodice în reviste naționale; 

- articole științifico-

metodice în reviste de 

circulație internațională; 

- articole științifico-

metodice în culegeri 

naționale;  

- articole științifico-

metodice în culegeri 

internaționale;  

- alte lucrări științifico-

metodice; 

 

curs; 

- dicționare (glosare) 

metodice /metodologice; 

- culegeri de exerciții 

/teste; 

- caiete de lucru; 

- antologii, crestomații, 

cărți de lectură; 

- materiale didactice 

ilustrative; 

- articole didactice în 

reviste naționale; 

- articole didactice în 

reviste de circulație 

internațională; 

- articole didactice în 

culegeri naționale;  

- articole didactice în 

culegeri internaționale;  

- alte lucrări didactice. 

 

Trebuie să menționăm că în cadrul acestui studiu ne-am propus să ne oprim asupra unuia dintre 

cele mai importante tipuri de publicații didactice în mediul superior de învățămînt, și anume: cursul 

universitar. Or, cursul universitar, alături de notele de curs elaborate de către titular, constituie, în 

fond, „Biblia” unei discipline, reflectînd conținutul didactic, scopul, obiectivele, finalitățile de studii și 

competențele scontate, activitățile de învățare-evaluare, modalitatea de abordare didactică etc., aspecte 

care fundamentează paradigma învățării academice, determină aplicarea anumitor strategii didactice, 

dezvoltă și creează profilul viitorului specialist, proiectează elemente integrante ale tabloului de 

competențe profesionale și specifice pentru potențialul angajator. Avînd, în ansamblu, un caracter și 

un conținut atotcuprinzător, criteriile de elaborare și perfectare ale acestuia pot servi drept fundament 

în elaborarea altor publicații didactice de acest gen. 

2.1. La origine, cuvîntul curs provine din limba franceză, „cours” și înseamnă: 

a. „ Expunere, predare a unei materii de studiu sub forma unui ciclu de lecții sau de 

prelegeri; p. ext. oră sau totalitatea orelor de program destinate acestei expuneri.  

b. Ciclu de lecții tipărite, șapirografiate sau dactilografiate în volum (și servind ca 

manual)”[4, p. 253].  

În articolele lexicografice din limba franceză, dar și cele din limba română, acesta poate avea 

diferite accepții și semnificații, cele mai esențiale fiind următoarele:  

- ciclu de lecții predate sau expuneri și formînd o disciplină; 

- materie de stiudiu predată conform unui orar bine determinat în cadrul unei instituții școlare 

sau universitare; conținutul acestei materii; 

- lecție, prelegere, expunere; 

- manual care tratează o anumită materie;  

- diviziune care corespunde unui anumit ciclu sau nivel de studiu (ex.: curs elementar, curs 

pregătitor ) etc.: 
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CURS 

Figura 1. Sensurile de bază ale cuvîntului curs.  
 

Remarcăm faptul că sensurile cuvîntului „curs”, expuse mai sus, se raportează, fără doar și 

poate, la domeniul didactic, două din ele („ciclu de lecții tipărite, șapirografiate sau dactilografiate 

în volum (și servind ca manual)” și  „manual care tratează o anumită materie”) prezentînd un 

interes aparte. Or, anume acestea din urmă, din gama semantică respectivă, reprezentă, în esență,  

obiectul principal de discuție în cadrul acestei lucrări, fiind vorba de accepția cursului universitar 

drept o lucrare didactică publicată care tratează o anumită materie, respectiv, „universitară”, și, la rînd 

cu alte lucrări didactico-academice, servește la  formarea viitorului specialist într-un domeniu sau 

altul. 

2.2. Conform Regulamentului privind publicațiile științifice și științifico-metodice, cursul 

universitar face parte din categoria lucrărilor științifico-metodice propriu-zise  și reprezintă în sine „o 

lucrare didactică, cu o expunere clară, sistematică de idei și fapte concrete, organizate într-un sistem 

de conţinut, cu o tematică concretă”[10]. Consemnăm, în acest context, că, la rînd cu alte lucrări 

didactice, cursul universitar propriu-zis are menirea de a completa, de a substitui sau de a reprezenta 

manulalul academic, respectiv, va corespunde prevederilor curriculumului universitar și va cuprinde, 

pe lîngă varietatea de surse bibliografice obligatorii și recomandate, un material instructiv adițional, 

dar esențial, în același timp, care „condensează” în sine, într-o măsură semnificativă, celelalte surse de 

valoare ale cursului, în felul acesta, amplificînd, într-un mod rațional și eficient, „cunoașterea 

fundamentală”[7] a disciplinei studiate.  

Într-adevăr, cursul universitar se poate suprapune manualului academic (sau tratatului), fapt 

afirmat și de către specialiști în domeniu. Astfel, se consideră, pe bună dreptate, că manualul 

universitar (inclusiv, cel alternativ), fiind proiectat în baza curriculumului disciplinar, „reprezintă un 

produs curricular important în realizarea obiectivelor” și în majoritatea cazurilor „se echivalează cu 

elaborarea cursului normativ”[6, p. 29]. Și, viceversa, elaborarea cursului normativ universitar, care, 

de asemenea, face parte din categoria de produse curriculare (și anume cea a documentelor de tip 
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metodologic), în mare parte, se identifică, respectiv, cu manualul academic, de unde și conotația cutare 

(de „manual care tratează o anumită materie”) consemnată în articolele lexicografice.  

Deși manualul academic poate cuprinde materia de studiu a unui curs universitar (și aici se are 

în vedere suprapunerea sferelor acestora, la abordarea lor în calitate de publicații didactice sau drept 

produse curriculare metodologice), totuși menționăm, în subsidiar, că examinarea sferei de 

semnificații a cursului universitar, în contrapunere cu cea a manualului academic, ne conduce spre 

ideea că cel din urmă (manualul academic) ar fi un produs, un accesoriu, un suport didactic de bază, 

obligatoriu sau recomandabil, opțional sau adițional cursului, o componentă a cursului universitar 

propriu-zis, o sursă de inspirație care servește la elaborarea cursului academic al titularului de curs, un 

ghid sau model metodologic de proiectare a unităților de conținut ale unui curs etc., ceea ce ne face să-

l reprezentăm, grafic, cu o sferă mai îngustă sau de incluziune față de sfera semantică a cursului 

universitar, care este, respectiv, mult mai amplă: 

 

Figura 2. Sfera semantică a cursului universitar în raport cu cea a manualului academic. 
 

2.3. Mai sus, s-a remarcat faptul că elaborarea cursului prin prismă curriculară ar reprezenta, în 

sine, un produs didactic, mai exact: un produs curricular de tip metodologic. Or, însuși curriculumul  

„poate fi descris (sau materializat - n.a.) printr-o serie de documente”, respectiv, curriculare, și anume: 

 documente de politici; 

 documente referitoare la cadrul curricular sau ghiduri curriculare; 

 ghiduri de standarde; 

 programe analitice; 

 manuale;  

 alte materiale de instruire[5, p. 10].  

Precum se observă, unul dintre aceste documente curriculare este manualul, în cazul nostru, cel 

universitar, care din perspectivă didactică și editorială  poate echivala cu un curs academic publicat 

sau manualul de curs, cuprinzînd în sine materia fundamentală a unui domeniu teoretic sau /și practic, 

elementele fundamentale ale unei discipline etc.). De asemenea, cursul academic, în calitate de 

publicație didactică, reprezintă un material instructiv care constituie, fără doar și poate, un document 

curricular indispensabil procesului didactic din învățămîntul superior. Această „serie de documente”  

curriculare care reprezintă părți componente ale curriculumului propriu-zis  este redată, schematic, în 

figura ce urmează:  
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Figura 3. Documentele curriculare – părți componente ale curriculumului. 
 

Pentru a ne da seama mai bine care este totuși locul publicației didactice, i.e. a cursului 

universitar, în calitate de „cărămidă” curriculară propriu-zisă, vom prezenta grafic „construcția” 

curriculumului cu ale sale produse curriculare propriu-zise (documente curriculare), sistematizate în 

trei categorii identificate în proiectarea curriculară din cadrul învățămîntului superior
1
: 

Curriculum Universitar 

 

 
Figura 4. Curriculumul universitar și cele trei categorii de produse curriculare reglatorii. 

 

3.1. Reprezentînd un document curricular universitar de tip metodologic, în baza căruia se 

fixează și se realizează „scenariul” didactic aplicat în procesul de instruire academică, cursul 

universitar  constituie, din această perspectivă,  „materia primă” de o importanță majoră care servește 

la proiectarea didactică și la desfășurarea activităților de învățare/evaluare în învățămîntul superior. 

Mai exact, avînd drept sursă principală de elaborare curriculumul disciplinar, cursul universitar 

propriu-zis reprezintă o materie curriculară metodologică în fermentare a proiectării didactice în 

                                                           
1 Cu referință la structurarea curriculumului universitar pe categorii de produse curriculare  a se vedea, bunăoara, și lucrarea „Proiecatrea 

didactică în învățămîntul superior” de Vl. Guțu [6, p. 22-23]. 
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cauză, fiind modelată și ajustată continuu la necesitățile academice, pe parcursul activităților de 

învățare/evaluare, precum și autoevaluare, în urma recepționării unui feedback etc.  

După cum se știe, curriculumul universitar pe discipline derivă din curriculumul universitar de 

bază (fundamental), ale cărui principii de proiectare curriculară trebuie să se afle „în corelare cu Planul 

Strategic și cu Misiunea Declarată a Universității”[5, p. 11]. Conform rigorilor Codului Educației, în 

instituţiile de învăţămînt  superior curriculumul este elaborat în conformitate cu prevederile  Cadrului 

Naţional al Calificărilor[1], pentru fiecare ciclu de studii şi domeniu, şi este aprobat de senatul 

instituţiei. La rîndul său, Cadrul Naţional al Calificărilor este elaborat de Ministerul Educaţiei, în 

colaborare cu organele centrale de resort, instituţiile de învăţămînt superior, agenţii economici, alţi 

parteneri sociali, în corespundere cu Cadrul European al Calificărilor şi necesarul de calificări pe piaţa 

naţională şi europeană a muncii, şi se aprobă de Guvern. În linii generale, aceste relații determinative 

pot fi redate grafic în felul următor: 

 

 

 

Figura 5. Cursul universitar ca dimensiune a proiectării curriculare. 

 

3.2. În felul acesta, fiind privit pe orizontală, cursul universitar, în calitate de lucrare didactică 

publicată, elaborată conform curriculumului academic și a altor acte de rigoare, reprezintă un produs, 

practic, finit. Totuși în plan vertical, acesta suferă modificări, adaptări și perfecționări de rigoare, fie 

de ordin individual /intern (în timpul fiecărei proiectări didactice în parte, în raport cu un grup țintă sau 

altul (ținînd cont de caracteristicile și competențele existente ale studenților), în dependență de 

competențele și opțiunile cadrelor didactice implicate, în funcție de observațiile realizate de profesor 

pe parcursul și la finele secvențelor de instruire efectuate, dar și în urma anumitor constrîngeri 

instituționale interne etc.), fie de ordin general/ extern (ca urmare a modificării normative vreunui 

document sau produs curricular, în funcție de contextul sociocultural-economic și profesional național 

și mondial, ținînd cont de inovațiile științifice, științifico-metodice și didactice ulterioare, ca rezultat al 

constrîngerilor impuse de către structurile ierarhice superioare externe, în dependență de feedbackul 

oferit de către recenzenți, critici, alți specialiști în domeniu etc.), în vederea îmbunătățirii calității 

cursului propriu-zis, îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse, realizării finalităților de studii și a 

competențelor stipulate în actele curriculare și atingerii unor performanțe cît mai mari
1
 (vezi Tabelul 

Factorii). Or, asigurarea eficienței procesului didactic în învățămîntul superior și obținerea succesului 

academic sînt determinate atît de mecanismul funcțional al sistemului de învățămînt, cît și de  gradul 

de calificare a cadrului didactic universitar, de competențele și de măiestria sa profesională, precum și 

                                                           
1 O distincție netă între planul orizontal  și cel vertical nu o putem face. Or, în activitatea didactică aceste planuri se întretaie și se 

interpătrund reciproc . 

Cadrul European al 

Calificărilor 
Necesarul de calificări pe piața 

națională și europeană a muncii 
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de calitatea cursului academic elaborat și altoit viitorului specialist. Mai mult ca atît, această 

reproiectare continuă a cursului universitar, reprezintă o necesitate în sine  a „perfecționării 

permanente” și face parte din însăși politica educațională  proprie învăţământului superior[3, p. 95]. 

Tabelul 2. Factorii ce determină modificarea conținutului cursului universitar elaborat în 

viziune curriculară 

 
 

În consecință, totalitatea acestor factori, interni și externi, care, printre altele, influențează 

structura și conținutul cursului universitar, finalmente, duc spre revizuirea, reproiectarea și reeditarea 

acestuia și obținerea unui produs didactic inovat și chiar inovator. Un exemplu concludent, în acest 

caz, reprezintă cursul universitar sau manualul academic elaborat din perspectivă curriculară, care se 

deosebește net de cel tradițional, axat prioritar pe conținut.  

O analiză comparativă a cursului universitar în abordare tradițională și cea curriculară este 

prezentată în cele ce urmează: 
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Tabelul 3.  Analiză comparativă a cursului universitar în viziune tradițională și în viziune 

curriculară 

 
Luate în ansamblu, totalitatea modificărilor de acest gen oglindesc și certifică, în fond, evoluția 

științifico-didactică națională și mondială în învățămîntul superior, în general, în plan sincronic, 

precum și în plan diacronic.  

4. Concluzionînd cele menționate, conchidem că trăsăturile distinctive ale cursului universitar în 

viziune curriculară, reflectate mai sus, reprezintă distincții care ar urma să fie luate în considerație de 
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către titularul de curs la elaborarea publicației didactice de acest gen pentru o unitate de învățare dată, 

o disciplină sau alta care necesită un asemenea tip de document metodologic. Or, odată cu 

instituționalizarea sistemului de credite, titularul de curs se face responsabil de asigurarea proiectării 

„unităţilor de instruire la nivelul unor structuri modulare funcţionale prin fixarea, reluarea şi 

aprofundarea cunoştinţelor şi a capacităţilor de bază şi antrenarea acestora în diferite situaţii specifice, 

cu rază mare de operaționalizare”[ibidem].  

Așadar, operaționalizarea cursului academic  la nivelul autonomiei universitare are drept 

obiectiv, pe de o parte, „democratizarea sistemului, prin promovarea valorilor, confirmate la scară 

pedagogică şi socială, iar, pe de altă parte, individualizarea procesului de instruire, prin proiectarea 

materiei în unităţi didactice/credite” [ibidem] care oferă studentului posibilitatea îndeplinirii sarcinilor 

propuse în funcţie de posibilităţile sale individuale și atingerea ulterioară a finalităților proprii 

domeniului de studii. 
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PORTOFOLIUL, MODALITATE ALTERNATIVĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

ELEVULUI 

 

CAZACU Emanoil Remus, doctorand, 

Colegiul Tehnic de Comunicații ”Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău, România 

 

Motto : ”Școala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor 

putea să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine.” 

(Jan Amos Comenius) 

 

Abstract:  Didactics defines the portfolio as a complex assessment instrument that is constituted 

in the “fresco” of its activity, the mirror of its efforts that can reflect the interest, the ambitions, the 

psycho-affective and the comprehensive-cognitive level that favour the appropriate and complete 

development of the student from the perspective of an optimum economic and social integration. 

Although there is no unique “recipe” to structure it, it is absolutely necessary for the team student-

teacher to establish from the very beginning very clear assessment criteria that would increase the 

motivation for learning. From this perspective, the planning and assessment of the portfolio represent 

a very important aspect to support students in the formation of their metacognitive and self-assessment 

skills.   

 

Filosofia didacticii moderne capătă și în țara noastră, din ce în ce mai mult, dimensiuni 

pragmatice, vizând focalizarea demersului instructiv- educativ – evaluativ către dezvoltarea la elevi a 

capacităților metacognitive, de a aplica în situații contingente specifice cunoștințele acumulate și 

asimilate. Mai clar, să știe să folosească, să știe să facă, să știe să abordeze, să știe să rezolve, să știe să 

evalueze ceea ce au făcut, să fie conștienți de valoarea lor și a ceea ce au realizat, dar și de necesitatea 

unei perfecționări continue. Această ideologie este oglindită prin abordarea demersului didactic din 

perspectivă antreprenorială, fiind privit ca un ”contract de parteneriat” în care condiția necesară și 

suficientă de eficiență este sinceritatea: educabilul prezintă ceea ce știe, ceea ce a înțeles și ceea ce a 

gândit și a făcut, iar cadrul didactic îl ajută să înțeleagă adevărata sa valoare, să corecteze erorile și să 

progreseze. Și pentru aceasta este necesară și realizarea unui portofoliu. 

Dintr-o abordare etimologică, paradigma portofoliului vizează, ad initio, dimensiunea practică 

a acestei metode alternative de evaluare. Atestat încă din 1550 în limba franceză, termenul denomina o 

”mucava pliată în două, învelită în piele sau în pânză, folosită pentru păstrarea hârtiilor răzlețe”, apoi 

o ”mapă de ținut hârtii de valoare” și chiar ”portofel”. În limba română lexemul a intrat însă pe 

filieră britanică, engleza îmbogățind sfera semantică a termenului cu înțelesuri precum: ”funcția de 

ministru”, ”totalitatea materialelor grafice utilizate într-o prezentare”, ”dosar sau document care 

prezintă experiența, abilitățile și cunoștințele individuale”, ”album de fotografii tematice”, ”dosar ce 

reflectă activitatea, experiența și competențele profesionale”, etc.  

Opinia didactică unanimă este că portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care 

include rezultatele relevante obținute prin diverse metode și tehnici de învățare. În fapt, el nu este doar 

un dosar ce reflectă aptitudinile și cunoștințele dobândite de un elev care permite cadrului didactic să  

îi observe ”creșterea și descreșterea” pe parcursul anilor și oportunitatea de a remedia permanent 

lacunele sau de a potența dezvoltarea unor competențe, favorizând o abordare corectă a educabilului, 

ci, în accepția noastră, ”fresca” activității acestuia, oglinda eforturilor sale care poate reliefa atât 

interesul cât mai ales veleitățile, nivelul psiho-afectiv și cel comprehensivo – cognitiv care favorizează 

dezvoltarea corectă și completă a elevului din perspectiva unei integrări socio- economice optime. 

Există, desigur, multe accepțiuni ale portofoliului, dintre care amintim: 

 colecție de lucrări ale elevului, care probează nu numai rezultatele instruirii, dar şi 

eforturile depuse pentru realizarea lor, progresul evident al cunoștințelor şi al capacităților elevului, în 

comparație cu cele anterioare; 

 “expoziția” realizărilor  elevului la disciplina respectivă (sau la mai multe)   într-o  

perioadă de instruire (trimestru, semestru, an școlar); 

 mijloc de a valoriza munca individuală a elevului, acționând ca factor al dezvoltării 

personalității, rezervându-i elevului un rol activ în învățare; 
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 antologie de lucrări ale elevului, ceea ce presupune participarea sa nemijlocită în alegerea 

lucrărilor, ce vor fi notate, autoanaliza şi autoevaluarea lor ; 

 totalitatea rezultatelor obținute de elev într-un semestru sau an școlar la teste, probe 

practice, teme pentru acasă, dar şi rezultatele elevului la instrumente alternative de evaluare 

(investigație, proiecte, referate, eseuri, observarea sistematică a comportamentului școlar, 

autoevaluarea) 

 instrument de evaluare complet şi complex, prin care se urmărește progresul la o anumită 

disciplină, dar şi atitudinea elevului față de acea disciplină pe o perioadă lungă de timp; 

 forma de evaluare şi autoevaluare a rezultatelor școlare dirijată sistematic. 

Cert este că acesta este rezultatul unei colaborări, al unui efort în echipă (educabil, colegi, 

educator și părinte) care face apel la creativitatea elevului, la gândirea sa divergentă, dezvoltând unele 

capacități intelectuale cu un caracter interdisciplinar și care îl ajută pe acesta să-și organizeze 

învățarea, să descopere unde întâmpină dificultăți, să caute soluții și să își evalueze activitatea după 

criterii stabilite anterior în colaborare cu profesorul și colegii săi, îmbunătățindu-și astfel imaginea de 

sine și încrederea în educatorul său. Ca metodă de evaluare, portofoliul motivează și activizează 

elevul, potențându-i creativitatea și îmbunătățește relația de comunicare elev- cadru didactic –părinte. 

Astfel, el reflectă pactul dintre profesor și discipolul său care stipulează faptul că dascălul are doar 

rolul de ”călăuză” în demersul educativ, elevul fiind acela care are datoria să se implice activ în 

procesul propriei formări pe de o parte, iar pe de alta, este cumva, ”monografia”, ”portretul” 

educabilului, el cuprinzând, pe lângă produsele muncii sale și ale talentului său, atât situația școlară, 

cât și diplome care să ateste participarea acestuia la diverse concursuri și activități din domeniu, opinii 

ale colegilor, notițe de jurnal, adnotări și observații ale profesorului legate de felul cum formabilul 

relaționează cu ceilalți, cum se comportă în general. 

Și totuși nu există o ”rețetă” unică a structurării unui portofoliu. Considerăm că aceasta se 

negociază atât între colegii de catedră cât și cu elevii la începutul anului școlar / ciclului de 

învățământ, ținând cont de obiectivele urmărite (generale și specifice disciplinei) dar și de standardele 

de evaluare stabilite de SNEE. Așa cum afirmă profesorul Ioan Cerghit, portofoliul cuprinde “o 

selecție dintre cele mai bune lucrări sau realizări personale ale elevului, cele care îl reprezintă şi care 

pun în evidență progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor, 

contribuțiilor personale. Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de 

a-şi descoperi valoarea competențelor şi eventualele greșeli. În alți termeni, portofoliul este un 

instrument care îmbină învățarea cu evaluarea continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de 

activitate şi a produsului final. Acesta sporește motivația învățării. Din această perspectivă, 

considerăm că este necesar ca portofoliul să fie structurat pe ”capitole”, unele necesare, altele 

opționale. 

Dintre cele obligatorii, am  enumera: 

 lista conținutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fişe, etc. şi numărul 

paginii la care se găsește); argumentația care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este 

importantă fiecare şi cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu 

privire la subiectul respectiv; suportul de curs; lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; 

eseuri; articole, referate, comunicări; fișe individuale de studiu; temele de zi de zi ; probleme 

rezolvate; teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini; înregistrări, prezentări power – point; 

descrierea experimentului și a lucrărilor de laborator (realizate  individual sau în grupe mici); 

observații pe baza unor ghiduri de observații; reflecțiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează; 

autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; interviuri de evaluare; 

Dintre cele opționale, am amintim: 

  alte materiale, hărți cognitive, contribuții la activitate, care reflectă participarea elevului / 

grupului la derularea şi soluționarea temei date; articole decupate din reviste şi cărți; lucrări la 

discipline înrudite şi situații practice în care elevul a utilizat cunoștințele şi capacitățile sale la obiect; 

copii ale textelor şi ale file-urilor din siturile internetului, ale programelor de computer; viitoare 

obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza intereselor şi a progreselor 

înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de învățare şi/sau ale 

altor părți interesate, de exemplu părinții; 
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Parte componentă a portofoliului sunt notițele profesorului, ale colegilor, şi ale părinților, ele 

conținând descrierea  observărilor profesorului în timpul orelor; descrierea interviurilor, a discuțiilor 

cu elevii; fişe de control ale profesorului cu succinte comentarii (frecvența, participarea în activitățile 

clasei, nivelul şi calitatea  realizării probelor de sine stătătoare şi de control); copii ale notițelor 

profesorului către părinți sau alți profesori, lista notelor şi comentariilor profesorului după probele 

elevilor; rezultatele calitative şi cantitative; referințe ale altor profesori, ale administrației școlii, ale 

colegilor de clasă, ale părinților, ale organizațiilor obștești etc. despre elev. 

Pentru fiecare document se notează data realizării lui. Pentru a putea observa dinamica 

procesului de instruire, la momentul perfectării portofoliului trebuie incluse trei elemente obligatorii: 

diagnoza inițială și lista de obiective stabilite împreună cu profesorul, conținutul (sau cuprinsul) 

portofoliului cu nominalizarea elementelor principale; autoanaliza şi proiecte de viitor. 

Cele enumerate vor permite cititorilor (profesorilor, colegilor, părinților, reprezentanților 

administrației etc. ) să-l utilizeze eficient. La exterior, un portofoliu poate arăta ca mapă, cartotecă, 

cutie mică, etc. comoditatea în utilizare fiind unica cerință ce se cere respectată.  

Însă nu trebuie uitat că structura portofoliului se stabilește în funcție de scopul vizat. 

Structura clasică a unui portofoliu de evaluare. 

 

Helen Barrett, promotor activ al portofoliului electronic/digital în plan mondial, indică trei tipuri 

de portofolii mai frecvente:  

 portofoliul de lucru – conține proiectele elevului la care lucrează în prezent sau care au fost 

recent finalizate; 

  portofoliul de afișaj – prezintă cele mai bune mostre ale muncii elevului; 

  portofoliul de evaluare – prezintă activitatea care demonstrează că elevul a îndeplinit 

obiectivele de învățare şi cerințele înaintate. 

Așadar, indiferent de scop, criterii de clasare tipologică, portofoliile proiectate de elevi în 

colaborare cu cadrele didactice presupun trei formate: hârtie, hibrid, format electronic/digital. Fiecare 

dintre acestea are avantaje și dezavantaje, însă cel recomandabil situațiilor specifice liceului nostru la 

momentul actual este cel electronic/ digital, care este ecologic și mai ușor de utilizat, atât acasă cât și 

la școală. Însă există și niște limite : produsele (componentele portofoliului) ar trebui să fie create de 

elevi în format electronic: imagini video, audio şi grafice etc. ceea ce nu totdeauna este posibil. 

Cerințele fizice de stocare a dosarelor sunt dificile şi limitate. Cerințele fizice de depozitare pentru 
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lianți, dosare, discuri, casete şi modele pot întâlni dificultăți substanțiale, în funcție de materiale şi 

numărul elevilor în clasă. Portofolii online necesită un software specializat la nivel local, etc 

Un alt mare dezavantaj al acestei metode este însăși evaluarea ei. Însă nu trebuie uitat scopul 

realizării acestuia: de a-l determina pe elev să știe să facă, să știe să se evalueze. 

J.Venn  propune următorii pași de evaluare a portofoliului: 

 primul pas: profesorul şi elevul trebuie să convină şi să identifice clar conținutul portofoliului, 

care sunt mostre ale muncii elevilor, reflecții, observații etc.;  

  al doilea pas: profesorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a ține evidența conținutului 

asupra căruia s-a convenit de comun acord şi tipul portofoliului;   

 al treilea pas: profesorul are nevoie de un plan de organizare a conferințelor de portofoliu 

(întrunirilor), care sunt reuniuni formale şi informale, în care elevii primesc recenzii vizavi de lucrul 

(proces/produs) realizat şi discută despre progresul lor. Aceste conferințe sunt o parte esențială de 

evaluare a portofoliului. 

Fiind un produs care oferă elevului posibilitatea unui ritm propriu de lucru, stimulând 

implicarea activă a acestuia în dezvoltarea propriei personalități, o mapă deschisă în care tot timpul se 

mai poate adăuga ceva, portofoliul se poate evalua în funcție de mai multe criterii, unele impuse de 

programa școlară și SNEE și altele stabilite de elev în colaborare cu profesorul. De exemplu, criteriul 

respectării termenelor poate alterna cu cel al originalității. Se poate evalua fiecare produs conținut în 

portofoliu din punct de vedere calitativ (ineditul abordării, de exemplu) cât și cantitativ( numărul de 

pagini/ slid-uri), dar și portofoliul în ansamblul său, unul dintre criterii fiind cel estetic sau, mai ales, 

cel al utilității. De asemenea evaluarea portofoliului va fi supusă evaluării efectelor pe care acest gen 

de evaluare l-a avut asupra dezvoltării personalității, a capacității de autoevaluare şi a competențelor 

de intercomunicare. 

“Raportul de evaluare” – cum îl numește prof. I. T. Radu – are în vedere toate produsele elevilor 

şi, în același timp, progresul înregistrat de la o etapă la alta. El se substituie tot mai mult modului 

tradițional de realizare a bilanțului rezultatelor elevului prin media aritmetică “săracă în semnificații 

privind evoluția școlară a acestuia”.  Cuprinzând obiectivele activități desfășurate de elev, o selecție a 

conținuturilor, resursele folosite, gândurile elevului  asupra a ceea ce a lucrat, propriile concluzii de 

autoevaluare, materialele pot fi citite atât de profesor cât şi de părinți sau colegi, fiind o sursă foarte 

bună de cunoaștere a elevului care a lucrat la alcătuirea portofoliului. 

 

Evaluarea portofoliului se poate face prin calificative acordate conform criteriilor de apreciere 

şi indicilor stabiliți după modelul următor: 

NOTA 9-10 (foarte bine) 

Criterii de evaluare: 

 multilateralitate, diversitate a categoriilor conținutului; progres deosebit al dezvoltării 

gândirii, competențelor generale și specifice; capacitatea de a rezolva probleme, subiecte, teme, 

lucrări practice, de laborator etc; abilități de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă); 

autoevaluare critică și atitudine motivațională; originalitate și creativitate în organizarea 

conținutului; 

 NOTA 7-8 (bine) 

Criterii de evaluare: 

 multilateralitate, diversitate a categoriilor conținutului; progres evident al dezvoltării 

gândirii, competențelor generale și specifice; capacitatea de a rezolva probleme, subiecte, teme, 

lucrări practice, de laborator etc; abilitați de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă), 

absența elementelor neobligatorii; absența originalității și creativității în organizarea conținutului 

NOTA 5-6 (suficient) 

Criterii de evaluare: 

 absența multilateralității, diversității categoriilor conținutului; progres limitat al însușirii 

cunoștințelor; capacitatea de a rezolva anumite probleme, subiecte, teme, lucrări practice, de 

laborator etc; absența abilităților de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în echipă);  absența 

elementelor neobligatorii;  absența originalității și creativității în organizarea conținutului 

NOTA 1-4 (insuficient) 

Criterii de evaluare: 
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 fragmente de sarcini din categorii diferite realizate parțial; încercări de rezolvare a 

exercițiilor, problemelor, subiectelor, temelor, lucrărilor practice, delaborator etc.; absența 

progresului însușirii cunoștințelor; absența abilităților de aplicare și comunicare (orală, scrisă, în 

echipă); absența originalității și creativității în organizarea conținutului 

 

Aceste criterii sunt orientative, fiecare profesor putându-le adapta la situația concretă a 

disciplinei și tipologiei  elevului. 

Deși este o metodă cronofagă, costisitoare și destul de neclară, considerăm că portofoliul 

răspunde scopului evaluării de a preveni eșecul școlar, că nu se înscrie în metode de evaluare prin care 

se arată elevilor că “nu știu”, ci adaptează întregul mod de lucru al profesorului la cerințele fiecărui 

elev. Este o modalitate de a obișnui elevul cu lucrul individual, lucrul în echipă, cu observația, 

cercetarea, elaborarea unor reflecții, cu integrarea în viața socială. 
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Abstract: This article describes theoretical considerations of the emotional stability, which is 

one of the important professional quality of the teachers from the primary school. The emotional 

stability has two basic functions: 

- The emotional adjustment function of the emotional stability has the role of adjustment and 

stability, allows to keep up the emotional equilibrium, stumbles the uncontrollable growing of the 

emotional tension until the level of bewilderment, of disorganization of the activity and of the 

emotional frustrating experiences. 

- The adaptable function of the emotional stability permits flexible adaptability, adequately for 

the changes, without negative results from the emotional reaction. It is contribute to keep up the 

dynamic equilibrium between intern emotional mood and extern emotional mood. It is also contribute 

to achieve a maximum efficiency in emotional reactions and behavioural in stressful situations. 

The functions of the emotional stability are in a permanently interactions and are connected 

between them at the reflection of emotional sphere of a personality. 

 

Lumea este a entuziaștilor care nu se înfierbântă. 

 

Societatea noastră axată pe performanță și pe viteza executării sarcinilor, impune cerințe 

avansate și vizavi de particularitățile dezvoltării personalității umane. Aceste schimbări, individuale și 

sociale, generează amplificarea vieții emoționale, constituind centrul de interes științific al 

cercetătorilor din domeniu. Și munca pedagogică se desfășoară într-o permanentă schimbare de 
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cerințe, condiții și circumstanțe, iar pentru realizarea lor cu succes, învățătorul  trebuie să demonstreze 

nu numai inteligență și flexibilitate profesională, dar și un nivel înalt al stabilității emoționale.   

Articolul dat reflectă considerații teoretice ale funcțiilor stabilității emoționale, ca fiind una 

dintre cele mai importante calități profesionale ale învățătorilor din școala primară. 

Conceptului de ”stabilitate emoțională” are o gamă semnificativă extinsă, incluzând diverse 

fenomene emoționale
1
: 

- Imperturbabilitate emoțională, echilibru emoțional (Guilford J., Fraisse P., Cattell R., Рибо T., 

Черниковa O.,  Аминов A., Шварц Л. și alții); 

-  Un asemenea grad de excitare emoțională care nu depășește pragul optimal și nu perturbează 

comportamentul unei persoane, influențând pozitiv rezultatele activității (Писаренко C., Черникова 

O., Рейковский Я.  și alții); 

-  Eficacitatea (și stabilitatea) activității într-un cadru social cu impact emoțional (Сиротин O., 

Аболин ,  Л., Смирнов B, Дьяченко M., Пономаренко B. și alții); 

- Rezultat al autorglării activității (Марищук В., Милерян E., Мирошин B., Платонов K., 

Плетницкий E. și alții); 

- Formațiune psihică complexă, proprietate integrativă a persoanei (Аболин Л., Варданян Б., 

Долгова B, Зильберман П. și alții). 

Noi înțelegem prin stabilitate emoțională o proprietate funcțională, dinamică și integrativă a 

personalității, care contribuie la realizarea cu succes a obiectivelor activității în situații stresante și ne 

permite să reacționăm flexibil, păstrându-ne echilibrul emoțional intern. 

  În această ordine de idei, stabilitatea emoțională este o competență cheie a activității didactice, 

fiind: 

 - multidimensională și integrativă (include o totalitate de cunoștințe, capacități și atitudini 

necesare realizării eficiente a multiplelor obiective didactice); 

 - multifuncțională (contribuie la rezolvarea constructivă a problemelor apărute în sfera 

profesională sau socială); 

 - interdisciplinară (este utilă în multe domenii, în diverse situații). 

Stabilitatea emoțională este un aspect foarte important al formării și consolidării personalității 

umane și desigur, a învățătorului din școala primară. Analiza literaturii științifice ce vizează 

problematica stabilității emoționale scoate în evidență importanța ei majoră în diverse sfere ale 

activității umane. Funcțiile stabilității emoționale însă, constituie un domeniu care nu este încă pe 

deplin explorat. În continuare vom prezenta concepțiile diferitori cercetători ai domeniului cu referire 

la funcțiile stabilității emoționale. Și pentru ca tabloul să fie și mai complex, vom aborda mai întâi 

rolul emoțiilor (în general) în organizarea comportamentului și a activității umane. 

Așadar, funcțiile emoțiilor în cadrul activității sunt multiple, dar toate vizează o mai bună 

adaptare la realitatea existentă: 

- Funcția de evaluare rapidă a realității și de luare a deciziilor. Emoția declanșată ca un reflex 

evaluează în mod inconștient stimulii externi cu ajutorul memoriei. Rezultă de aici o reacție imediată 

care se poate dovedi adecvată în caz de urgență. (Spre exemplu, frânăm brusc în fața unui obstacol pe 

care îl vedem dintr-odată pe drum. În acest exemplu, frica a fost emoția care a ghidat instinctul de 

supraviețuire, înainte ca situația să fi fost înțeleasă de conștiința noastră.
2
 Desigur, se poate întâmpla 

ca o emoție prea intensă sau nepotrivită să ne perturbe capacitatea de judecată. Despre aceasta vom 

vorbi ceva mai jos, când vom descrie funcțiile stabilității emoționale. 

- Funcția comunicativă: emoțiile noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalți. Limbajului 

emoțional îi revine un rol important în stabilirea contactului cu alți oameni și transmiterea unui mesaj 

complex. (Spre exemplu, în multe întreprinderi din Europa de Vest, persoanele sunt angajate la 

serviciu în funcție de coeficientul intelectual (IQ), dar sunt avansate în funcție în dependență de 

coeficientul emoțional (EQ), care denotă o capacitate înaltă de comunicare emoțională).
3
 Potrivit 

teoriei învățării și comunicării sociale a emoțiilor (Rimé, 2007; Lyubomirsky & Ross, 1997), limbajul 

                                                           
1 Ильин Е. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2001, p. 229. 
2 Brillon M.. Emoțiile pozitive, emoțiile negative și sănătatea. Iași, Polirom. 2010, p. 28. 
3 Ильин Е. Эмоции и чувства. СПб: Питер, 2001, p. 120. 
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emoțional se învață prin imitație, experiență și prin procese sociale de comparație. Este naturală 

tendința oamenilor de a împărtăși experiențele emoționale, în special cele trăite intens, cu cei din jur.
1
 

- Funcția de reglare a activității umane. În acest caz, emoțiile îndeplinesc un rol triplu: a) de 

alarmare fiziologică; b) de selectare şi clasificare adaptativ-pragmatică a influențelor externe;  

c) de  stabilire a echilibrului optim al individului cu mediul sau cu sine însuși. Efectul reglator 

nu va depinde de felul trăirii ci, în primul rând, de intensitatea și durata ei. Criteriul după care se poate 

delimita în mod întemeiat funcția reglatoare a emoției de influența ei perturbatoare este de ordin 

energetic, nu informațional. Ca şi în cazul altor procese psihice, în emoție, trecerea intensității trăirii 

dincolo și respectiv, sub limitele pragului optim de siguranță a dinamicii sistemului personalității, 

atrage după sine, de cele mai multe ori, efecte dezorganizatoare: fie blocarea acțiunii, fie alterarea 

desfășurării ei ( menționăm și aici rolul stabilității emoționale în reglarea activității) 

-  Funcția adaptativă. Emoțiile îndeplinesc rolul de adaptare la mediu, constituind semnale 

interne care atrag atenția că ”ceva” plăcut sau neplăcut se întâmplă ”aici și acum”. Emoțiile 

funcționează ca un sistem intern de avertizare în legătură cu situațiile provocatoare și solicită 

mobilizarea eforturilor de cunoaștere și adaptare. Ele orientează atenția subiectului către schimbările 

semnificative din mediu, la care trebuie să se adapteze.
2
  

-  Funcția de susținere energetică a celorlalte procese psihice. Procesele emoționale 

interacționează cu toate celelalte procese și activități psihice, influențând dinamica acestora. În 

domeniul cercetărilor emoțiilor au fost intens studiate în special relațiile dintre emoții și motivație, 

precum și cele dintre emoții și cogniții.   

- Asigură unitatea.  Emoțiile noastre sunt probabil cea mai importantă sursă de unitate a tuturor 

membrilor speciei umane.  Faptul că exprimarea emoțiilor la nivelul feței este universal a fost 

menționat încă de Darwin în lucrarea sa ”Expresia emoțiilor la om și animale”, iar mai târziu l-a 

demonstrat în cercetările sale Paul Ekman.
3
 În mod sigur, convingerile noastre politice, religioase, 

culturale, nu ne-au unit așa cum o fac emoțiile. 

Acestea sunt, în mare parte, funcțiile și rolurile emoțiilor, cel mai frecvent descrise în literatura 

științifică din domeniu. Analiza lor scoate în evidență importanța majoră pe care au emoțiile în 

activitatea umană. Păstrând în obiectiv funcțiile emoțiilor, vom analiza în continuare și funcțiile 

stabilității emoționale. Se impun însă, pentru început, câteva precizări: 

-  Stabilitatea emoțională ca o caracteristică integrativă a personalității, are o structură nivelară 

formată din componente emoționale, volitive, intelectuale și motivaționale, care interacționează unele 

cu altele. Funcționarea și dinamica stabilității emoționale sunt condiționate de particularitățile 

dezvoltării componentelor sale. Componenta dominantă, care determină și asocierea celorlalte 

componente într-un sistem, este cea emoțională. 
4
 Rezultă de aici, că funcțiile stabilității emoționale 

vor coincide într-o mare măsură cu cele ale emoțiilor în general, având totuși și elementele lor 

specifice. 

-   Stabilitatea emoțională nu trebuie înțeleasă ca constanță sau imobilitate a stărilor emoționale. 

Aici, un rol important îi revine eficienței proceselor adaptative, a integrității personalității, a menținerii 

coerenței funcțiilor de bază, a stabilității realizării obiectivelor propuse. Or, acest lucru nu prevede 

stabilitatea structurii funcționale, ci mai degrabă presupune suficientă flexibilitate. Stabilitatea 

emoțională deci, asigură rezistența la influențele nedorite ale factorilor interni și/sau externi. 

-  Se consideră adesea, în mod eronat, că stabilitatea emoțională este fuga de emoții. Acest lucru 

nu este adevărat. Stabilitatea emoțională este capacitatea (atât înnăscută, cât și dobândită) de reglare 

emoțională în situațiile când acestea (emoțiile) pot scădea eficacitatea activității. 

Cercetând stabilitatea emoțională ca o proprietate funcțională, evidențiem (pe baza cercetării 

literaturii de specialitate) funcțiile ei, adaptativă și homeostatică, care sunt într-o permanentă 

interacțiune.
5
  

                                                           
1 Rimé, B. Comunicarea socială a emoțiilor. București: Editura Trei, 2007, p. 30. 
2 Andrieș A. Rolul emoțiilor discrete în predicția performanțelor profesionale. Cluj-Napoca, 2013, Teza de doctorat în psihologie. 
3 Ekman P. Emoții date pe față. București, Editura Trei, 2011, p. 19. 
4 Хромова А. Особенности и развитие эмоциональной устойчивости будущих работников правоохранительных органов в процессе 
обучения. Иркутск, 2008, p.39. 
5 Ашихмина O. Эмоциональная устойчивость психологов системы образования на разных этапах профессионализации, Москва, 

2010, p. 46. 
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Funcția homeostatică a stabilității emoționale are rolul de reglare și stabilizare, permite 

menținerea echilibrului emoțional interior, împiedică creșterea necontrolată a tensiunii emoționale 

până la nivelul dezorientării, al dezorganizării activității și al trăirilor emoționale frustrante. 

Parametrii funcției homeostatice a stabilității emoționale sunt:   

1. Capacitatea reflexivă de apreciere a propriei stări emoționale, ce poartă un caracter 

situațional, permite conștientizarea modificărilor stării emoționale, detectarea și aprecierea cauzelor ce 

au provocat aceste schimbări. 

2. Reflectarea deciziei cu referire la modalitățile de acțiune  într-o situație emoțional 

tensionată; permite analiza și aprecierea propriilor capacități în vederea luării unei decizii corecte; 

coordonează autoreglarea emoțională ținând cont de poziția internă a individului. 

3. Locul controlului. Locul controlului se referă la convingerile indivizilor privind localizarea 

factorilor care le controlează comportamentul. Dacă o persoană simte că deține controlul asupra a ceea 

ce se întâmplă, exprimă o orientare internă a controlului. În opoziție, dacă cineva simte că soarta, 

norocul sau șansa afectează evenimentele prin care trece, are o localizare externă a controlului. Deci, 

locul controlului intern presupune o motivație mai mare pentru autocontrol în comparație cu locul 

controlului extern.  

4. Nivelul autocontrolului, se exprimă în capacitatea de reglare a reacțiilor emoționale, 

adaptarea lor la necesitățile situației și a tendințelor individuale; permite realizarea controlului asupra 

manifestărilor emoționale externe  în comunicarea cu alți oameni.  

5. Autoaprecierea, încrederea în sine. Autoaprecierea pozitivă, adecvată, încrederea în 

propriile puteri,  fortifică motivația pentru succes. Iar subaprecierea și neîncrederea în sine măresc 

anxietatea și frica de eșec. 

6. Tipul emoțiilor dominante. Олыпанникова A. subliniază că una dintre caracteristicile 

fundamentale ale stabilității emoționale este predominarea evidentă și persistentă a emoțiilor pozitive.
1
  

 

Funcția adaptativă a stabilității emoționale permite adaptarea flexibilă, adecvată, la 

schimbările survenite, fără consecințe negative cauzate de reacția emoțională. Contribuie la 

menținerea echilibrului dinamic între starea emoțională internă și cea externă și atingerea unei 

eficiențe maximale în reacțiile emoționale și comportamentale în situații nestatornice.  

Parametrii funcției adaptative a stabilității emoționale sunt: 

1. Aprecierea reflexivă a succesului autoreglării emoționale. Мильман B. evidențiază că 

stabilitatea emoțională  determină corespondența dintre felul în care am apreciat emoțional o situație și  

cel în care am reacționat emoțional. 
2
  

2. Nivelul adaptării sociale - se exprimă în asimilarea cunoștințelor  și aptitudinilor necesare 

pentru realizarea cu succes a activităților atât în situații cunoscute, cât și în cele nesigure, 

problematice. 

3. Nivelul expectanțelor. Un nivel adecvat al expectanțelor permite minimalizarea reacțiilor 

frustrante, care pot fi observate atunci când cerințele și așteptările sunt prea mari. 

4. Nivelul de flexibilitate în gândire și comportament. Un nivel înalt al flexibilității presupune 

reacționarea adecvată la schimbări, optimizând procesul de adaptare. 

Un rol esențial în realizarea funcțiilor stabilității emoționale îi revine reflecției. Reflecția este un 

proces de examinare profundă a unei idei, situații sau probleme; cugetare adâncă; meditație. 

În stabilitatea emoțională, reflecția presupune înțelegerea semnificației situației, a stării interne, 

a capacității de autoreglare emoțională, dar și aprecierea reușitei autoreglării emoționale. Reflecția se 

manifestă ca o legătură inversă sincronă, bazându-se pe poziția internă a individului și permițând 

conexiunea  resurselor cu caracter emoțional,  volitiv, intelectual și motivațional ale personalității, în 

vederea instituirii unui nivel optimal al stabilității emoționale. Reflecția deci, contribuie la o mai bună 

adaptare la condițiile noi, la stabilirea corectă a priorităților, la reorientarea propriilor scopuri în caz de 

necesitate. Conștientizarea reflexivă a propriilor emoții, a situației externe, ne permite reglarea 

                                                           
1 Ольшанникова А. Эмоции и воспитание.М. Знание, 1983, p. 49. 
2 Мильман В. Стресс и личностные факторы регуляции деятельности. В кн.: Тревога и стресс в спорте. М.: Физкультура и спорт, 

1983. p. 24. 
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adecvată a comportamentului emoțional, asigurând realizarea optimală și de succes a scopurilor în 

situații stresante și menținând echilibrul emoțional interior. 

În concluzie, analizând funcțiile stabilității emoționale, putem menționa: 

- Stresul social continuu amplifică importanța și necesitatea dezvoltării stabilității emoționale a 

cadrelor didactice; 

- Există două funcții de bază ale stabilității emoționale: cea homeostatică, de reglare și 

menținere a echilibrului emoțional interior și cea adaptativă, de adaptate la schimbările survenite; 

- În realizarea funcțiilor stabilității emoționale, un rol  important îi revine reflexiei, ca factor de 

legătură și eficientizare a realizării acestor funcții; 

- Parametrii funcțiilor stabilității emoționale se află într-o permanentă interacțiune, iar 

modificarea lor calitativă conduce la creșterea nivelului stabilității emoționale; 

- Considerăm că spectrul caracteristicilor funcționale ale stabilității emoționale nu este pe deplin 

explorat, cercetarea empirică a stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar 

(care la momentul de față este în curs de finalizare) fiind cea care va oferi noi detalii vizavi de 

complexitatea funcțională stabilității emoționale. 
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Abstract: a discussion of pertinent on the causes of deviant behaviors in students claim a 

consideration simultaneously to some factors: hereditary tendencies (internal conditions 

predisposing) is achieved and always manifests itself in a different way, depending antecedents 

individual development, events childhood and environment in which the child lives (or young person 

concerned). Every case of maladjustment school has, therefore, a "history" of its own, which requires 

a psychological interpretation, dynamic and functional failure to adapt to school. 

 

Actualitatea cercetării: inadaptarea comportamentală a unor elevi vizează, în principal, 

tulburările de relaţionare a elevilor în cauză cu părinţii, profesorii, colegii şi încălcarea regulilor 

colectivităţii şcolare sau extraşcolare. Paleta acestor tulburări este largă, ea cuprinzând atât modificări 

comportamentale mai puţin grave sub raport juridic (penal), dar supărătoare, de tipul: minciună, 

inconsecvenţă comportamentală, violenţe verbale, copiatul la ore, fumatul ostentativ, bruscarea de 

către băieţi a fetelor, refuzul de a saluta ,,diferite atitudini non-conformiste; cât şi abaterile grave de la 

normele morale şi legislaţia penală, cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele de spargere sau 

tâlhărie, consumul curent de alcool sau droguri, prostituţie etc. Profesorii se confruntă de obicei, cu 

tulburările de conduită mai uşoare, neinfracţionale în sensul propriu al termenului; dar destul de 

răspândite sunt, în ultimul timp, şi abaterile severe de conduită, care cer mult timp şi efort pentru a fi 

eradicate. 

Manifestările cu aspect predelictual şi cele infracţionale rezultă, de obicei, din interacţiunea 

unor cauze individuale şi sociale cu o serie de condiţii favorizante [4]. Cauzele individuale atrag 

atenţia atât asupra unor posibile determinări ereditare (condiţii interne predispozante), cât şi asupra 

formării nefavorabile, la un moment dat, a personalităţii tânărului sub influenţa unor factori de mediu 

negativi, fapt ce duce la imprimarea în comportamentul său a unor orientări antisociale. Cauzele 

sociale vizează, de regulă, influenţele nocive. În continuare vom descrie structura psihologică:  

1. Aptitudini şi capacităţi intelectuale - atenţie, inteligenţă, capacitatea de memorare, limbajul, 

creativitatea. 

2. Trăsături de caracter - sârguinţă, organizarea eficientă a studiului, disciplina în clasă, 

colegialitate, modestie. 

3. Trăsături de temperament - extravertit sau introvertit, energic, activ, emotiv, sentimental, 

rece, sensibilitate afectivă redusă. 
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Spaţiul restrâns acordat acestui material nu ne permite să realizăm decât unele consideraţii 

succinte asupra factorilor menţionaţi. 

Determinările ereditare, deşi importante, nu trebuie să ducă la exagerări de genul: „inadaptat 

prin naştere", care favorizează un anumit „fatalism" educaţional. Adevărul este că factorii ereditari 

(sau predispozanţi) acţionează nu direct, ci prin intermediul celor de mediu, care vor favoriza sau nu 

exprimarea acestor potenţialităţi ereditare. 

a. Deficienţele intelectuale. Se apreciază astăzi tot mai mult că întârzierile mintale reprezintă o 

premisă a devianţei comportamentale, mai ales atunci când nivelul mintal scăzut se asociază cu 

tulburări afective şi cu condiţii defavorabile de mediu. Deficienţele intelectuale exprimă, de regulă, 

dificultatea sau imposibilitatea celui în cauză de anticipare, pe plan mental, a urmărilor inevitabile ale 

atitudinilor deviante adoptate. Altfel spus, ele exprimă slaba capacitate de a trăi anticipativ o serie 

întreagă de efecte sau stări emotive, motiv pentru care persoana respectivă trăieşte mai mult „în 

prezent”, sub presiunea tiranică a pulsiunilor şi trebuinţelor sale primare[3]. 

b. Modificări accentuate ale vieţii afective şi ale voinţei. Dintre aceste modificări, cu un 

puternic substrat ereditar, menţionăm: toleranţa foarte scăzută la frustrare; o pronunţată labilitate 

afectivă; un potenţial agresiv ridicat; indiferenţă afectivă (absenţa emoţiilor altruiste şi simpatetice). Se 

ştie că sentimentul de frustrare exprimă starea noastră de disconfort în raport cu o trebuinţă sau 

aspiraţie care, din diferite motive, nu a fost satisfăcută. Spuneam cu altă ocazie că oamenii au diferite 

praguri de rezistenţă la privare (frustrare), în funcţie de cât de mult sunt dispuşi să realizeze un dialog 

flexibil cu ceilalţi, respectiv. de a face schimburi de valori materiale şi spirituale cu cei care îi 

înconjoară. Elevii „problemă” sub raport comportamental (disciplinar) sunt, de obicei, persoane 

încorsetate de egoism în interpretarea situaţiilor sociale, sunt persoane dominate de incapacitatea de a 

se detaşa de propriile trăiri şi tendinţe egocentrice, ceea ce le determină să creadă că au numai 

drepturi, nu şi îndatoriri. Incapacitatea de a accepta o frustrare, un reproş sau sugestie constructivă îi 

face pe aceşti elevi să recurgă la încercări de satisfacere a trebuinţelor lor egoiste pe alte căi decât cele 

legale[2]. 

Prin urmare, putem spune că o persoană este cu atât mai bine adaptată, cu cât are mai frecvente 

şi mai profunde schimburi interpersonale echilibrate cu ceilalţi din jur şi cu diferiţi factori ai ambianţei 

sociale (instituţii, organizaţii, sisteme normative etc). In alţi termeni, comportamentul adaptativ 

exprimă, din perspectivă psihologică, „eficienţa sau gradul în care individul atinge standardele 

independenţei personale şi ale responsabilităţii sociale cerute de grupul social căruia îi aparţine” [5]. 

Din perspectivă juridică, adaptarea presupune realizarea unei concordanţe între cerinţele şi 

normele sociale, pe de o parte, şi conduitele sau atitudinile individului, pe de altă parte. Pentru 

obţinerea acestei concordanţe, este necesar însă ca persoana să se supună unui proces voluntar 

(conştient) de aderare continuă şi dinamică la viaţa socială a grupurilor formale şi informale, realizat 

prin asimilarea de roluri sociale, norme morale, valori cultural-ştiinţifice, modele comportamentale. Se 

acordă, prin urmare, calificativul de conduită dezadaptată (sau deviantă) acelei atitudini care se abate 

de la normele acceptate în interiorul unui grup, al unei instituţii sau aî unei societăţi, fapt care duce la 

conflicte între individul respectiv şi grupul sau instituţia căreia îi. aparţine. Dezadaptarea şcolară poate 

fi considerată ca un aspect al dezadaptării sociale. O condiţie esenţială a adaptării şcolare o reprezintă 

realizarea concordanţei între cerinţele obiectivelor instructiv-educative şi răspunsul comportamental 

adecvat al elevului faţă de acestea. Vom spune, prin urmare, că un elev este adaptat atunci când 

realizează, în egală măsură, adaptarea pedagogică (sau instrucţională) şi adaptarea relaţională. Primul 

tip de adaptare desemnează răspunsul adecvat al elevului la exigenţele de ordin instructiv, respectiv 

disponibilitatea acestuia de a-şi însuşi informaţiile transmise şi de a le operaţionaliza într-un mod 

eficient, creativ. In evaluarea adaptării de tip pedagogic trebuie luaţi, aşadar, în vedere indicatori 

referitori la: gradul de operaţionalizare a cunoştinţelor însuşite; nivelul de dezvoltare a aptitudinilor; 

discordanţa între nivelul de performanţă 

Dintre factorii familiali care pot genera tulburări comportamentale la copii, menţionăm: 

Deficite de climat familial şi de structură familială. Familia reprezintă „un soi de personalitate 

colectivă", a cărei armonie generală influenţează echilibrul psihologic al fiecăreia dintre părţi. Faptele 

de viaţă arată, în acest sens, că diferitele însuşiri moral-volitive ale copilului, cum ar fi, de exemplu, 

iniţiativa şi fermitatea în acţiuni, curiozitatea epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare etc. depind 

de o serie de trăsături pe care le are familia în care copilul trăieşte. Astfel, există spune N. Mitrofan, - 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

81 

 

familii reprimatoare, care înăbuşă spiritul de independenţă al copilului, şi familii liberale, care 

dezvoltă iniţiativele acestuia. De asemenea, sunt familii integrate social, sigure de ele, care prezintă un 

grad ridicat de receptivitate socială, şi familii la limita integrării, nesigure, închistate la tot ce apare 

nou pe plan social. Nu mai puţin interesante sunt aşa-numitele familii active şi pasive. In cazul celor 

active, principala însuşire este aceea de a se afirma, de a lupta cu greutăţile, de a se impune, în sensul 

bun al cuvântului, în societate, ele încurajează formarea la membrii mai tineri ai familiei a 

dinamismului, a încrederii în sine, a motivaţiei muncii. Familiile pasive, indiferente, indolente, 

generează sentimentul de eşec, de neîncredere în viaţă, de descurajare în lupta cu obstacolele întâlnite 

în activitate [5]. 

Părinţii formează, se ştie, miezul grupului familial. Absenţa temporară a unuia dintre părinţi, 

situaţia de deces a unuia sau a ambilor părinţi etc. reprezintă tot atâtea condiţii cu răsunet diferit asupra 

mediului familial şi al echilibrului psihic al copilului. În familia adoptivă, de exemplu, alcătuită de 

obicei din părinţi mai vârstnici şi dintr-un singur copil, înfiat sau luat sub ocrotire, întreaga afecţiune şi 

grijă se îndreaptă de regulă spre acest copil; saturat şi plictisit de atâtea atenţii, copilul va adopta 

atitudinea minimei rezistenţe faţă de greutăţi, faţă de efort. În familiile disociate, deseori cei doi 

părinţi, deşi despărţiţi, revendică, în aceeaşi măsură, copilul, fiecare dintre ei căutând să-1 atragă de 

partea lui şi să-1 instige împotriva celuilalt, pentru a-1 compromite. Impresionante sunt, în această 

privinţă, cazurile acelor copii deveniţi confidentul unuia sau altuia dintre părinţi: aflaţi în postura de 

consolator, de „suport afectiv” al unuia dintre părinţi, aceşti copii îşi dau seama de prăbuşirea 

condiţiilor securităţii vieţii lor de familie, ceea ce-i face să devină blazaţi şi neîncrezători în oameni. În 

cazul copiilor orfani sau abandonaţi, care se află în grija asistenţei publice, cu toată atenţia care li se 

acordă aici, le lipseşte tocmai mediul afectiv familial. De aceea, din rândul acestora se detaşează, 

uneori, copilul depresiv, descurajat, aflat în continuă căutare de afectivitate, de încredere şi înţelegere 

din partea celor din jur. Familiile reconstituite din persoane divorţate, cu copii rezultaţi din căsătorii 

anterioare, vin de obicei cu principii şi deprinderi de educaţie total diferite. 

Condiţiile favorizante cuprind, de fapt, acele împrejurări şi situaţii externe care facilitează 

comiterea delictului (producerea faptei propriu-zise). Noţiunea de cauzalitate nu poate fi redusă, 

aşadar, în acest domeniu al devianţei comportamentale, la o singură cauză fundamentală, ci presupune 

un complex de condiţii, de acţiuni şi motivaţii particulare. Desigur, este greu de surprins ponderea 

acestor factori individuali, sociali şi favorizanţi în determinarea şi dezvoltarea conduitei deviante.  

Pentru a fi luate măsurile profilactice necesare scăderii numărului de conduite deviante în 

şcoală, trebuie să punem în discuţie, fie şi succint, rolul factorilor individuali (sau interni) şi al celor 

sociali (sau externi) în determinarea acestor conduite. 

Factorii individuali ţin de capacitatea personală a fiecărui elev de a reacţiona, adică de resursele 

personale, de bogăţia şi calitatea „schemelor de adaptare"; astfel, unii elevi au un potenţial mai mare 

de adaptare (de maleabilitate, comunicare, acceptare a interdicţiilor, de toleranţă la frustrare), iar alţii 

unul mai redus (sunt mai rigizi, mai intoleranţi, mai puţin permisivi în raportul cu ceilalţi). În general, 

aceşti factori individuali pot fi grupaţi în două categorii: 1. factori constituţionali, dependenţi de 

zestrea ereditară şi de structura neuro-psihică a copilului (de exemplu, debilitate mentală, hiper-

emotivitate, autism, tendinţe agresive etc.); 2. unele particularităţi ale copiilor mici împotriva celor 

mari, al fetelor împotriva băieţilor, al fraţilor împotriva verilor etc. Faptele de viaţă arată că, de cele 

mai multe ori, conflictele dintre fraţi sunt determinate de poziţia copilului pe scara vârstei. Cel mai 

mare, de pildă, care a avut la un moment dat totul (atenţie, dragoste etc.) trăieşte, din momentul 

apariţiei următorului copil cu care trebuie să împartă dragostea părinţilor, un „complex de detronare" 

(A. Adler) şi puternice sentimente de gelozie. El poate ajunge chiar să creadă că este ignorat, respins 

de părinţi, ceea ce-1 va face să-şi urască fratele mai mic, să se închidă în sine şi să-şi neglijeze 

obligaţiile şcolare. Copilul cel mai mic ajunge în situaţia de a fi răsfăţatul familiei, fiind înconjurat de 

cele mai calde sentimente de duioşie şi dragoste din partea părinţilor. În felul acesta, el îşi va dezvolta 

la maximum „firea voluntară", devenind impulsiv, revendicativ, obraznic în relaţiile cu cei din jur. 

Fraţii lui mai mari sau cei intermediari de obicei nu-1 iubesc, asociindu-se pentru a-1 exclude din 

grupul lor, sau pentru a rezista mai bine în faţa presiunilor părinţilor. Problemele cele mai mari le 

ridică însă, pentru viaţa grupului familial, copilul unic, care este destul de des un „copil-problemă" în 

şcoală. Răsfăţul continuu îl transformă pe copilul unic într-un mic tiran al familiei, pe cât de iraţional 

şi capricios, pe atât de temut şi de imprevizibil în reacţii, în raport cu ceilalţi din jur [1].  
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Părinţii trebuie să facă dovada unui simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele preconizate faţă de 

copil, dublat de capacitatea de a prevedea reacţiile şi stările interne ale copilului, apărute atunci când 

iau o măsură educativă. Exigenţele exagerate, manifestate de unii părinţi faţă de copiii lor, favorizează 

eşecurile şcolare, provoacă „intoxicaţii intelectuale", generatoare de irascibilitate şi chiar agresivitate 

în raport cu sarcinile şcolare.  

Factori psiho-pedagogici de ordin şcolar. Mediul şcolar poate prezenta uneori influenţe psiho-

pedagogice negative, care să determine fenomene de dezadaptare şcolară la elevi. Iată câteva dintre 

aceste posibile influenţe negative. 

Sub şi supraaprecierea capacităţilor reale ale elevului. Un factor deosebit de important al 

reuşitei şcolare a elevului îl reprezintă încrederea lui în forţele proprii. Această încredere este însă, în 

mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, al încrederii pe care el o acordă elevului. Când exigenţele 

profesorului faţă de un elev, considerat submediocru, sunt superficiale şi formale, învăţarea elevului 

respectiv devine formală şi mecanică.  

Fenomenul de agresivitate, determinat de instabilitatea emotivă şi de o structură dizarmonică de 

personalitate de tipul psihopatiei impulsive, stă la originea multor devieri comportamentale. 

Investigarea tendinţelor psihice ale delincvenţilor cu teste de personalitate (de exemplu, T.A.T., testul 

de frustraţie al lui S. Rosenzweig etc.) a relevat faptul că foarte mulţi dintre minorii delincvenţi testaţi 

au dat răspunsuri de tip agresiv, care exprimă opoziţia şi intoleranţa deschisă a acestora faţă de reguli 

(norme, cerinţe) şi faţă de ceilalţi din jur.  

Deşi nu se poate pune semn de egalitate între „caracteriali” şi delincvenţi, deoarece nu toţi 

copiii cu tulburări de caracter devin delincvenţi, şi nu toţi delincvenţii au cunoscut (traversat) în 

copilărie sau adolescenţă o fază „caracterială", se constată totuşi faptul că, în numeroase cazuri, 

delincventa juvenilă este precedată de tulburări de caracter care apoi, prin cronicizare, s-au fixat în 

structura caracterului respectivilor minori. Un copil caracterial (cu un „caracter rău") se prezintă 

adesea, în cadrul vieţii sociale, ca un inadaptat, ca un sociopat, deoarece el nu reuşeşte să realizeze 

relaţii armonioase între el şi mediul social (datorită educaţiei greşite primite şi a experienţelor 

dureroase de viaţă avute). După R. Mucchielii, disocializarea copilului caracterial se exprimă prin: 

falsă percepţie a celor din jur; absenţa aprofundării şi evaluării corecte a consecinţelor actelor comise; 

respingerea sarcinilor şi rolurilor propuse de părinţi sau profesori. Astfel de trăsături, care exprimă 

insolenţa, voluntarismul afectiv, opoziţia faţă de încercările educative ale adulţilor se obiectivează, 

evident, în diferite reacţii şi acte predelictuale care apoi, prin cronicizare, se structurează în 

personalitatea tânărului, dând naştere la ceea ce se cheamă un caracter deficitar (imatur sau greşit 

structurat). 

În concluzie, pierderea afecţiunii, şi apariţia unor tendinţe centrifugale şi a unor stări de tensiune 

între  elevii clasei, ca urmare a competiţiei acerbe care apare uneori între aceştia, sau ca urmare a 

conflictului de interese dintre elevi, poate să ducă la crearea unor subgrupuri şi fracţiuni cu caracter  

închis, care nu comunică decât în cadrul lor strâmt şi care se izolează de restul clasei. În aceste grupuri 

se cultivă, adesea, preocupări şi atitudini cu caracter predelictual sau infracţional, de tipul: practicarea 

jocurilor de noroc, vizionarea de filme pornografice, hoinărirea pe străzi, furturi sau tâlhării. Se 

recomandă ca familia, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin dimensiunea sa culturală şi gradul 

ei de integrare socială, să constituie un mediu educativ determinant. 
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COMUNICAREA DIDACTIСĂ-MODEL DE FORMARE A COMPETENȚELOR 

COMUNICATIVE LA ELEVII DIN NIVELUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR  

 

CIOBANU Ana, profesor, 
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Abstract: At the moment, in existential context, the entire cultural universe revolve around 

communication, it became a referential formative spectrum of cult speaker, aimed directly the need to 

insert in a dynamic world which includes us with new rules and rigor. 

So we can consider that the communicative competence is global capacity which includes 

communicative skills of individuals acquired throughout life. They can be improved, by applying a 

special methodology which would help to develop the communicative competence. 

In these conditions as a particular form of communication with implementation in primary 

school is didactics communication which requires a bilateral relation between teacher and students.  

Didactics communication regarded as a training model of communicative skills to students from 

primary school, occupies a central place in educational step, considering that the school has the 

mission to prepare children for permanent self-information. 

Teaching-learning content in educational step it is determined of teacher-student relationship 

and communication for touching goals and developing the activity of learning,  

focusing on interactive methods, in increasing student attention and the use of communicational feed-

back. 

Over the years, the studying student   needs to become a capable person able to focus in life 

through effective communication in different situations, able to express their attitude towards ethical 

and aesthetic values, prepared to acquire independently the required knowledge and skills, a 

personality with an entirety of knowledge, qualification and communication skills, formed during 

schooling. In these conditions, didactic communication, conducted by specialists will have a decisive 

role in the life of the every student. 

 

În prezent, contextul existențial, întregul univers cultural gravitează în jurul comunicării, ea 

devenind un spectru referențial formativ al vorbitorului cult, care vizează direct nevoia inserției  într-o 

lume dinamică, ce ne cuprinde cu noi reguli și rigori.  

Astfel, competența de comunicare o putem considera ca pe o capacitate globală care cuprinde 

capacităţi comunicative ale indivizilor dobândite de-a lungul vieţii. Acestea pot fi îmbunătăţite prin 

aplicarea unei metodologii speciale care ar contribui la dezvoltarea competenţei de comunicare. În 

aceste condiții ca formă particulară a comunicării cu aplicare în școala generală este comunicarea 

didactică, care presupune un raport bilateral învățător –elev. 

Elevul studiind de-a lungul anilor în școală, trebuie să ajungă o persoană capabilă de a se orienta 

în viaţă prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile 

etice şi estetice, pregătită să-şi achiziționeze în mod independent cunoştinţele şi competenţele 

solicitate – o personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare 

formate pe parcursul şcolarităţii. În aceste condiții comunicarea didactică realizată de către specialiști 

va avea un rol decisiv. 

De remarcat, că arta de a educa se rezumă la arta de a comunica. A şti şi a simţi esenţa actului 

comunicativ în procesul educaţional vine din îmbinarea tehnologiei şi vocaţiei profesionale, rolul 

primei componente fiind de a asigura cunoaşterea şi alegerea modalităţii optime pentru o situaţie 

educaţională concretă.  Marele avantaj al aspectului cognitiv, constă în faptul că el influienţează şi 

aspectul atitudinal vocaţional: cum trebuie să „fii” în comunicarea cu discipolul. Această dimensiune a 

comportamentului profesional poate fi uşor însuşită, drept motiv servind dorinţa de a fi un bun 

specialist [7, p.111]. 

După cum menționează Lența T. (2005) problema comunicării didactice este destul de 

complexă. Multiplele accepţii ale conceptului de comunicare didactică şi derivatelor acesteia aduc o 

anumită claritate celui ce urmeză s-o organizeze/realizeze, dar sfera amplă de manifestare diluează 

reperele metodologice, astfel încît învăţătorul trebuie să mizeze pe conexiunea dintre cunoaştere şi 

trăire.  



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

84 

 

Comunicarea didactică în viziunea cerectătorului C. Cucoș (2006)  reprezintă „un transfer 

complex, multifazial, și prin mai multe canale, al informaţiei între două entităţi ( indivizi sau grupuri) 

ce-şi asumă simultan si succesiv rolurile de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în 

contextul procesului instructiv-educativ” [1, p. 18]. 

Calitatea comunicării pedagogice depinde de strategia folosită care poate fi proiectată prin 

interacţiunea diverșilor factori, scopuri şi obiective educaţionale, personalitatea elevului, 

personalitatea cadrului didactic, stilul educaţional etc.  

Eficiența unei comunicări didactică depinde inevitabil de proiectarea ei. S.Cristea (2000) 

evidențiază  că comunicarea pedagogică angajează parcurgerea următoarelor trepte de organizare: 

 stabilirea strategiei generale; 

 proiectarea obiectivelor concrete deduse din cele generale; 

 alegerea informaţiilor semnificative pentru realizarea optimă a comunicării; 

 gruparea informaţiilor în jurul unor legături care stimulează înţelegerea; 

 ordonarea informaţiei în diferite variante; 

 corectarea/perfecţionarea primei variante a mesajului; 

 elaborarea variantei finale[3, p. 39]. 

Orice comunicare este o interacţiune, prezentîndu-se ca un fenomen dinamic care implică o 

transformare, ea este subsumată unui proces de influienţă reciprocă între mai mulţi actori sociali.  

Activitatea comunicativă este un sistem de acţiuni care se desfăşoară succesiv, fiind orientate 

spre rezolvarea unei sarcini personale şi poate fi privită ca un „pas” în direcţia scopului comunicării. 

Ea este un sistem complex de interacţiune dintre oameni, care se efectuiază prin multiple canale avînd 

particularităţi: comunicative; interactive (organizarea comunicării); perceptive (inter-comprehensive).  

Goraș - Postica V. (2006)  distinge două tipuri de activitate comunicativă: orientată personal şi 

social cărora le sunt cacteristice structuri verbale diferite: comunicativă funcţională,       și  social-

psihologică. Comunicarea poate fi caracterizată după tipul competenţei comunicative care este 

implicată convenţional în situaţia comunicativă. Parteneriatul tratat din perspectiva predării, provoacă 

o primă asociere cu conceptul de comunicare; orice om, în general, dar educatorul, în special, este 

preocupat de înţelegerea cu celălalt, de comuniunea de idei, de împărtăşirea eficientă a experienţelor, 

gîndurilor, sentimentelor, a ceea ce suntem în ultimă instanţă [5, p. 4]. 

De unde putem conchide că competenţa poate fi definită ca un „set” de capacităţi necesare 

pentru a acţiona/activa în situaţii nedeterminate sau ca „integrare a cunoştinţelor, capacităţilor şi 

atitudinilor”. În aspect psihologic competenţa reprezintă o stare de potenţialitate psihică a unei 

persoane de a acţiona adecvat şi eficient sau un sistem de însuşiri acţionale şi operaţionale care 

împreună cu cunoştinţele, deprinderile şi experienţa, conduc la acţiuni eficiente şi de performanţă [ 6, 

p. 3]. 

Pornind de la interpretările făcute mai sus  vom remarca faptul că formarea competenţelor de 

comunicare la elevii din ciclul primar presupune formarea următoarelor deprinderi de: 

1. ascultare activă; 

2. dialogare;  

3. însuşire şi folosire a formulelor de politeţe; 

4. dezvoltare a capacităţii empatice; 

5. dezvoltare a comunicării asertive; 

6. respectare a normelor de comunicare orală şi scrisă; 

7. cunoaştere a limbajului non-verbal şi paraverbal. 

Astfel „competenţa reprezintă un grup integrat de capacităţi care permit să se evalueze situaţia 

de vorbire şi să se acţioneze în mod adecvat”. Procesul dezvoltării competenţelor comunicative este 

condiţionat de capacităţile de vorbire şi de limbă ale individului.  

Competenţa de limbă se realizează prin toate tipurile de activitate verbală, audiere, vorbire, citit, 

scris adică prin tipurile principale de interacţiune între oameni. Esenţa comunicării didactice şi factorii 

de influenţare/formare/dezvoltare, a competenţelor comunicative la elevi permit structurarea 

modelului pedagogic  descris de Orosan D (2006) în trei module interconexe: 

1. comunicarea învăţător-elevi în situaţiile comunicative (factorul comportamentului 

comunicaţional al învăţătorului); 

2. limbă şi comunicare (factor lingvistic); 
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3. intercomunicarea în grup dirijată de învăţător (factorul social şi personal) (vezi tabelul 1, 

2 de mai jos). 

Tabelul 1.Interconexiunea între factorii care influenţează dezvoltarea competenţelor 

comunicative la elevi 

 

Tipul comunicării didactice Performanţele comunicative 

(cadrul limbă şi comunicare) 

Performanţe comunicative 

(cadrul interpersonal) 

1. Comunicarea didactică 

orientată la reproducerea 

materialului studiat.   

Nivelul înalt al vorbirii 

monologate, predomină 

povestirea.  

Blocaje comunicative în situaţii 

noi.  

2. Comunicarea didactică 

de tip productiv.  

Nivelul înalt al vorbirii 

dialogate.  

Intercomunicarea este eficientă.  

3. Comunicarea didactică 

de tip creativ.  

Nivelul înalt al vorbirii 

monologate şi dialogate, nivelul 

înalt al compoziţiei scrise.  

Intercomunicarea este eficientă 

cu un nivel înalt de 

personalizare.  

Tabelul 2 

Stilul  comunicării didactice Performanţele comunicative 

(cadrul limbă şi comunicare) 

Performanţe comunicative 

(cadrul interpersonal) 

1. Autoritar Blocaje în realizarea 

comunicării verbale.  

Comunicare neeficientă.  

2. Participativ  Nivelul înalt de comunicare 

productivă.  

Comunicarea eficientă 

personalizată.  

3. Liberal  Nivelul înalt de comunicare 

neproductivă.  

Comunicare neeficientă cu 

aplicarea cuvintelor neliterare.  

[9, p. 14]. 

Şcoala contemporană străbate un amplu şi profund proces de integrare şi dezvoltare, care 

influenţează intensificarea vieţii colective a elevilor, în complexa acţiune de instruire şi educaţie.  

Dezvoltarea exprimării orale şi scrise, condiţie primordială în instruirea şi educarea elevilor pentru 

formarea personalităţii lor, pentru pregătirea participării la viaţa socială, îşi găseşte cea mai înaltă 

expresie în cadrul disciplinei  limba şi literatura română – a ariei curriculare, sugestiv intitulată , 

Limbă şi comunicare.  

Deşi la formarea şi dezvoltarea limbajului contribuie întreg mediul social şi cultural în care se 

dezvoltă copilul, un rol deosebit în perfecţionarea exprimării îl ocupă studiul limbii.  Limba  română, 

ca disciplină de  învăţămînt, are o  importanţă covîrşitoare, deoarece  de  însuşirea  corespunzătoare  a  

acesteia  depinde evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea  la celelalte discipline, însăşi viaţa şi 

activitatea socială viitoare. Învăţarea limbii române este o  necesitate, dascălul avînd, după cum 

susţine Titu Maiorescu una din cheile cele mai mari ce deschid  poarta viitorului nostru naţional.  

În scopul dezvoltării competenţelor comunicative în cadrul orelor de limba română pot fi 

utilizate tehnici ca: lectura ghidată; sinelg; lectura împotrivă; diagrama Venn; graficul CCC; culoarea 

preferată; GPP; cuvîntul aruncat în grilă; cincinel etc. propuse de Sănduţă S. [10, p.57]. 

Lectura ghidată 

Metoda este alcătuită din mai multe procedeie.  Se lucrează cu un text artistic absolut 

necunoscut care în prealabil este împărţit în fragmente (de către învăţător). După etapa pregătitoare 

(informaţie despre autor, explicarea cuvintelor necunoscute, conversaţie introductivă), elevii citesc 

textul pe fragmente. Se opresc după fiecare fragment şi fac presupuneri. Răspunsul la întrebarea: Cum 
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credeţi ce se va întîmpla în continuare? (îşi expun părerile 3-4 elevi). Apoi este citit fragmentul 

următor.  

Notă: se aplică la predare.  

1. SINELG (sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi a gîndirii) 

Notă: la lecţia de limba română se aplică mai rar.  Se aplică la predare.  

Se lucrează cu un text ştiinţifico-popular. Mai des se aplică la lecţiile de istorie şi ştiinţe.  După 

etapa pregătitoare (conversaţie introductivă, explicarea cuvintelor), elevii citesc independent textul din 

manual (pe fragmente) şi pe marginea paginii fac următoarele însemnări: 

V – informaţie cunoscută 

+ – informaţie nouă 

? – aş vrea să aflu ceva nou despre aceasta.  

Un avantaj este că elevul citeşte independent, iar altul – că citeşte conştient.  

2. Graficul CCC (Ce ştiu? Ce vreau să ştiu? Ce am învăţat?) 

Textul: „Puiul”, clasa III 

Tema: „Relaţiile familiei” 

Ce ştiu? Ce vreau să ştiu? Ce am învăţat? 

Familia este compusa din 

părinţi, copii, bunici.  

Membrii familiei se respectă.  

Cei mici trebuie sa-i asculte pe 

cei mari.  

Cine trebuie să fie cel mai 

autoritar în familie? 

Sînt obligaţi copiii sa-i asculte 

întru totul pe cei mari? 

Părinţii pot învăţa şi ei de la 

copii? 

O mamă întotdeauna se jertfeşte 

pentru copiii săi.  

Trebuie să-i ascultăm pe cei 

maturi, pentru că ei au 

experienţa vieţii.  

Copiii neascultători pînă la urmă 

o păţesc rău.  

Notă: se foloseşte la reactualizare (se completează primele două despărţituri). Ultima se 

completează la reactualizare şi consolidare[8, p. 58)]. 

3. GPP (gîndeşte – perechi – prezintă) 

 Notă: poate fi practicată atît la evocare, cît şi la reflecţie.  

 Se formulează o întrebare (în baza unui text).  

 La început fiecare elev meditează asupra acestei întrebări şi îşi fixează răspunsurile posibile.  

 Apoi se consultă cu colegul de bancă şi împreună găsesc răspunsul corect.  

 Ambii decid cine va prezenta rezultatul (dacă va fi solicitată perechea).  

Exemplu: 

„De ce trebuie să studiem gramatica?” 

Gramatica trebuie să se studieze pentru ca noi să ne putem exprima corect gîndurile şi cei din 

jur să ne înţeleagă corect.  Fără studierea profundă a gramaticii nu ne putem considera oameni culţi.  

Ca formă de activitate specifică putem folosi la orele de dezvoltare a vorbirii, povestirea care 

oferă condiţii sporite pentru exersarea actului vorbirii, pentru lărgirea orizontului de cunoaştere a 

elevului, pentru dezvoltarea multilaterală.  

Abordînd noile tendinţe în metodologia didactică, Constantin Cucoş (1996) susţine extinderea 

folosirii unor metode care solicită comportamentele relaţionale ale activităţii didactice, respectiv 

aspectul comunicaţional pe axa învăţători-elevi sau pe direcţia elevi-elevi; atenuarea tendinţei 

magistrocentriste; întărirea dreptului de a învăţa prin participare, alături de alţii [2, p. 289]. 

Din punct de vedere al formării competenţelor comunicative ale elevilor  din clasele primare 

putem menționa că rolul decisiv revine învățătorului. Învăţătorului, după cum menţionează Tarlapan 

L.  (2011) îi revin următoarele sarcini:                                             

1. alegerea modalităţilor de comunicare, adecvate situaţiilor concrete, conţinutului 

comunicării şi particularităţilor de vârstă ale elevului; 

2. transmiterea informaţiilor instructiv-educative într-un limbaj adecvat, în interacţiune cu 

elevii; 

3. utilizarea feed-back-ului pentru a verifica reacţia elevilor, gradul de receptare a mesajului 

şi reacţia învăţătorului la reacţia elevului, condiţii ale asigurării fluxului comunicaţional 

[12, p. 21]. 

Învăţătorul îndeplineşte o profesiune de o deosebită importanţă, aceea care asigură formarea şi 

pregătirea personalităţii tinerelor generaţii şi pregătirea lor profesională în cadrul instituţiilor de 
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învăţământ, strîns legate de viaţă, de activitatea socio-profesională, morală şi cetăţenească. El este 

investit cu un rol îndrumător în formarea tinerei generaţii, contribuind, însă, la pregătirea omului 

pentru activitate şi creaţie independentă în contextul unor relaţii de cooperare şi ajutor reciproc între el 

şi tînăra generaţie [11, p. 233]. 

Acţiunea comună în care sunt angajaţi învăţătorul şi elevul, demersul didactic ca act de predare-

învăţare-evaluare, are un specific şi, respectiv, relaţiile de parteneriat comportă conotaţii aparte.  

Procesul de instruire, predominant prin formarea de competenţe şi deprinderi practice, prin 

cooperare, este axat pe ce ştie, ce poate, cum este şi cum poate să muncească, să trăiască împreună cu 

ceilalţi. Valorile şi atitudinile formate la elevi devin primordiale, iar progresul trebuie măsurat şi 

monitorizat în mod individual [5,  p. 3]. 

Modalităţile de acţiune ale învăţătorului pentru formarea competenţelor comunicative ale 

elevilor constau în: 

 Organizarea comunicării în timpul activ de învăţare în clasă în aşa fel încît să stimuleze 

capacitatea elevilor de a recepta mesajul prin participarea activă a acestora la activitate; 

 Evaluarea formativă- învăţătorul nu trebuie să „controleze” rezultatul învăţării, ci trebuie să-l 

„ajute” pe elev să realizeze acel rezultat. Rolul învăţătorului este acela de a ajuta elevul să stăpînească 

propria sa evaluare, pentru a regla învăţarea. Aşadar, criteriile de evaluare nu mai reprezintă 

instrumente de măsură, ci repere pentru a orienta acţiunea de învăţare [4,  p. 27]. 

 Atitudni şi comportamente care să exprime dorinţa de comunicare ca emiţător şi receptor cu 

pertinenţă şi să stimuleze aceiaşi dorinţă la elevi; 

 Formarea şi practicarea unui stil comunicaţional stimulativ pentru deschiderea elevului spre 

învăţător, premisă a sporirii efectelor educaţionale; 

 Dirijarea relaţiilor de intercomunicare la nivelul colectivului de elevi cu ocazia rezolvării unor 

situaţii educative reale.  

Educarea pentru formare presupune formarea competenţelor comunicative a elevilor, începînd 

cu intrarea lor în şcoală şi continuînd cu dezvoltarea lui pe parcursul şcolarităţii.  

Principala cale de formare a competenţelor comunicative a elevilor din clasele primare o 

constituie predarea şi învăţarea limbii române în cadrul orelor de citire, scriere, comunicare, 

compunere, lecţii cu conţinut istoric, cunoştinţe despre natură etc.  

Elevii exersează actul comunicării sistematic şi controlat începînd din clasa I, la toate orele şi la 

toate disciplinele de studiu. Învăţătorul urmăreşte educarea tuturor componentelor actului 

comunicaţional; logica şi coerenţa enunţului, corectitudinea lexicului, corectitudinea gramaticală, 

claritatea rostirii, intonaţia mesajului, adecvarea stilistică, elemente de gîndire creatoare, expresivitate 

şi originalitate, elemente de civilizaţie a comunicării.  

Specificul componentei metodologice constă în caracterul preponderent interactiv al strategiilor 

didactice. Metodologia curriculumului pentru învăţământul primar se caracterizează prin următoarele 

axiome: 

-educaţia este centrată pe copil şi nu pe materie; 

-şcoala trebuie să asigure şanse egale fiecărui copil; 

-alternanţa adecvată celor trei forme de organizare a activităţilor de instruire şi educaţie în clasă 

(globală, pe grupe, individuală) să permită ca instruirea să se producă prin activitatea propriu-zisă a 

celui care învaţă; 

-utilizarea metodelor active şi a celor adecvate disciplinei: metoda învăţării prin descoperirea 

dirijată; metoda de situaţii problematizate şi, parţial, metoda experienţelor. 

Analiza și generalizarea abordărilor teoretice cu privire la rolul comunicării didactice în 

formarea competențelor  comunicative la elevi în cadrul orelor desfăşurate la nivelul 

învăţământului primar ne permit să concluzionăm că aplicarea tehnologiilor didactice este 

condiţionată de calitatea comunicării didactice, de caracterul deschis, dinamic care-i permite să 

răspundă la schimbările intervenite în sistemul educaţional şi să se raporteze cît mai adecvat la 

înnoirile sistemului de învăţămînt într-o lume a cunoașterii. 
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 Abstract: This article reflected the concept of holistic child development. This scientific 

approach suggests familiarity of this concept in the organization and implementation of early 

education. The originality of this concept is promoted in educational policies both internationally as 

well as nationally. 

 

În contextul educației timpurii, dezvoltarea holistică presupune „abordarea globală a dezvoltării 

copilului”
1
; „perspectiva integrată asupra serviciilor destinate copiilor” - servicii de educație, de 

asistență socială și protecție, sănătate 
2
, „educație centrată pe copil”

3
. 

Experiența țărilor internaționale prezintă abordarea holistă a dezvoltării copilului, reflectată în 

complexitate prin tratarea conceptului de educație timpurie. Actualmente, acest concept este promovat 

și aprobat în Codul Educației al Republicii Moldova
4
 și alte documente de politici educaționale. 

Este necesar să menționăm că calitatea și eficiența procesului de educație timpurie are la bază 

următoarele axiome pedagogice: 

- Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia, 

în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social; 

- Adecvarea întregului proces educaţional la particularităţile de vârstă şi individuale. 

Individualitatea fiecărui copil trebuie recunoscută şi, de aceea, fiecare copil trebuie tratat în 

acord cu nevoile sale. Fiecare copil trebuie să aibă oportunităţi egale de a se juca, de a învăţa şi de a se 

dezvolta, în funcţie de potenţialul său. 

- Evitarea exprimărilor şi a prejudecăţilor de tip discriminator de către cadrul didactic, 

personalul non-didactic, copii şi părinţi. De asemenea, cadrul didactic nu trebuie să manifeste 

prejudecăţi faţă de copii din cauza comportamentului părinţilor. 

                                                           
1 *** Standarde de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere pînă la 7 ani. Ed. a 2-a. Chișinău: S.n., „Tipografia-Sirius” SRL, 2013. 
2 Paige-Smith A., Craft A. Developing reflective practice in the early years. New York: O.U.P., 2007, p.36 
3 Guţu Vl. (coord.) Chicu V., Dandara O., [et. al.]. Psihopedagogia centrată pe copil. Ch.: CEP USM, 2008. 
4 *** Codul Educației. Ministerul Educației al R.Moldova, 2014. www.edu.gov.md 
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- Promovarea şi aplicarea principiilor incluziunii sociale; luarea în considerare a nevoilor 

educaţionale individuale specifice ale copiilor.  

- Celebrarea diversităţii: trăim într-o lume diversă şi, de aceea, este important ca diversitatea să 

fie recunoscută, asumată şi apreciată într-o manieră pozitivă. Plecînd de la această premisă, se va pune 

accent pe incluziune, recunoscînd dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună şi considerînd că 

educaţia tuturor copiilor este la fel de importantă. Valorizarea experienţei culturale şi educaţionale cu 

care copilul vine din familie şi comunitate este temelia dezvoltării şi evoluţiei lui ulterioare. 

- Centrarea demersurilor educaţionale pe nevoile familiilor în scopul creării unui parteneriat 

strâns cu acestea, incluzînd participarea părinţilor la organizarea şi desfăşurarea activităţilor. 

- Valorificarea principiilor învăţării autentice, semnificative (în care copilul este autor al 

propriei învăţării prin implicarea sa activă şi prin interacţiunea cu mediul, în contexte semnificative 

pentru vârsta şi particularităţile sale individuale).  

- Respectarea coerenţei şi a continuităţii dintre finalitățile formării-dezvoltării copilului în 

instituția de educație timpurie – școală și învățare pe parcursul vieții. 

- Racordarea Standardelor de învățare și dezvoltare la Curriculum actual
1
. 

- Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul 

individual.
2
 

Finalitățile educației timpurii pun în valoare importanța a cinci domenii de dezvoltare a 

personalității copilului, care sunt descrise în tabelul 1. În acest scop, domeniile de dezvoltare acoperă 

nevoile dezvoltării complexe a copiilor. 

Conceptul de „dezvoltare globală a copilului” influenţează în mod direct modul de organizare a 

educaţiei din grădiniţă, ştiut fiind că toate experienţele copilului sunt experienţe de învăţare care 

accelerează dezvoltarea în diverse domenii. Structurarea reperelor pe domenii de dezvoltare are scopul 

de a surprinde specificul fiecăruia dintre domenii și să urmărească dezvoltarea globală a copilului 
3
.  

Fiecare domeniu de dezvoltare reprezintă expresia valorilor și a modului în care ne formulăm 

așteptările /abilități de viață privind personalitatea copilului în viitor. Valorile ce stau la baza 

constituirii domeniilor de dezvoltare sunt enunțate după cum urmează: „unicitatea 

copilului/diversitate, dezvoltare plenară, bunăstare, sănătate, interculturalitate, autocontrol, respect (de 

sine) și față de semeni, independență, demnitate, identitate, creativitate, responsabilitate, ordine 

interioară, grija față de mediu, solidaritate față de comunitate 
4
. 

Standardele (S) de învățare și dezvoltare sunt „concepute pentru a crea un sistem global, 

comun, de referință în educația timpurie” prin care copilul ar trebui să fie capabil ... 
5
, descris în 

tabelul de mai jos. 
 

Tabelul 1. „Abordarea globală” – o condiție de corelațiune dintre domeniile de dezvoltare, 

standardele de învățare și dezvoltare, abilitățile de viață ale personalității copilului  
 

A. Domeniul dezvoltării fizice, a sănătății și igienei 

S.1: ... să-și coordoneze mușchii mari ai corpului cu un scop al 

mișcării. 

S.2: ... să utilizeze mîinile și degetele pentru scopuri diferite. 

S.3: ... să demonstreze utilizarea simțurilor (văzul, auzul, simțul 

tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul pentru a-și orienta 

mișcările. 

S.4: ... să participe la activități fizice variate. 

S.5: ... să utilizezeo alimentație sănătoasă. 

S.6: ... să demonstreze deprinderi de păstrare a sănătății și igienei 

Alegeri de viață sănătoasă; 

Managementul stresului; 

Prevenirea bolilor; 

Siguranța /securitatea 

personală; etc. 

                                                           
1 *** Curriculumul educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară (1-7ani) în R.Moldova. Ch., 2008. 
2 Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar: modul general pentru personalul grădiniţei / C.Boca (coord.), M.Bucinschi, 

A. Dulman. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, p. 10-14. 
3 Colceriu L. Psihopedagogia învățămîntului preșcolar. 2008, p.156. 
4 Ionescu M. (coord. șt.). Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani. București: Vandemonde, 

2010, p.9. 
5 *** Standarde de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere pînă la 7 ani. Ed. a 2-a. Chișinău: S.n., „Tipografia-Sirius” SRL, 2013, 

p.5-111. 
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personale. 

S.7: ... să demonstreze abilități de protecție față de obiecte și 

situații periculoase. 

B. Domeniul dezvoltării socio-emoționale 

S.1: ... să manifeste încredere în adulții cunoscuți și să 

interacționeze cu aceștia. 

S.2: ... să ceară ajutorul adultului cînd are nevoie. 

S.3: ... să interacționeze pozitiv cu copii de vîrstă apropiată. 

S.4: ... să recunoască, să aprecieze și să respecte asemănările și 

deosebirile dintre oameni. 

S.5: ... să perceapă regulile și efectele acestora. 

S.6: ... să își asume responsabilități, să negocieze și să participe la 

luarea deciziilor. 

S.7: ... să coopereze cu ceilalți. 

Abilități intrapersonale: 

autocunoașterea și gestionarea 

emoțiilor; 

Abilități intrapersonale: 

comunicare și relaționare; 

Integrare socială, etc. 

C. Dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare 

S.1: ... să manifeste curiozitate și interes, să experimenteze și să 

învețe lucruri noi. 

S.2: ... să aibă inițiativă în interacțiuni și activități. 

S.3: ... să continue realizarea sarcinii, chiar dacă întîmpină 

dificultăți. 

S.4: ... să manifeste creativitate în activitățile zilnice. 

A învăța să înveți;  

Luarea de decizii; 

Rezolvarea de probleme;  

Gîndire critică; 

Planificarea /organizarea, etc. 

D. Dezvoltarea limbajului și a comunicării premiselorcitit-scris 

S.1: ... să asculte în scopul înțelegerii semnificației limbajului 

vorbit. 

S.2: ... să-și extidă progresiv vocabularul. 

S.3: ... să demonstreze capacitatea de a se exprima corect 

gramatical. 

S.4: ... să demonstreze capacitatea de a comunica eficient. 

S.5: ... să manifeste interes pentru carte. 

S.6: ... să fie interesat de citit. 

S.7: ... să identifice diferite sunete ale limbii. 

S.8: ... să pună în corespondență simboluri abstracte cu sunete. 

S.9: ... să aprecieze și să folosească limbajul scris și tipăritura în 

fiecare zi. 

S.10: ... să folosescă mesajele scrise/vorbite pentru scopuri diferite. 

S.11: ... să utilizeze diferite modalități de comunicare grafică. 

Comunicarea; 

Soluționarea conflictelor; 

Empatia; Împărtășirea; 

Leadership;  

Grija față de ceilalți; 

Socializare   

Abilități digitale privind 

utilizarea TIC, etc. 

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

S.1: ... să demonstreze conștientizarea relației cauză-efect. 

S.2: ... să observe, să compare și să evalueze experiențe, acțiuni, 

evenimente. 

S.3: ... să utilizeze experiețele trecute pentru a construi noi 

experiențe. 

S.4: ... să găsească multiple răspunsuri/soluții la întrebări, situații, 

probleme, provocări. 

S.5: ... să demonstreze cunoașterea numerelor și a numerației. 

S.6: ... să demonstreze cunoștințe și abilități de operare cu mărimi, 

forme, greutăți, înălțimi, lungimi, volume. 

S.7: ... să identifice și să numească forme ale obiectelor. 

S.8: ... să realizeze operații de seriere, grupare, clasificare a 

obiectelor. 

S.9: ... să dobîndească informații despre mediul înconjurător și 

lumea vie prin observare și manipulare de obiecte. 

S.10: ... să folosească instrumente și metode specifice pentru 

 

Încredere în sine;  

Caracter;  

(Auto)Motivare; 

Responsabilitate și disciplină 

persoală; 

Abilități digitale privind 

utilizarea TIC; 

Socializare, etc. 
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investigarea mediului. 

S.11/12: ... să observe și să descrie caracteristici ale lumii vii 

/Pămîntului și Spațiului 

S.13: ... să descopere omul ca parte a lumii vii și ființă socială. 

 

Totodată, conceptul de „dezvoltare globală a copilului” accentuează importanța domeniilor de 

dezvoltare a personalității copilui în educația timpurie, care își are originalitatea științifică în cadrul 

operelor savanților de importanță mondială
1
.  

J.Piaget a dezvoltat un model funcţional al dezvoltării inteligenţei: stadiile dezvoltării copilului 

și un alt aspect interacţiunile subiectului cu mediul, acesta îşi construieşte cunoaşterea şi se dezvoltă în 

procesul adaptării la mediu. 

Unele cercetări științifice privind dezvoltarea copilului actualizează acest proces destul de 

complex prin stabilirea relației dintre socializare și educație, de exemplu: „creatorul esențial” al 

copilului este calea dezvoltării ulterioare în procesul de inițiere în cultură, argumentează savantul rus 

L.Vîgotski.
2
 În acest sens, este utilă şi sintagma consacrată a acestui savant: „zona proximei 

dezvoltări“, definită ca distanţa dintre dezvoltarea actuală şi dezvoltarea potenţială, care poate fi 

realizată cu sprijin. 

Conform teoriei lui E.Erikson dezvoltarea e un proces de integrare a factorilor biologici 

individuali cu factorii de educaţie şi cei socio-culturali. Potenţialul de dezvoltare al individului capătă 

împlinire pe tot parcursul existenţei, traversînd cele opt stadii polare.  

J.Dewey susţine importanţa experienţei ca o componentă vitală în dezvoltarea individului. 

Principii ca „să se înveţe făcând“ sau „şcoala este însăşi viaţa“ stau la baza teoriei sale despre educaţie 

şi rolul învăţământului într-o societate democratică. 

După Gardner, „intelegențele multiple” dezvoltă valoarea potențială a personalitatății copilului 

în ipostaza sa de a se cunoaște „în devenirea sa de a fi omul creativ“. Aceste inteligenţe sunt 

multidimensionale şi reprezintă seturi de abilităţi, talente, deprinderi mentale, pe care le posedă, în 

anumite grade, orice om tipic dezvoltat.  

Abordarea științifică a personalității copilului în organizarea / realizarea procesului de învățare 

și dezvoltare în cadrul educației timpurii, necesită familiarizarea acestui fenomen educațional sub toate 

aspectele: fizică (biologică), cognitivă (intelectuală), comportamental (psihosocial)
3
. Astfel, 

concluzionăm prin ideia că un cadru didactic, care are la dispoziție un complex de documente 

curriculare explicite și este pregătit să înfăptuiască transpunerea lui didactică, va fi apt și va dori să 

valorifice orice posibilitate de dezvoltare a copiilor
4
. 
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Abstract: Implementing the concept of Inclusive Education in the information society faces a 

number of obstacles that once identified presents a first step in creating favorable conditions for 

progress in implementing inclusive education content. This paper describes the types of barriers faced 

by actors in the implementation of inclusive education and ways of removing and finding teachers' 

attitude regarding the implementation of inclusive education in the educational process. 

                                                           
1 Apud. Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar: modul general pentru personalul grădiniţei / C.Boca (coord.), 

M.Bucinschi, A. Dulman. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009, p. 10-14. 
2 Apud. Cemortan S., Paladi O. (coord. șt.). Repere metodologice pentru socializarea copiilor de vîrstă timpurie. Culegere de articole. 
Chișinău: IȘE, 2015, p.20. 
3 Cemortan S. Dimensiuni psihopedagogice ale socializării copiilor de vârstă timpurie. Chișinău: IȘE, 2015, p.11-13. 
4 Chicu V. Înțelegerea împărtășită a calității – oportunitate pentru asigurarea calității. În: Didactica Pro ..., nr.1(95), 2016, p.2-6. 
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Noile prevederi ale Codului Educației
1
 privind racordarea învățământului integrat/incluziv la 

tendințele europene de realizare a unei Educații pentru Toți Copii necesită eforturi de înlăturare a 

obstacolelor întâlnite în procesul de implementare a Educației incluzive la nivel social, instituțional. 

Procesul de implementare/realizare a educației incluzive se confruntă astăzi cu un șir de 

dificultăți/bariere de ordin social cauzate de refuzul societății de a primi, satisface nevoile persoanelor 

cu  CES și de a le permite să ia parte la viața comunității; economic determinate de incapacitatea 

statului de a se adapta nevoilor persoanelor cu CES, pentru a le permite acestora capacitatea de a-și 

exercita abilitățile: imposibilitatea persoanelor cu CES de a obține acces  la educație din motive 

speciale: finanțare limitată; fizic cauzate de lipsa instalării rampelor de acces la transport,  instituții de 

învățământ/publice sau necorespunderea rampelor standardelor.
2
 

Raportul OMS din 2011 – Despre Educație prezintă aceste bariere ca fiind: 

Rolurile/responsabilitățile ministeriale - lipsa unei percepții unitare a țărilor privind 

responsabilitatea educaţiei copiilor cu CES, accentul fiind pus pe nevoia de asistență socială și nu pe 

principiul de șanse egale în societate, pe ideea de izolare a acestor persoane și nu pe educare și 

integrarea lor economică și socială. 

Legislație și politici guvernamentale - lipsa politicilor și a obiectivelor concrete constituie 

obstacole majore în asigurarea educaţiei pentru toți. UNESCO a generat linii directoare de creare a 

politicilor și practicii de incluziune. 

Resursele - umane și financiare inadecvate – lipsa/insuficiența cadrelor de sprijin calificate și a 

materialelor didactice în domeniu. Dacă ne referim la resursele financiare, de cele mai multe ori 

bugetele naționale sunt limitate, iar familiile nu pot suporta costurile educaţiei. 

Barierele în  educație vizează curriculumul - un curriculum inflexibil, care nu ține cont de 

diferențele și stilurile de învățare ale elevilor cu CES, cadrele didactice care nu sunt formate pentru a 

lucra cu elevii cu CES, clădiri inaccesibile și nestructurate în funcție de nevoile și abilitățile fiecărui 

elev cu CES, echipamente insuficiente pentru desfășurarea procesului educativ și mecanisme 

insuficiente de evaluare a competențelor.  

Etichetarea - stabilirea eligibilității pentru educație sau alte servicii pentru copiii cu CES în 

funcție de dizabilitate/problemă, ceea ce are consecințe negative din punct de vedere psihosocial: 

stigmatizare, scăderea respectului de sine, oportunități limitate; 

Atitudinea cadrelor didactice afectează integrarea copiilor cu CES în școlile de masă. La 

nivelul comunității și al societății copii cu CES sunt priviți ca persoane limitate în acțiuni și gândire 

deoarece nu-și pot aduce aportul în acțiunile sociale. Cadrele didactice manifestă  atitudine 

disprețuitoare, milă și compătimire, atitudine care produce limitarea șanselor de realizare a copiilor cu 

CES.
3
 

Printre barierele de realizare a educației incluzive enumerăm și: 

- impactul negativ al politicilor publice care nu promovează în mod activ incluziunea; 

- inexistența unui schimb de bune practici de educație incluzivă la nivelul politicilor naționale, 

există o ruptură între practică și politici; 

- instruirea cadrelor didactice are la bază abordarea modelului medical și nu modelul social al 

dizabilității; 

- teama profesorilor de schimbare în ceea ce privește metodele folosite în lucru cu copii cu 

CES; 

- concurența tradițională dintre copii la școală dezavantajează pe mulți dintre copii și tinerii cu 

dizabilități; 

- evaluarea și testarea inflexibilă a învățării și abilităților; 

                                                           
1 Codul educației. // http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_1319_Proiectul-Codului-educatiei.pdf, articolul 41, 42 
2 Vrăşmaş T. Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative special. București,  Ed. Aramis, 2001; Societatea 

incluzivă : Suport didactic pentru coordonatorii educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de: Simion Caisîn, Tatiana Tintiuc; red. şef. : Simion 
Caisîn [et al.] . Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011; Managementul incluziunii în şcoală : Suport didactic pentru coordonatorii 

educaţiei incluzive : Program de Formare continuă în domeniul educaţiei incluzive / Elab. şi adapt. de către : Tatiana Tintiuc ; Univ. de Stat 

din Moldova [et al.] . Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2011 
3 Theo Peeters. Autismul. Teorie și intervenție educațională, traducere de Ana Ivasiuc. Iași: Polirom, 2009, p. 198 
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- concepția unor specialiști conform căreia o parte din copii și tinerii cu CES nu  sunt pregătiți 

pentru școala obișnuită; 

- dezechilibrul posibilităților de finanțare a instituțiilor de învățământ speciale și cele obișnuite 

în ceea ce privește echipamentul și sprijinul în învățare pentru copii cu CES.  

Prin urmare, printre barierele de realizare a educației incluzive cele mai stringente rămân a fi:  

• lipsa cadrelor didactice de sprijin;  

• inadaptarea curricula la nevoile/dizabilitățile copiilor cu CES;  

• inadaptarea sălilor de clasă incluzivă;  

• atitudinea cadrelor didactice/părinților față de copii cu CES. 

În scopul depășirii barierelor sus menționate propunem:  

- informarea eficientă în domeniul educației incluzive a tuturor persoanelor care au 

tangențe/interacțiune cu copii cu CES;  

- realizarea mai multor cursuri de formare inițială și continuă a cadrelor didactice în domeniul 

educației incluzive; 

- elaborarea unor strategii politice orientate corect în domeniu;  

- crearea condițiilor de implementare a educației incluzive. 

Datele experimentului de constatare realizat de noi în anul curent pe un eșantion de 67 cadre 

didactice și părinți cu scopul de a determina atitudinea acestora față de incluziunea educațională a 

copiilor cu CES, precum și de a identifica factorii care determină respondenții să nu accepte copii cu 

CES în școala de cultură generală, demonstrează: 

• copiii cu CES trezesc sentimente de milă/compasiune (83,2%), mai rar, indiferență (8,1%), 

respingere (2,1%). Stima și respectul, tristețea, durerea, obligația de a-l ajuta, bunătatea, prietenia, au 

fost menționate extrem de rar (Tabelul 1).  

Respingerea este influenţată de atitudinea existentă în societate „oamenii nu-i respectă, îi 

resping” , dar şi de experienţe şi stereotipuri personale „sunt răi şi nu-ţi dau pace să înveţi”. În jur de 

10 la sută dintre cadre didactice au declarat că faţă de aceşti copii au acelaşi sentiment pe care-l simt 

faţă de toţi copiii.  

În scopul identificării atitudinii faţă de diverse aspecte ale incluziunii copiilor cu CES, 

respondenților li s-a cerut să-şi expună părerea asupra mai multor situaţii. Datele colectate indică că 

cel mai mult respondenții sunt de acord („întru totul sunt de acord” şi „într-o oarecare măsură sunt de 

acord”) să accepte o familie cu copil cu CES, în calitate de vecini (92,7%) sau copilul lor să se joace 

sau să aibă prieteni copii cu CES (79,8%), să accepte o şcoală incluzivă (70,2%) etc. 

 

Tabelul 1. Sentimente manifestate față de copiii cu CES 

Sentimentul trăit cel mai frecvent faţă de un copil cu CES 
% 

Milă 83,2 

Indiferență  8,1 

Respingere 2,1 

Furie 0,4 

Ură  0,4 

Altele (durere sufletească, tristețe, admirație etc.) 4,2 

În acelaşi timp 30,5% nu sunt de acord („nu prea sunt de acord” şi „deloc nu sunt de acord”) ca 

copii lor să stea la  şcoală în bancă cu un copil cu CES. 25,5% sunt de părerea că un copil cu CES 

trebuie plasat în şcoala specială (Tabelul 2). 

Tabelul 2. Manifestarea opiniei față de copii cu CES 
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Sunteţi de acord cu afirmaţia… 

Întru totul  

sunt de 

acord 

Într-o 

oarecare 

măsură,  

sunt de 

acord 

Nu prea 

sunt de 

acord 

Deloc nu 

sunt de 

acord 

Îmi este 

dificil să 

apreciez 

Copilul cu necesităţi speciale trebuie să 

frecventeze grădiniţa / şcoala normală 35,8 31,2 16,3 7,1 9,6 

Copilul cu necesităţi speciale trebuie să fie 

plasat în grădiniţă / şcoală specială 25,5 34,0 17,0 13,2 10,3 

Copilul cu necesităţi speciale poate învăţa în 

grădiniţa / şcoala în care merge şi copilul 

meu 
39,7 30,5 14,2 7,4 8,2 

Copilul cu necesităţi speciale poate sta la 

şcoală în bancă cu copilul meu 35,8 25,2 18,8 11,7 8,5 

Acceptăm să avem vecini o familie care are 

copii cu necesităţi speciale 58,9 33,7 3,2 0,4 3,9 

Copii mei se pot juca / pot avea prieteni copii 

cu necesităţi special 50,4 29,4 9,2 2,1 8,9 

Un copil cu cerinţe educative speciale poate 

avea reuşită şcolară mai bună ca cea a 

copilului meu 
45,4 23,0 12,4 8,5 10,6 

Gradul de acceptare a copiilor cu CES în şcoala în care-şi fac studiile copiii normali a fost 

exprimat de 69,1% dintre respondenți, 17,0% fiind împotrivă şi 13,8%  nu au o poziţie formată în 

acest sens. Tendinţa de reducere a gradului de acceptare a copiilor cu CES în cadrul clasei se menţine 

şi în rândul părinţilor.  62,1% acceptă copiii cu CES, în clasa în care îşi face studiile copilul lor, 21,6% 

sunt împotrivă şi 16,3% nu ştiu. Cel mai mic grad de acceptare a părinţilor se constată în cazul 

acceptării copiilor cu CES, în calitate de coleg de bancă: 53,9% sunt pentru, 27,6%  împotrivă şi 

18,4% nu ştiu (Tabelul 3).  

 

Tabelul 3. Atitudinea părinţilor faţă de incluziunea educaţională a copiilor cu CES 

Aţi fi de acord ca, în şcoala în care îşi face studiile copilul Dvs., să 

înveţe şi copii cu necesităţi speciale? 

Da 73,3 

Nu 23,3 

Nu ştiu 3,4 

Aţi fi de acord ca, în clasa în care îşi face studiile copilul Dvs., să 

înveţe şi copii cu necesităţi speciale? (totalitatea celor care la 

întrebarea anterioară au indicat opţiunea  

Da sau Nu ştiu – 100%) 

Da 93,5 

Nu 6,5 

Nu ştiu 0,0 

Aţi fi de acord ca, în bancă cu copilul Dvs., să stea un copil cu 

necesităţi speciale? (totalitatea celor care la întrebarea anterioară 

au indicat  

opţiunea Da sau Nu ştiu – 100%) 

Da 83,7 

Nu 4,7 

Nu ştiu 11,6 

Părinţii care nu acceptă incluziunea educaţională a copiilor cu CES, în mare parte, au o atitudine 

formată anterior, întrucât 49,4% susţin, pur şi simplu, că locul copilului cu CES nu este în şcoala de 

cultură generală fără a menţiona alte cauze. Doar 13,3% dintre ei au menţionat teama apariţiei unor 

complicaţii, 12,0% teama că va scădea reuşita şcolară a copilului, 9,3%  administraţia va atrage o 
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atenţie mai mare acestor copii. Factorii ce determină respondenții să nu accepte copii cu CES în școala 

de cultură generală sunt prezentați în Tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Factorii ce determină respondenţii să nu accepte copiii cu CES, în şcoala de cultură 

generală 

 Elevi Respondenți  

Nu doresc să am coleg de clasă un copil cu CES/ Nu 

doresc copilul meu să aibă colegi cu CES 10,4 8,0 

Nu doresc să prietenesc cu copii cu CES/ 

Nu doresc copilul meu să prietenească cu copii cu CES 6,3 1,3 

Mă tem că prezenţa copilului cu CES va influenţa reuşita mea 

şcolară/Mă tem ca prezenţa copilului cu CES va influenţa reuşita 

şcolară a copilului meu 
22,9 12,0 

Mă tem că profesorii / administraţia şcolii vor oferi prea multă 

atenţie copilului cu CES, în detrimentul celorlalţi copii 20,8 9,3 

Nu cred că locul unui copil cu CES este în şcoală 18,8 49,4 

Copiii pot să-l jignească 14,6 - 

Vor apărea complicaţii 6,3 13,3 

Vor încurca copilului meu - 8,0 

 

În concluzie. Realizarea cu succes a educației incluzive prevede întâi de toate stabilirea 

barierelor în procesul de implementare și înlăturarea lor, schimbarea și adaptarea continuă a sistemului 

educațional pentru a răspunde diversității copiilor și nevoilor ce decurg din aceasta, oferirea unei 

educații de calitate tuturor în contexte integrate și în medii de învățare comună. 

 

 

 

FAMILIA ŞI ŞCOALA PRIVIŢI CA - AGENŢI AI  SOCIALIZĂRII 

 

COMAN Liliana, doctorand, cercetător ştiinţific stagiar,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: Family and loved ones are kind of society in miniature, an inverted telescope, which 

reproduces in miniature variant way of being of society. Socialization process is not done suddenly, 

but gradually being influenced by factors whose importance varies from one society to another. The 

most important such factors are: family, school, group of friends, work, religion, mass media, etc. In 

addition sociologists have conducted numerous field research to demonstrate the importance of 

gender socialization which will be reflected in this article. 

Keywords: The concept of socialization, socialization primary and secondary socialization, 

family and other participants educational traditions, and values of culture, education, communication 

skills, socialization gender. 

 

Rezumat: Familia şi cei apropiaţi sunt un fel de societate în miniatură, un ochean răsturnat, 

care reproduce în variantă miniaturală felul de a fi al societăţii. Procesul socializării nu se realizează 

dintr-o dată, ci în mod treptat, fiind influenţat de anumiţi factori a căror importanţă variază de la o 

societate la alta. Cei mai importanţi asemenea factori sunt: familia, şcoala, grupul de prieteni, locul 

de muncă, religia, mass media etc În plus sociologii au efectuat nenumărate cercetări de teren pentru 

a demonstra importanţa socializării de gen ceea ce se va reflecta in acest articol.  
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Cuvinte cheie: Conceptul de socializare, socializarea primară şi socializarea secundară, 

familie şi alţi participanţi educaţionali, tradiţiile şi valoriile culturii, educaţia, abilităţi de 

comunicare, socializarea de gen. 

 

Conceptul de socializare este definit, în sens larg, drept un proces prin intermediul căruia o 

fiinţă umană devine membră a unei societăţi. Acest proces de învăţare face posibilă acumularea de 

cunoştinţe, abilităţi, norme,valori, tradiţii etc. de către un individ uman. Grupul acţionează asupra 

individului de la o vârstă foarte fragedă, încă din primii ani de viaţă. Astfel, prin interacţiunea cu 

ceilalţi, părinţi, rude, prieteni ai acestora etc., copilul devine treptat conştient de sine ca individualitate, 

fiind capabil să gândească şi să acţioneze după propria voinţă. Iar reflecţia asupra sinelui este, fără 

îndoială, cea mai importantă componentă a procesului de formare a unui copil în cadrul 

familiei/societăţii, altfel spus, etapele prin care acesta devine o persoană sunt esenţiale pentru 

conturarea profilului cultural al fiecărui om. 

Interacţiunea cu ceilalţi este o premisă esenţială pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare şi 

de înţelegere. O distincţie importantă trebuie operată între două tipuri de socializare, şi anume: 

socializarea primară şi socializarea secundară. Socializarea primară, pe de o parte, are loc în 

perioada infantilă şi în copilărie şi se referă, în principal, la familie sau la celelalte persoane care se 

ocupă cu îngrijirea copilului. Acest tip de socializare constituia baza pe care se sprijină întregul proces 

de formare a copiilor. Familia şi cei apropiaţi sunt un fel de societate în miniatură, un ochean răsturnat, 

care reproduce în variantă miniaturală felul de a fi al societăţii. Comparaţia nu este totuşi fidelă în sens 

absolut; specificitatea acestui tip de socializare stă în faptul că afectivitatea/iubirea este dominantă, nu 

există propriu-zis niciun conflict de interese între părinţi şi copii (cel puţin nu până la momentul în 

care copii ajung la vârsta adolescenţei) în timp ce, ulterior, în momentul în care copilul trebuie să se 

integreze într-o comunitate formată din alţi membri decât familia, de tipul celei preşcolare sau şcolare, 

cuvântul de ordine nu va mai fi iubirea necondiţionată, ci, mai degrabă, adaptarea la o situaţie în care 

fiecare copil în parte îşi urmăreşte propriul interes. Cu alte cuvinte, se poate constata o ruptură 

semnificativă între tipul de socializare oferit de familie, în cadrul căruia copilul este privit ca pe un 

centru al universului şi momentul desprinderii relative de familie şi a integrării într-o nouă structură 

socială de tipul şcolii, unde fiecare copil în parte constituie un centru al lumii, expresie cu o evidentă 

miză simbolică. 

Socializarea secundară se referă la acea perioadă din copilărie în care un copil începe să 

interacţioneze în mod puternic şi cu alte medii sociale decât cea strict familială. Contactul cu alţi copii, 

dar şi cu adulţii diferiţi de proprii părinţi îl ajută pe copil să  înţeleagă că mai există şi un alt univers 

social în afara familiei. În plus, pe măsură ce creşte, copilul se va desprinde treptat de controlul direct 

exercitat de părinţi şi va căuta să se integreze într-un grup format din colegi/prieteni/cunoscuţi, acest 

grup fiind un foarte important agent de socializare. Acest tip de socializare funcţionează în acelaşi sens 

cu activităţile de tip formal, de exemplu, şcoala sau job-ul, însă, adesea, ea are un ritm şi o intensitate 

mai mare decât aceste activităţi. 

Procesul socializării nu se realizează dintr-o dată, ci în mod treptat, fiind influenţat de anumiţi 

factori a căror importanţă variază de la o societate la alta. Cei mai importanţi asemenea factori sunt: 

familia, şcoala, grupul de prieteni, locul de muncă, religia, mass media etc. 

În cadrul societăţilor europene şi nu numai, familia este, fără îndoială, cel mai important agent 

al socializării. Procesul socializării se află în legătură directă cu una dintre funcţiile esenţiale ale 

familiei, şi anume, creşterea şi educarea copiilor. Contactul primar al omului cu semenii săi are loc în 

cadrul familiei, acesta fiind mai întâi bebeluş şi, ulterior, copil, ceea ce presupune o serie de 

interacţiuni cu ceilalţi membri ai familiei. 

În literatura sociologică consacrată familiei, aceasta este privită drept un grup de indivizi, în 

cadrul acesteia existând o conexiune între generaţii diferite [1]. Relaţia cea mai frecventă este aceea 

dintre părinte şi copil. O altă trăsătură de bază a familiei este faptul că membrii acesteia stabilesc 

contacte intime, bazate pe angajamente reciproce, încredere, respect şi un profund sentiment de 

obligaţie ce se poate întinde pe parcursul întregii vieţi. Între părinţi se stabilesc relaţii de natură 

sexuală, iar toţi membri familiei se orientează către atingerea unor obiective prin intermediul 

„achiziţionării, alocării şi distribuirii resurselor (de exemplu, timp, bani,spaţiu  şi contact direct, 

personal)”. În anumite situaţii, există în unele familii un sentimentprofund de apartenenţă, care-i 
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uneşte pe membri acesteia şi le conferă un sens mai profund decât acela al identităţii de sine; în acest 

caz, valorile, normele, convingerile, scopurile etc. specifice familiei sunt interiorizate într-un grad 

foarte înalt.  membri familiei apare un sentiment de dezagregare; legăturile dintre aceştia nu au 

dispărut cu totul, însă ele au căpătat un caracter formal accentuat, ei comunică, dar lipsesc entuziasmul 

şi aşteptările reciproce. 

O componentă importantă a procesului socializării este socializarea de gen. În timp ce sexul 

fiecărei persoane este un dat, este primit de fiecare la naştere, în schimb, problema apartenenţei la un 

anumit gen presupune un adevărat proces de învăţare. Socializarea de gen se referă la modalitatea în 

care fetele şi băieţii învaţă cum să acţioneze, cum să se comporte în societatea în care sunt crescuţi. 

Socializarea de gen se produce atât la niveldirect/explicit, cât şi indirect/implicit. De exemplu, fetele 

sunt învăţate în mod explicit să adopte un anumit comportament, să fie sensibile şi neconflictuale, în 

timp ce băieţilor li se sugerează că e bine să aibă un temperament mai dur, că ei nu trebuie să plângă şi 

să se vaite. Socializarea de gen presupune alegerea unor tipuri de haine specifice fiecărui sex, sau 

culori potrivite fetelor şi altele băieţilor (culoarea roz este pentru fete, iar cea albastră pentru băieţi 

etc.), sau anumite tipuri de jucării (fetele se joacă cu păpuşile, iar băieţii cu maşinuţele sau roboţii), dar 

şi activităţi fizice diferite (fetele sunt orientate către dans sau pictură, în timp ce băieţii sunt îndrumaţi 

către sporturi ce presupun efort fizic intens). Ceea ce duce adesea la crearea unor adevărate 

stereotipuri, care însă nu sunt conştientizate cu adevărat de părinţi. De altfel, sociologii au efectuat 

nenumărate cercetări de teren pentru a demonstra importanţa socializării de gen. De exemplu, un 

studiu efectuat asupra unor copii din Australia cu vârste între 6 şi 7 ani a arătat faptul că băieţii sunt 

implicaţi în activităţi sportive, în timp ce fetele sunt preocupate de balet şi dans [2]. În Senegal, 

jocurile preferate ale fetelor au legătură cu activitatea casnică şi se desfăşoară de-a lungul întregii 

copilării, în timp ce băieţii au un mod similar de joacă, dar numai până la vârsta de doi ani, după care 

joaca lor include imitarea activităţii tatălui, respectiv activităţi precum vânătoarea sau părăsirea 

locuinţei. De asemenea, mamele din aceeaşi ţară se arată a fi mult mai dispuse să le ceară fetelor să 

muncească decât băieţilor, precum şi să le implice pe acestea în activităţi care presupun un grad mai 

mare de responsabilizare. 

Acest tip de socializare are însă şi anumite consecinţe, care au fost analizate amănunţit de către 

sociologi. Mai întâi, se fac diferenţe între copii în ceea ce priveşte sarcinile care li alocă [1]. Fetele 

sunt îndrumate pentru a se implica în activităţi/jocuri asemănătoare cu activităţile casnice şi sociale ale 

mamei, precum şi de a o ajuta pe aceasta în treburile gospodăriei, în timp ce băieţii sunt orientaţi către 

un cu totul alt gen de activităţi. În al doilea rând, chiar şi atunci când copiii desfăşoară activităţi 

similare, acestea sunt etichetate de către adulţi în funcţie de sexul acestuia. Astfel, dacă o fată practică 

un anumit sport mai dur împreună cu băieţii, ea va fi caracterizată drept agresivă, în timp ce partenerii 

ei de joacă de sex masculin vor fi priviţi ca şi cum nu ar fi făcut nimic excepţional, ci sunt doar plini 

de energie şi foarte activi. În final, trebuie remarcat că părinţii şi adulţii în general se poartă diferit cu 

copiii încă de la naştere şi aceasta datorită genului acestora; fetelor li se repetă că sunt foarte frumoase, 

adevărate prinţese, li se vorbeşte pe un ton scăzut şi cu multă delicateţe; în timp ce băieţii nu au parte 

de acelaşi tratament din partea persoanelor adulte, expresia cea mai frecventă pe care persoanele 

mature o folosesc în prezenţa lor este aceea de creşte mari, ca şi cum copilăria nu ar fi pentru ei decât 

o simplă etapă de trecere, ceea ce este cu adevărat important în viaţa lor urmând să se petreacă abia 

când nu vor mai fi copii. Însă familia nu este singurul agent al socializării. Şcoala reprezintă un alt 

factor, a cărui influenţă în cadrul acestui proces nu poate fi pusă la îndoială. Diferenţa esenţială dintre 

familie în calitatea sa de agent al socializării şi şcoală stă în caracterul instituţionalizat, pronunţat 

formal al acesteia din urmă. De aici rezultă faptul că şcoala reprezintă un pas esenţial în vederea 

dobândirii abilităţilor de integrare şi convieţuire cu ceilalţi în cadrul unei societăţi. Sarcina esenţială a 

şcolii din acest punct de vedere este nu numai aceea de a-i învăţa pe copii diverse abilităţi sau de a le 

furniza o multitudine de informaţii şi cunoştinţe, ci, mai ales, aceea de a-i pregăti pe aceştia pentru 

viaţa în societate, de a-i forma în sensul asimilării valorilor şi normelor specifice lumii sociale în care 

s-au născut şi urmează să-şi dezvolte viaţa de adult. Experienţa socializării prin intermediul şcolii îl 

obligă pe copil să se confrunte cu situaţii inedite, imposibil de întâlnit în viaţa în familie. Este vorba 

mai întâi de supunerea în faţa unui nou tip de autoritate, reprezentată de învăţător(oare) şi ulterior de 

profesor(oară), în speţă o persoană străină, din afara familiei sau cercului de prieteni ai acesteia. Ceea 

ce înseamnă în mod evident un nou tip de abordare a relaţiilor cu adulţii, din care lipseşte acea unic 
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determinare şi orientare pe care o arată părintele copilului său. Pe de altă parte, copilul se confruntă 

acum cu existenţa unui regulament impersonal, ce nu ţine cont de caracteristicile fiecărui copil în 

parte, sau de nevoile particulare ale acestuia, ci îi tratează pe toţi copii la fel, impunându-le diverse 

obligaţii, dintre care cea mai importantă este aceea de a se comporta fel ca şi ceilalţi, de a lăsa 

deoparte ceea ce îi dictează bunul plac şi de a articipa alături de colegi la activităţile comune. 

Şcoala modernă pune accentul pe evaluare, o tendinţă din ce în ce mai accentuată a sistemului 

educaţional fiind aceea de a universaliza criteriile de apreciere şi evaluare, de a le standardiza la 

maximum. Această standardizare pune însă anumite probleme care au fost semnalate de diverse studi 

efectuate de antropologi şi sociologi. De pildă, unul dintre testele celebre de inteligenţă este testul 

labirintului lui Porteus, în cadrul căruia subiectul trebuie să traseze o linie printr-un labirint (sau o 

serie de labirinturi din ce în ce mai complexe) astfel încât să reuşească să iasă din labirint într-un timp 

cât mai scurt. Nivelul inteligenţei se află în relaţie indirectă cu durata necesară rezolvării testului: cu 

cât durata este mai mică, cu atât este mai mare nivelul I.Q.-ului. Însă, atunci când acest test a fost 

administrat aborigenilor din Australia, s-a constatat că aceştia aveau nevoie de un timp foarte 

îndelungat pentru a rezolva testul, ceea ce sugera un nivel al inteligenţei foarte scăzut [3]. Însă 

lentoarea de care ei dădeau dovadă nu era nici pe departe un semn al lipsei de inteligenţă, ci se explică 

prin faptul că aborigenii nu se grăbiseră niciodată în viaţa lor şi nici nu fuseseră vreodată grăbiţi de 

cineva. De aici, rezultă faptul că administrarea unor asemenea teste nu trebuie să fie făcută 

nediferenţiat; antropologii au demonstrat că, în realitate, ele nu măsoară inteligenţa nativă a unei 

persoane, ci doar gradul în care un individ împărtăşeşte aceleaşi valori şi norme cu persoana care a 

realizat respectivul test de inteligenţă. Mai departe, studiile efectuate de antropologi au evidenţiat 

faptul că trebuie operată distincţia dintre practicile corespunzătoare socializării moderne şi cele ale 

socializării premoderne. 

Astfel: 

- învăţarea premodernă are caracter esenţialmente practic, contextual, fiind profund 

personalizată; modalitatea de învăţare cea mai frecvent utilizată de către copii este imitaţia; 

- învăţarea modernă este abstractă, formală, manifestând tendinţe profunde de generalizare; 

copiii învaţă prin intermediul şcolii. 

O ilustrare a modului în care funcţionează modul de gândire premodern, primitiv în raport cu 

cel modern este reprezentată de cercetările efectuate de psihologul sovietic Alexander Luria (1902-

1977) în regiunile Uzbekistan şi Kirghistan [apud.3]. Astfel, Luria le cerea diverselor persoane cu care 

se întâlnea în aceste zone să finalizeze unele raţionamente de tipul: În nordul îndepărtat, acolo unde 

totul este acoperit de zăpadă, toţi urşii au culoarea albă. Novaia Zemlia se află în nordul îndepărtat. Ce 

culoare au urşii care trăiesc acolo? Psihologul a constatat că există două tipuri de răspunsuri la acest 

silogism. Persoanele care aveau o minimă pregătire şcolară au răspuns imediat „albă”, spre deosebire 

de aceia care nu frecventaseră niciodată şcoala şi care au răspuns invariabil: „Nu am fost niciodată la 

Novaia Zemlia. De unde să ştiu eu ce culoare au urşii acolo?”. Un alt exemplu furnizat de acelaşi 

psiholog se referă la situaţia în care localnicilor li se arată fotografii ce reprezintă un topor, un ciocan, 

un fierăstrău şi un butuc/o bucată de lemn, fiind întrebaţi care dintre obiecte nu se încadrează în 

aceeaşi categorie cu celelalte. Respondenţii care nu fuseseră la şcoală au răspuns că toate obiectele 

sunt din aceeaşi categorie.  

Luria a încercat să le explice totuşi să le sugereze că butucul nu se încadrează, însă ceilalţi au 

replicat pe un ton vehement că e nevoie de butuc, în caz contrar atât toporul, cât şi ciocanul şi 

fierăstrăul nu se pot utiliza, devin inutile în absenţa butucului de lemn. În schimb, oamenii care aveau 

fie şi o minimă educaţie şcolară au recunoscut imediat butucul ca făcând notă discordantă în raport cu 

celelalte trei obiecte, ceea ce ne arată că aceştia reuşeau să-şi reprezinte categoria abstractă de 

„unelte”. De altfel, înseşi formele geometrice erau percepute de respectivii respondenţi lipsiţi de 

educaţie şcolară nu ca forme abstracte, ci prin intermediul similitudinilor dintre acestea şi diverse 

obiecte din viaţa curentă. Astfel, cercul era desemnat ca fiind o farfurie, o găleată, un ceas sau luna; 

pătratul era o oglindă, o uşă sau o casă. În concluzie, reprezentările acestor oameni sunt strâns legate 

nu de diverse principii abstracte, ci de activităţile din viaţa de zi cu zi. Ei erau, într-un fel, prizonierii 

absoluţi ai acestei vieţi cotidiene. Experienţa personală era astfel valorizată la nivel maxim; logica şi 

raţionamentele nu reuşeau să pătrundă dincolo de această legătură imposibil de desfăcut cu viaţa şi 

mai ales cu abordarea practică a vieţii[4]. 
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CONŢINUTUL/ CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

CORLADE Eduard, doctorand, profesor grad 1,  
Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mageron”, Bacău, România 

 

Abstract: Today, more than ever, experts are concerned about a complete definition of the 

concept „contents of the teaching” or „contents of education”. It can be observed the use of plural. 

Singular-plural game is mostly utilized for the fact that in official documents, it is used the term 

"content" to indicate the fact that it is about an assembly or an articulated system of objectives and 

specific knowledges to a certain level of achievement, while "the educational content of education" 

emphasizes that, on the one hand it is about formal, non-formal and informal educational contents. 

The contents of education is a set of knowledge, skills, values and the behavior, materialized as 

a form of degree programs and selected according to the aims and objectives of each institution in a 

society. These contents, categorized on levels or types of schools, on classes and on disciplines, are 

the result of elaborations in a pedagogical purpose and makes the subject to a specific process: 

learning. 

  

Conţinuturile învăţământului 
Într-o accepţie foarte largă a termenului conţinuturile  învăţământului  includ toate informaţiile 

descrise şi organizate atât sub formă de program oficializat, cât şi sub formă de conţinuturi latente 

sau implicite. Altfel spus, tot ceea ce se comunică  prin  şcoală/grădiniţă  oficial  şi  neoficial,  inclusiv  

prin  calitatea  vieţii şcolare, atitudinile cadrelor didactice, contextul moral relaţional etc. 

Conţinuturile  învăţământului,  în  sens larg, include atât conţinuturile învăţământului cât şi pe 

cele ale educaţiei non- formale, informale. Prin caracterul său predominant formativ şi educativ, 

învăţământul trebuie să vizeze, deci, conţinuturile în sensul definit mai sus, „cunoştinţele” fiind 

doar o parte, un aspect al acestora. Din ce în ce mai mult este scos în evidenţă faptul că nu trebuie să 

punem semnul egalităţii între conţinut şi cunoştinţe. Acestea din urmă sunt numai o parte a 

componenţei conţinuturilor. 

În demersurile legate de elaborarea programelor şi a manualelor, dar şi în utilizarea lor de către 

practicieni(educa toare, învăţători , profesori), trebuie să distingă următoarele tipuri de cunoştinţe: 

▪ cunoştinţele  de  bază,  indispensabile  adaptării  copilului,  elevului  la condiţiile concrete în 

care trebuie să trăiască; 

▪ cunoştinţele  funcţionale  care  ajută  la  structurarea  gândirii  copiilor/ 

elevilor şi care permit ulterior asociaţii, transferuri şi aplicaţii 

▪ cunoştinţele cu rol de „pasarelă” sau „idei ancoră” care sunt utile copilului/  elevului  la  un  

moment  dat  pentru  a  face  posibile  achiziţiile ulterioare; 

▪ cunoştinţele care produc copiilor/ elevilor plăcerea de a cunoaşte  şi  care  adesea  pătrund  sub  

formă  de  cultură,  am  putea vorbi de „cunoştinţe gratuite” (nu în sensul peiorativ) 

▪ cunoştinţe   „sterile”;   este   vorba   de   informaţii   care   nu   servesc copilului la nimic, ci 

încarcă doar memoria 

http://ro-en.gsp.ro/index.php?d=e&q=assembly
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În  sens  mai  larg,  conţinutul  învăţământului  este  acel  ansamblu  coerent organizat  şi   

etapizat pe trepte de şcolarizare care include cunoştinţe, convingeri, modele atitudinale şi  

comportamentale, concepţii despre om  şi menirea sa în societate, abilităţi intelectuale, profesionale 

şi artistice prin care se vizează formarea unei personalităţi armonioase şi multilaterale, în 

concordanţă   cu   cerinţele   actuale   şi   viitoare   ale   dezvoltării   societăţii  .  

Dinamica/ flexibilitatea conţinutului învăţământului 

Conţinutul  învăţământului  are  un  caracter  istoric  şi  flexibil.  Dinamica  sa  este influenţată  de  

o  varietate  de  factori.  Schimbările  în  conţinutul  învăţământului sunt  semne vizibile de  adaptare 

instituţională  a  acestuia  la  condiţiile  unei societăţi mobile. Încă în deceniul  şapte al secolului 

trecut, Gaston Berger ne avertiza asupra „accelerării istoriei” şi a consecinţelor ce decurg pentru 

omul de azi. Totul în lume – spune el – se mişcă într-un astfel de ritm încât schimbarea a devenit 

perceptibilă oricărui om. În această împrejurare viitorul nu mai poate fi  prevăzut  cu  siguranţa  

generaţiilor  anterioare, iar o parte  din cunoştinţele preţuite acum, într-un timp relativ scurt vor fi 

depăşite
1
 . Factorul  care  exercită  cea  mai  puternică  influenţă  este  revoluţia ştiinţifică  şi 

tehnologică.  Datorită acesteia, informaţiile ştiinţifice elaborate au crescut în progresie geometrică, au 

apărut noi domenii sau discipline ştiinţifice, s-au dezvoltat  noi  tehnologii bazate mai  ales  pe  

microelectronică  şi  informatică,  a crescut gradul de informatizare a întregii societăţi etc. 

Organizarea conţinutului învăţământului presupune formularea de răspunsuri adecvate la 

următoarele întrebări: 

▪ Cum reacţionează învăţământul faţă de „explozia informaţională”: prin multiplicare 

cantitativă sau prin esenţializare şi restructurare calitativă? 

▪ Cum  sunt  anticipate  şcolar  schimbările  din  ştiinţă,  tehnică,  artă, cultură? 

▪ Care   este   structura   culturii   generale   într-o   epocă   de   avalanşă informaţională? 

▪ Ce raport optim se poate stabili între cultura generală şi specializarea profesională? 

▪ Ce pondere ar trebui să aibă conţinuturile care se referă la pregătirea ştiinţifică, profesională 

şi culturală în ansamblul conţinutului învăţământului? 

▪ Care sunt conţinuturile care asigură pregătirea pentru educaţia permanentă? 

Conţinuturile  educaţiei  moderne  sunt  puternic influenţate  de  cel  puţin  trei categorii de 

factori şi condiţii, ce acţionează nu exclusiv, ci corelat: 

▪  multiplicarea surselor şi mesajelor lumii contemporane 

▪ modificările în structura finalităţilor educaţiei 

▪ necesitatea   construirii   unităţii   şi   integralităţii   personalităţii   elevilor
2 

Strategii de integrare a conţinuturilor 

Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competenţe 

care sunt de regulă formate disparat, în interiorul  diferitelor  discipline.  Aceste  teme  sau  competenţe  

au  o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la 

formarea unor valori şi atitudini 

O analiză a strategiilor de încorporare a noilor cunoştinţe din toate domeniile de activitate 

ştiinţă, tehnică, cultură, artă, sport etc.) evidenţiază faptul că acestea au fost şi sunt ghidate, de regulă, 

după principii polare (Lazăr Vlăsceanu): 

▪  diferenţiere sau integrare? 

▪  cultură generală sau specializare? 

▪  prescriptiv-obligatoriu sau opţional? 

Se  disting,  prin  urmare,  trei  axe  constitutive  ale  organizării  conţinuturilor,  pe care le 

prezentăm succint în continuare. 

Axa diferenţiere sau integrare a conţinuturilor 

Cunoaşterea umană se află astăzi într-un proces ce se adaugă celor deja existente. Fiecare  

disciplină  constituită  militează  pentru  propria  consacrare  nu numai  în  plan  ştiinţific,  dar  şi  în  

planurile  de  învăţământ.  Şi  pentru  că şcoala  nu  poate  rămâne  în  urma  dezvoltării  cunoaşterii,  

adaugă  noi discipline  în  planurile  de  învăţământ, ceea ce conduce la atingerea unui prag  de  

                                                           
1 Berger,G.,  Omul modern  şi  educaţia  sa,  Editura  Didactică  şi  Pedagogică,  Bucureşti 
2 D‘Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Bucureşti, EDP, 1984 
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saturare,. Ca atare apar unele consecinţe negative: proliferarea   activităţilor şcolare, aglomerarea de 

cerinţe, accentuarea predării în dauna învăţării, apariţia redundanţei informaţionale etc.  

O caracteristică majoră a  paradigmei   moderne   în   educaţie   este accentuarea  şi  valorizarea  

excesivă  a  funcţiei  informative  în  raport  cu funcţia  formativ-educaţională.  Acest  fapt  este  o  

consecinţa  firească  a primatului obiectului asupra subiectului cunoaşterii, a structurării riguroase a 

cunoştinţelor şi ierarhizarea ştiinţelor. Această  situaţie  este  caracterizată  foarte  sugestiv  de  

profesorul  Emil Păun prin ceea ce domnia  sa numeşte “metafora oraşului”
1
. Consecinţa  cea  mai  

evidentă  a  acestei  situaţii  în  plan  curricular  o constituie structura monodisciplinară a disciplinelor 

de învăţământ, care- şi împart şi-şi delimitează într-o manieră rigidă domeniile de cunoaştere şi 

învăţare şcolară, cvasiabsenţa relaţiilor de tip pluri- şi interdisciplinar.  

Putem asemui acest peisaj curricular cu un oraş care este construit cu străzi paralele şi  

perpendiculare  unele  pe  altele,  singurele  zone  de întâlnire fiind intersecţiile riguros delimitate şi 

regularizate prin prezenţa semafoarelor şi semnelor de circulaţie care nu permit încălcarea regulilor. 

Străzile  pot  fi  considerate  ca  fiind  disciplinele  de  studiu  care funcţionează  de  sine  stătător  şi  

se întâlnesc  foarte  rar  în  “intersecţii” predeterminate şi riguros delimitate şi care nu permit cooperări 

efective întrucât  intersecţiile sunt locuri pentru oprire tocmai pentru  a  evita contactul cu “vehiculele” 

sau “pietonii” care vin din altă direcţie. Putem schimba uneori denumirea străzilor (a obiectelor de 

învăţământ), putem realiza anumite modificări arhitecturale pe fiecare stradă, putem scurta sau 

prelungi străzile, putem chiar adăuga străzi noi, dar aceste străzi nu afectează  structura  de  bază  a  

oraşului  (deci  a  Curriculumului).  Este ceea ce numim “ metafora oraşului” (Emil Păun, Pedagogie). 

În asemenea condiţii, în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de 

integrare. „Explozia informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la 

esenţializare, la integrare. Esenţializarea poate fi exprimată prin ceea ce Mircea Maliţa a numit „legea 

cunoştinţelor utile descrescânde”. Potrivit acestei legi, în condiţii de creştere exponenţială a 

informaţiei, „volumul cunoştinţelor utile descreşte, crescând însă instrumentarul minimal cu care 

prelucrăm faptele  de  care  avem  nevoie”
2
   

Prin  urmare,  în  locul  coincidenţelor  dintre  obiectul  de  învăţământ  şi disciplina ştiinţifică, 

se optează pentru „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline. 

Planul cadru pentru învăţământul preuniversitar din ţara noastră caută o soluţie pentru această 

problemă. Deşi nu este o rezolvare ideală modul de organizare a disciplinelor de învăţământ  încearcă 

să sugereze intenţia de a găsi soluţii pentru integrarea cunoştinţelor. Astfel, obiectele de  învăţământ  

sunt  grupate  pe  arii curriculare,  şapte  la  număr, şi anume: Limbă şi comunicare, Matematică,  Om   

şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologie, Consiliere şi orientare.  

În concepţia autorilor, aria curriculară reprezintă un grupaj de discipline care  au  în  comun  

anumite  obiective  de  formare. Între cele  şapte  serii curriculare există un echilibru dinamic. Raportul 

între ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta elevilor şi de specificul vârstelor curriculare 

(Curriculum Naţional).  

O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare/preşcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu 

toate avantajele sale, şi-a dovedit propriile dificultăţi şi limite: 

▪  imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate; 

▪  dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea obiecte integrate de învăţământ; 

▪  lipsa de tradiţie pedagogică a integrării; 

▪  opoziţia  latentă  sau  activă  a  educatorilor  faţă  de  tendinţele integratoare. 

Axa cultură generală sau specializare a conţinuturilor? 

Această  raportare  are  deja  o  tradiţie;  de  aceea,  dezbaterea  şi  analiza pedagogică  se  

menţin  încă  în  actualitate.  Această  tendinţă  preocupă sistemele de învăţământ de pretutindeni.  

În  organizarea  conţinuturilor,  s-a  pus  şi  se  pune  accent  fie  pe  o informaţie generală, cât 

mai cuprinzătoare, fie din contră, pe cultivarea de   timpuriu  a   specializării   profesionale.   

Sensurile şi domeniile de cuprindere  ale  culturii  generale şi  specializării  sunt  istoric  constituite, 

prin  urmare  se  schimbă  odată  cu  modificările  în  cunoaştere,  cultură, societate   şi   viaţa   

productivă. De exemplu, într-o perioadă,  cultura generală  putea  cuprinde  cât  mai  multe  informaţii  

                                                           
1 Păun E., Potolea D.,(coordonatori), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
2 Botkin,J.W.,  M.  Maliţa,  Orizontul  fără limite al învăţării, Bucureşti, 1981, Editura Politică 
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din  lumea  culturii umaniste,  la care  s-au  adăugat  apoi  şi  cele  din  unele  domenii  ale ştiinţei.  

Astăzi  cultura  umanistă  şi  cultura  ştiinţifică  sunt  completate  cu elemente ale culturii tehnologice. 

Este de aşteptat ca în perspectivă cine nu are abilităţi şi cunoştinţe de operare cu calculatorul, cu greu 

să poată pretinde că are o cultură generală adecvată acestei etape.  

Cultura  este,  aşadar,  restructurator  aditivă  şi  nu  exclusivă.  Dominanta contemporană a 

culturii tehnologice nu trebuie să conducă la diminuarea  sau  chiar  la  excluderea  culturii  umaniste  

din  fondul  de cultură generală. Situaţia se  pune asemănător şi din perspectiva specializării. În  urmă  

cu  o  sută  de ani, cineva putea  pretinde  că  este specialist  în  fizică. Specializările în domenii foarte  

restrânse apar şi dispar cu  rapiditate. De aceea, astăzi orice specialist are nevoie de o cultură  generală 

de specialitate. Dincolo  de aceste caracteristici, cultura generală şi specializarea nu sunt şi nu trebuie 

să fie considerate ca  reciproc exclusive, ci mai degrabă  complementare.    

În ultimele decenii s-au conturat din această perspectivă cel puţin două direcţii de organizare a 

conţinuturilor: 

▪  planul de învăţământ centrat pe o formaţie generală cât mai cuprinzătoare; 

▪  din contră, cultivarea de timpuriu a specializării profesionale. 

Sistemele  care  s-au  orientat  spre  prima  variantă,  promovarea  unui sistem coerent de valori 

şi principii, vizau formarea unui public omogen, a  unor  persoane capabile de  performanţe  autonome  

în  producţie, creative etc.  

Orientarea  spre  specializarea  timpurie  şi  aprofundată  a  generat  pe termen  scurt  o  creştere  

a  eficienţei, dar a sporit pe termen  lung mobilitatea  socială  şi  profesională,  diversificând  sistemele  

valorice şi limitând participarea socială (Jean Thomas).  

Opţiunea care s-a dovedit cea mai eficientă este aceea în care accentul este pus pe formaţii de 

profil larg, pe baza cuceririlor ştiinţei şi tehnicii, ale cunoaşterii umane, pentru a realiza condiţiile de 

mobilitate crescută a profesiilor şi specializărilor. Prin urmare, restabilirea unităţii şi coerenţei s-ar 

putea obţine nu prin ierarhizarea disciplinelor specializate produse de „explozia informaţională”, ci 

prin selecţia unui corpus unitar de cunoştinţe, a unui „curriculum comun” obligatoriu pentru toţi, care 

să constituie baza unei specializări.    

Axa discipline obligatorii sau opţionale? 

Din perspectiva acestei axe, practica pedagogică ne oferă exemple de planuri de învăţământ 

în care: 

▪ sunt incluse numai disciplinele obligatorii şi comune pentru toţi elevii - varianta prescriptivă; 

▪ sunt  prevăzute discipline opţionale şi facultative (pe  lângă disciplinele obligatorii şi comune) 

- varianta opţională. 

Atât  una  cât  şi  cealaltă  variantă  au  ca  notă  specifică  măsura  în  care elevul/preşcolarul are 

latitudinea să decidă asupra modului de construcţie a formaţiei sale. În   varianta   prescriptivă,   planul   

de învăţământ este obligatoriu, elaborat de factori de decizie, iar elevul se conformează. În varianta 

opţională, dintr-o listă a ofertelor, elevul decide ce discipline va parcurge.  

În  ce  priveşte  planul-cadru  de  învăţământ  din  ţara  noastră  se  poate spune  că  începutul  a  

fost  făcut  în  sensul  introducerii  unor  discipline opţionale la toate nivelurile de şcolarizare. Din 

punct de vedere formal, această  tendinţă  de  modernizare  a  învăţământului  este  relativ  bine 

reprezentată.  

Sunt diferenţiate astfel discipline din trunchiul comun, obligatoriu pentru toţi  copiii,  şi  

disciplinele opţionale. Şcoala este cea care trebuie să asigure un raport optim între disciplinele 

obligatorii şi cele opţionale.  

Trunchiul comun corespunde numărului minim pentru fiecare disciplină obligatorie în parte. 

La aceste discipline se adaugă disciplinele opţionale care se împart în mai multe categorii: 

▪   opţionalul derivat dintr-o disciplină  studiată,  ca  adâncire  a acesteia,  dincolo  de  extinderi,  

respectiv  dincolo  de  maximum admis ca număr de ore în cadrul unei arii curriculare; 

▪  opţionalul,  ca  alte  discipline  decât  cele  menţionate  în  cadrul ariei curriculare. 

Axele prezentate mai sus sunt polarizate. Între extreme pot fi identificate diverse opţiuni. 

Rareori se întâmplă să se consacre varianta pură a unui pol sau altul. Mai mult, în planificarea 

conţinuturilor se realizează o serie de combinaţii.  
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Abstract: A more complete understanding of the curriculum is facilitated by a thoroughgoing 

study of the three perspectives of analysis: procedural perspective, it allows understanding the 

curriculum as a continuum that starts with some questions for which trying to answer means 

undergoing some project-steps, implementation, evaluation; structural perspective, is offering the 

chance to work with a set of concepts commonly used in professional practice (Finals / objectives, 

contents, time, teaching-learning strategies, assessment strategies); product perspective (for 

stretching reasons the theme will be addressed below), which will insist on the multitude materials 

that a teacher or other central or local institutions and organizations develops and use in the 

instructive educational activity. Also, it has insisted on the levels of development of the curriculum, 

focusing on the operational level (including some operationalization techniques, given the fact that 

some students did not have during the training the opportunity to study thoroughly a relatively new 

discipline - the curriculum theory). 

 

ANALIZA CURRICULUMUI DIN PERSPECTIVA PROCESUALĂ ŞI PERSPECTIVA 

STRUCTURALĂ 

Putem afirma că de la primele forme organizate de educaţie s-a recurs la selecţia unor 

conţinuturi, la stabilirea unor forme de organizare, a unor modalităţi de iniţiere şi a unor criterii de 

apreciere a nivelului de realizare a intenţiilor propuse de către cei ce ofereau educaţia. Ce altceva erau 

septem artes liberales ( cu organizarea disciplinelor în două pachete – trivium şi quatrivium), sau 

septem probitates( cele şapte virtuţi, necesare educaţiei cavalereşti), sintagmente prezente în şcolile 

mănăstireşti din Evul Mediu, dacă nu  curriculum ? 

Etimologic, curriculum provine din limba latină (curriculum/curricula) şi desemnează : 

a) în sens propriu: teren, câmp de curse sau cursa propriu-zisă;  alergare, cursă ; 

b) în sens figurat: Curriculum solis/lunae/vitae= curs al Soarelui/Lunii/Vieţii ; ″mersul circular 

al soarelui″ 
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Până la actuala  accepţiune a termenului de  curriculum amintim faptul că au fost o serie de 

dezbateri contradictorii care au condus la confuzii şi neînţelegeri. Pe de o parte, conservatorii, 

înţelegeau prin curriculum,  conţinuturi instrucţional- educaţionale (planuri de învăţământ, programe, 

manuale; subiecte, teme, arii de studiu), iar pe de altă parte, reformiştii, l- au extins  asupra  întregii 

didactici şi, in extremis, asupra întregii experienţe de învăţare de care beneficiază un individ, în 

contexte educaţionale şcolare, extraşcolare şi   chiar   informale   (în   familie   şi   în   comunitate).   

Obiectivele   şi metodologiile de predare - evaluare, precum şi organizarea/ structurarea situaţiilor de 

învăţare în afara şcolii sunt considerate de aceştia din urmă inseparabile de conţinuturi. Unitatea lor 

sistemică este desemnată prin conceptul de curriculum
1
. 

Alte consideraţii pe care pedagogi de notorietate le-au făcut asupra semnificaţiei acestui concept 

şi au optat pentru evidenţiere relaţiilor dintre conţinuturi – obiective – activităţile elevilor: Hellene 

Kay, în lucrarea „Secolul copilului”,  deplasează   accentului   de   la   conţinutul învăţării,  de  la  

materie,  de  la  disciplina  de  studiu  spre  cel  care  se  află  în câmpul  influenţelor  educative, 

copilul/elevul; J.Dewey,  în lucrarea  ”The  Child  and  Curriculum”( 1902)  atrăgea  atenţia asupra 

pericolului de a interpreta, ca fiind două realităţi independente, autonome, disciplinele studiate în 

şcoală (ce se învaţă) şi, respectiv, experienţa  de  învăţare  a  copilului,  organizată  în  şcoală  (cum  

se învaţă). „Curriculum-ul şcolar şi universitar prezintă întregul organizat al adevărului asimilat prin 

cunoaştere”. În 1918, Bobbit,   F., în cartea ”The   Curriculum”   critica   explicit   înţelesul tradiţional   

al   termenului,  ca fiind restrictiv şi extindea   aria semantică a conceptului de curriculum la întreaga 

experienţă de învăţare  a  copilului,  dobândită  atât  în  şcoală,  în  contextele  formale, cât  şi  în  afara  

şcolii,  prin  activităţi  de  tip  nonformal  sau  extraşcolar, planificate şi aplicate de şcoală. Tyler (în 

1950) a sistematizat componentele curriculumului - obiectivele  educaţionale,  experienţele  de  

învăţare  sau  conţinuturile învăţăturii, metodologia organizării acestor experienţe de către şcoală, 

evaluarea rezultatelor învăţării., în lucrarea ”Basic Principles of Curriculum and Instruction” (toate 

aceste semnificaţii preluate din Teoria şi metodologia curiculumului, autori D. Potolea şi M. 

Manolescu manual PIR, MEd.C., 2006).   

Mai ales după anii   60,   semnificaţia   conceptului   de curriculum   s-a   lărgit.   Astăzi, 

desemnează  ansamblul  structurat  al  experienţelor  de  predare  şi  de învăţare (obiective, conţinuturi, 

material didactic, activităţi de predare/ învăţare/ evaluare) planificate, oferite sub îndrumarea unei 

instituţii de învăţământ  (în  interiorul  şi  în  afara  acestei)  în  vederea  atingerii obiectivelor 

prestabilite. 

 c) în sens larg curriculumul  presupune  un  sistem  complex  de  „procese  decizionale,  

manageriale sau  de  monitorizare  care  preced,  însoţesc  şi  urmează  proiectarea, elaborarea,   

implementarea,   evaluarea   şi   revizuirea   permanentă   şi dinamică a setului de experienţe de 

învăţare oferite în şcoală”
2
.  

d) În sens restrâns,  curriculum  desemnează  ansamblul  documentelor  de  tip reglator sau de 

a natură în cadrul cărora se consemnează experienţele  de  învăţare”
3
.   

În 1975  UNESCO  a dat următoarea definiţie: „Curriculum  conţine  orice  activitate  educativă  

elaborată  de  şcoală  şi dirijată spre un scop, care are loc în interiorul instituţiei sau în afara ei”. Şi la 

noi se  operează  cu  ultimele două accepţiuni ale  conceptului  de curriculum.  În  sens  larg,  

„Curriculum-ul  este  ansamblul  experienţelor  de învăţare  prin  care  trece  elevul  pe  parcursul  

traseului  său  şcolar”.  În  sens restrâns   „Curriculum-ul   reprezintă   ansamblul   documentelor   

şcolare   care reglementează desfăşurarea activităţii şcolare: plan de învăţământ, program, manuale, 

ghiduri de aplicare etc. 

În anii 70 ai secolului trecut preocuparea pentru conducerea sistemului de învăţământ creează 

premisele  costituirii unei noi discipline pedagogice, managementul curriculum-ului care avea ca 

obiect studierea conducerii schimbării educaţionale. Prezenţa tot mai frecventă a ideii de reformă 

educaţională a condus la două noi concepte destul de răspândite azi, curriculum design (proiectare 

curriculară) şi curriculum research (cercetare curriculară/analiză de curriculum). În curs de impunere 

în limbajul teoreticienilor, dar şi al practicienilor din educaţie, este conceptul de curriculum 

development (dezvoltarea curriculumului), care are ca obiect reforma curriculară concepută ca un 

                                                           
1 D. Potolea şi M. Manolescu,  Teoria şi metodologia curiculumului,  Manual PIR, MEd.C., 2006 
2 Gilbert  de  Landsheere,  în  „Dictionnaire  de l’evolution et de recherche en education” 
3 Gilbert  de  Landsheere,  în  „Dictionnaire  de l’evolution et de recherche en education” 
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demers managerial-organizatoric ce se realizează printr-o succesiune obligatorie de faze ( proiectare, 

experimentare, implementare,optimizare, validare). Mai amintim şi conceptul de curriculum process 

(curriculum de proces), care are ca obiect descrierea tuturor componentelor procesului instructiv-

educativ şi a relaţiilor dintre ele. 

Curriculumul şcolar poate fi analizat şi interpretat din trei perspective: procesuală, structurală şi 

a produselor/documentelor curriculare. 

În perspectiva procesuală demersul   elaborării   unui   curriculum   este   în   general   empiric.  

Cine elaborează curricula? În multe ţări există un corp al experţilor care realizează proiectarea 

curriculum-ului pentru toate ciclurile şcolare. La noi, curricula este elaborată de comisii mixte 

constituite din funcţionari din ministerele de resort, inspectori, profesori de diverse specialităţi etc., 

sub coordonarea Consiliului Naţional pentru Curriculum, iar pentru curricula la nivel local  elaborarea 

se face de cadre didactice (individual sau în echipe), sub coordonarea comisiei pentru curriculum de la 

nivelul şcolii. Aprobarea curriculumului opţional se face de o comisie constituită la nivelul 

inspectoratului şcolar din  fiecare judeţ.   

Specialiştii  consideră   că   la   baza   elaborării   unui   curriculum   trebuie   să   stea 

răspunsurile la următoarele patru întrebări: 

▪  Ce obiective educative trebuie să realizeze şcoala/ instituţia? 

▪  Care sunt experienţele educative în măsură să conducă la realizarea acelor obiective? 

▪  Prin ce metode se va realiza învăţarea? 

▪  Cum vom evalua ceea ce s-a realizat? 

  Secvenţele ce trebuie parcurse  pentru construcţia curriculum-ului sunt următoarele: 

▪  Cercetare; 

▪   Planificare; 

▪   Experimentare; 

▪   Difuzare; 

▪   Evaluare. 

În  construcţia  unui  curriculum  o  problemă  importantă  este  reprezentată  de componentele 

care trebuie integrate. Se consideră că integrarea trebuie să aibă în vedere: 

▪  Domeniile de integrare; 

▪  Formele de integrare; 

▪  Dimensiunile integrării; 

▪  Obiectivele urmărite prin integrare; 

▪  Modurile de integrare; 

▪  Locurile de unde se iau deciziile de integrare 

▪  Coerenţa relaţiilor dintre elementele integrate; 

▪  Nivelurile integrării 

Cum se procedează în proiectarea unui curriculum ? 

Trei exemple de proiectare a curriculum-ului în funcţie de accentul (centrarea ) curriculum-ului 

pe: a- cunoştinţe¸b- pe elev; c- pe cerinţele societăţii 

Indiferent de accentul pus în proiectarea curriculum-ului trebuie să avem în vedere că valorile 

pe care se întemeiază acesta sunt perisabile şi/ sau supuse uzurii. Primele simptome ale acestor 

fenomene sunt: insuccesul şcolar, contestarea curriculum-ului de o parte semnificativă a beneficiarilor 

direcţi şi/sau indirecţi; inadecvarea competenţelor cu  aşteptările/cerinţele de pe piaţa muncii sau ale 

vieţii cotidiene etc.  

Caracteristica opusă celor menţionate în paragraful precedent este pertinenţa unui 

curriculum.Un  curriculum  reprezintă  o  selecţie  în  cultura  unei  ţări.  Deci  primul  pas  în stabilirea 

sau evaluarea unui curriculum constă în decizia de a stabili criteriile funcţie de care se va face selecţia. 

Baza (sursele) curriculum-ului poate fi dedusă din trei ansambluri de factori: 

a) Ceea  ce  este  apreciat  ca  valabil  din  punct  de  vedere  al educaţiei (principii aplicabile 

anumitor tipuri de aprecieri în orice societate ; 

b) Ceea ce este apreciat ca pertinent(alte  principii  aplicabile  numai  la  anumite tipuri  de  

cunoştinţe  într-o  anumită  societate); 
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c) Ceea ce este apreciat ca demn de a fi învăţat (se referă mai mult la modalităţi decât la 

principii. „Ce se va învăţa” trebuie înlocuit cu „cum se va învăţa”). 
Obiectivele  globale  ale  politicii  educaţiei  îşi  au  sursa  în  obiectivele economice,  sociale  şi  

culturale.  Pertinenţa  trebuie  înţeleasă  şi  în  raport  cu aspiraţiile  indivizilor.  Deci,  pertinenţa  

trebuie  să  realizeze  un  echilibru  şi  o sinteză între obiectivul social şi cele individuale 

Pentru ca un curriculum să –şi atingă scopul trebuie fundamentat  din mai multe unghiuri: 

a. sociologic, adică să cuprindă acele cunoştinţe, strategii, atitudini şi valori care să conducă la 

socializarea elevilor şi la asimilarea patrimoniului cultural   al   societăţii 

b. psihologic, adică să dezvolte potenţialul de formare a elevului ca urmare a activităţii de 

învăţare, învăţare care valorifică relaţiile dintre  resursele  interne  ale elevului (cognitive, afective, 

motivaţionale, caracteriale) şi  cadrul  curricular adoptat, care trebuie să-l orienteze pe elev referitor la: 

de ce învaţă?; ce învaţă?; când învaţă?; cum învaţă? 

c.  pedagogic , adică relaţiile dintre  modul  de  organizare  a activităţilor de educaţie/instruire 

proiectate şi realizate,  obiectivele pedagogice asumate prin programul de studii (planul de învăţământ,  

programele, manualele şi auxiliarele didactice). 

d.  epistemologic, respectiv  conţinuturile ştiinţifice care integrează arii ştiinţifice 

corespondente  la  o  materie  curriculară.   

Dezvoltarea  curriculară  angajează  un  demers  global,  care  include  trei niveluri decizionale 

asumate la nivel de politică a educaţiei: 

a)nivelul  deciziilor  macrostructurale de  ordin  filosofic  şi  politic, care  presupune  stabilirea  

opţiunilor  pedagogice  fundamentale (ideal, scopuri pedagogice: managementul resurselor de 

bază/informaţionale, umane, materiale, financiare); 

b)nivelul  deciziilor  macrostructurale  de  ordin  pedagogic,  care presupune   stabilirea   

criteriilor de elaborare a planului de învăţământ, a profilurilor formare-dezvoltare a 

elevului/studentului  (vezi  obiectivele  pedagogice  valabile  pe trepte, cicluri, ani de învăţământ) şi a 

modalităţilor de evaluare globală a elevilor în termeni manageriali (vezi raportul intrarea în sistem - 

calitatea procesului de instruire - ieşirea din sistem 

c) nivelul  deciziilor  microstructurale  de  ordin  didactic,  presupune stabilirea  obiectivelor  

specifice  pe  discipline  sau  module  de învăţământ  (organizate  mono-,  intra-,  inter-,  trans-  

disciplinar) şi a modalităţilor de evaluare formativă/continuă a elevilor.  

În perspectiva structurală de analiză vizează componentele esenţiale ale curriculum-ului  şi  

relaţiile  dintre  ele.  Abordarea  curriculum-ului  din  această perspectivă  se  poate  realiza  după  mai  

multe  modele,  dintre  care  mai reprezentative  sunt:  modelul  triunghiular  şi  modelul  pentagonal.  

Noi  vom opera cu modelul pentagonal, care include următoarele componente : 

▪  finalităţile; 

▪  conţinuturile; 

▪  timpul de instruire; 

▪  strategiile de instruire; 

▪  strategiile de evaluare. 

G. De Landsheere susţine că obiectivele  educaţionale  prezintă  un  grad  mare  de  diferenţiere, 

datorită folosirii unor criterii diferite: de durată - obiective  pe  termen  lung  şi  scurt;  grad de 

generalitate- obiective  generale  şi  obiective  concrete; direcţionare- obiective   axate   pe   

performanţe   riguros   circumscrise   (de   „stăpânire”   a materiei),  pe  capacităţi  (obiective  de  

„transfer”),  orientate  spre  creativitate (obiective  de  „exprimare”) . 

Profesorul Dan Potolea, de la Universitatea din Bucureşti, propune o  analiza multireferenţială   

a obiectivelor, realizată prin aplicarea unor criterii asupra aceluiaşi obiectiv şi integrarea  tipurilor  

principale  în structuri  ierarhice. Autorul propune analiza  unui  obiectiv  pe  baza  a  şase  parametri: 

▪ gradul de generalitate/specificitate; 

▪ funcţia pedagogică îndeplinită; 

▪  timpul de realizare; 

▪  caracterul comun sau diferenţiat (se referă la toţi elevii sau numai la o parte); 

                  ▪  natura achiziţiei preconizate (cunoştinţe, deprinderi, capacităţi atitudini, sentimente; 

▪  domeniul de conţinut (informaţii, reguli, algoritmi de calcul etc.). 
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„Fizionomia” unui obiectiv rezultă din modul în care se concretizează şi se combină aceşti 

parametri. Un element deosebit de important este menţionarea nivelului sau planului la   care  se 

elaborează obiectivele. Se pot diferenţia trei planuri sau nivele: 

▪  obiective generale (scopuri); 

▪  obiective intermediare (specifice); 

▪  obiective concrete, comportamentale (operaţionale). 

Modelul clasificării ierarhice (B. Bloom) două dimensiuni: de conţinut şi de diferenţe şi 

ordonare. 

Dimensiunea de conţinut se bazează pe distincţia dintre aspectele  cognitive,  afective  şi  

psihomotorii  ale  activităţii  psihice implicate  în  învăţare.  Totodată  se  au  în  vedere  diferenţele  

dintre conţinuturile învăţării cognitive (centrată pe asimilarea, manipularea şi producerea cunoaşterii, 

în special a celei ştiinţifice), ale învăţării afective  (asimilarea  şi  practicarea  de  atitudini,  norme  şi  

reguli, valori, etc.) şi ale învăţării psihomotorii, cum ar fi: scrisul, manipularea unor instrumente sau 

unelte etc.  

Cea de a doua dimensiune introduce o diferenţiere şi ordonare a proceselor psihice implicate în 

învăţare în funcţie de gradul lor de complexitate.  Pentru  fiecare  domeniu  de  conţinut  (cognitiv,  

afectiv sau  psihomotor)  se  delimitează  un  mod  progresiv  de  operaţii  cu grade diferite de 

complexitate şi de accesibilitate pentru elevii/preşcolari implicaţi în învăţare. 

Cele  două  dimensiuni  sunt  combinate  şi  conduc  la  elaborarea de taxonomii sau clasificări 

ale obiectivelor generale. Taxonomia obiectivelor educaţionale este un sistem de clasificare şi 

ordonare ierarhică a obiectivelor generale în funcţie de domeniul lor de conţinut şi de gradul specific 

de complexitate a operaţiilor mentale implicate în învăţare. Taxonomiile sunt specializate pe domenii 

de conţinut (cognitiv, afectiv şi psihomotor), în cadrul fiecărui domeniu indicându-se ordonarea 

ierarhică a obiectivelor în funcţie de gradul de complexitate a operaţiilor, capacităţilor psihice 

implicate în realizare.   

Pentru domeniul cognitiv se disting două secţiuni: 

▪ asimilarea cunoaşterii (terminologie sau vocabular, date, informaţii şi concepte specifice, 

sistematizări etc.); 

▪ deprinderi sau  capacităţi  de  operare  cu  cunoaşterea (înţelegere   sau   interpretare,   aplicare,  

analiză, sinteză, evaluare). 

Pentru  domeniul  afectiv  se  au  în  vedere  etapele  implicate  de interiorizarea  unei  norme  

sau  valori  sociale,  estetice,  morale  etc., trecând  din  stadiul  simplei  receptări  (recunoaşterea  şi  

însuşirea unei  reguli,  norme  sau  atitudini  de  comportare,  de  raportare  la frumos şi adevăr, etc.) la 

cel de promovare a unei reacţii adecvate (comportarea conformă cu o regulă), a unei aprecieri sau 

valorizări pozitive  (să  distingă  în  mod  concret  faptele  bune  de  cele  rele, frumosul  de  urât,  etc.),  

a  unei  prognozări  sistemice  a  diferitelor norme,  atitudini  şi  valori  dintr-un  sistem  mai  

cuprinzător  pentru  a ajunge în stadiul de expresie şi caracterizare a propriei persoane în lumina 

normelor asimilat 

În  domeniul  psihomotor  sunt  avute  în  vedere  obiective  asociate cu  etapele  formării  unei  

deprinderi  (de  exemplu  ţinerea  stiloului, poziţia  de  scris,  etc.  în  cadrul  deprinderii  de  a  scrie),  

producerea stării de pregătire pentru realizarea actelor, exersarea progresivă a fiecărui  act  şi  a  

ansamblului,  automatizarea  actelor  şi  aplicarea deprinderii în contexte diferite şi cu eficacitate.  

Obiectivele  generale  şi  prezentarea  lor  taxonomică  sunt  axate  pe activităţile   sau   

procesele   psihice   implicate   în   diferite   tipuri   de învăţare, fiind astfel compatibile cu diferite 

obiecte de învăţământ şi realizabile  în  diferite  cicluri  şcolare.  Formularea  lor  nu  este  de 

competenţa cadrului didactic. Cadrul didactic consideră taxonomiile obiectivelor drept referinţe sau 

moduri sistematice de organizare prezentare  a  schimbărilor  generale  şi  posibile,  ce  sunt  

realizabile prin  predarea  şi  învăţarea  diferitelor  discipline.  În  şcoală/grădiniţă nu există însă 

predare/învăţare în general. Activităţile principale ale procesului de învăţământ sunt diferenţiate pe 

obiecte de învăţământ (matematica,  limba  română,  educaţie  muzicală,  etc.)  De  aceea, problema 

următoare constă în specificarea obiectivelor în relaţia cu diferite  tipuri  de  conţinuturi  ale  

obiectelor  de  învăţământ.         
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА 

АДАПТАЦИИ НОВОБРАНЦЕВ К СЛУЖБЕ В АРМИИ 

                                           

 КРАСКОВСКАЯ Валерия, докторант,  

КГПУ им. «И.Крянгэ» 

 

Abstract: Process of social and psychological adaptation of the personality to a military service 

– is the difficult and many-sided phenomenon urged to provide formation of a complex of the mental 

reactions defining adequate behavior of the personality and her effective interaction with the unusual 

environment of existence having psychogenic character by the nature. The processes of adaptation are 

directed to maintenance of balance in an organism and between an organism, Wednesday and 

connected as with self-preservation of functional level of self-regulating system, and with the choice of 

functional strategy to achieve the goal. 

Key words: Social and psychological adaptation of the personality to a military service, 

stressful impact, extreme situation, disadaptation. 

 

Социально-психологическая адаптированность военнослужащего (СПА) 
представляет собой определенную степень принятия новобранцем ценностных норм, 

ориентаций, установок, традиций, обычаев воинского коллектива; глубина и ширина его 

контактов и связей с командирами и сослуживцами; уровень удовлетворенности 

установленными взаимоотношениями и своим положением в коллективе [10]. 

Социально-психологические особенности процесса адаптации рассматривали такие 

исследователи, как В.И. Буянов [4], М.И. Дьяченко [6], Л.Г. Егоров [7], Я.В.Подоляк [11], С.В. 

Штак [13], и др. Основываясь на анализе изученной литературы по проблеме адаптации 

новобранцев к службе в армии, выделяют два фундаментальных направления относительно 

влияния новых  измененных условий жизнедеятельности на военнослужащего. 

Отметим, две переменных процесса психологической адаптации, заключающие в себе  

постепенное  внедрение новобранцев в военную микросреду. Первичная СПА, относится к 

преобразованию биологической и психофизиологической адаптации, а вторичная - 

подразумевает собой изменения во взаимоотношениях  новобранца с военным коллективом 

[13]. 

Содержанием первичного процесса СПА считается приспособление и привыкание, 

изменение и установление личностного стереотипа об армейской службе. При этом, придается 

значение биологическим и психофизиологическим факторам адаптированности новобранца к 

определенным армейским условиям жизнедеятельности. Второе направление заключает в себе 

процесс адаптации новобранца к социальным условиям, военному окружению, который 

воздействует на молодого бойца, изменяя его личность, тем самым влияя на его контакты с 
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армейским социумом. Новобранец становится основным субъектом активной деятельности и 

зависит от своих личностных качеств: мотивов действий, системы ценностных ориентаций и 

установок, влиянию чужих мнений, способности принятия решений и прочее (П.И. 

Александрович [1], Ф.Б Березин [3],  Л.Г. Егоров [7], А.Г. Маклаков [8], A.B. Покровский [12]). 

Вследствие этого, можно заключить следующее содержание СПА: процесс адаптации 

призывников к службе в армии, зависит от  успешного принятия и усвоения  определенных 

военных правил, норм, ценностей, традиций и обычаев, установления благополучных 

отношений в коллективе, процессов саморефлексии, самоопределения и самоутверждения [8]. 

Следовательно, основной сущностью СПА новобранцев к армейской службе, является 

приспособление и привыкание их к новым измененным условиям, принятие и взаимодействие 

солдата с коллективом при помощи совместной боевой деятельности. Адаптированность 

достигается  через активные взаимоотношения и успешное взаимодействие личности с 

военным коллективом, вовлечение в совместную эффективную боевую подготовленность. 

Процессы СПА включают в себя ряд последовательных стадий [4]: 

1) ориентировочная, в которой осуществляется создание первого впечатления  образа 

командира, от которого зависит последующая стратегия поведения новобранцев и стремление к 

исполнению приказов. 

2) критическая стадия, знаменуется выработкой основного стиля поведения. 

3) завершающая, определяет устойчивое налаживание контактов новобранца, с 

командиром и со всем воинским коллективом. 

В данных стадиях выделяют три сферы установления взаимоотношений [4]: 

1) в системе «подчиненный - начальник»; 

2) личных и служебных взаимоотношений; 

3) установления отношений солдата между сослуживцами, коллективом. 

Благополучность и эффективность армейской службы у новобранцев всецело зависит от 

уровня их адаптации к новым боевым условиям. Новобранцы сталкиваются с различными 

затруднениями в адаптации, в связи с их переходом от гражданской среды к боевой, 

требующей перестройки суждений, потребностей, мотивов. У новобранца в процессе его 

военной деятельности формируются общественная ценность и  значимость, в поведении 

проявляются специфические черты военной среды: строгая регламентация всех сторон 

жизнедеятельности военнослужащих (запланированный режим дня, военная дисциплина,  

иерархическая структура, управленческие взаимоотношения субординации, и прочее), 

изменяется социально-психологический статус призывника, периодизация и ритуализация 

жизни. Зарождаются новые психофизиологические проблемы: невозможность реализации 

необходимых  потребностей; ограничение личностной свободы, пространства; эмоциональный 

и информационный голод [10]. 

В связи с различными трудностями, встречающиеся на пути у призывника, первичная  

стадия  СПА является для него критической, так как  впоследствии навыков выстраивается 

основная линия его поведения, в молодом бойце происходит внутриличностная  борьба двух 

самооценок: реальной и ожидаемой,  что в данный период соотносится с оценкой командира, 

но еще не адекватна ей. 

Так, на завершающей стадии СПА к армейским условиям выделяют в зависимости от 

качеств личности и типа коллектива ряд разновидностей поведения новобранцев. Для 

дифференциации новобранцев по выполнению требований в армейской службе, отмечают три 

основные группы: а) активно-положительная; б) пассивная; в) активно-отрицательная. Для 

первой и второй групп характерны несущественные различия между оценками командиров и 

ожидаемой оценкой воинского коллектива. Для третьей группы свойственна заниженная 

ожидаемая оценка микрогруппы и низкая оценка командира [4]. 

Таким образом, призыв в армию, новизна обстановки, не выработанная реакция 

приспособления, изменение привычной гражданской деятельности – все аспекты создают 

экстремальные условия, выступающие в качестве стрессора, а их воздействие на человека - 

как сильное стрессовое влияние. В психологической литературе различают много точек зрения 

касательно допустимого положительного влияния на новобранца экстремальной ситуации: 

«катарсис» Л.А. Гримак, «потрясающая психотерапия» В.А. Ананьев, «удачный копинг» со 
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стрессовыми событиями В.А. Лищук, метафеномен «активной гуманизации» Л.А. Китаева-

Смыка, [2; 5]. 

Следовательно, в результате внутреннего преобразования, морально-нравственные 

ценности молодого солдата претерпевают значительные изменения в выборе поведения: 

дисциплинированный или нарушитель воинской дисциплины. В данный период социальной 

адаптации жизненно важна «перестройка» молодого бойца, необходимо избежать 

неконтролируемых аспектов своих действий, для этого, требуется выстроенная система 

регулирования и стабилизации поведения новобранцев со стороны военного психолога. Для 

создания оптимальных условий эффективной адаптации к военной службе необходима: 

непрерывное, целенаправленное психологическое сопровождение и осуществление детально 

спланированных мероприятий адаптационного процесса [9]. 

Концепции различных авторов демонстрируют действие экстремальных ситуаций на 

организм человека, как своеобразного организатора личностного роста, так как, в стрессовых 

ситуациях, непривычных переживаниях человек резко меняется, ему открывают новые 

познания своих возможностей, видение жизни в ином свете. К сожалению, не всегда 

экстремальная ситуация оборачивается для солдата с позитивно: новобранец, переживший 

тяжелый стресс, становится более дезадаптированным, дискриминированным и 

переживающим, чем ранее. Возникновение синдрома посттравматического стрессового 

расстройства - самая яркая иллюстрация такого «регресса» [9]. В действительности, наиболее 

приемлемая адаптация новобранца к экстремальным условиям определяется  существующими 

у него адаптивными стратегиями личности и психофизиологическими ресурсами, 

обусловленными стремлениями, идеалами, убеждениями, интересами и его жизненными 

целями. Данные изменения сопутствуют психологическим новообразованиям солдат, 

позволяющие наиболее оптимально осуществлять военную деятельность, что демонстрирует их 

личностный адаптированный рост в военной части [12]. 

Таким образом, особенности  СПА новобранцев к военной службе демонстрируют 

двухсторонний процесс установления официальных (служебных) и неофициальных (личных) 

контактов между новобранцем и социумом. На первичном этапе данных взаимодействий в 

обществе, результатом считается, с одной стороны, адаптированность новобранца в военном 

окружении, а с другой стороны - принятие его коллективом на основе взаимодействия и 

регулирования ценностных ориентаций. Содержанием СПА является процесс отбора и 

осуществление таких приемлемых форм поведения и общения, которые согласуются с 

требованиями и ожиданиями основных ценностей новобранцев и военного общества в 

условиях совместимости (несовместимости). На основе этого, специфика СПА солдат будет 

определяться совпадением или несовпадением ценностных ориентаций личности и военного 

социума [8]. 

Проведенный анализ литературы продемонстрировал, что эффективность военной 

деятельности новобранцев, проходящих, срочную службу во многом диктуется 

эффективностью их адаптации к новым армейским условиям. Наиболее высоким уровнем 

нервно-психической неустойчивости, психофизическими нагрузками обладают этапы 

первичной и вторичной адаптации.  Также, можно констатировать, что на сегодняшний день 

проблема адаптации новобранцев на различных этапах военной деятельности мало изучена. 

Исходя из исследовательских данных, адаптационный процесс характеризуется 

формированием социально-психологических отношений, изменениями функционального 

состояния организма, здоровья  и  проходит ряд стадий развития [3]. В связи с этим, 

наблюдается острая необходимость дальнейшего изучения  специфических факторов военной 

деятельности, а также выявление совокупности психофизиологических характеристик 

военнослужащих, которые в одних случаях ведут к адаптации, в других – к дезадаптации. 
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Abstract : Preschool education constitutes the first form of organized education, systematic and 

competent; It also represents the first form of socialization of the child. For teachers, formulating 

standards and learning represents a point of reference in organizing and designing the activities of 

early education. Standards on structuring development areas aimed at capturing the specifics of these 

fields and also pursuing the development of comprehensive, global child. 

 

Învăţământul preşcolar constituie prima formă de educaţie organizată, sistematică şi 

competentă; de asemenea, reprezintă prima formă de socializare a copilului. În grădiniţă se creează 

condiţii optime ca preşcolarii să se manifeste activ, coordonaţi în permanenţă de cadre specializate. 
1
  

Grădiniţă este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

„clădirii” fizice şi spirituale a „puiului de om”. Doar „zâna”, ,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, cu 

mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i 

se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi 

procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 

simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină 

stăpânire a cunoştinţelor”. 
2
  

                                                           
1 Glava, A. Glava C. Introducere în pedagogia preşcolară. Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2002, p. 8 
2 Bruner J. Procesul educaţiei intelectuale. Buureşti: Editura Ştiinţifică, 1970. 
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„Cunoaşterea personalităţii copilului este tot atât de importantă ca şi cunoaşterea lumii în care şi 

prin care învăţământul îşi atinge scopurile”. Pentru susţinerea cerinţei psihopedagogice cu caracter 

logic, se pot aduce multiple şi solide argumente, legate de scopul general al educaţiei, de principiile 

educaţiei permanente privind prospectarea personalităţii umane. Cunoaşterea personalităţii copilului 

nu reprezintă un scop în sine. Educaţia şi activitatea de studiere şi cunoaştere a copilului constituie un 

proces unitar, educatorul cunoaşte copilul educându-l şi-l educă mai bine cunoscându-l.
1
  

Învăţământul preşcolar deschide porţile spre cultură şi descifrează direcţiile dezvoltării 

copilului. Dar această deschidere şi proiectare pe care o face grădiniţa în calitate de continuatoare o 

operei formative a familiei, nu poate fi rezultatul unei simple inspiraţii, ci ea presupune, cu precădere, 

studierea şi cunoaşterea personalităţii copiilor. Grădiniţa, ca prima instituţie de educaţie organizată, ca 

prima verigă a sistemului de învăţământ, prin competenţa educatoarelor, va trebui să cunoască modul 

cum funcţionează intelectul copiilor, să sesizeze mugurii înclinaţiilor lor, să le descopere 

sensibilităţile, pentru a fi în masură să facă predicţii asupra fiecărui copil şi să-i deschidă drumurile 

formative în direcţia înclinaţiilor lui. 

În cel mai larg sens, standardele reprezintă un set de afirmaţii care reflectă aşteptările privind 

ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să poată să facă. Acestea sunt definite pentru a sprijini creşterea şi 

dezvoltarea copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală, atât în mediul familial, cât şi în cadrul 

altor servicii de educaţie timpurie. Standardele reprezintă o resursă, un document ce informează 

educatorii, părinţii şi toţi adulţii care participă la creşterea, dezvoltarea şi educaţia copiilor asupra 

aşteptărilor pe care le pot avea în privinţa copiilor în perioada copilăriei. Ele reflectă finalităţile 

acţiunilor noastre şi ne orientează şi îmbunătăţesc practicile în acord cu specificul dezvoltării copilului 

în această perioadă a vieţii, având în vedere în mod holistic toate domeniile dezvoltării lui. 
2
  

Structurarea standardelor pe domenii de dezvoltare are ca scop surprinderea specificului acestor 

domenii şi totodată urmărirea dezvoltării complete, globale a copilului. Conceptul de „domeniu de 

dezvoltare" a fost utilizat în secolul XX pentru a desemna dezvoltarea copilului încă de la naştere. De 

altfel Arnold Gesell a elaborat primul inventar structurat pe domenii de dezvoltare: domeniul motor, 

cognitiv-senzorial, limbaj şi comunicare, autonomie şi deprinderi de autoservire. 
3
 

În Republica Moldova (2010), pentu prima dată a fost elaborată şi publicată pentru educaţia 

timpurie Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copii de la naştere pînă la 7 ani. În această 

lucrarea autorii au abordat ştiinţific conceptul de domenii de dezvoltare. 

Fiecare domeniu de dezvoltare cuprinde subdomenii şi, după caz, aspecte specifice ale 

subdomeniilor. Scopul structurării în acest mod al domeniilor de dezvoltare este acela de a se asigura 

cuprinderea tuturor aspectelor importante, a evita suprapunerile dar şi posibilitatea de a scăpa din 

vedere anumite dimensiuni importante ale dezvoltării care conturează ideea completă a pregătirii 

copilului pentru şcoală şi pentru viaţă.
4
  

 Domeniu de dezvoltare  

 Subdomeniu de dezvoltare  

 Aspect specific subdomeniului   

    Standard  

     Indicator  

      Activităţi/contexte de învăţare 

Formularea standardelor pentru finalizarea grădiniţei (5-7 ani) în Republica Moldova reprezintă 

un reper important în a formula expectaţii în privinţa a ceea ce copilul trebuie să ştie şi să poată să facă 

la această vârstă, înainte de intrarea în şcoală. Întrucât există diferenţe individuale importante între 

ritmurile de dezvoltare ale copiilor, aceste standarde sunt flexibile, permiţând mici variaţii de la copil 

la copil. Însă prin formularea lor, ele orientează adulţii în procesul lor de participare şi sprijinire a 

creşterii şi dezvoltării normale şi depline a copilului.  

Pentru cadrele didactice, formularea standardelor de dezvoltare şi învăţare reprezintă un punct 

de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor din unităţile de educaţie timpurie. Ele sunt 

                                                           
1 Şchiopu U., Verza E. Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, p.138. 
2 Ministerul Educaţiei. Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani. Chişinău: Imprint  Star SRL, 2010, p. 4  
3  Manolescu M. ş.a. Ghid metodologic de evaluare a elevilor din clasa pregătitoare. Bucureşti, p. 26. 
4 Ibidem 4 , p. 8  
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relevante numai la nivel de grup de copii, şi nu la nivel individual în sensul diagnosticării profilului de 

dezvoltare a copilului. Ele au ca scop evaluarea nivelului la care se situează toţi copiii dintr-o grupă, 

grădiniţă, raion, sistem. Observarea copiilor în baza standardelor şi a indicatorilor are ca scop pentru 

cadrul didactic conturarea unui profil al grupei de copiii pentru a cunoaşte care sunt domeniile de 

dezvoltare care sunt mai puţin apelate prin activităţile desfăşurate în grădiniţă şi, în acest mod, a 

interveni în proiectarea viitoarelor activităţi.  

Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului reprezintă punctul de plecare în elaborarea unui 

întreg sistem de standarde vizînd resursele umane, serviciile oferite şi politicile publice privind 

educaţia, îngrijirea şi protecţia copilului de la naştere la 7 ani. Odată elaborate, aceste standarde au 

multiple utilizări:  

- îmbunătăţirea procesului educaţional din creşe şi grădiniţe;  

- îmbunătăţirea curriculum-ului destinat educaţiei copilului de la 1 la 7 ani; 

- îmbunătăţirea pregătirii cadrelor de didactice; 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea programelor de educaţie destinate părinţilor; 

- evaluarea şi îmbunătăţirea programelor educaţionale oferite de creşe şi grădiniţe; 

- monitorizarea progresului la nivel de sistem educaţional destinat copiilor de la 1 la 7 ani; 

- îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere publică asupra importanţei şi valorii perioadei copilăriei 

timpurii. 
1
 

Standardele de învăţare şi dezvoltare timpurie recunosc:  

 unicitatea copilului; 

 caracterul global şi integrat al dezvoltării lui; 

 rolul activ al copilului în construcţia sinelui şi a propriei învăţări; 

 importanţa respectării drepturilor fundamentale ale copilului; 

rolul fundamenal al adultului în îngrijirea, creşterea, dezvoltarea şi educaţia copilului în perioada 

timpurie. 

Rolul principal al standardelor este acela de a contribui prin multiplele utilizări pe care le 

presupun, la o educaţie, îngrijire şi dezvoltare cît mai sănătoasă a copilului în acord cu ceea ce ne 

dorim să fie copiii cînd vor creşte. Ele se adresează tuturor părinţilor, instituţiilor care oferă programe 

de îngrijire şi educaţie a copiilor mici, instituţiilor care formează resursele umane ce vor lucra cu 

copiii mici, precum şi factorilor de decizie din sectoarele de educaţie, îngrijire şi sănătate. Ştiind cum 

ne dorim să fie copiii noştri, vom şti mai bine cum să le oferim toate condiţiile pentru a ne împlini 

aşteptările.  

Actualmente, Ministerul Educaţiei în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cu alţi 

experţi ai diferitor universităţi pedagogice au elaborat un nou Curriculum de Educaţie Timpurie în 

concordanţă cu standardele de învăţare şi dezvoltare, în scopul eficentizării procesului educaţional şi a 

dezvoltării holistice a personalităţii copilului.   

În cadrul cercetării noastre am încercat să elaborăm un model de program al dezvoltării 

personalităţii copilului în baza standardelor de dezvoltare. Scopul programului constă în optimizarea 

abilităţilor, competenţelor la preşcolari.  

Spre exemplu: Domeniul Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi a premiselor citirii şi scrierii 

din cadrul standardelor reprezintă al patrulea domeniu de dezvoltare şi la rândul său cuprinde 12 

standarde. Mai jos este prezentat programul, doar pentru primele două standarde. 

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și 

scrierii 

Subdomeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului și a comunicării 

Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înțelegerii limbajului 

Aspect specific Descrierea indicatorului Forma de durată monitorizării 

Dezvoltarea capacității de 

ascultare și înțelegere 

(comunicare receptivă) 

* Ascultă cu plăcere povești 

înregistrate pe diferite suporturi 

magnetice (casetă audio, CD), 

înregistrări radio sau povești 

citite de adulți. 

Ne jucăm de-a grădinița 

În fața copiilor se aduce o cutie – surpriză cu 

jucării. Pe rînd copiii scot din cutie obiecte 

pe care le denumesc apoi le așează la locul 

potrivit precizînd poziția pe care o ocupă. 

                                                           
1 Ibidem 5 p. 5 
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* Participă la activități în care se 

citesc povești, povestiri pentru 

mai mult de 20 minute. 

* Participă activ la discuțiile 

dintr-un grup, ascultând și 

intervenind în conversație, 

exprimîndu-și opinia. 

De ex.: Am luat o păpușă. O așez pe raft. 

Am luat o carte. O așez în bibliotecă. 
Adultul poate interveni cu întrebări 

ajutătoare. Lîngă cine ai așezat păpușa? 

(lîngă ursuleț).  

Variantă: Se organizează un exercițiu de 

limbaj. Copiii trebuie să completeze 

propozițiile formulate de adult. Ex.: Mingea 

este… Ursul se află…   

Să facem o altă poveste!  

Se aleg una două povești cunoscute de copii. 

Se prezintă imagini din fiecare poveste iar 

copii prezintă conținutul acestora. La un 

moment dat, adultul poate interveni cu o 

întrebare de genul: Ce s-ar întîmpla dacă…? 

(Scufița Roșie s-ar întîlni cu zmeul 

(cățălușa), Fata babei ar fi ajutat cățălușa, 

părul, cuptorul și fîntîna, Alba ca Zaapada 

nu ar fi găsit căsuța piticilor, Iedul cel mare 

nu ar fi deschis ușa lupului). Copii sunt 

lăsați să găsească posibile variante de 

poveste ce pot fi înregistrate de către adult și 

audiate de către copii cu altă ocazie. 

Standard 2: Copilul ar trebui să fie capabil să înțeleagă semnificația  limbajul vorbit. 

Aspect specific Descrierea indicatorului Forma de durată monitorizării 

Dezvoltarea capacității de 

vorbire și comunicare 

(comunicare expresivă) 

* Întreabă ce înseamnă cuvintele 

necunoscute. 

* Urmează instrucțiuni cu 2-3 

etape necorelate și fără legătură 

cu contextele cunoscute. 

* Povestește un eveniment sau o 

poveste cunoscută respectînd 

succesiunea evenimentelor. 

* Utilizează dialogul în jocurile 

simbolice. 

 

 

Să compunem o poveste!  

Adultul povestește în cîteva cuvinte 

introducerea povestirii: 

A fost o dată ca niciodată o familie de 

pinguini. Ei locuiau într-o țară îndepărtată, 

cu foarte multă gheață și zăpadă. Într-o 

zi… 

Copilul va continua povestirea. În 

momentul opririi, adultul poare interveni cu 

formule ca: atunci…, deodată…, în acel 

moment a apărut… . Povestea poate fi 

scrisă de adult și citită la final, în întregime. 

Cu altă ocazie poate cere copilului să o 

ilustreze pentru a-și crea propria carte cu 

povești și imagini. 

La telefon 

Acest joc reprezintă o formă de exersare a 

formulelor de salut, de adresare, de 

felicitare, de prezentare a unor mulțumiri 

etc. adultul poate sugera copiilor, cu diferite 

prilejuri, discuții telefonice pe anumite teme. 

De ex.: Invită-ți prietenii la aniversare! De 

vorbă cu Moș Crăciun. Hai să ne-ntîlnim în 

parc, la teatru! etc. 

Micul actor  

Adultul are rolul de spectator iar copilul 

prea rolul de actor. Recuzita copilului va fi 

improvizată din ceea ce găsește în mediul 

apropiat (un batic, o pălărie, un șal, coșuleț 
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etc.), iar rolul interpretat va fi ales de către 

copil. (Scufița Roșie, Lupul Capra, Cocoșul) 

 

 

 

DEZVOLTAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII LA ADOLESCENŢII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PROFESIONAL TEHNIC  

 

DASCAL Angela, cercetător ştiinţific,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  

DUMINICĂ Tatiana, maestru-instructor,  

Şcoala profesională or. Hânceşti 

 

Abstract : The motivation for learning of an important topic always represented the concerns of 

specialists in psychology and pedagogy. The motivation is actually cause for which the student learns 

whether or not learn. We believe that today, to motivate the student to learn becomes main target of 

teachers, parents and the community in general. 

 

Motivaţia pentru învăţare a reprezentat întotdeauna un subiect important în preocupările 

specialiştilor din psihologia şi pedagogie. Astăzi, poate mai mult ca oricând, este necesar să ne 

îndreptăm atenţia asupra acestui fenomen, luând în considerare schimbările majore din societatea 

modernă, care au un impact considerabil asupra dezvoltării indivizilor (adolescenţilor). 

În cadrul acestei cercetări s-a urmărit o analiză a fenomenului motivaţiei învăţării, la vârsta 

adolescenţei. Aceasta reprezintă o perioadă sensibilă din viaţa individului, marcată de transformări 

complexe atât la nivel biologic, cât şi la nivelul personalităţii. Este totodată o vârstă la care tentaţiile 

sunt tot mai mari. Un adolescent care nu valorizează educaţia, cu un nivel scăzut de motivaţie se poate 

antrena uşor în activităţi mai puţin productive, şi uneori chiar dăunătoare, ce-i consumă o mare parte 

din timp şi resurse, în detrimentul învăţării. 
1
 

Motivul principal pentru care urmăm o şcoală este reuşita socială, obţinerea unei poziţii sociale 

mai înalte. Coordonatele valorice ale modelului social ales fac parte integrantă din motivaţia învăţării 

şi ne influenţează procesul de învăţare de-a lungul vieţii, iar în final, chiar şi tipologia societăţii 

viitoare.  

Cercetarea de faţă îşi propune să evidenţieze concret factorii care îi determină pe tineri 

adolescenţi să-şi aleaga modelele şi contra-modelele de succes în viaţă. Unul din factorii cei mai 

importanţi pentru alegerea unui model social este modul în care subiecţii se văd pe ei înşişi în viitor: 

carieră, familie, siguranţă materială.  

Considerăm că astăzi, a motiva elevul pentru a învăţa devine dezideratul principal al cadrelor 

didactice, al părinţilor şi al comunităţii în general. Una dintre cele mai dificile sarcini a cadrului 

didactic este aceea de a dirija motivaţia elevilor pentru activităţile de învăţare. În acest sens demersul 

intervenţionist al tuturor actorilor educaţionali trebuie adaptat fiecărei situaţii în parte şi nu aplicat 

conform unor reţete universal valabile. 
2
 

Pornind de la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au subliniat faptul că 

motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. 

Motivația învățării reprezintă ansamblul de mobiluri sau impulsuri predominant interne care 

declanşează, susţine şi direcţionează comportamentul elevului în activitatea de învăţare, reprezintă 

mijlocul prin care sunt mobilizate energiile interne ale elevului în vederea obţinerii unor performanţe 

înalte în activitatea şcolară. Motivaţia este de fapt cauza pentru care elevul învaţă sau nu învaţă. A fi 

motivat pentru activitatea de învăţare înseamnă a fi impulsionat de motive, a te afla într-o stare 

dinamogenă, mobilizatoare şi direcţionată spre realizarea unor scopuri. În această situaţie elevul este 

implicat în sarcina de învăţare, este antrenat, aceasta exercitând asupra lui o atracţie, o tendinţă de 

ataşare şi receptivitate. 

                                                           
1 Savca L. Psihologia personalităţii în dezvoltare. Chişinău, 2003. 172 p.   
2 Staricov E. Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii din domeniul pedagogic. Autoreferat al tezei de doctor în 

pedagogie. Chişinău: USM, 2015, 29p. 
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Deseori motivaţia este concepută ca o secvenţă de evenimente, care constă din: atenţie, 

relevanţă, încredere şi satisfacţie (attention – A, relevance – R, confidence – C, satisfaction – C sau 

Modelul ARCS). De exemplu, la început profesorul captează Atenţia elevilor, apoi oferă Relevanţă 

celor predate în corespundere cu scopurile personale ale elevilor şi necesităţile acestora. Atunci cînd 

procesul instructiv-educativ se desfăşoară eficient, elevul capătă Încredere în sine şi în profesor. În 

urma cunoştinţelor recent asimilate elevul obţine Satisfacţia, care asigură continuitatea procesului de 

învăţare.
1
 

Experimentul pedagogic a constituit doar etapa de constatare. Scopul experimentului de 

constatare: diagnosticarea motivaţiei pentru învăţare la studenţi implicați în experiment şi 

determinarea corelaţiei dintre motivaţie şi personalitatea adolescentului din învăţământul 

profesional-vocațional. Metodele  de cercetare incluse în experiment: aplicarea chestionarului 

„Diagnosticarea  motivației de învăţare a studenţilor în învățămîntul profesional-vocațional”. 

Răspunsurile la itemii  1 şi 4 demonstrează cît de importante pentru studenți este interesul 

personal al învățării în procesul de învățare profesional-vocațional. Itemii 3 şi 8 reflectă  necesitatea 

de funcționare socio-culturală ce se asigură prin prisma mai multor trebuințe de interacțiuni, 

acceptare pozitivă ale celorlalți la propria persoană. Itemii 6 şi 7 verifică aspectul dinamic și 

potențialul de a direcționa conduita.  Itemii 2 şi 5 identifică sferele cognitive în activitatea de învățare 

a studenților și reprezintă necesitatea individului  de a face schimb de informații cu mediul și 

necesitatea lui de a se înțelege pe sine.  Propunem mai jos drept exemplu analiza şi rezultatele 

primului item. 

Itemul I. Motivele pentru care învăţ sunt... Studenții trebuie să încercuiască 5 variante de 

răspuns care li se potrivesc cel mai mult. Rezultatele itemului I sunt următoarele: 

Analizînd figura 1 putem menționa că predomină punctul b) pentru a fi recunoscut și respectat 

de ceilalți (83,33%), k) pentru că materiile îmi vor fi utile mai tîrziu (88,89% grupa experimentală) și 

s) pentru a avea o carieră de succes (94,44%). 

Menţionăm, că pentru fiecare item (8 itemi) la fel au fost obţinute nişte rezultate, care le vom 

reflecta integral într-un articol. 

 

 
Fig. 1. Rezultatele itemului I din chestionar la etapa de constatare 

Chestionarul Diagnosticarea  motivației de învăţare a studenţilor din învățămîntul 

profesional tehnic 

Dragi studenţi, vă rugăm să completaţi chestionarul de mai jos. Sinceritatea răspunsurilor 

voastre asigură acurateţea rezultatelor studiului. 

Numele (după dorinţă).....................................  

Vârsta .................................................................  

1.. Motivele pentru care învăţ sunt... Încercuieşte 5 variante care ţi se potrivesc cel mai mult! 

a. pentru a fi cel mai bun 

b. pentru a fi recunoscut şi respectat de către ceilalţi 

c. pentru ca profesorul explică pe înţelesul meu 

d. pentru ca profesorul are un stil de predare atractiv 

                                                           
1 Pop Gh. Motivaţie, comportament, anticipare. În „Determinarea şi motivarea acţiunii sociale”. Editura Academiei R.S.R., 1981.   
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e. pentru ca profesorul e apropiat de noi 

f. pentru ca profesorul e plăcut ca înfăţişare fízică 

g. pentru ca profesorul e calm, nu se enervează 

h. pentru ca profesorul îmi inspiră teamă 

i. pentru ca profesorul îmi inspiră respect, fiind un model pentru mine 

j. pentru ca materia e interesantă 

k. pentru ca materiile îmi vor fi utile mai târziu 

l. pentru ca părinţii insistă să învăţ 

m. pentru ca părinţii mă recompensează dacă învăţ 

n. pentru ca îmi place să studiez 

o. pentru ca sarcinile de învăţare date de către profesor sunt clare 

p. pentru ca profesorul face o evaluare corectă 

q. pentru a lua note bune 

r. pentru a nu mă face de ruşine 

s. pentru a avea o carieră de succes 

t. altele... 

2. Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare şi apreciază în ce măsură acestea corespund modului 

tău de a învăţa. Notează cu X în rubrica ce indică cel mai bine frecvenţa acestui comportament. 

Variante de răspuns întotdeauna de cele mai 

multe ori 

uneori rareori niciodată 

 

a. când învăţ urmăresc să înţeleg ce 

predă profesorul, în clasă 

     

b. când studiez asociez noile 

cunoştinţe cu cele deja cunoscute 

     

c. pentru a învăţa mai bine, încerc 

să reţin logic informaţiile predate  

(sub forma schemelor, tabelelor, 

formulelor, etc.) 

     

d. apelez la informaţiile pe care 

consider că le deţin părinţii, 

fraţii/surorile, bunicii, alte 

persoane, alte surse de informaţii 

     

e. când învăţ, încerc să găsesc 

utilitatea informaţiilor în viaţa de 

zi cu zi 

     

f. obişnuiesc să învăţ pe de rost      

        

  3. Cât de mult timp aloci într-o zi următoarelor activităţi: 

Variante de răspuns deloc mai puţin 

de o oră 

1- 2 

ore 

2- 4 

ore 

mai mult 

de 4 ore 

a. te uiţi la TV      

b. te joci la calculator      

c. activităţi în familie      

d. activităţi cu prietenii      

e. cursuri organizate: dans, instrument 

muzical, limbi străine, sport, etc. 
     

f. activităţi recreative în aer liber      

g. citeşti      

h. înveţi      

i. altele      

4. Pe o scală de la 1- 10 apreciază-ţi nivelul de motivaţie pentru învăţare, unde 1 este cel mai 

puţin, 10 este cel mai mult. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Ce te-ar ajuta mai mult să înveţi? Bifaţi variantele care ţi se potrivesc! 

a. informaţiile predate să-ţi fie folositoare  

b. atmosfera din timpul orelor de curs  

c. recompensa prin laude, aprecieri pozitive, încurajări, premii 

d. recompensa prin cadouri, bani, alte avantaje primite 

e. orele să fie antrenante 

f. părerea mea să fie luată în considerare de către profesori 

g. să aplic practic ceea ce am învăţat 

h. Nuștiu          

6. Pentru tine, succesul în viaţă înseamnă: 

Variante de răspuns 1 

puţin 

2 3 4 5 

mult 

a. întemeierea unei familii      

b. prestigiul social      

c. cariera de succes      

d. banii      

e. relaţiile armonioase cu ceilalţi      

7. Nu învăţ pentru că: 

a. nu am condiţii (căldură, apă curentă, curent electric, camera mea, rechizite şcolare, etc.)  

b. nu am voinţă 

c. atât pot eu 

d. nu am timp 

e. nu mă interesează ce fac la şcoală 

f. nu vreau 

g. nu vreau să fiu considerat tocilar 

h. pentru familia mea nu contează 

i. nu înţeleg nimic din ce se predă 

j. profesorul nu mă apreciază/ valorizează  

k. nu îmi foloseşte în ceea ce mi-am propus să fac mai târziu 

l. NUȘTIU 

8. Din punctul tău de vedere, ierarhizează de la 1 la 6, unde 1 este primul loc, 6 este  ultimul loc, 

mediul care determină succesul în viaţă.  

a. şcoala 

b. familia  

c. grupul de prieteni 

d. mass media 

e. activităţi extraşcolare (sport, muzică, pictură, dans, etc.) 

f. programe/ proiecte educaţionale (antreprenoriat, stil de viaţă sănătos, etc.) 

g. NUȘTIU 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ НАВЫКОВ 
 

ДЕЛИБАЛТОВА Лариса,  

докторант в КГПУ им. «И.Крянгэ», кафедра психологии и специальной психопедагогики 

 

Abstract : Implementation of the Inclusive education program in Republic of Moldova leads to 

increasing the number of children appearance in specialized schools. Being disabled such children 

were believed to be «uneducatable» for a long time and never attended any educational institution. 

The success of their integration much depends on the degree of their social and everyday abilities 

development. Important is the disabled children’s ability to organize the everyday life. Children with 
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multiplied disabilities in the process of psycho – physical development possess specific skills having 

individual pace and rhythm of development and the great number of limitations also should be taken 

into consideration. Having a chance to watch the children from primary auxiliary school we paid 

attention to the fact that a group of children with individual health requirements has the everyday 

skills developed only partially, but the other one leaves much to be desired. The success of correction 

the skills for social and everyday development of such children can be proved only due to the 

systematic formation and development of everyday skills and their practical application in life. This 

task can be successfully realized if only the family and the auxiliary schools’ teachers constantly 

collaborate.  

Ключевые слова: дети с особыми возможностями здоровья, дети со множественными 

нарушениями, социально-бытовые навыки, психопедагог. 

 

Внедрение Программы инклюзивного образования в Республике Молдова обусловило 

появление во вспомогательных школах детей со множественными нарушениями в развитии, 

детей которые до недавнего времени находились на соцобеспечении и считались 

«необучаемыми».  

Успех интеграции детей со множественными нарушениями в развитии в значительной 

степени зависит от уровня сформированности социально-бытовых навыков, а также 

способности этих детей самостоятельно организовать свой быт. Поэтому подготовить каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к самостоятельной, независимой от 

помощи окружающих жизни – это главная задача школы. В сущности, весь процесс обучения и 

воспитания детей с ОВЗ направлен на то, чтобы обеспечить их социальную адаптацию в 

общество.  

Сложные нарушения
1
 – это сочетание двух или более первичных психофизических 

нарушений, в одинаковой степени определяющих структуру аномального развития и трудности 

социальной адаптации ребенка (Е.М. Мастюкова, 1988; М.С. Певзнер, 1980; Маллер А.Р., 

Цикото Г.В., 2003). Эти нарушения связаны с повреждениями разных систем, обусловливают 

отклонения от нормального хода развития, каждое из нарушений существует в этом комплексе 

с характерными для него особенностями.  

Остановимся подробнее на термине «множественные нарушения». К множественным 

нарушениям относят различные комбинации сенсорных, двигательных интеллектуальных 

нарушений, расстройств эмоционально-волевой сферы. Четко определить границы группы 

детей с множественной патологией невозможно. Отличительная черта членов этой группы – 

это их многообразие, не позволяющее им войти ни в одну категорию, определяемую какой–

либо одной аномалией или нарушением. 

Наши исследования позволяют нам сделать краткую характеристику детей с 

множественными нарушениями. У детей данной группы развитие познавательных процессов и 

высших психических функций находится на низком уровне и не соответствует возрастным 

нормам. Часто эти нарушения сочетаются с отклонениями поведения, отсутствием мотивации в 

любом виде деятельности, сниженной работоспособностью, быстрой утомляемостью. Эти дети 

отличаются неосознанным восприятием новых факторов, правил. У них отмечается крайняя 

несамостоятельность в практической  деятельности, плохая переключаемость с одного вида 

деятельности на другой. Отсутствие логического мышления проявляется в неспособности к 

обобщению, затруднениях в понимании любых явлений в окружающем мире. Предметно-

практическое мышление носит ограниченный характер. Речевая деятельность аграмматична и 

косноязычна, активный словарный запас ограничен. Произвольное внимание слабо выражено. 

Внимание отличается плохой фиксированностью на объекте и легко рассеивается. Также 

отмечается недоразвитие моторики – движения бедные, однообразные, замедленные, может 

наблюдаться двигательное беспокойство, наличие содружественных движений. Эмоции 

бедные, однообразные. Все психические процессы тугоподвижные и инертные. При перемене 

привычной обстановки на новую наблюдается негативная реакция. 

                                                           
1  Равнозначные термины «комплексные», «комбинированные», «сочетанные» нарушения (М.В. Жигорева). 
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Дети с множественными нарушениями психофизического развития наделены особыми 

способностями, имеют свой собственный темп и ритм развития, а также большое количество 

ограничений. Мы считаем, что для детей с множественными нарушениями в развитии главным 

является развитие навыков  социального (навыки самообслуживания и культурно-

гигиенические навыки) и бытового (навыки, необходимые в быту, например, умение вешать 

одежду на стульчик или убирать одежду в шкаф и т.д.) характера. 

Социально-бытовая адаптация детей со множественными нарушениями в развитии 

существенно затруднена в силу ограничений, наложенных дефектом-нарушением 

познавательной деятельности. Формирование социально-бытовых навыков у детей с 

множественными нарушениями в развитии - это очень сложный процесс. В отличие от детей в 

норме, у которых социальное развитие происходит непроизвольно и спонтанно, дети со 

множественными нарушениями в развитии не в состоянии самостоятельно освоить образцы 

решения социальных и бытовых задач.  

В работах ученных выделялись следующие факторы, оказывающие влияние на 

формирование социально-бытовых навыков, а именно:  

 отсутствие знаний и умений для формирования двигательного навыка (Б.И. Пинский); 

 особенности физического развития (Р.Д. Бабенкова, Т.Н. Головина, Н.А. Козленко, Е.Н. 

Правдина-Винарская, Г.Е. Сухарева); 

 особенности восприятия, внимания и памяти, анализа и сравнения (Л.Н. Занков, Б.И. 

Пинский, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф); 

 нарушение программирования и контроля над действием при выполнении навыка, а 

также затруднение при выполнении координационных двигательных действий (Н.П. Вайзман). 

Наблюдая за учащимися начальных классов вспомогательной школы, мы обратили 

внимание на то, что у детей с особыми возможностями здоровья социально-бытовые навыки 

сформированы лишь частично, а у некоторых детей не сформированы вовсе. Более того, мы 

убедились в том, что для большинства детей со множественными нарушениями в развитии 

наиболее значимыми являются не учебные знания и умения, а овладение навыками 

самообслуживания, культурно-гигиеническими навыками, которые имеют выраженную 

социальную направленность.  

До недавнего времени в учебный план входила программа социально-бытовой 

ориентации (СБО) учащихся вспомогательной школы, и была направлена на практическую 

подготовку выпускников к самостоятельной жизни. Но на современном этапе обучения и 

воспитания детей с ОВЗ этот предмет исключили из учебного плана, что, на наш взгляд, 

является огромной ошибкой. Более того, мы считаем, что формирование и развитие социально-

бытовых навыков у детей со множественными нарушениями в развитии необходимо начинать 

сразу же после поступления ребенка в школу, то есть с первого класса.  

Дульнев Г.М., Занков Л.В., Лурье Н.Б., Маллер А.Р., Петрова В.Г., Шипицына Е.М. и 

другие отводили немалую роль формированию и развитию социально-бытовых и трудовых 

умений и навыков у детей с множественными нарушениями. По их мнению, при формировании 

социально-бытовых представлений и навыков, дети получают и другие важные сведения, 

умения, навыки, представления и личностные качества, расширяют свой социальный кругозор, 

приобретают необходимые социальные компетенции.  

Важнейшим показателем эффективности социальной адаптации детей с ОВЗ является 

уровень сформированности у них социально-бытовых навыков. Коррекционная работа по 

формированию социально-бытовых навыков должна проводиться психопедагогами школы и 

закрепляться в семье. Формирование у каждого ребенка необходимого запаса знаний, навыков 

и умений, которые позволят ребенку уверено начать самостоятельную жизнь после окончания 

школы, и успешно адаптироваться и интегрироваться в социум – основная цель социально-

бытовой подготовки.
1
. 

Формирование социально-бытовых представлений и навыков является одним из 

немногих видов деятельности, при которых ребенок с ОВЗ достигает видимого успеха, что 

                                                           
1 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 
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чрезвычайно важно для его полноценного личностного развития. Для эффективного 

формирования социально-бытовых представлений и навыков, необходимых для подготовки к 

самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум детей с множественными 

нарушениями, требуется создание эффективных условий. 

Насколько благополучно дети со множественными нарушениями в развитии 

адаптируются в социальной среде во многом зависит от системы работы по формированию 

социально-бытовых навыков. В эту систему должны быть включены занятия учебного и 

воспитательного плана, а также работа с родителями. Практически не изучены возможности 

коррекционной работы по формированию социально-бытовых навыков у детей со 

множественными нарушениями в развитии.  

Мы считаем, что формирование социально-бытовых навыков у детей со множественными 

нарушениями в развитии необходимо прививать ребенку раньше, чем это предусмотрено 

программой СБО (с V класса). Определенная работа в данном направлении проводится во 

внеурочное время в дошкольном и младшем школьном возрасте, но этого недостаточно. 

Многочисленными исследованиями (Г.М. Дульнев, О.П. Гаврилушкина, Н.Г. Морозова, Н.Д. 

Соколова и др.) доказано, что, чем раньше начинается работа с ребенком с ОВЗ, тем успешнее 

идет процесс обучения, воспитания и коррекции в дальнейшем.  

Как было сказано ранее, у детей с ОВЗ социально-бытовые навыки не формируются 

самостоятельно, поэтому в коррекционной работе важная роль в формировании этих навыков 

принадлежит «специальному психопедагогу»
1
. Работа, проводимая психопедагогом, должна 

органически включаться во все виды деятельности: учебную, воспитательную, кружковую. 

Учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование и коррекцию социально-

бытовых навыков, должен включать: 

 доступный уровень содержания материала по объёму и глубине на основе изучения 

дефекта развития; 

 индивидуальный подход; 

 доступность усвоения материала занятия; 

 практическую направленность; 

 коррекцию и развитие недостатков умственного развития на основе применения 

специальных наглядно-практических методов обучения и игровых технологий; 

 формирование положительной мотивации деятельности. 

В повседневной жизни работа психопедагога должна строиться с целью  приобретения и 

тренировки у детей с ОВЗ навыков самообслуживания и личной гигиены. Более того 

представления учащихся не должны ограничиваться только тем, что дети могут увидеть только 

в школе и дома. Мы считаем, что работа психопедагога по формированию социально-бытовых 

навыков должна соответствовать следующим требованиям: 

 осуществляться систематически и последовательно, начиная с самых простых дел, 

поручений по самообслуживанию и личной гигиене и заканчивая наиболее сложными для этого 

возраста умениями; 

 работа должна проводиться ежедневно, в разнообразных формах, на доступном для 

детей уровне; 

 постепенно усложнять задачи, ориентируясь на зону ближайшего развития ребенка; 

 практическая направленность, опора на различные анализаторы; 

  единые требования учителя и воспитателя в поведении, выполнении заданий. 

Работа по формированию социально-бытовых навыков должна продолжаться и в 

повседневной жизни учащихся, а не только в режимных моментах. Психопедагог должен 

регулярно следить, чтоб дети со множественными нарушениями в развитии соблюдали 

полученные знания, умения и навыки и своевременно корректировать ошибки. Так же детей 

необходимо приучать к самообслуживающему труду, используя для этого разнообразные игры, 

инсценировки и т.д. Приобретенные навыки следует постоянно тренировать, стараясь 

разнообразить формы работы. Также мы считаем, что для формирования социально-бытовых 

навыков необходимо увеличить число прогулок, экскурсий, во время которых дети со 

                                                           
1 Термин «специальный психопедагог» равносилен терминам дефектолог, коррекционный педагог.  
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множественными нарушениями в развитии могли бы продемонстрировать полученные знания, 

умения и навыки в незнакомой обстановке.  

Реализация коррекционной работы по формированию социально-бытовых навыков, 

предполагает: разграничение обязанностей педагогов, ведущих коррекционные занятия, 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, воспитателей, руководителей досуговых 

кружков, их тесную взаимосвязь
1
. 

Успех коррекционной работы по овладению социально-бытовыми навыками детьми со 

множественными нарушениями в развитии может быть обеспечен только в том случае, если 

формируемые навыки систематически закрепляются и вводятся в повседневную жизнь 

учащихся. Эта задача, в свою очередь, может быть решена лишь совместными усилиями всех 

педагогов, работающих с конкретными детьми. Следует отметить, что наряду с педагогами, 

немаловажную роль в формировании социально-бытовых навыков у детей с ОВЗ принадлежит 

семье. Только при совместном сотрудничестве «школа-семья» можно добиться положительных 

результатов в формировании социально-бытовых навыков  детей со множественными 

нарушениями в развитии. 
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COMPEŢENTELE MANAGERULUI ŞCOLAR 

 

                                       MANEA Adriana Denisa, doctor, lector universitar, 
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Abstract: Being equally a science, a practice and an art, management imposes that the manager 

has and exercises adaptive capacities  in diverse and dynamic situations, creativity, divergent 

thinking, originality and respectively the ability to transpose the general legitimacy of management in 

particular, at the actional level, into the forms required by the specific situation. School manager is 

one of the key factors of any significant changes in education. Reaching organisational objectives 

means innovation, having entrepreneurial skills, decision-making skills and accountability. 

Key words: manager, institutional management, managerial competencies, managerial 

efficiency. 

 

Conducerea şi coordonarea eficientă a unei instituţii de învăţământ reclamă asumarea 

responsabilităţii în exercitarea  funcţiei de manager, concomitent cu  deţinerea de competenţe adecvate 

acesteia. Funcţia de conducere presupune punerea în joc a unui arsenal strategic permisiv 

intercomunicării, interacţiunilor, tranzacţiilor şi transformărilor prin care  managerii au posibilitatea de 

a influenţa şi motiva alte persoane în promovarea şi realizarea scopurilor individuale şi de grup.   

                                                           
1 Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушениями зрения. 
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În realizarea reformei educaţionale se impune un exerciţiu managerial flexibil, realizat de 

manageri competenţi, pregătiţi şi determinaţi în a acţiona cu fermitate, capabili în a decide rapid şi 

eficient în cele mai variate condiţii. Managerul trebuie să manifeste preocupări permanente în sensul 

facilitării procesului de elaborare a unor politici, sisteme şi structuri constructive, de valorificare a 

punctelor tari identificate, de susţinere a dezvoltări continue a instituţiei şcolare prin crearea de 

sisteme transparente, în cadrul cărora rolurile şi responsabilităţile sunt clar definite, iar alocarea 

resurselor necesare se face în mod justificat, echitabil şi corect.
1
 

Se apreciază de către specialiştii în domeniul educaţional că managementul instituţional şi al 

grupurilor de elevi are drept finalitate comportamentul prosocial şi proactiv facilitator înregistrării de 

performanţe şcolare şi sociale. Astfel, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi 

comportamentul elevilor, al comunităţii şcolare corelează direct proporţional cu calitatea 

managementului educaţional. 

A fi profesor înseamnă a avea conştiinţa unei responsabilităţi majore obiectivată în  îndrumarea, 

modelarea tinerei generaţii pentru studiu, pentru descoperirea drumului personal, a vocaţiei, a 

propriului sens în raport cu lumea, cu profesia, cu traseul devenirii. Managerul unei şcoli nu poate 

considera că a descoperit un traseu managerial imuabil şi definitiv, cu garanţia succesului deplin, la fel 

cum nici  profesorul nu poate fi captiv întro unică formulă educaţională, nu poate ignora diversitatea 

abordărilor psiho-pedagogice. Relativităţile ontologice sau gnoseologice se vor prelungi inevitabil şi în 

spaţiul educaţional, de aici nevoia de modele, de cunoaştere, de dialog între spaţii culturale diferite, 

între viziuni diverse de management educaţional în acest complicat şi contrastant secol XXI.
2
 

Studii de specialitate indică faptul că în ciuda faptului că societatea în care trăim este o societate 

a cunoaşterii, bazată în mare măsură pe tehnologia informaţiilor şi a comunicării, o societate în care 

asistăm la democratizarea accentuată a sistemelor de învăţământ, ceea ce conduce la flexibilizarea 

relaţiei dintre profesor şi student şi la deschiderea de noi perspective în acest orizont, principalele 

calităţi apreciate rămân în continuare claritatea predării, exemplificările pertinente, competenţa 

psihopedagogică şi competenţa ştiinţifică în timp ce deschiderea spre dialog, competenţa socială, 

managerială sau digitală sunt elemente mai puţin valorizate.
3
  

Southworth  (2004) susţine că liderii pot influenţa învăţarea prin trei strategii de bază: 

învăţare sunt modele pentru ceilalţi pentru că sunt preocupaţi de actul predării, de învăţare şi de 

specificul grupurilor de elevi, dorind să ştie cât mai multe în această privinţă. Monitorizarea presupune 

vizitarea şcolilor, asistarea la ore şi furnizarea de feedback profesorilor. Dialogul creează oportunităţi 

pentru profesori de a realiza un schimb de idei pe tema învăţării şi a predării alături de colegi şi lideri 

din sistem. Deşi aspectul învăţării trebuie nuanţat puternic în activitate, liderii trebuie să aibă în 

vedere, însă, şi alte aspecte ale actului educaţional, precum socializarea, sănătatea elevilor, bunăstarea 

şi stima de sine, precum şi dezvoltarea unei culturi şi a unui climat favorabile, direct legate de nevoile 

specifice ale şcolii şi ale comunităţii locale.
4
  

Principala dificultatea în ceea ce priveşte conducerea unei şcoli o reprezintă complexitatea 

variabilelor implicate, de la  elevi la  profesori şi părinţi, de la curriculumul naţional la tehnologia 

didactică, de la resursele educaţionale la cele financiare etc. Tendinţa internaţională spre 

descentralizare şi autonomie a condus la un apel către manageri, personalul şcolii, comunităţi locale 

şi/sau  alte părţi interesate de a dezvolta o viziune distinctă pentru şcolile lor, cu obiective specifice, 

clar articulate.  

Eficienţa managerială este dependentă de competenţele/abilităţile de ordin strategic, 

organizaţional şi de eficacitate personală deţinute de către profesorul manager. Prin abilităţi sau 

competenţe înţelegem comportamente observabile şi măsurabile, cu caracter asemănător deprinderilor. 

Competențele manageriale dețin un rol unificator în raport cu celelalte categorii de competențe ale 

                                                           
1 Manea, A., D. 2014. Educaţia incluzivă. Teorie şi aplicaţii. Cluj-Napoca: Editura Eikon,  p.142 
2 Gavrilă, C.& colab. 2013.  Modele europene de  progres şi inovare în educaţie prin management şi leadership performant. Iaşi: Editura 

Spiru Haret  
3 Stan, C., Manea , D. Students' opinions regarding the  qualities and skills of the teachers în Procedia -Social  and  Behavioral Sciences, 
Published  by Elsevier B.V., vol.128/2014, p.146-151 
4 Southworth, G. 2002. Instructional leadership in schools: reflections and empirical evidence, School Leadership and Management, 22: p. 

73–92.  
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profesorului, având rolul de a le articula de o manieră logică și operațională, capabilă să ofere 

posibilitatea influențării adecvate a clasei, dar și a fiecărui elev în parte.
1
  

O transpunere în plan educaţional a gamei de competenţe deţinute de un manager şcolar ne 

relevă o serie de abilităţi, pe care le vom expune în cele ce urmează: 

 abilităţi strategice ce facilitează generarea de plus valoare cognitivă prin adaptarea 

superioară la mediu: viziunea, orientarea spre elevi „client”,  luarea deciziilor, gestiunea resurselor; 

 abilităţi organizaţionale ce presupun  facilitarea dezvoltării  armonioase a elevilor atât în 

plan personal cât şi social: comunicare, lucru în echipă, negociere, organizare, relaţionare;  

 abilităţi de eficacitate personală: facilitează conducerea propriei persoane într-o manieră 

eficace: autocunoaştere, iniţiativă,  motivaţiei,  învăţare, autocontrol, autocritică, gestiunea timpului, 

optimism, creativitate, integritate, gestiunea stresului, gestiunea emoţiilor (inteligenţa emoţională).
2
   

Abilităţile unui manager novice la nivelul clasei de elevi sunt reprezentate de orientarea către 

aspectele tehnice şi ponderea abilităţilor interpersonale, în condiţiile scăderii rolului abilităţilor 

cognitive (care includ rezolvarea aspectelor administrative cum ar fi determinarea misiunii 

organizaţiei, stabilirea relaţiei cu medii economico-financiare). Sunt implicate abilităţile 

interpersonale, datorită faptului că profesorul diriginte/managerul intră în contact direct cu elevii săi, 

fie ei priviţi ca indivizi, fie constituiţi într-un grup de referinţă. Abilităţile cognitive sunt solicitate pe 

măsură ce sunt parcurse etapele de cunoaştere a colectivului de elevi şi de organizare a acestuia. 

Managerii consideraţi ca fiind poziţionaţi la un „nivel superior”, respectiv au înregistrat acumulări 

cantitative şi calitative dobândind expertiză în domeniul managerial al clasei de elevi, posedă un mix 

al abilităţilor manageriale. Trecerea de la activităţile cu caracter tehnic către cele care implică 

planificare, organizare şi stabilirea de contacte cu mediul extern facilitează susţinerea programelor 

instructiv – educative la cote înalte de performanţă. 
3
  

Managementul în educaţie presupune o triplă competenţă la nivelul persoanei care activează în 

acest domeniu: competenţă ştiinţifică, obiectivată într-o profundă stăpânire a teoriilor şi principiilor 

din literatura de specialitate aferentă domeniului, competenţă practică, respectiv abilitatea de a 

transpune particularizant, la nivel acţional, în formele cerute de specificul situaţiei concrete, legităţile 

generale ale managementului şi, nu în ultimul rând, un set aptitudinal subsumat managementului ca 

artă, incluzând elemente precum capacitatea de adaptare la situaţii diverse, creativitatea, talentul, 

gândirea divergentă, originalitatea etc.
4
  

După Stephen Covey (1991),  există şapte deprinderi pe care un manager modern trebuie să şi le 

formeze: 

1. Atitudinea proactivă - atitudinea inversă atitudinii reactive pe care o au majoritatea 

oamenilor. Altfel spus, mulţi oameni caută să-şi transfere responsabilităţile dând vina pe alţii, 

pe întâmplări sau pe mediul înconjurător. La un manager, o asemenea atitudine e dăunătoare, 

pentru că înseamnă timp pierdut şi scăderea eficienţei. A fi proactiv înseamnă a căuta în primul rând 

o soluţie, o rezolvare a problemelor; mai mult, un manager trebuie să preîntâmpine problemele, să 

aibă capacitatea de a vedea oarecum în avans crizele care se pot declanşa, ca să le poată soluţiona 

în faza mai puţin gravă. 

2. Existenţa scopului, încă de la începutul acţiunii. La baza managementului eficient stă 

conştiinţa activă atât a scopurilor cât şi a capacităţilor de a le aduce la îndeplinire cu ajutorul 

imaginaţiei. 

3. Prioritatea priorităţilor- aceasta înseamnă o viaţă disciplinată, o concentrare pe acele 

activităţi care sunt cele mai importante şi nu neapărat cele mai urgente (deprinderea presupune voinţă 

şi discernământ).  

4. Gândirea câştig/câştig. Cel mai adesea, negocierile se bazează pe o mentalitate câştig/pierdere 

(concurentul trebuie păcălit, trebuie să piardă) sau şi mai greşit, pe o mentalitate pierdere/pierdere. 

                                                           
1 Iucu, R. B. 2006. Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională. Bucureşti: Editura Polirom  
2 Stan N.C, Manea A.D. The Modern Educational Paradigm reflected into the Role, Function and Competencies of the Teacher-Manager în 

Educaţia 21, Nr.11/2013, p.10-16  
3 Stan N.C, Manea A.D. 2011. Managementul clasei de elevi. Abordări metodologice şi praxiologice la nivelul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Beclean. Cluj-Napoca: Editura Eikon, p.43. 
4 Manea A.D. 2013. Managementul organizaţiei şcolare. Implicaţii ale managementului democratic-participativ la nivelul unităţii şcolare de 

tip incluziv. Cluj-Napoca: Editura Eikon,  p.19.  
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Gândirea câştig/câştig presupune că fiecare parte care negociază trebuie să aibă un avantaj şi să fie 

mulţumită în urma tranzacţiei. 

5. A  înţelege  mai întâi şi apoi a  fi înţeles. Majoritatea interacţiunilor interpersonale nu 

înseamnă şi o ascultare atentă a celuilalt. De obicei, interlocutorii au în minte nişte idei sau atitudini pe 

care vor să le impună indiferent de părerile celuilalt, astfel că ascultă superficial sau selectiv 

argumentele care le sunt aduse. 

6. A acţiona creativ. Cele mai multe negocieri sunt târguieli fără părăsirea poziţiilor iniţiale 

ajungându-se cel mult la compromisuri. Printr-o comunicare creativă însă, se înţeleg nevoile şi 

interesele fundamentale ale ambelor părţi şi se găseşte o soluţie mai bună chiar decât cele pe care le-ar 

fi găsit fiecare parte. 

7. Continua înnoire de sine în vederea depăşirii dezordinii - este de fapt continua antrenare a 

managerului pe toate planurile.
1
  

Cât timp ocupi o poziţie managerială, etica de care dai dovada în relaţiile interne sau în cele 

externe se reflectă automat în imaginea instituţiei al cărei angajat eşti.     Un studiu celebru al autorilor 

Robert C. Solomon şi Kristine Hanson (1985) indică opt reguli pentru gândirea şi comportamentul 

etic, respectiv: 

a. Gândeşte-te la binele celor din jurul tău. Analiza corectă a stării de fapt permite înţelegerea 

stării de bine expectată  pentru întregul grup, pentru colegii, parteneri, alţi manageri. Nu se omit cei 

care nu sunt participanţi direcţi la acţiunile noastre sau nu sunt afectaţi in mod direct de rezultatele 

acţiunilor respective. Mai devreme sau mai târziu, lucrurile pot lua o altă întorsătură, neaşteptată.  

b. Gândeşte ca un membru al unui colectiv. A fi etic presupune autodisciplinare, o luptă 

permanentă cu sine, dar asta nu presupune sa gândeşti neapărat ca un individ izolat, ci dimpotrivă,  să 

fii conectat la valorile şi comportamentele celor din jurul tău.  

c. Dă ascultare legilor şi supune-te lor. Conform acestei reguli, trebuie să respectam regulile şi 

procedurile de lucru existente în organizaţia noastră. Reguli ca cele privind comportamentul în timpul 

exercitării funcţiei, ţinuta vestimentară, programul de lucru, etc. trasează linia ce trebuie respectată de 

toţi angajaţii.  

d.Gândeşte-te la tine şi la instituţia ta ca parte a întregii societăţi. Acţiunile şi comportamentele 

fiecăruia  pot influenţa imaginea instituţiei.  

e. Supune-te regulilor morale, considerându-le ca fiind necondiţionate.  Respectarea regulilor 

moralei reprezintă temelia comportamentului etic.  

f. Gândeşte imparţial, obiectiv, neutru, dezinteresat.  Fiecare decizie luată ne influenţează 

comportamentul în relaţia cu cei din jur, de aceea e necesară emiterea unor judecăţi de valoare   atât 

din punctul propriu de vedere, cât şi din perspectiva celorlalţi.  

g.  Întreabă-te ce fel de om eşti. Compararea acţiunilor şi comportamentului propriu cu cel al 

altor persoane permite analize reflexive şi poate genera autoreglaj, autodezvoltare.   

h. Respectă tradiţiile, obiceiurile şi convingerile celorlalţi. Nu trebuie renunţat la 

credinţele/principiile proprii,  trebuie doar să acordăm respectul cuvenit principiilor celorlalţi, chiar 

dacă ele diferă de ale noastre.
2
 

Putem conchide evidenţiind  capacităţile şi calităţile manageriale menite  a asigura succesul: 

flexibilitate şi gândire strategică, viziune comprehensivă şi pragmatică  asupra organizaţiei ca întreg,  

orientarea către calitatea totală şi satisfacerea nevoilor clienţilor educaţionali actuali, viitori şi 

potenţiali (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală etc.), intercomunicare asertivă şi pozitivă, 

proactivism în valorificarea şi utilizarea tuturor resurselor(umane, materiale, financiare); explorarea 

potenţialului creator al celorlalţi şi facilitarea muncii în grup,valorificarea optimală a tehnologiei şi 

informaţiei, coerenţă decizională. Prin urmare, reuşita deplină constă în forţa umană, în munca în 

echipă, în respect şi consideraţie reciprocă, reducerea stării de anxietate generală obţinută prin 

controlul stresului, printr-un management eficient al timpului, evitându-se efectul de procrastinare.
3
 

 

 

 

                                                           
1 Covey, S.R. 1991. Principle-centered leadership. New York: Summit Books  
2 Solomon, R.C,  Hanson, K. 1985. It's Good Business. New York Rowman & Littlefield Publishers  
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FORMAREA CULTURII PROFESIONAL PEDAGOGICE ALE CADRELOR DIDACTICE 

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI PARENTALE 

 

DUMINICĂ Stella, cercetător științific,  

Institutul de Științe ale Educației  

 

Abstract : At present, preschool teachers need better training in the areas of parental 

education. Since teachers are required to demonstrate professional skill, to be human, professional 

skills, have the necessary pedagogical skills, be able to use high-level tools and techniques for 

working with parents. 

 

În condiţiile contemporane ale restructurării învăţământului  se schimbă radical statutul cadrului 

didactic, funcţiile instructive şi drept rezultat şi cerinţele faţă de cultura sa profesională pedagogică, 

faţă de nivelul profesionalismului său în domeniul educației parentale. 

Deşi, până nu demult educaţia parentală nu a constituit o prioritate în cadrul politicilor 

educaţionale din R.Moldova, în ultimii ani se discută din ce în ce mai mult despre faptul că susţinerea 

iniţierii, formării şi dezvoltării competenţelor parentale devine una dintre misiunile pe care cadrele 

didactice trebuie să şi le asume, dacă dorim ca educaţia copilului să devină o acţiune coerentă, 

eficientă şi care să ofere şanse egale tuturor. 

Din perspectiva unei analize sistemice, educaţia parentală apare ca un element al sistemului de 

educaţie fiind, în acelaşi timp, şi o dimensiune a educaţiei permanente. 

La etapa actuală, instituțiile preșcolare au nevoie de cadre didactice bine pregătite profesional în 

domeniul educației parentale. De la cadrele didactice  se cere să dea dovadă de măiestrie profesională, 

să fie umani, competenţi profesional, să dispună de aptitudinile pedagogice necesare, să poată utiliza 

la nivel înalt mijloacele şi tehnicile de lucru cu părinții. 

Aşadar, ca pas important al politicilor în domeniu, obiectivele Strategia intersectorială privind 

dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015 – 2021, definită ca 

proces de facilitare a conştientizării şi manifestării de către părinţi a funcţiilor parentale şi 

educaţionale în sensul optimizării acestora, sunt promovate atât de Strategia „Educația-2020” , unde 

educaţia parentală este citată ca fiind o prioritate (Obiectiv specific 7.3. Asigurarea educaţiei parentale 

eficiente în vederea îmbunătăţirii practicilor de îngrijire şi educaţie a copiilor.), precum şi de o serie 

de campanii publicitare şi de conştientizare a importanţei acesteia, iniţiate de diverse organisme 

guvernamentale şi neguvernamentale.
1
 

Pentru a satisface cerinţele în permanentă schimbare şi pentru a răspunde proactiv la provocările 

timpului, modelul formării culturii pedagogice la etapa actuală trebuie să aibă caracteristici integrative. 

Caracteristica esenţială a metodologiei formării culturii profesional pedagogice cadrelor didactice în 

contextul educației parentale este flexibilitatea multiaspectuală. Tendinţele de dezvoltare acestei 

metodologii se regăsesc la nivelul formării initiale ale cadrelor didactice prin aplicarea principiilor 

constructiviste în formarea culturii pedagogice a părinților. Componentele cadrului metodologic pot fi 

îmbinate astfel încît să constituie designul optim pentru asigurarea calităţii, satisfacerea cerinţelor 

educative ale cadrelor didactice.
2
 Modelele tradiţionale de diversificare nu răspund tuturor 

provocărilor cu care se confruntă cadrele didactice. Există două direcţii de actualizare a sistemelor de 

formare a culturii profesionale pedagogice ale cadrelor didactice: completarea modelelor existente prin 

diversificarea serviciilor sau restructurarea acestora. În redimensionarea formării continue din ţara 

noastră urmează a fi exploatate ambele direcţii. 

Educaţia parentală, cu excepţia unor programe de promovare profesională, nu poate deveni la 

etapa actuală obligatorie; formatorul trebuie să se adapteze nevoilor diferitelor categorii de cadre 

didactice şi să acorde celor ce studiază condiţii mai liberale de autoeducaţie şi autoevaluare, de alegere 

a conţinuturilor şi metodelor, a locului şi timpului de învăţare. În acest context, cadrele didactice, ca 

grupuri ţintă, vor necesita cât mai multă flexibilitate, dinamism şi adaptabilitate. 

                                                           
1 Bolboceanu A. Accesul, relevanță și calitatea educației în instituțile de educație timpurie. Chișinău, Tipografia Reclama. 2014. 65p. 
2 Prițcan V., Putină D., Mocanu L. Formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii: Curriculumul de bază. Centrul 

Educațional „Pro Didactica”. Chișinău, „Imprint Star” SRL, 2010. 

 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

127 

 

Obiectivul principal al cadrelor didactice în cadrul  activităților de educație parentală  este de a-i 

face pe părinţi (reprezentanţii legali) persoana în grija căreia se află copilul, să fie conştienţi de 

importanţa rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia, de a le îmbunătăţi sau 

modifica unele cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni şi practici de îngrijire şi educaţie în 

conformitate cu recomandările psiho-pedagogiei moderne.
1
  

În general, eficienţa programelor de educaţie parentală şi capacitatea lor de a optimiza cultura 

profesional pedagogică ale cadrelor didactice, care este condiţionată de o serie de factori 

(Riley,1994)
2
: 

 Calitatea: programele cele mai eficiente nu se concentrează exclusiv pe comportamentele 

părinţilor, ci iau în calcul sistemele şi reţelele sociale din jurul relaţiei părinte-copil, fiind interesate 

deopotrivă de politicile şi reglementările pieţei muncii, sănătăţii, educaţiei, de vecinătate şi comunitate 

etc., acestea influenţând major practicile parentale.  

 Durata: programele cele mai eficiente sunt cele pe termen lung, cele pe termen scurt reuşesc 

doar să informeze, dar nu să şi schimbe convingeri şi comportamente.  

 Staff-ul: studiile de evaluare a programelor de educaţie parentală au arătat că cadrele 

didactice sau facilitatorii acestor programe sunt consideraţi de beneficiari mai importanţi chiar decât 

conţinuturile care le-au fost transmise, în primul rând datorită abilităţilor lor de comunicare şi empatie, 

şi nu în primul rând datorită background-ului educaţional.  

 Specificitatea programului, în funcţie de vârsta copilului şi obiective particulare avute în 

vedere: programele cele mai eficiente sunt cele care se adresează unor probleme specifice, cum ar fi 

discriminarea fetelor și băieților în cadrul activităților educaționale, prevenirea comportamentelor 

agresive ale părinților în educația fetei/băiatului în familie etc. şi sunt întotdeauna strâns corelate cu 

vârsta copilului.  

 Capacitatea de a valorifica punctele tari şi resursele părinţilor, căutând să identifice şi să 

aprecieze punctele tari ale părinţilor, şi nu distanţa sau diferenţa faţă de un model ideal. Să selecteze 

noile metode și acțiuni de implicare a părinților în viața instituțiilor preșcolare. 

 Capacitatea de a comunica: cadrele didactice să fie instruite cum să comunice cu părinții,  

 Capacitatea de a tolera şi de a celebra diferenţele: cele mai bune programe sunt cele flexibile, 

care evită abordările dogmatice, care încurajează creativitatea părinţilor şi care recunosc faptul că aceştia 

sunt autoritatea care decide în final ce sfaturi se potrivesc cel mai bine copilului şi familiei sale. La acest 

criteriu se adaugă adaptarea programelor la nivelul de cultură pedagogică al grupurilor beneficiare 

(Barth, 2009), care asigură receptare adecvată a acestora de către părinţi şi copii. 

Principalele forme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din instituţiile de educaţie 

timpurie includ: activităţi metodico-ştiinţifice realizate în instituţia educaţională şi la nivel 

interinstituţional; conferinţe, sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de 

experienţă; stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Formele de organizare a activităţilor de formare a culturii profesional pedagogice includ: instruirea 

faţă în faţă; şedinţele în grup; trainingul; e-learning; activitatea independentă; etc. 

Programele de pregătire a cadrelor didactice includ, în general, conținuturi menite să dezvolte 

competențe de organizare, desfășurare și evaluare a activității de formare. Deși aceste competențe sunt 

esențiale pentru furnizarea, la standardele superioare de calitate, a programelor de formare continuă, 

este necesară accentuarea unor calități care să asigure adaptarea cadrelor didactice la provocările 

generate de cele două realități, intens investigate în ultimii ani: 

- specificul activității de învățare ale părinților, fiind deja la o vârsta adultă, generează 

motivații diferite de cele ale copiilor, nevoi individuale în accord cu prioritățile și complexitatea vieții 

de adult, exigențe sporite legate de rezultatele și aplicabilitatea formării; 

- necesitatea abordării inter și trandisciplinare în activitatea de formare, ca premisă pentru 

formarea personalității integrale a copiilor. 

Cel mai important rezultat a unei activități de formare sunt achizițiile dobândite de cadrele 

didactice, astfel încât părinții să beneficieze de competențele dezvoltate în educația parentală. Aceste 

                                                           
1 Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-2021, 
particip.gov.md/public/documente/137/ro_2460. 
2 Glăveanu S. Program de educație parental: Training de dezvoltare a competențelor parentale. București. Ed.Universitară. 2012 149p. 
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competențe își vor dovedi valoarea în schimbările comportamentale și atitudinale ale părinților; de 

exemplu în efecientizarea relației de parteneriat dintre cadrele didactice și părinți, manifestarea 

dorinței  de a cunoaște despre educația fetelor și băieților, autonomia identificării surselor de 

informare nu numai în cadrul activităților de formare, dar și-n alte instituții. Aceste calități se 

dobândesc însă în timp, iar cadrele didactice deseori au nevoie de sprijin pentru a înțelege mai bine 

nevoile părinților desprinse din evoluția socială. De aceea un formator n-ar trebui să-și încheie 

misiunea odată cu pasul final al unui program de formare. Conselierea acordată ulterior, mentoratul, 

activitățile de sprijin, sunt atribuite ale unei activități complexe, pe cât de necesare pentru părinții ce 

au participat la programele de formare, pe atât de solicitate pentru formator. În acest sens, un real 

support pentru activitatea formatorului ar  putea fi platformele e-learning, cu avantajele atât în 

furnizarea programului, cât și în monitorizarea postformare. Se înțelege că utilizarea unei astfel de 

platform presupune dezvoltarea în prealabil a unor competențe digitale specific. Astfel profilul 

formatorului modern în educație parental se întregește și poate fi conturat prin descrierea următoarelor 

competențe: 

 

Competențe instrumentale Competențe interpersonale Competențe sistemice 

∙capacitatea de analiză și sinteză; 

capacitatea de organizare și 

planificare; 

∙capacitatea de a stabili priorități, 

de a lua decizii; 

∙abilități de a utilize platformele 

electronice pentru învățare (e-

learning). 

∙capacitatea de evaluare, 

autoevaluare și interevaluare; 

∙capacitatea de a lucra în echipă; 

∙atitudinea în relațiile cu 

participanții la activitățile de 

formare. 

∙capacitatea de a transpune în 

practică noțiunile dobândite; 

∙deschiderea spre noi informații;  

∙utilizarea eficientă și corectă a 

tehnicilor de argumentare; 

∙capacitatea de adaptare la 

situații noi. 

 

În concluzie putem afirma că „sporirea calității formării culturii profesional pedagogice cadrelor 

didactice nu poate fi concepută fără a asigura calitatea resursei fundamentale pentru orice program de 

formare – anume formatorul”
1
. Oricine din cadre didactice ce își dorește să practice educația parentală 

în cadrul instituțiilor preșcolare, trebuie să ia în considerare atât rolul multifactorial pe care îl are de 

îndeplinit, implicit cu provocările actuale, cât și urmările deziderabile în formarea culturii pedagogice 

părinților. 

 

 

 

STUDIU COMPARATIV PRIVIND OPTIMIZAREA PROCESULUI DE INTEGRARE A 

STUDENȚILOR ÎN MEDIUL UNIVERSITAR 

 

ȚĂRNĂ Ecaterina, doctor, conferențiar universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

 

Abstract : Undoubtedly, the socio-professional adjustment of pedagogical students represents 

the process of efficient integration of the student in the academic environment, acceptance of the 

norms and values promoted by the university culture. Some authors believe that the youth studying at 

the university develop themselves, particularly, because of the adjustment and integration processes in 

the academic environment: studying at the university has a long term influence on their attitudes, 

values and personality. In this respect, the pedagogical student personality development is presented 

as a process of adherence to a new socio-professional environment, adjustment and, finally, of 

integration in this environment. We consider it necessary to introduce an optional course to promote 

the student's adjustment to the university environment, aiming at capitalizing new strategies 

concerning the social adjustment and the optimization of socio-professional integration. The present 

investigation shows that adjustment is a complex process and the students are influenced by many 

                                                           
1 Iosifescu Ș. Profesionalizarea formatorului – repere necesare, în Formatorul pentru adulți – statut, roluri, competențe, provocări. Timișoara: 

Editura Universității de Vest, 2007. 
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factors, including the academic conditions. In this respect, it is necessary to establish a University 

Centre for Psychological Counselling and Career Guidance including a Support Laboratory aiming at 

assisting students in their social and professional adjustment. 

 

Reforma învățământului superior din perspectiva principiilor Procesului de la Bologna este 

orientată pe formarea competențelor funcționale ale studenților, capacităților de integrare socială, de 

adaptare rapidă și participare la schimbările ce se produc în societate, de promovare a valorilor 

naționale, europene și a celor general umane. Atunci când se analizează aspectele metodologice, în 

special cu privire la personalitate și integrare sau la factorii implicați, integrarea trebuie înțeleasă 

restrictiv, în funcție de personalitatea studentului în raport cu mediul universitar. În special, 

cunoașterea procesului de integrare a studentului în mediul universitar prezintă un interes sporit în 

domeniul cercetărilor contemporane, care a determinat o atenție deosebită la nivelul universităților 

europene. Cu certitudine, universitățile moderne transpun în realitate speranțele studenților, își 

respectă menirea de a promova valorile profesionale. Realizarea acestui obiectiv necesită implicarea 

cadrelor didactice universitare, care au nevoie de programe și modele psihopedagogice științific 

argumentate. Integrarea studenților în mediul universitar este un proces complex care are unele 

caracteristici specifice și necesită un interval anumit de timp. Din aceste perspective, V. Negovan,
1
 

citându-i pe G. Vaillant, D. Levinson, numește intervalul de trecere de la studiile preuniversitare la 

cele universitare faze de tranziție. Considerăm că în fazele de tranziție studenții experimentează 

diverse orientări și strategii de adaptare la noile cerințe până când acceptă ceea ce corespunde propriei 

personalități și nivelului de integrare. Conform Marelui Dicționar de Psihologie Larousse,
2
 integrarea 

este un proces prin care activitatea sistemului nervos central permite unificarea activității individului. 

Așadar, trebuie să facem o distincție dintre noțiunile de adaptare, socializare și integrare, care deseori 

sunt utilizate greșit. În acest context, procesul de integrare nu trebuie confundat cu socializarea, care 

reprezintă ansamblul proceselor de învățare a normelor, procese organizate sau spontane, conștiente 

sau inconștiente, întrucât cer îndeplinirea unui rol. Socializarea este procesul interactiv de inițiere, 

învățare și integrare activă în viața socială prin intermediul relațiilor dintre subiect și mediul său. Prin 

urmare, există o strânsă legătură dintre socializare, care este procesul de formare a unui sistem 

relațional adaptativ, și sociabilitate, înțeleasă ca o disponibilitate nativă a ființei umane de a relaționa. 

În această ordine de idei, procesul de integrare în mediul universitar nu poate fi redus la simpla 

însușire a informațiilor implicate în procesul de adaptare și socializare. Acesta antrenează un cumul de 

factori interni și externi. Prin urmare, studentul nu este pasiv în raport cu condițiile de mediu, ci le 

asimilează prin intermediul condițiilor interne (premisele ereditare, stocul de programe și experiența 

de care dispune. Interiorizând condițiile externe oferite de mediul universitar în raport cu 

individualitatea sa, studentul se adaptează la aceste condiții tocmai datorită plasticității scoarței 

cerebrale și capacității sale de învățare, dobândind noi abilități de integrare. Din aceste perspective, 

trebuie să acordăm o atenție deosebită modului în care studenții aplică strategiile de adaptare la mediul 

academic. Schimbările rapide care au loc în învățământul superior din R. Moldova generează noi 

provocări și oportunități pentru promovarea modelelor de optimizare a procesului de adaptare și 

integrare a studentului în mediul universitar. Datorită specificului mediului universitar, dificultățile de 

integrare sunt des întâlnite, în special, la începutul anului de învățământ. Aceste dificultăți variază de 

la student la student ca: durată, intensitate, mod de manifestare și depășire a inadaptării. Prin urmare, 

integrarea în mediul universitar este procesul prin care studentul devine capabil să trăiască într-un nou 

mediu social, ajustându-și comportamentul după cerințele mediului și presupune componente ce 

interacționează permanent. 

În opinia lui Mihai Golu,
3
 formula optimă de integrare este desigur cea care permite un 

echilibru și un control reciproc, prevenindu-se hipostazierea și dominanța absolută a uneia asupra 

celeilalte. În accepțiunea autorului, prin renunțarea parțială la individualitate în favoarea 

sociabilității, indivizii acceptă să piardă o parte din voința lor și din spiritul lor de independență; astfel, 

ei vor abandona circumspecția, teama și prudența, câștigând recunoaștere și dobândind sprijin din 

                                                           
1 Negovan V., Dincă M. Adaptarea la mediul universitar. În: Câmpul universitar – o cultură a provocărilor. Bucureşti: Editura Universitară, 
2010, p.66 – 87. 
2Ardeleanu A., Dorneanu D. Larousse. Marele dicționar al psihologiei. București: Editura Trei, 2006. p. 603  
3 Golu M. Dinamica personalității. București: GENEZE, 2003, p.137  
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partea altora. În acest scop, studentul trebuie orientat spre dezvoltarea procesului de integrarea 

socială, care implică o continuă luptă de transformare și restructurare a potențialului, a competențelor 

sociale, a însușirilor individuale, fiind un proces de inserție activă și eficientă a studentului în 

activitățile universitare, în grupurile sociale și în viața socială. În această ordine de idei, literatura de 

specialitate prezintă specificitatea unor tipuri de integrare socială. 

 

Tabelul 1. Tipuri de integrare socială 

1 Integrare culturală – vizează realizarea armonizării valorilor privind comportamentul și 

interdependența dintre valori, comportamente și instituții sociale. 

2 Integrarea normativă – se referă la integrarea între norme și persoane. Opusul ei este starea de 

,,anomie", de conflicte între norme, de incompatibilitate între norme și indivizi. 

3 Integrarea comunicațională – vizează un sistem de relații definitorii pentru concordanța dintre 

conduite și norme. În procesele comunicative sunt angajați simultan individul concret cu 

caracteristicile sale psihice și mediul social concret cu particularitățile sale active. Efectele 

psihosociale apar pregnant sub aspectul unor indici pozitivi sau negativi. 

4 Integrarea funcțională – se referă la unitatea și echilibrul sistemului social, diviziunea și 

sincronizarea valorilor într-un grup.  

 

În viziunea noastră, pentru a face fâță schimbărilor și provocărilor rapide care au loc în R. 

Moldova se impune abordarea educației pentru optimizarea procesului de integrare a studenților în 

mediul universitar dintr-o perspectivă modernă
1
, amplă, cu rolul de a pune la dispoziția fiecărui 

student resursele necesare, pentru ca acesta să poată descoperi și îmbogăți propriul potențial creativ de 

integrare socială. În țările dezvoltate există asociații de formatori și practicieni care menționează 

principalele aspecte ale unui program de formare inițială a pedagogilor sociali pregătiți în direcția 

educației pentru integrare socială și profesională. De exemplu, în SUA funcționează Consiliul pentru 

Acreditarea Programelor de Consiliere și Educație (CACREP, 1993), care prezintă drept conținuturi 

esențiale în integrarea socioprofesională: dezvoltarea personalității, dezvoltarea abilităților de 

comunicare și activităților de grup etc. Din aceste perspective, este necesar să conștientizăm adevărata 

dimensiune a integrării studentului în mediul universitar, care e specifică și stresantă pentru cei fără 

experiență. În acest sens, atât studenții, cât și profesorii trebuie să conștientizeze că optimizarea 

integrării implică învățare continuă, mobilitate și adaptabilitate, inițiativă personală, comunicare, 

liderism, asumarea de roluri etc. 

În accepțiunea noastră, odată realizată integrarea în mediul universitar, studenții ajung la 

sentimentul de noi, la distingerea față de mediu pe baza unei culturi comune, cultura universitară, care 

le condiționează studenților – prin interacțiune internă – propriile valori, norme și responsabilități, 

nuanțându-se față de exteriorul cu care se află în interdependență. Avem, prin urmare, de-a face cu o 

selecție și formare organizațională care generează ca efect principal o anume autonomie a 

constructului organizațional și a dinamicii endogene, cărora le dă naștere și care sunt ireductibile la 

datele mediului. Așadar, studentul dispune de o anumită plasticitate, datorită căreia îi este cu putință 

să rămână în acord cu mediul universitar și să mențină echilibrul mediului său interior. Această 

ajustare se operează într-o suită de schimburi neîncetate între personalitate și mediu, în cadrul dublei 

acțiuni a subiectului asupra obiectului (asimilare) și a obiectului asupra subiectului (acomodare). 

Aceste moduri de acțiune interdependente se combină fără încetare pentru a menține o stare de 

echilibru care definește procesul de adaptare a studentului în mediul universitar. În acest context, 

autorul C. G. Jung
2
 declară că un individ poate fi integrat, dar nu adaptat, pentru că adaptarea 

presupune mai mult decât o înscriere perfectă în situația momentului și în anturajul imediat. Adaptarea 

presupune respectarea unor legi mai generale decât condițiile date într-un anumit moment sau loc. 

După cum observăm din cele expuse, adaptarea presupune procesul prin care organismele își 

manifestă obișnuințele sau caracteristicile pentru a face fâță transformărilor din mediu. Evident, 

mediul universitar și personalitatea studentului constituie două entități corelative cu funcții 

complementare, prima oferind posibilități nelimitate pentru acțiunea celeilalte, iar aceasta îmbogățind 

                                                           
1 Cojocaru-Borozan M., Țărnă E., Sadovei L. Integrare socioprofesională prin discurs didactico-științific. Chișinău: UPSC. 2014, p. 13 
2 Jung C. Puterea sufletului, Antologie II. Descrierea tipurilor psihologice. București: Anima, 1994, p. 18 
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componentele celei dintâi și diversifică, în acest fel, acțiunea mediului universitar, pe de o parte, de 

rolul experienței studentului, pe de altă parte. În general, adaptarea studentului în mediul universitar se 

prezintă ca una dintre fazele realizării integrării în câmpul social, având și un areal extins de 

semnificații. Prin urmare, antrenarea comportamentului de integrare în mediul universitar permite 

evitarea îmbolnăvirilor în situații de stres, iar studenții inadaptați trebuie să-și dezvoltă tehnici și 

strategii de adaptare,
1
 pe care le pot utiliza pentru a-și rezolva problemele, fără a suferi un surplus de 

îngrijorare sau de anxietate. În cazul în care studentul nu este capabilă să depășească dificultățile de 

adaptare, acesta își va dezvolta calități care conduc la tulburări de personalitate. Din aceste 

considerente, în dezvoltarea personalității studentului este necesar să se tina cont și de influenta 

factorilor afectivi asupra comportamentului de adaptare, fiind extrem de importanți în optimizarea 

procesului de integrare a studenților în mediul universitar. Cu siguranță, atât adaptarea, cât și 

integrarea sunt în strânsă legătură cu promovarea stării de sănătate și cu prevenirea tulburărilor 

(bolilor). În accepțiunea autorilor A. Baba și R. Ciurea,
2
 acestea ne protejează prin: 1) eliminarea sau 

modificarea condițiilor care ne creează probleme; 2) perceperea controlului semnificației trăirilor într-

o manieră prin care să se neutralizeze caracterul ei problematic; 3) păstrarea consecințelor emoționale 

ale problemelor în limite controlabile. Aceste funcții prefigurează bazele comportamentale pentru 

prevenirea tulburărilor de personalitate și pentru promovarea sănătății, privind ansamblul de 

caracteristici afective, emoționale, dinamice, relativ stabile și generale ale felului de a fi al studentului 

și modul în care el reacționează la anumite situații în care se găsește. În ceea ce privește rezultatele 

cercetărilor asupra optimizării procesului de integrare, accentul este plasat de la descrierea procesului 

de adaptare socială la identificarea modului și a strategiilor în care se produce integrarea. Majoritatea 

programelor de integrare în mediul universitar au anumite caracteristici comune, deoarece conțin 

tactici asistate psihosocial pentru rezolvarea problemelor și, mai ales, când sunt legate de sarcini de 

învățare care implică abilități cognitive și de adaptare. Pentru realizarea scopurilor propuse, în cadrul 

unui program de integrare, pentru studenții inadaptați pot fi propuse următoarele obiective 

operaționale: 

 

 dezvoltarea competențelor de adaptare și integrare în mediul universitar; 

 dezvoltarea personalității studentului; 

 conștientizarea sinelui și a celorlalți; 

 dezvoltarea gândirii pozitive și acceptarea normelor universitare; 

 autoevaluarea pozitivă în funcție de reacțiile și evaluările celorlalți; 

 dezvoltarea comportamentului empatic și ajutorul reciproc; 

 evaluarea atitudinii concordante cu cea a comportamentului, dacă acesta a fost dorit de 

student și a atitudinii neconcordante, în cazul în care comportamentul a fost constrâns 

de mediul universitar; 

 cunoașterea tendințelor în grupul de studenți și conștientizarea propriului statut și rol. 

 

Așadar, optimizarea procesului de integrare a studenților în mediul universitar impune 

aplicarea unui program axat pe dimensiunile de: prevenire a dificultăților de adaptare și integrare – 

proces continuu; remediere a dificultăților de adaptare și integrare – proces de intervenții și de 

optimizare a adaptării și integrării – proces de valorizare. 

                                                           
1 Țărnă E. Adaptarea studentului în mediul universitar. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2013, 192p. 
2 Baba A., Ciurea R. Stresul, adaptare şi patologie. Bucureşti: Acad. Română, 1992, p.62 
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Figura 1. Program de optimizare a procesului de adaptare și integrare în mediul universitar 

 

Din perspectiva integrării studentului în mediul universitar este posibil să punem un accent 

deosebit pe inteligența emoțională
1
, prin depunerea efortului de integrare, care necesită creativitate și 

imaginație, fapt care poate fi cel mai ușor de remarcat în capacitatea studentului de a transforma 

cognitiv mediul și sensul atașat acestuia. În acest context, considerăm recomandabile în integrarea 

studentului dezvoltarea următoarelor emoții: aspirație, afecțiune, tandrețe, compasiune, 

sentimentalitate, acestea subordonându-se dragostei, emoțiilor de încântare, mulțumire, entuziasm, 

fericire, bună dispoziție, satisfacție, plăcere, derivate din bucurie și mirarea provenită din surpriză. În 

procesul de integrare, trăirile emoționale apar ca semnale ce avertizează că pentru realizarea 

programului de integrare studentul trebuie sau să asimileze conștient anumite norme și valori 

universitare ori să schimbe ceva anume în mediu sau în propria personalitate. 

Integrarea studentului în mediul universitar se desfășoară pe trei niveluri: 1) integrarea 

tânărului venit în grup; 2) integrarea în sistemul general de norme ale vieții studențești; 3) integrarea 

grupei în sistemul general de norme și valori ale universității. În acest context, majoritatea 

cercetătorilor menționează următoarele etape în procesul de adaptare și integrare. 

 

Tabelul 2. Etape în procesul de adaptare și integrare 

1. Etapa de acomodare – domină teama și supunerea, sentimentele de părăsire și neputință. În 

prima etapă, studentul este un atent observator a ceea ce se întâmplă în mediul universitar; 

în urma evaluării persoanelor, normelor, valorilor, studentul adoptă o anumită conduită. 

2. Etapa de adaptare – căutarea recompenselor, satisfacției și câștigarea bunăvoinței. 

3. Etapa de participare – studentul nu se mai simte străin fâță de ceilalți colegi și are un 

comportament activ în relațiile interpersonale. Măsura participării este determinată de 

gradul de implicare psihosocială a fiecărui membru și acceptarea lui de către ceilalți colegi. 

4. Etapa de integrare – corespunde dependinței de grup și studentul se simte „ca acasă”. 

 

După cum am menționat, atitudinile pot fi diferite în ceea ce privește modalitatea în care pot fi 

sprijiniți studenții pentru depășirea dificultăților de adaptare și integrare în mediul universitar. Multe 

universități au aplicat anumite programe dedicate studenților inadaptați, care prezentau riscul de 

abandon universitar. În încercarea de a valorifica experiențele acestor universități, deducem că 

studenții pot obține rezultate mai bune atunci când vor percepe un interes deosebit din partea 

universității, atunci când se va pune accent pe serviciile de susținere (consiliere, orientare profesională, 

cursuri speciale de dezvoltare a abilităților de adaptare și integrare în mediul universitar). Considerăm 

                                                           
1 Cojocaru-Borozan M. Teoria culturii emoționale. Chișinău: UPS „I. Creangă”, 2010. 239 p. 
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că una din premisele prevenirii și înlăturării dificultăților de integrare constă în cunoașterea cauzelor 

acestora. Este indicat să intervenim încă înainte de manifestarea evidentă a dezechilibrului emoțional 

și a tulburărilor adaptative.  

În concluzie, conceptul de integrare a fost abordat din diferite puncte de vedere: biologic, 

psihologic, pedagogic, medical, sociologic etc. Abordările respective au contribuit substanțial la 

elucidarea domeniului vizat, îmbogățindu-se și completându-se reciproc. Este necesar să menționăm 

că integrarea studentului în mediul universitar poate fi analizată ca o componentă a mecanismului 

specializat în rezolvarea de probleme, capacitatea unui sistem specific de a-și ajusta spontan sau 

planificat mecanismele, procesele și structura la condițiile de mediu, reale sau ipotetice, ținând cont 

de: 1) competența personalității de a fi flexibilă și de a rezista la șocurile provocate de integrare; 2) 

capacitatea personalității de a se adapta și de a face fâță stresului de adaptare în mediul universitar. 

Din aceste perspective, prezentăm următoarele recomandări utile în optimizarea procesului de 

integrare a studenților în mediul universitar: studenții trebuie să fie informați din timp referitor la 

cerințele mediului universitar; aceasta poate facilita adaptarea la procesul de învățământ și integrarea 

optimă. Individualizarea, diferențierea și adaptarea treptată a programelor prevăzute din timp 

reprezintă un avantaj pentru student, universitate, dar și pentru societatea contemporană. Prin urmare, 

implementarea unui program integral pentru toți anii de studii, axat pe dimensiunile expuse în Figura 

1., indicațiile și recomandările pot fi publicate și distribuite în ultimii ani de liceu; acestea vor 

contribui la informarea despre cultura universitară și la cerințele studiilor superioare, ceea ce va 

micșora perioada de adaptare academică și va spori integrarea în mediul universitar. Integrarea 

studenților în mediul universitar este un proces complex și influențat de numeroși factori, inclusiv de 

condițiile mediului universitar. În acest scop, este necesară organizarea unui Centru Universitar de 

Consiliere Psihologică și Orientare Profesională, unde ar funcționa un Laborator de Asistență pentru 

adaptarea și integrarea studenților în mediul universitar. Modul în care ne raportăm la alții și felul în 

care comunicăm determină integrarea. Toate acestea stabilesc poziția studentului în mediul universitar 

și gradul de integrare. În această ordine de idei, considerăm necesară introducerea unui curs facultativ 

de promovare a strategiilor de adaptare și integrare a studentului în mediul universitar, având scopul 

de a valorifica strategii noi de adaptare socială și de optimizare a procesului de integrare. 

 

 

 

POLITICI EDUCAŢIONALE ACTUALE DE ATRAGERE ŞI MENŢINERE 

A CADRELOR DIDACTICE PERFORMANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

GORAŞ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat, conferențiar universitar,   
Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: This article analyses the process of teacher policies development in Moldova and 

recent official documents that stipulate a some modern aspects and opportunities for advancing the 

quality of human resources in education. The new Education Code and Sectorial Strategy Education- 

2020, as well as Professional Standards for teachers and managerial staff provide original ideas and 

opportunities for optimizing the social and material status of o teachers and managers, but also for 

advancing their professional performance. 

 

In ultimii ani, politica educaţională din Republica Moldova a fost preocupată în mod evident de 

situaţia, statutul şi performanţele profesionale ale cadrelor didactice. În perioada 2014-2015, prin 

efortul susținut al Ministerului Educației şi cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, au fost  elaborate o 

serie de studii care semnalează în detalii problemele cu care se confruntă sistemul educațional din 

Republica Moldova, înclusiv cele legate de dezvoltarea resurselor umane, deficitul şi fluctuația de 

pesonal didactic, nemulțumirile legate de salarizare şi condițiile de muncă, statutul social scăzut al 

cadrelor didactice. Aceste documente includ:  studiul SABER-Teachers pentru Moldova al Băncii 

Modiale, care a analizat politicile de personal şi a adus numeroase recomandări cu referire la contextul 

internațional; studiul de evaluare a sistemului şi a programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice din învățămîntul general  din Republica Moldova (2014), realizat de către Ministerul 
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Educației cu sprijinul Open Society Foundations, în care a fost analizat şi evaluat sistemul de formare 

continuă şi au fost generate o serie de recomandări de politici pentru reformarea domeniului; studiul 

privind măsurile de politici pentru îmbunătățirea atragerii, pregătirii şi menținerii personalului didactic 

în sistemul de învățămînt general din Republica Moldova (2014-2015) (Ministerul Educaţiei şi Open 

Society Foundations), care prezintă analiza detaliată a problemelor din domeniul dezvoltării resurselor 

umane din educație şi a cauzelor acestora, propunînd recomandări concrete pentru remediere. 

În continuare, vom analiza succint principalele iniţiative politice de redresare a situaţiei cadrelor 

didactice din Republica Moldova, din multiple perspective, alineiate la nivel internaţional. 

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”
1
, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 994 din 14.11.2014, este un document inedit şi apreciat de experţii naţionali 

şi internaţionali pentru complexitatea şi prospectiva substanţială, face o diagnoză a sistemului de 

educație şi stabileşte direcții de acțiune pe fiecare domeniu pentru îmbunătățirea situației existente. În 

mod special, Strategia vizează obiective şi acțiuni pentru sporirea atractivităţii profesiei de cadru 

didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem, asigurarea unui echilibru cantitativ şi 

structural  între  oferta şi cererea de cadre didactice la  toate nivelurile sistemului educaţional, 

reconceptualizarea formării iniţiale prin dezvoltarea competenţelor necesare, pentru realizarea noului 

parcurs educaţional într-o societate globală a cunoaşterii, precum şi eficientizarea şi flexibilizarea 

sistemului de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale. 

În acelaşi sens, Codul Educaţiei contribuie şi la implementarea Strategiei Educaţiei 2020, 

abordînd de o manieră consecventă multiple probleme de acces, relevanţă şi calitate a educaţiei. 

Printre elementele de bază inovatorii ale Codului educaţiei se numără: asigurarea drepturilor şi 

garanţiilor sociale pentru cadrele didactice. Aceste drepturi includ dreptul la salariu de debut în 

activitatea didactică, egal cu salariul mediu pe economie prognozat, precum şi facilităţi pentru cadrele 

didactice care activează în mediul rural; consolidarea autonomiei instituţiilor de învăţămînt, deopotrivă 

cu creşterea responsabilităţii publice a acestora, lucru realizabil prin crearea organelor colective de 

conducere şi administrare. Directorii şcolilor au început a fi aleşi în bază de concurs, pentru cel mult 

două mandate cu durata de 5 ani fiecare, însă fără obligativitatea posedării studiilor pedagogice. De 

asemenea, profesorii urmează să fie evaluaţi anual. Pentru învăţămîntul superior a fost creat un 

Consiliu de Dezvoltare Strategică şi Instituţională, iar la nivelul învăţămîntului general — Consiliul de 

Administraţie al instituţiei de învăţămînt;  constituirea structurilor noi de evaluare şi asigurare a 

calităţii studiilor pe diferite trepte — Inspectoratul Şcolar Naţional şi Agenţia Naţională de Asigurare a 

Calităţii în Învăţămîntul Profesional etc.  Pentru aplicarea adecvată a Codului Educaţiei, susţin 

specialiştii, este nevoie de mijloace financiare adiţionale, cheltuielile publice pentru educaţie vor 

atinge ponderea de 7–8% din PIB. Doar extinderea duratei învăţămîntului obligatoriu va costa, potrivit 

estimărilor, în jur de 400 de milioane de lei anual, iar măsurile de susţinere a tinerilor specialişti vor 

necesita circa 61 de milioane de lei pe an, conform estimărilor prealabile.  Astfel, în Codul Educaţiei, 

art 134 se stipulează: „ În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de 

învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 

75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic 

mentor.  Pentru atragerea absolvenţilor în activitatea didactică şi pentru promovarea profesiei de cadru 

didactic, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale care au instituţii de învăţămînt în 

subordine pot prevedea garanţii sociale suplimentare pentru cadrele didactice”
2
. 

Raportul Băncii Mondiale SABER - Profesorii din Moldova, elaborat la comanda echipei 

Maiei Sandu, descrie performanța Moldovei la fiecare dintre cele 8 obiective de politică a cadrului 

didactic, alături de informaţia comparativă din sistemele de învățămînt, care au înregistrat constant 

rezultate ridicate la testele internaționale de evaluare ale elevului şi au participat la studiul SABER - 

Profesorii.  În vederea oferirii unei orientări politice, SABER-Profesori este o componentă esenţială a 

SABER (Abordare sistemică pentru rezultate mai bune în educație), o inițiativă lansată de Rețeaua de 

Dezvoltare Umană a Băncii Mondiale. SABER colectează informaţii despre politicile educaționale din 

diferite sisteme, analizîndu-le pentru a identifica provocările comune şi soluţii promiţătoare şi le face 

disponibile pe scară largă pentru a informa cu privire la deciziile ţărilor unde şi cum să investească în 

                                                           
1 http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_427_Proiectul-Strategiei-Sectoriale-de-Dezvoltare-Educatia-2020.pdf 
2 http://lex.justice.md/md/355156/ 

http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_427_Proiectul-Strategiei-Sectoriale-de-Dezvoltare-Educatia-2020.pdf
http://lex.justice.md/md/355156/
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vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei. Datele pentru SABER sînt colectate în fiecare sistem de 

învățămînt participant de către un consultant specializat utilizînd un chestionar care să asigure 

comparabilitatea informației în cadrul diferitor sisteme de învățămînt. Colectarea datelor, de care ne-

am ocupat personal, se focusează asupra normelor şi reglementărilor, care gestionează sistemele de 

management al cadrelor didactice. Aceste informații sînt compilate într-o bază de date comparativă 

unde părțile interesate pot accesa informații detaliate organizate pe categorii relevante care descriu 

modul în care diferite sisteme de învățămînt îşi gestionează personalul didactic, precum şi copii ale 

documentelor de suport. Baza de date completă este disponibilă pe site-ul SABER-Profesorii.
1
 

Domeniile de politică a cadrelor didactice pentru colectarea datelor includ: cerințe pentru a intra 

şi a rămîne în procesul de predare; formarea inițială a cadrelor didactice; recrutarea şi angajarea; 

volumul de muncă şi autonomia cadrelor didactice; dezvoltarea profesională; remunerare (beneficii 

salariale şi non-salariale); normele de pensionare şi beneficii; monitorizarea şi evaluarea calității 

cadrelor didactice; reprezentarea cadrelor didactice/vocea acestora şi conducerea şcolii. Toate acestea 

contribuie, conform expertizei internaţionale, la conturarea politicii şi situaţiei reale  a cadrelor 

didactice, sprijinită de acestea. Studilu SABER-Profesorii analizează informaţiile colectate pentru a 

evalua măsura în care politicile asupra cadrelor didactice ale unui sistem de învățămînt sînt aliniate cu 

acele politici care urmare dovezilor cercetării pînă în prezent au demonstrat un efect pozitiv asupra 

rezultatelor elevilor. SABER - Profesorii analizează politica datelor colectate a cadrelor didactice 

pentru a evalua progresul fiecărui sistem de învățămînt în realizarea a 8 obiective de politici ale 

cadrelor didactice:. stabilirea aşteptărilor clare pentru profesori; atragerea celor mai buni în procesul 

de predare; pregătirea cadrelor didactice prin instruire şi practică utilă; corespondenţa între abilităţile 

profesorilor şi nevoile elevilor; conducere asigurată de către directori puternici; monitorizarea 

procesului de predare şi învăţare; sprijinirea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii procesului de 

instruirie şi  motivarea profesorilor să atingă performanţe. 

Cele 8 obiective de politică asupra situaţiei cadrului didactic sînt funcții pe care toate sistemele 

educaţionale de înaltă performanță îndeplinesc într-o anumită măsură, în vederea asigurării ca fiecare 

clasă are un profesor motivat, sprijinit şi competent. Aceste obiective au fost identificate printr-o 

revizuire a studiilor de cercetare cu privire la politicile cadrelor didactice, precum şi prin examinarea 

politicilor de performanţă înaltă şi de îmbunătățire rapidă a sistemelor educaționale. Au fost folosite 

trei criterii pentru a le identifica: obiectivele de politică asupra cadrelor didactice trebuie să fie: (i) 

asociate cu performanțele elevului prin dovadă empirică, (ii) o prioritate pentru alocarea resurselor, şi 

(iii) realizabile, adică, guvernele să poată lua măsuri pentru a îmbunătăți politica educaţională, în 

ansambu. Cele opt obiective de politică a cadrelor didactice exclud alte obiective pe care țările ar 

putea dori să continue să sporească eficiența profesorilor lor, dar la care există pînă în prezent dovadă 

empirică insuficientă pentru a face recomandări specifice de politică. 

Astfel, conform acestui studiu, pe parcursul anului academic 2013-2014, aproape 55 mii de 

profesori au fost angajați în sectorul educaţional al Republicii Moldova, inclusiv 32.100 - în şcolile 

primare şi secundare. Personalul didactic are surplus de angajaţi pe de o parte, dar există locuri 

vacante pentru funcţie ale profesorilor la anumite discipline (în special de disciplinele reale). În 2011, 

Guvernul a demarat reforma de reducere a surplusului de angajaţi şi a reţelei de şcoli prea mari, astfel 

încît să se ajusteze la declinul populaţiei şi la vîrsta elevului (cu mai mult de 40% în ultimele 2 decenii 

din 1991), o reformă dificilă din punct de vedere politic şi social, dar esenţială. În 2011-2013, numărul 

cadrelor didactice din şcoli a scăzut cu 15,2%, inclusiv datorită introducerii în 2012 a necesităţilor 

bazate pe contracte pe termen lung cu personalul pensionat, ceea cea permis plecările în mod natural.  

Este important de menționat faptul că, în ceea ce priveşte realizările elevilor in învățămînt din şcolile 

din mediul rural rămîn semnificativ în urma colegilor lor care studiază în şcolile din mediul urban. De 

aceea, în acest studiu, ori de cîte ori este posibil,  se atrage atentia la "situația profesorilor"  din 

Moldova, separat, din perspectiva mediul urban şi rural.  Totuşi,  rezultatele Programului Internaţional 

OCDE pentru Evaluarea  Elevilor (PISA) 2009 Plus arată că decalajul de performanță a elevilor din 

sate (acolo unde 56,7% din copiii de 15 ani din Moldova studiază) cu colegii lor din mediul urban 

constituie aproximativ un an de şcolarizare. Diferența față de colegii din oraşele mari este mult mai 

mare - mai mult de trei ani de şcolarizare. Calitatea este mai buna în oraşele mari, de asemenea, atunci 

                                                           
1 siteresources.worldbank.org/.../SABER-Teacher.. 
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cînd factorii socioeconomici sînt luati în considerare. În general, şcolile din Moldova sînt mai 

segregate, decît în media țarii participante la PISA. Moldova are o stratificare socială ridicată în şcoli 

şi educație mai puțin echitabila în comparație cu țările membre  OCDE. Informația cu privire la 

climatul şcolar în chestionarele PISA Plus 2009, aplicate directorilor, oferă percepţii utile cu privire la 

barierele în calea învățării elevilor, inclusiv din perspectiva "personalului didactic". De exemplu, 

directorii au raportat principalele obstacole în calea învățării elevilor "într-o oarecare măsură" sau 

"foarte mult" se întîlnesc din cauza profesorilor care au aşteptări scăzute din partea elevilor şi a celor 

care nu corespund nevoilor individuale ale elevilor. 

Cît priveşte opţiunile de politică educaţională, recomandate de experţii SABER, le vom trece 

rezumativ în revistă, cu specificare pentru fiecare obiectiv. La obiectivul unu, care ţine de stabilirea 

aşteptărilor clare pentru profesori, se constată că e există aşteptări clare pentru ce ar trebui să învețe 

elevii şi ce ar trebui să facă profesorii în Moldova. Totusi, timpul şcolar destinat îmbunătățirii continui 

a instruirii este limitat. Se propun următoarele măsuri, care pot ajuta la stabilirea unor aşteptări mai 

bune pentru cadrele didactice din Moldova: stabilirea  aşteptărilor cu privire partea din timpul de lucru 

al profesorilor, care ar trebui să fie alocată predării şi partea care ar trebui să fie folosită pentru alte 

activități necesare, care pot contribui la îmbunătățirea procesului de instruire (inclusiv orele ceţin 

proiectare, avînd în vedere şi orele  de primire/consultaţie a elevilor, notarea evaluărilor şi sarcinilor  

menționate mai sus), inclusiv elaborarea standardelor profesionale şi a descriptorilor/ indicatorilor de 

performanță pentru profesori, pentru a fi utilizate în cadrul proceselor de autoevaluare şi evaluare a 

profesorului. 

La obiectivul 2 - atragerea celor mai buni în procesul de predare -  se constată din start că 

cerințele de intrare, salariile profesorilor şi oportunitățile de avansare în carieră ar putea sa nu fie 

atractive pentru candidații talentați, de aceea  consolidarea selectivităţii cerințelor de intrare pentru 

programele de formare a cadrelor didactice la universități; oferirea unui  salariu competitiv, mai ales la 

nivelul salariului de intrare;  crearea unui program de mentorat şi oferirea de şanse pentru profesorii în 

curs de formare, necertificati sa activeze în şcoală, în timp ce încă sînt în procesul de obținere a 

certificării acestora, pentru a se asigura că candidații de top nu sînt descurajați sau ținuti în afara şcolii 

în funcţie de  durata  cerințelor de calificare. 

La obiectivul 3: pregătirea cadrelor didactice prin instruire şi practică utilă se semnalează că 

sistemul actual de formare inițială a cadrelor didactice ar putea sa nu fie cel mai potrivit, pentru a 

asigura şcolile cu cadre didactice bune, calificate. Profesorii debutanți au posibilitatea de a îşi 

,dezvolta abilități practice de predare, dar numai pentru o perioadă limitată de timp, înainte ca ei sa fie 

aşteptaţi să predea fără îndrumare;  se recomandă a solicita practică mai extinsă de predare pentru 

cadrele didactice înainte de a obţine certificarea, dar şi îndrumarea de către colegii cu performanțe 

ridicate pentru profesorii începători, în cadrul unor programe profesionale introductive, de iniţiere. 

Realizarea şi analiza/evaluarea programelor de formare iniţială în cadrul instituțiilor pedagogice, 

pentru a răspunde mai bine cerințelor profesionale pentru cadrele didactice, precum şi nevoilor de 

învățare ale elevilor, de asemenea se propune ca măsură importantă de optimizare a situaţiei. 

La obiectivul 4, de corelare a abilităţilor profesorilor cu nevoile elevilor, regăsim faptul că 

există sisteme oficiale pentru a identifica lipsa cadrelor didactice în şcoli unde apare problema de 

personal la diverse discipline, dar şi mecanisme pentru a le aborda pe cele care nu funcționează 

întotdeauna. Se propune oferirea de diverse stimulente pentru cadrele didactice ca să lucreze în şcoli 

unde e problemă de personal (de ex. promovare, salariu mai mare, burse pentru educație sau locuință) 

şi propunerea mai multor stimulente pentru profesori, pentru a preda disciplinele la care există un 

deficit sever de personal. 

La obiectivul 5: conducere asigurată de către directori – se constată că în Moldova există unele 

programe de formare pentru a sprijini dezvoltarea profesională a directorilor în domeniul 

administrației şcolare şi că drectorii sînt aşteptaţi să monitorizeze performanțele profesorilor. În 

acelaşi timp, nu există cerințe specifice de formare pentru a se asigura că directorii au competențele 

necesare pentru a acționa în calitate de lideri de instruire şi manageri de succes. Se sugerează 

următoarele măsuri, care pot contribui la asigurarea că directorii sînt lideri mai eficienţi: efectuarea 

unei evaluări a necesităților pentru a înțelege mai bine nevoile şi problemele specifice se confruntă 

directorii în activitatea lor; furnizarea unui program de mentorat obligatoriu directorilor, 

formarea profesională continuă a cadrelor manageriale. De asemenea, trebuie să ne asigurăm ca 
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rezultatul elevului şi performanța profesorului sînt luate în considerare în examinările de performanţă 

a directorului şi poartă o semnificaţie considerabilă în procesul de revizuire, dar şi că directorii văd 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi îmbunătățirea imaginii şcolii ca responsabilitatea lor de 

bază. În ultimă instanţă se insistă asupra necesităţii elaborării standardelor profesionale şi 

descriptorilor sau indicatorilor de performanță pentru directori, pentru a fi utilizate în cadrul proceselor 

de auto-evaluare şi evaluare a managerilor. 

La obiectivul 6: monitorizarea procesului de predare şi învăţare,  se menţionează că Moldova 

duce lipsă de sisteme fiabile pentru a evalua învățarea elevului, care pot fi utilizate în mod curent, 

pentru a informa politica şi personalul didactic. Performanţa profesorului este evaluată la fiecare 5 ani, 

în cadrul unui proces complex de atestare, utilizînd mai multe mecanisme care pot evalua eficient 

procesul de predare. Anumite opțiuni de politică includ: sistemul de evaluare a elevului să fie 

reorganizat; a oferi date fiabile şi în timp util privind performanța elevului în evaluările naţionale şi 

internaţionale, ce oferă informații importante cu privire la performanţa şcolară şi de sistem, ca 

instrument esențial în promovarea responsabilității; consolidarea şi revizuirea unui astfel de sistem 

este fundamentală atît pentru elaborarea politicilor, cît şi pentru creşterea responsabilității la nivel de 

şcoală, care odată finalizată, să se asigure că datele colectate cu privire la rezultatele elevilor sînt 

comparabile de la an la an, astfel încît devine posibilă evaluarea profesorului şi performanța şcolară 

de-a lungul timpului. 

La obiectivul 7: sprijinirea cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii procesului de instruire –

se remarcă faptul că există oportunități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, dar acestea 

trebuie să plătească singure pentru o parte din propriile activități de dezvoltare profesională,inclusiv în 

şcolile mici, cu buget minim. Anumite măsuri politice ar putea include: continuarea solicitării cadrelor 

didactice din învățămîntul primar şi secundar să participe la activități de dezvoltare profesională şi cît 

mai des să se întîmplă aceasta;  să fie mai multă focusare mai degrabă pe asigurarea calităţii decît pe 

cantitatea activităților de dezvoltare profesională; monitorizarea cererii şi ofertei pentru anumite 

activități de dezvoltare profesională, precum şi cu privire la răspunsul la nevoile reale de formare; 

monitorizarea efectelor/follow-up-ului participării la activitățile de dezvoltare profesională, dar şi 

asigurarea că şcolile au fonduri suficiente pentru a investi în dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice. 

La obiectivul 8: motivarea profesorilor să atingă performanţe – experţii apreciază că există 

unele mecanisme care îi motivează pe profesori să fie responsabili. În acelaşi timp, noul program de 

remunerare trebuie să fie elaborat şi introdus pentru a atrage, a dezvolta, şi a menţine profesorii şi 

directorii de şcoală în proces, într-un mod eficient şi productiv, între timp îmbunătăţind calitatea 

predării şi a performanței personalului. Pentru stimulrarea performanţei profesorilor, se propune 

recompensarea profesorilor cu performanţe înalte prin  stimulente mai considerabile – financiare, 

precum şi nefinanciare (cum ar fi premiile);  asigurarea că profesorii sînt recunoscuţi şi remuneraţi 

pentru a investi timp şi efort în activităţi legate de îmbunătățirea instruirii prin devenirea acesteia din 

urmă o parte importantă a evaluării standard şi a performanţei cadrului didactic, dar şi oferirea unor 

prime financiare de performanță, stabilite, astfel încît acestea să servească drept un stimulent pentru 

cadrele didactice de îmbunătățire permanentă a performanţei.  

Printre recomandările principale, deduse din studiu, s-a evidenţiat necesitatea selectării celor 

mai buni studenţi pentru a deveni profesori, stimularea şi motivarea acestora prin salarii atractive, dar 

şi alte modalităţi de sprijin social şi economic, evaluarea sistematiică a calităţii predării şi racordarea 

cerinţelor la evaluările internaţionale.
1
 

Codul de etică al cadrului didactic, aprobat în 2015, stabileşte standarde şi reguli de conduită 

obligatorii pentru toți angajații din învăţămîntul general şi profesional tehnic şi este menit să reducă 

practicile inadecvate şi imorale ce pot apărea în mediul educaţional. Normele de conduită prevăzute de 

cod se referă atît la relațiile cadrelor didactice cu elevii, cît şi la interacțiunea acestora cu 

părinții/reprezentanții legali ai copiilor, colegii de muncă şi comunitatea locală. Documentul a fost 

elaborat, la solicitarea Ministerului Educației, de un grup de experți în cadrul proiectului ”Tineri 

pentru transparența în educație”, implementat cu sprijinul PNUD Moldova. 
2
 Sperăm ca  acest 

                                                           
1 www.edugov.md//documente 
2 www.edugov.md//documente 

http://www.edugov.md/documente
http://www.edugov.md/documente
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document sîă fie aplicat în mod eficient şi contribuţia lui să fie resimţită de beneficiarii sistemului de 

educaţie, în ultimă instanţă, dar şi de societate, în ansamblu. 

Standardele profesionale  ale cadrelor didactice din învățămîntul primar, gimnazial şi liceal  

(proiect pentru discuții publice, 2015)  prezintă, în primul rînd, un sistem de referinţă important pentru 

autoevaluarea nivelului  de performanţă al cadrelor didactice din învățămîntul primar, gimnazial, 

liceal, special, complementar. Fiecare cadru didactic, cunoscînd standardele, va fi capabil să îşi 

identifice punctele forte ale competenţelor, precum şi ariile formării profesionale, care necesită 

îmbunătăţiri. De asemenea, standardele sînt repere de bază în organizarea eficientă a procesului de 

evaluare a cadrelor didactice, de dezvoltare profesională şi avansare în carieră.  Prin standardele 

profesionale elaborate, tuturor elevilor li se asigură crearea  premiselor acordării unor şanse egale  de a 

primi o educație de calitate din partea cadrelor didactice pregătite după aceleaşi cerinţe profesionale; 

promovarea conceptului educaţiei incluzive şi a principiilor şcolii prietenoase copilului; asigurarea 

unui mediu deschis şi sigur pentru învăţare; creşterea atractivităţii învăţării; dezvoltarea cetăţeniei 

democratice şi a participării active; dezvoltarea competenţelor digitale, prin elaborarea şi aplicarea 

conţinuturilor educaţionale digitale în procesul educaţional; asigurarea coeziunii sociale dintre toţi 

actorii pentru realizarea unei educaţii de calitate.
1
 

Programul Național  pentru dezvoltarea resurselor umane  în învățămîntul general din  

Republica Moldova 2016-2020.
2
, ca proiect de anvergură, aflat în faza de discuții publice,  prezintă 

principalele probleme identificate în domeniul dezvoltării resurselor umane din educație în Republica 

Moldova şi trasează obiectivele generale şi specifice, precum şi planul de acțiuni pentru realizarea 

acestora. Aceste  probleme ţin de trei domenii: atragerea tinerilor cu vocaţie pedagogică în sistemul 

educaţional, pregătirea profesională performantă a cadrelor didactice şi manageriale, menținerea 

cadrelor didactice performante în sistemul de învățămînt. Salutăm iniţiativa şi ne punem mari speranţe 

în redresarea urgentă a situaţiei, inclusiv prin alocarea fondurilor financiare, măcar minime, la început, 

pentru demararea aplicării propriu-zise. În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu 

sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, oferit prin intermediul Fundaţiei Soros-

Moldova, implementează proiectul Dezvoltarea resurselor umane în educaţie: de la idei strategice la 

acţiuni durabile, care are drept scop crearea şi asigurarea de oportunităţi de dialog cu factorii de 

decizie în vederea sensibilizării acestora asupra necesităţii aprobării şi realizării calitative şi operative 

a Programului Naţional pentru dezvoltarea resurselor umane în educaţie
3
.   

Apreciem pozitiv consistenţa şi utilitatea documentelor analizate, dar recunoaştem, în acelaşi 

timp, dificultăţile în implementarea lor, care ţin de contextul actual şi de moştenirile deficitare din 

mentalitatea şi comportamentul unor actori educaţionali de la diferite niveluri, inclusiv a decidenţilor 

politici, care se schimbă frecvent, or, buna intenţie şi deschiderea lor devin cruciale pentru promovarea 

iniţiativelor anterioare pentru asigurarea funcţionării şi avansării sistemului.  

 

 

 

COMUNICAREA CA ELEMENT AL FORMĂRII PROFESIONALE ÎN DOMENIUL 

JURIDIC 

 

GUŢU Svetlana, doctor, 

şef Serviciul Redactare şi Editare,   

Curtea Supremă de Justiţie 

 

 Abstract : Every person who is interested in own training, or in his general culture, whose civic 

status inquires a right and civilized vocabulary, typical for the modern era in which we live, has to try 

to eliminate the mistakes in oral and written expressions, in order to improve the daily language in the 

spirit of the literary roumanian language rules. Avoiding and relieving these moments is possible in 

high schools, if teachers, students, family, society will realize the needs and possibilities of an effective 

                                                           
1http://particip.gov.md/.../ro_2718_STANDARDE-PROFESIONALE-ALE CADRELORDIDACTICE 
2 http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2277 
3 http://www.prodidactica.md/projects/28.php3 

http://particip.gov.md/.../ro_2718_STANDARDE-PROFESIONALE-ALE%20CADRELORDIDACTICE
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2277
http://www.prodidactica.md/projects/28.php3
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communication. Irresponsibility generated to the spoken word, lack of responsability for what was 

said are phenomens that affect primarily human relations. 

 

Dinamismul civilizaţiei moderne solicită omului varia activităţi, precum adaptarea rapidă la 

situaţii noi, restructurarea vechilor achiziţii şi formarea de noi cunoştinţe, rezolvarea operativă a 

problemelor, care nu se pot realiza altfel decât prin comunicare. O comunicare tot mai importantă a 

modernităţii este comunicarea profesională, al cărei filon este competenţa de comunicare profesională, 

în cazul nostru – competenţa de comunicare juridică. 

Cercetătorul Vl. Pâslaru susţine că „evidenţierea condiţiilor externe de formare a competenţei de 

învăţare pune întrebarea: este posibil a fi formată competenţa de învăţare în cadrul studierii cursurilor 

universitare prevăzute de planul de studii sau formarea ei necesită introducerea unor discipline 

speciale în curriculumul universitar? Soluţia se vede într-o astfel de organizare a învăţământului 

universitar care ar permite, la faza critică de formare a calităţii studentului (anul I de studii), să se 

propună cursuri (preponderent practice) de învăţare eficientă, cunoştinţele şi capacităţile formate fiind 

ulterior dezvoltate în cadrul tuturor cursurilor şi disciplinelor universitare, în mod expres, prin 

transpunerea în structura operaţională a activităţii de învăţare a competenţei de învăţare eficientă.”
1
 

Un obiectiv important al învăţământului universitar modern este formarea unui spectru de 

tehnici profesionale, cărora în ultimul timp li se acordă prioritate faţă de cunoştinţe. Problema se pune 

„ca un imperativ de formare a capacităţilor de dobândire în mod independent a cunoştinţelor”
2
, 

menţionează profesorul Vl. Pâslaru. Astfel, „formarea profesională psihopedagogică a cadrelor 

didactice în colegii şi universităţi reprezintă doar o provocare pentru o formare şi dezvoltare 

profesională continuă pe parcursul întregii vieţi. Postulatul este valabil pentru orice meserie – condiţia 

primordială a existenţei umane fiind îmbunătăţirea, desăvârşirea propriei sale condiţii, cu atât mai mult 

pentru profesiile pedagogice, deoarece însuşi scopul educaţiei, esenţa ei este modificarea fiinţei 

copilului, elevului, studentului – a celui educat. Or, educaţia înseamnă schimbare, schimbarea omului, 

a mediului natural, social, cultural şi spiritual al existenţei umane, toate acestea alcătuind împreună şi 

mediul educaţional. Prin educaţie se schimbă deci nu numai fiinţa umană, dar şi lumea în care aceasta 

se produce ca atare.”
3
  

Educatorul/profesorul, constată autorul citat, poate armoniza interesele universităţii cu 

satisfacţiile, cu bucuriile studentului, procurate, înainte de orice, prin reuşitele verbale, de comunicare, 

în general. Vom înţelege universitatea, aşadar, ca o instituţie unde se comunică prin toate mijloacele, 

se învaţă şi se realizează comunicarea pentru toate nivelurile şi pentru orice context social ori tematic. 

Scopul comunicării în universitate „nu se rezumă la reuşita şcolară, ci urmăreşte reuşita umană, în 

toate condiţiile şi în toate momentele vieţii”
4
.  

Educaţia pentru comunicare este,  înainte de orice, o educaţie a prezentului şi viitorului. 

Formularea obiectivelor educaţionale este mereu dictată de contextul epocii. În special tânăra 

generaţie – studenţii –  trebuie să ştie să înţeleagă ceea ce vede şi aude şi apoi să exprime, cât mai 

corect şi mai sincer, ceea ce i s-a transmis. Acuma nimic nu contează mai mult decât cuvântul rostit. 

El, cuvântul, imaginile reale sau trunchiate, interpretările pot declanşa cataclisme. De aceea este 

necesară o asumare a responsabilităţii faţă de cuvânt, faţă de mesajul transmis. 

L. Şoitu şi colab. descoperă valori morale implicite comunicării. Puterea cuvântului, apreciază 

ei, dă participantului la comunicare sentimentul curajului de a-şi exprima ideile, eliberându-se de 

teama paralizantă a criticii altora, oferă posibilitatea de a explora în splendoarea imaginilor lumii, de a 

căuta răspunsuri în multitudinea de cunoştinţe de care dispune şi vrea să le deţină. „Limba devine un 

instrument de afirmare şi confirmare a dezvoltării intelectuale, un instrument de construcţii plastice 

care prevede posibilitatea saltului calitativ spre forme expresiv-imaginative elevate, cu un anumit grad 

de originalitate.”
5
 Astfel, limba răspunde oportun civilizaţiei dinamice în care trăim şi în care 

dezvoltarea este tot mai accelerată, omul fiind pus în situaţia de a juca roluri tot mai complexe şi mai 

variate, fapt care îi solicită să se adapteze rapid la situaţii noi, să asimileze noi cunoştinţe, să 

                                                           
1 Pâslaru Vl. Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate. În: Rev. Didactica Pro, 2011, nr. 1, p. 4-8 
2 Pâslaru Vl. Introducere în teoria educaţiei literar-artistice. Chişinău: Museum, 2001, p. 59 
3 Ibid., p. 160 
4 Şoitu L., Gârleanu D., Lupuşoru D. ş.a. Comunicare şi educaţie. Iaşi: Spiru Haret, 1996, p. 15 
5 Şoitu L., Gârleanu D., Lupuşoru D. ş.a. Comunicare şi educaţie. Iaşi: Spiru Haret, 1996, p. 73 
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restructureze vechile achiziţii, să rezolve operativ diversele probleme cu care se confruntă şi, totodată, 

să manifeste gândire creatoare, iniţiativă, spirit inventiv.  

Pentru a realiza comunicarea, participanţii acesteia trebuie să deţină anumite achiziţii de ordin 

lingvistic şi comunicativ, pe care ştiinţa educaţiei lingvistice le delimitează în competenţă lingvistică şi 

competenţă de comunicare. Ambele competenţe se formează în anii de liceu şi de universitate şi se 

dezvoltă întreaga viaţă, inclusiv prin formare profesională. Nivelul scăzut de formare a acestor 

competenţe creează la etapa formării profesionale iniţiale situaţii educaţionale greu de depăşit, căci  

„exerciţiul comunicării are implicaţii pentru limbajul ştiinţific, exact, dar şi pentru limbajul obişnuit”
1
, 

ambele tipuri de limbaje fiind componente ale formării şi comunicării profesionale.  

Competenţa profesională este o achiziţie necesară unei profesii/grup de profesii înrudite, 

manifestată şi dezvoltată în cadrul profesional. Ca şi orice alt tip de competenţă, competenţa 

profesională nu reprezintă un produs finit, ci o valoare personală dinamică, cu prelungire ulterioară, în 

stare să treacă la un nivel superior de formare. Componentele competenţei profesionale – cunoştinţe-

capacităţi-atitudini – în măsură mai mare decât competenţele generale, sunt supuse erodajului moral şi 

uzual. De aceea învăţământul profesional trebuie să ţintească nu numai spre formarea  unui set final de 

competenţe profesionale, ci şi spre formarea competenţei de renovare oportună a competenţelor 

profesionale. Această caracteristică specifică competenţei profesionale se extinde şi asupra 

competenţei de comunicare profesională. 

Pentru a realiza o comunicare reciproc avantajoasă, vorbitorul îşi construieşte vorbirea în 

dependenţă de mai mulţi factori şi caracterul acesteia este determinat de scopul şi obiectivul  

comunicării, de adresatul ei, de împrejurările în care se desfăşoară procesul comunicativ. Condiţia care 

se impune ca o necesitate absolută a unei comunicări eficiente, indubitabil, este cunoaşterea limbii. 

A folosi cuvinte adecvate unui text înseamnă să ştii să comunici (în scris sau oral) nuanţat şi 

rafinat, să te exprimi precis. Acest lucru se învaţă printr-o îndelungată practică a folosirii cuvântului în 

diverse texte şi contexte. Factorul de bază, pentru a putea da curs unei astfel de preocupări, îl 

reprezintă lărgirea şi cizelarea permanentă a vocabularului propriu, dar şi evitarea greşelilor de 

exprimare.  

Limba se află într-o continuă evoluţie, într-o permanentă şi din ce în ce mai rapidă transformare. 

Ceea ce mai ieri ni se părea corect, astăzi, nu mai corespunde normei. Deci problema corectitudinii 

vorbirii este una care se impune în mod imperios. Cultivarea limbii, trebuie să recunoaştem, este 

neglijată aproape totalmente, de aceea necesitatea respectării normelor limbii literare este 

indispensabilă mai mult ca niciodată, în orişice domeniu de activitate. 

Orice personalitate a vieţii politice,  juridice, comerciale nu-şi poate  îngădui să ocolească 

regulile gramaticale de scriere şi de pronunţare corectă, deoarece „cuvântul, la ora comunicaţiilor de 

masă, în ceasul tuturor negocierilor, la vremea dirijării  miliardelor de oameni, este o armă mai 

redutabilă decât multe altele.”
2
  

Redactarea unui text juridic implică, îndeosebi, aptitudini specifice, cum ar fi utilizarea cu 

precizie a limbii, exprimarea clară şi concisă a ideilor, construirea argumentelor logice etc. Aceste 

texte juridice, de obicei, se supun unor reguli stricte de redactare,  actele conţinând, totodată, clauze 

pre-redactate, expresii standardizate, formule solemne, numeroase clişee, uneori banale din cauza 

repetării excesive, dar obligatorii. 

În învăţământul universitar, şi anume, la Facultăţile de Drept, atât în cadrul cursurilor teoretice, 

cât şi a celor practice, studenţii învaţă cum să-şi expună coerent un argument legal sau altul. Totuşi 

mai există anumite carenţe de a obişnui studentul cu diferite tipuri de „scriere legală”, pe care 

practicianul le face în mod obişnuit în domeniul dreptului, universitatea fiind mai degrabă axată pe o 

predare/transmitere mecanică a cât mai multor informaţii. Iar, din punct de vedere practic, adică al 

carierei, după promovarea examenelor de licenţă şi de master, aceasta devine o problemă esenţială, 

deoarece proaspătul absolvent va avea dificultăţi şi în faptul de a-şi găsi un loc de muncă, dar şi în 

cazul, când la acel loc de muncă va fi acceptat, dar nu se va putea descurca în activitatea practică. 

Parafrazând spusele savantului C. Stroie, precum că: „Dacă juriştii, reflectând asupra domeniului lor 

„juridiceşte”, propun noţiuni generale ca izvor de drept, normă juridică, raport juridic, act juridic, fapt 

                                                           
1 Ibid., p. 11 
2 Apud. Gheorghe M. Retorica tradiţională şi retorici moderne. Editura BIC ALL, Bucureşti, 1998, p. 5 
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juridic, subiect de drept, aplicarea dreptului, legalitate etc., filozofii elaborează diferite modele 

explicative tipice filozofării, propunând noţiuni de maximă generalitate  ca normă, raport social, act, 

fapt, subiect, esenţă, fenomen, sistem, structură, principiu, cauză, efect etc., toate acestea ţinând de o 

ramură sau alta a filozofiei”
1
, atunci filologii susţin ideea că atât comunicarea juridică orală, cât şi cea 

scrisă trebuie să fie axată pe principiul respectării normelor limbii române literare, care dispune de un 

fond principal de cuvinte stabil şi unitar şi  de reguli gramaticale unice şi necesită a fi respectate cu 

sfinţenie, dar şi cu stricteţe. 

În toate sferele vieţii cotidiene, dar, în special în domeniul juridic, atunci când comitem greşeli, 

într-un grad mai mare sau mai mic, fie din ignoranţă, fie din neglijenţă, acestea pot conduce la 

neînţelegeri, confuzie şi uneori la imposibilitatea de a comunica în conformitate cu scopul acestei 

activităţi. În acest caz,  interlocutorii vor avea probleme de înţelegere  a mesajului nostru. La fel, 

scrierea defectuoasă, neglijarea regulilor gramaticale sau structura alambicată a frazei au un impact 

mai mare asupra receptorului decât conţinutul real, pe care îl comunicăm. De aceea, pentru a reduce 

neînţelegerile sau iritarea conlocutorilor, este necesar să acordăm o atenţie sporită greşelilor mai 

frecvente de exprimare, cum ar fi: greşeli de acord, expresii  calchiate, expresii pleonastice,  

echivocuri, greşeli gramaticale, de lexic şi semantică,  de nerespectare a topicii etc.,  pe care limbajul 

curent le cunoaşte astăzi într-o manieră tot mai îngrijorătoare. 

Procesul acesta este confirmat şi de exemplele selectate din textele juridice, în majoritatea 

cazurilor, redactate de „tineri practicieni”, absolvenţi ai Facultăţii de Drept, care înregistrează 

deficienţe de vorbire, precum: 

 Absenţa deprinderii de a evita:  

a) pleonasmele  (folosirea alăturată a două cuvinte cu acelaşi înţeles în acelaşi context):  - 

Avocatul menţionează încă o dată în plus… în loc de – Avocatul menţionează încă o dată… sau … în 

plus, avocatul menţionează …; 

b) exprimările tautologice (redarea aceluiaşi gând prin repetarea exactă, literală sau 

foarte apropiată a cuvintelor):  
- Prin urmare, prevederile art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 

2000, urmează a fi înţelese …corect –  Aşadar/deci/în consecinţă, prevederile art. 11 din Legea 

contenciosului   administrativ nr. 793 din10 februarie 2000, urmează a fi înţelese…;  

- La 02 februarie 2012, SC „R.-P.” SRL a adresat în adresa Consiliului Municipal   

Chişinău…scrisorile nr. 25-R şi 26-R…  în loc de – La 02 februarie 2012, SC „R.-P.” SRL a expediat 

în adresa Consiliului Municipal Chişinău…scrisorile nr. 25-R şi 26-R…;  

c) echivocurile (exprimare ambiguă, neclară, confuză care permite interpretări diferite 

ale aceluiaşi enunţ):  
- Se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu 

demolarea construcţiilor neautorizate şi remedierea construcţiilor afectate, în urma intervenţiilor 

neautorizate…. recomandabil – Se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, ambele persoane fiind responsabile de demolarea construcţiilor neautorizate 

şi remedierea construcţiilor afectate, în urma intervenţiilor neautorizate…;  

Lipsa unei elaborări riguroase în redactarea unui text poate să favorizeze construirea 

unor conţinuturi ridicole sau aberante.  

  d) calchierile (atribuirea de sensuri noi, după model străin, cuvintelor existente în limbă 

ori în formarea unor cuvinte sau expresii noi, prin traducerea elementelor componente ale unor 

cuvinte străine)
2
:   

- Generalizarea petrecută permite să facem concluzii că practica judiciară actuală în cauzele penale 

în apel, se bazează pe respectarea strictă a cerinţelor legii de procedură penală. Varianta corectă: 

Generalizarea efectuată permite să tragem concluzii că practica judiciară actuală în cauzele penale 

în apel, se bazează pe respectarea strictă a cerinţelor legii de procedură penală (Ne petrecem la 

petreceri, vorba profesorului I. Melniciuc, iar concluziile se trag, nu se fac.); 

                                                           
1 Stroe C. Compendiu de filozofia dreptului – o abordare sistemică a problematicii. Bucureşti, Lumina Lex, 1999, p. 21 
2 Guţu Sv. Să scriem şi să vorbim corect prin exerciţii… (Activităţi practice pentru studenţi la Stilistică şi cultivare a vorbirii); Ed. a II-a 

actualizată. Chişinău: CEP USM, 2007, p. 39-58 
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- În materialele cauzei penale, nu există nicio probă, prin care s-ar dovedi că, în virtutea obligaţiilor 

de serviciu, Ion Rusu ar fi persoană responsabilă pentru ducerea evidenţei contabile. Forma 

recomandabilă: „…Ion Rusu ar fi persoană responsabilă pentru ţinerea evidenţei contabile.”; 

- Inculpata a  dispărut fără veste. În exemplul prezentat se copiază mecanic expresia 

rusească пропавший без вести, pentru care  „Dicţionarul  rus-român” dă  traducerea:  пропасть без 

вести – a dispărea fără urmă (nu fără veste); 

Influenţa nefastă a limbi ruse asupra vorbirii româneşti se remarcă şi în exemple de tipul:   

- În recunoaşterea executării hotărârii arbitrale pronunţate în Londra… în loc de …la Londra… 

Subliniem că prepoziţia la se foloseşte cu sens direcţional atunci când este vorba de oraşe: a 

pleca la Bucureşti, a pleca la Bălţi, iar atunci când este vorba de ţări sau continente, se foloseşte 

prepoziţia în: a pleca în România, în Polonia, în Australia etc.   

- O altă mostră de calchiere este şi sintagma: la moment, tradusă greşit din limba rusă – в данный  

момент: Toate indicațiile primite din partea pârâților, la moment, au fost percepute ca legitime şi 

obligatorii de către reclamant… În limba română această sintagmă se traduce corect: în prezent, în 

clipa de faţă, în momentul de faţă. Iar pentru „indicațiile primite…” propunem formula „indicațiile 

recepţionate…”.  
- Judecătorul care examina cauza dată se afla pe foaie de boală…, tradus din rus. находиться на 

больничном. Să reţinem că în limba română „aflatul pe foaie de boală” se traduce corect concediu 

medical sau concediu de boală, iar „foaia de boală” (больничный лист) este, cu siguranţă, 

un certificat medical.  

După cum menţionează şi profesorul I. Melniciuc, „utilizarea modelelor străine de exprimare 

scade din specificul naţional, autohton al vorbirii noastre”… şi, cu certitudine, „decolorează 

naturaleţea oricărei limbi.”
1
  

De asemenea, trebuie cunoscut rolul stilistic al acestor greşeli în stilul beletristic. Prin 

urmare, scopul este acela de a diferenţia între limba literară şi limbajul literaturii. 

  Evitarea greşelilor generate de paronimie:  

- În enunţul: Calitatea serviciilor prestate de un exponent al statului investit cu executarea unui 

serviciu public, dar şi asigurarea securităţii raporturilor juridice certificate… –  se confundă verbul a 

investi (cu sensul a plasa, a aloca, a cheltui un fond, un capital, diverse mijloace materiale într-o 

întreprindere; a face o investiție) cu verbul a învesti (a acorda cuiva în mod oficial un drept, o 

autoritate, o demnitate, o atribuție, care trebuia utilizat în acest context.  

- În exemplul ce urmează: Caracterul succint al concluziei respective nu poate fi calificat, ca fiind o 

motivare  insuficientă și irelevantă, contrară standardelor  procedurale înserate în art. 6 par. 1 din 

Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale… nu este 

vorba despre înserare (a se face seară, a amurgi), ci despre inserare  (1. a introduce, a adăuga, a 

include un adaos într-un text, într-un șir de numere, într-un tabel etc.; a introduce o informație într-un 

ziar. 2. a fixa, a așeza o piesă într-un locaș din interiorul altei piese sau între alte două piese…). 

Confuziile paronimice ale neologismelor stau la baza unor erori semantice, care trebuie, 

cu certitudine, înlăturate.  

 Incapacitatea de a evita greşeli de ordin lexico-gramatical: 

- O greşeală gramaticală întâlnită în limba scrisă – pronumele şi adjectivul demonstrativ „aceiaşi” 

şi „aceeaşi” apar adesea unul în locul celuilalt, creând confuzii. Această eroare întâlnită frecvent în 

scris poate fi corectată, reţinând faptul că „aceeaşi” este o formă de feminin la singular, iar „aceiaşi” 

este forma de masculin la plural, formele corecte fiind „aceeaşi problemă” şi „aceiaşi angajaţi”.  

Deci pentru formele greşite,  selectate din textele juridice: în aceiaşi perioadă,  aceiaşi instanţă 

a decis…, ar fi potrivit să utilizăm: în aceeaşi perioadă,  aceeaşi instanţă a decis… 

- Din punct de vedere gramatical: din se foloseşte atunci când este urmat de un substantiv la 

singular, iar dintre se foloseşte atunci când este urmat de un substantiv la plural.  

Prin urmare, în contextul: Astfel, în anul 2012, Curtea e examinat10 029 de dosare, din care 

7427 – civile, iar 2247 – penale…  –  ar fi trebuit să se întrebuinţeze prepoziţia dintre. 

                                                           
1 Melniciuc I., Literatura şi arta, nr. 7 (3676), 18 februarie 2016 
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- De asemenea, se confundă deseori formele v-a cu va. Va  apare în conjugarea verbului la viitor: va 

scrie, va citi, va merge etc. Însă v-a este constituit din: v – forma neaccentuată a pronumelui vouă şi a 

– parte a conjugării unui verb la perfect compus: v-a adus, v-a trimis, v-a citit etc. 

Astfel, în enunţul ce urmează, v-a trebuie substituit cu va: Colegiul Civil, Comercial şi de 

Contencios Administrativ lărgit v-a reduce clauza pentru perioada contractată. Corect: Colegiul 

Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit va reduce clauza pentru perioada contractată. 

 - Conform DEX-ului limbii române
1
, adverbul vizavi are următoarea explicaţie: Peste drum (față) în 

față, în punctul exact opus. ♦ (Substantivat) Persoană care se găsește în fața cuiva la o masă, la un 

bal etc. ♦ Față de..., în raport cu..., în comparație cu.... 

În limba română scrisă şi vorbită cuvântul vizavi este utilizat de foarte multe ori în contexte 

greşite: Vizavi de ASEM se află o librărie. Acesta este un exemplu de folosire corectă. Pe de altă parte, 

vizavi de această problemă… – este o exprimare greşită. Prin urmare, în această situaţie „vizavi” 

trebuie înlocuit cu „în raport cu…”, „în privinţa…”, „împotriva”, „faţă de…” sau „în ceea ce 

priveşte”. 

În enunţul: Rezumatul hotărârii Morgoci vizavi de Republica Moldova – violarea art.  3 – 

interzicerea torturii… recomandăm vizavi să fie substituit cu împotriva: Rezumatul hotărârii 

Morgoci împotriva Republicii Moldova – violarea art.  3– interzicerea torturii… 

 Greşeli de recţiune verbală:  
- Atât inculpatul, cât şi apărătorul său, nu au solicitat prezenţa translatorului, pentru a face 

cunoştinţă cu materialele dosarului şi nici nu au înaintat obiecţii în acest sens… în loc de Atât 

inculpatul, cât şi apărătorul său nu au solicitat prezenţa translatorului, pentru a lua cunoştinţă de 

materialele dosarului şi nici nu au înaintat obiecţii   în acest sens…;  

- A făcut cunoştinţă cu copia hotărârii … în loc de A luat cunoştinţă de copia hotărârii… 

N.B.! a lua (sau a avea) cunoştinţă de ceva; a face cunoştinţă cu cineva. 

 Greşeli de acord: Articolul posesiv care precedă un substantiv sau un pronume cu 

 funcţia de atribut se acordă în gen şi număr cu substantivul determinat de atribut, nu cu substantivul 

sau pronumele la genitiv: copil al vecinei, copii ai vecinei, fată a vecinei, fete ale vecinei. 

Deci în enunţul: Se poate conchide că instanţa păstrează  un nivel înalt a ratei de soluţionare a 

cauzelor…e indispensabilă întrebuinţarea articolului posesiv genitival – al – care se acordă în gen şi 

număr cu substantivul nivel.             

E de remarcat faptul că dacă în exprimarea cotidiană sunt de condamnat doar unele, pentru 

limbajul oficial, nemijlocit cel juridic, sunt nerecomandabile toate, deoarece aduc un prejudiciu 

imens limbii române şi, cu certitudine, trebuie eliminate.  

În concluzie: Întregul proces de formare profesională a studenţilor este reglementat de profesor 

prin comunicare. A comunica, a şti să comunici au devenit imperative în ultimele decenii, rolul 

cuvântului în formarea profesională iniţială fiind unul decisiv.  

Evident că fiecare persoană interesată de propria sa instruire, respectiv de cultura sa generală, al 

cărei statut civic îi pretinde un vocabular corect şi civilizat, caracteristic epocii moderne în care trăim,  

trebuie să se străduiască să înlăture erorile de exprimare orală şi scrisă, perfecţionând limbajul cotidian 

în spiritul normelor limbii române literare. Evitarea şi ameliorarea acestor stări este posibilă în şcoala 

superioară, dacă profesorii, studenţii, familia, societatea ar conştientiza nevoile şi posibilităţile de 

comunicare eficientă. Iresponsabilitatea generată faţă de cuvântul rostit, absenţa răspunderii pentru ce 

s-a spus sunt fenomene ce afectează, în primul rând, relaţiile interumane. 

Aşadar, un limbaj îngrijit, în special în domeniul juridic, e necesar să fie absolvit de balastul 

unor erori de exprimare, care deseori sunt pe cât de ridicole, pe atât de derutante în procesul 

comunicării.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998. 
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 Abstract : In the article dealing with the communication given teaching and trends of 

development of this concept. At the same time it addresses the interaction and interconnection dichotomy 

teaching communication strategies and teaching strategies. It establishes the existence of several models 

of interaction between these two phenomena, which led to formulate a regularity: the type of 

communication determines the type of teaching strategy. 

 

Introducere 

Conceptului de comunicare didactică evidenţiază existenţa a trei tendinţe:  

1. Tendinţa accentuării rolului subiectului educaţiei (profesorului) de emiţător, care elaborează şi 

valorifică simultan conţinutul-mijloacele-canalele mesajului educaţional, realizabil în funcţie de 

resursele psihoindividuale şi psihosociale ale obiectului educaţiei (elevului). 

2. Tendinţa accentuării rolului obiectului educaţiei (elevului) de receptor, (auto)perfectabil la nivelul 

mecanismelor declanşate şi al structurilor psihologice angajate. 

3. Tendinţa dezvoltării interacţiunii formative dintre profesor/emiţător şi elev/receptor, angajată în 

plan cognitiv dar şi afectiv, motivaţional, caracterial, la nivel verbal, dar şi nonverbal.
1
 

În contextul ultimei tendinţe, I.Cerghit încearcă să explice esenţa pedagogiei moderne a 

comunicării, pentru care: 

 relaţia instructivă (educativă) este eminamente o relaţie de comunicare, „un schimb de 

semnificaţii” ce dă naştere unui tip specific de limbaj – limbajului didactic sau pedagogic, pe 

care se bazează. Ceea ce nu înseamnă că învăţământul este reductibil la comunicare, ci 

evidenţiază o recunoaştere a comunicării ca parte constitutivă şi vitală a procesului instructiv-

educativ (ce poate fi asimilat cu o schemă de comunicare); 

 comunicarea constituie una dintre condiţiile fundamentale ale bunei desfăşurări a procesului 

de învăţământ. Se estimează, după diverse cercetări, că, în proporţie de 70%, cunoştinţele 

vehiculate de şcoală ţin de parcurgerea cărţilor (manual şi cursuri), de oralitate şi de relaţiile 

interpersonale, la care se adaugă imixtiunile multimedia şi ale altor tehnologii mai noi de 

informaţie şi comunicare. În perspectivă, acest instrumentar de învăţare şi de cultură va 

coexista, anunţând forme inedite de cunoaştere, de transmitere şi de memorie. Aceasta ar putea 

să însemne că cele mai multe dintre situaţiile de instruire sunt şi vor fi predominant 

comunicante, că vor angaja, într-o formă sau alta, comportamente de predare şi învăţare 

manifeste ca acte de comunicare verbale şi nonverbale. De unde concluzia că a învăţa 

condiţiile învăţării înseamnă a organiza comunicările ce se produc în clasă, a organiza şi 

controla schimburile de semnificaţii ce au loc între profesor şi elevi, între aceştia din urmă, între 

elevi şi alte medii; 

 ca parte constitutivă şi vitală de învăţământ, comunicarea se implică activ şi creator în 

structurarea şi depăşirea acestuia, acţionând ca: 

- sursă de informaţii sau purtător de mesaje (conţinuturi) destinate instruirii şi educaţiei. În 

această ipostază, ea devine pentru elev un instrument de acces la cunoaştere, de studiere a 

diferitelor materii ştiinţifice sau umanistice, iar pentru profesor – un mijloc decisiv în 

exersarea profesiunii sale didactice şi educative; 

- sursă generatoare de învăţare, care accentuează interacţiunile elev-cunoaştere (conţinut)-

profesor, prin comunicare. Învăţarea este definită în acest caz drept un proces de apropiere 

personală a conţinutului tratat, antrenând studentul într-un proces semnificativ de 

construire a sensului şi a cunoştinţelor prin intermediul schimbului de informaţii, al medita-

                                                           
1 Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Chişinău-Bucureşti: Grupul Editorial Litera Educaţional, 2002, p.42. 
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ţiei profesorului şi al grupului de elevi, şi nu de prelucrarea „de-a gata” a unor cunoştinţe 

venite sub formă de discurs.
1
 

Definit în termeni de comunicare, procesul de învăţământ apare ca o înlănţuire, teoretic infinită, 

de situaţii de comunicare cu specific didactic. Fiecare situaţie este interpretată ca un ansamblu de 

circumstanţe în cadrul cărora se derulează actul de comunicare, anturajul fizic şi psihosocial în care 

acest act are loc. Prin caracteristicile şi impactul ei, fiecare situaţie condiţionează interschimbul dintre 

participanţi, angajând tot timpul o retroacţiune reglatoare între aceştia. 

Concept dihotomic de interacțiune 

În această ordine de idei, deducem că interactivitatea reprezintă acea dimensiune care asigură 

corelarea dintre strategia didactică şi comunicare, inclusiv didactică. De fapt, comunicarea este acel 

mod fundamental de interacţiune psihosocială/educaţională fără de care elevii nu-şi vor putea forma 

competenţele cognitive şi profesionale. 

Strategiile didactice interactive prin comunicare facilitează nu doar transferul a ceva, ci sunt mai 

profunde, determinând şi însuşirea integrală sau parţială de către student a ceea ce-i este adresat. 

Strategiile didactice ca un mod de comunicare nu se realizează niciodată fără intenţia de a influenţa 

calitativ şi nu doar cantitativ. Mesajul didactic este acea unitate care dobândeşte valoarea de 

comunicare propriu-zisă. Schimbarea de mesaje între subiecţi devine interactivă. Modelele de 

interacţiune se constituie din unităţi de comunicare cu diferit grad de complexitate. Măsura mesajului, în 

cazul nostru, este informaţia didactică experimentată prin specificul instrumentelor 

pedagogice/strategiilor didactice. 

Aşadar, interacţiunea caracterizează şi fenomenul de „comunicare” şi fenomenul de „strategie 

didactică”. 

„Statutul” interacţiunii în cazul „comunicării” şi al „strategiei didactice” poate fi redat prin 

comparaţie.  

Comunicarea bipolară implică cea mai simplă interacţiune dintre emiţător şi receptor.  

A     canal  B 

 

Legătura dintre doi interlocutori are mai multe canale destinate comunicării. 

      

 

 

 

                      

      A                B                  A                   B 

 

 

 

 

 

 

 

Acest tip de comunicare implică două tipuri de strategii didactice: una cu grad scăzut de 

activism, a doua – cu grad înalt de activism. În primul caz, monologul reprezintă canalul de bază al 

comunicării. Profesorul este transmiţător al cunoştinţelor. 

Această abordare, de regulă, caracterizează formele frontale de organizare a învăţământului/curs 

universitar clasic. 

În al doilea caz, „dialogul” domină actul de comunicare. Profesorul este privit ca animator. Această 

abordare se referă la învăţarea în perechi, învăţarea reciprocă. Deşi interactivitatea, în acest caz, are un 

caracter activ, ea implică numai doi interlocutori: profesor-student, student-student. 

Trecerea comunicării bipolare în comunicare unipolară aduce modificări la nivelul 

interlocutorilor. În acest caz, individul este conştient de singurătatea sa prin reflecţiile proprii. Acest 

tip de comunicare poate sta la baza strategiilor didactice de învăţare autonomă/individuală. 

                                                           
1 Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. Bucureşti: Aramis, 2002, p.16. 
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O altă abordare ţine de comunicarea multipolară care identifică o mare varietate de scheme: 

 

Comunicarea bipolară, multipolară Strategiile didactice interactive 

 Un emiţător şi mai mulţi receptori 

 

 Relaţii unidirecţionale între profesor şi elev 

 

A

B

B

B

B

1

2

3

4  

  

 

 Relaţii bidirecţionale între profesor şi elev 

 

 
 

 Relaţii multidirecţionale 

 
 Mai mulţi emiţători şi mai mulţi receptori 

 

RE

RE

RE

R

11

22

33

4  

 Acest tip de relaţii şi interacţiuni este 

caracteristic metodei „Turul galeriei” 

 

A B C

E D  

Multirelaţionalitatea specifică strategiilor didactice interactive este determinată şi de tipologia 

comunicării multipolare. 

 Comunicarea cu poşta 

 

A B C D ... 
 

Informaţia circulă de la un partener la altul, fiecare 

dintre ei având simultan sau succesiv rol de 

emiţător, respectiv, de receptor. 

 Schema divergentă când în fiecare moment se 

realizează mai multe difuziuni  

 

A B

C D  
 

 Acest tip de relaţie implică preponderent 

strategiile didactice de cooperare/colaborare 
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Concluzii 

Analizând schemele de comunicare şi tipurile de strategii didactice prezentate supra, putem 

concluziona: 

1. Atât comunicarea, cât şi strategia didactică au la bază acţiunea interactivă dintre doi sau mai 

mulţi participanţi. 

2. Tipologia şi structura comunicării poate determina tipologia strategiilor didactice prin 

identificarea modelului de interacţiune şi prin conţinutul mesajului. 

3. Strategia didactică aplicată este totodată şi o strategie de comunicare specificată determinată 

de contextul real. 

4. Relaţiile/interrelaţiile dintre comunicare ca mod fundamental de interacţiune psihosocială şi 

strategia didactică ca mod specific de interacţiune educaţională se deduc din esenţa acestora: 

a) atât „comunicarea”, cât şi „strategia didactică” au ca scop modificarea comportamentului 

celuilalt în contexte specifice/determinate; 

b)  „comunicarea” şi „strategia didactică” implică cel puţin doi participanţi/ interlocutori/ 

subiecţi; 

c) feedback-ul este parte componentă a substanţei dimensiunilor comparate; 

d) mesajul este unitatea care dobândeşte valoare de comunicare propriu-zisă şi construct al 

strategiilor didactice. Mesajul în cadrul strategiilor didactice preia funcţia de instrument 

didactic. Schimbarea mai multor mesaje între participanţi devine interacţiune, care, la 

rândul său, determină tipologia şi valoarea strategiei didactice, cu predilecţie, a celei 

interactive. 

 

 

 

Aici liderii de opinii vor avea rolurile cele mai importante pentru comunicarea în grup. 

 Schema convergentă, în care informaţia 

provine de la surse multiple, dar circulaţia ei se 

termină prin concentrarea la un receptor unic. 

 
 

 Acest tip de relaţii şi interacţiuni implică 

strategiile didactice algoritmizate. 
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Dacă interacţiunea stă la baza actului de comunicare şi a tipului de comunicare, atunci 

comunicarea direcţionează, alături de alţi factori, metodologia proiectării strategiilor didactice 

interactive. 
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PROVOCĂRILE UTILIZĂRII TIC ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI MUZICALE 

 

HINCU Ionela, doctorand,  

Institutul de Științe ale Educației 

 

Rezumat : Utilizarea Internetului şi a tehnologiilor digitale  aduce schimbări importante în 

modul de a preda și modul de a învăţa. Învăţarea trebuie să treacă dincolo de sala de clasă şi să 

înglobeze discipline şi tehnologii complexe. De aceea, în învăţămîntul de astăzi actul învăţării este 

plasat înaintea predării, iar elevul este situat în centrul procesului de învăţămînt. Printre obiectivele 

principale ale educației se află şi acela de îmbunătăţire a procesului educațional, inclusiv la educația 

muzicală, utilizînd noile tehnologii multimedia. 

 

Abstract: Using of Internet and digital technologies bring significant changes in how to teach 

and how to learn. The learning must be beyond the classroom and encompass disciplines and complex 

technologies. Therefore, in the present-day education the act of learning  is placed before the 

surrender, and the student is in the center of the educational process. Among the main objectives of 

education is to improve the educational process, including musical education, using new media 

technologies. 

 

Marea provocare a pedagogiei, reliefată de către George Văideanu în volumul „Educaţia la 

frontiera dintre milenii” (Văideanu, G., 1988) şi de către Miron Ionescu în  lucrarea „Demersuri 

creative în predare şi învăţare” (Ionescu, M., 2000), şi anume mutarea accentului de pe predare pe 

învăţare, de pe informativ pe formativ, de pe instrucţie pe educatie, devine implicit şi ţinta principală a 

mediilor electronice de învăţare. Tehnologii  ca Internetul, computerele personale sau telefonia mobilă 

au unit întreaga lume într-o reţea globală de persoane, firme,  şcoli  şi  guverne,  ce  comunică şi  

interacţionează între  ele  printr-o varietate de canale. Explozia acestei reţele globale mediate 

tehnologic a produs o lume în care oricine  poate,  virtual,  să  beneficieze  de  avantajele Integrării 

Digitale.
1
 

Sub influenţa Tehnologiilor Informatice  şi  de  Comunicaţie  (TIC),  a noilor  teorii  psihologice  

ale  învăţării  şi  a  noilor paradigme educaţionale, lumea educaţiei se schimbă, iar profesorii  sunt  

solicitați  spre  mediile  educaţionale virtuale,  educaţia  deschisă  şi  la  distanţă,  bibliotecile  şi 

clasele virtuale care sunt doar cîteva  dintre direcțiile determinate de Instruirea Asistată de Calculator.
2
 

Didactica modernă situează elevul în centrul activităţii didactice, care este proiectată de 

profesor, desfășurată şi analizată de acesta. Proiectarea didactică modernă stimulează echipa profesor-

elevi în rezolvarea sarcinilor de lucru în mod creativ, obţinîndu-se eficienţă maximă. 

                                                           
1 BURNARD P., Reframing creativity and technology: promoting pedagogic change in music education, Journal of Music Technology and 
Education, 2007. 
2 NOVEANU, E., POTOLEA, D., Informatizarea sistemului de învățămînt : programul S.E.I.  Raport de cercetare evaluativă, București, 

România, Editura Agata, 2008. 
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Pentru a obţine un rezultat eficient şi pentru a avea un drum către succes într-o lecţie centrată pe 

elev, profesorul va urma un drum de cîțiva paşi: 

- va dezvolta la elevi capacitatea de a lucra în echipă; 

- va încuraja elevii să pună întrebări; 

- va încuraja elevii să realizeze  reflecţii asupra activităților didactice din cadrul lecţiei ; 

- va ține cont de specificul grupului ţintă, clasei, echipei de elevi; 

- va proiecta adecvat evaluarea formativă/sumativă; 

- va cere sistematic elevilor săi feed-back; 

- va stimula atitudinea pozitivă a elevilor săi față de disciplina de studii. 

În acest context se vor folosi modalităţi concrete de a moderniza procesul de predare-învăţare-

evaluare prin utilizarea noilor tehnologii informatice ca mijloace de învăţămînt. 

Problematica  mijloacelor  didactice  pentru  domeniul educației  muzicale  trebuie  privită  din  

cel  puțin  două puncte  de  vedere  diferite:  al  totalității  materialelor, dispozitivelor  și  aparatelor  cu  

ajutorul  cărora  se realizează  transmiterea  și  asimilarea  informației didactice, înregistrarea și 

evaluarea rezultatelor obținute, precum  şi  al  metodicilor  specifice  educației  muzicale. Elementul 

de noutate îl reprezintă utilizarea TIC cu toate avantajele  multimedia  oferite cînd elevii ascultă 

muzica, ei recunosc sonoritățile, totul capătă un sens pentru ei şi sunt familiarizaţi cu activitatea de 

producere a muzicii.
1
 

 Oferta  de  programe digitale care  ar  putea  veni  în  sprijinul activităţilor profesorului de 

educaţie muzicală este foarte variată.  Selectarea  acestor  programe  şi  aplicarea produselor  rezultate  

în  activităţile  educative  din  cadrul orelor de educație muzicală este influenţată de mai mulţi factori: 

priceperea  cadrului  didactic  în  utilizarea  tehnologiei informaţiei  şi  comunicaţiilor, deschiderea sa 

pentru învăţarea permanentă (întrucît piaţa software este  foarte dinamică,  iar  lista  de  programe  este  

într-o  permanentă transformare, atît prin adăugarea unor programe  noi cît şi  prin  crearea  unor  

versiuni  actualizate  pentru  cele vechi), concordanţa cu programele  și  manualele şcolare, resursele 

financiare de care  se  dispune pentru achiziţionarea  programelor  cu  licenţă,  resursele tehnice 

disponibile  (unele  programe  necesită, pentru instalare şi utilizare, calculatoare performante). 

În  ceea  ce  priveşte  viitorul  Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicaţie aplicate în 

muzică, considerăm  că  interesul  şi  implicarea  copiilor în studiul muzicii va  fi  într-o continuă  

creştere, inclusiv prin faptul că  se dezvoltă  fenomenul  producerii  de  muzică  cu  ajutorul  softurilor.  

Este  definitoriu  faptul  că  elevii pot lucra și pot realiza creații muzicale cu ajutorul computerului. În  

acest  fel  curiozitatea și motivația pentru muzică  va  creşte continuu.  

Datorită  îmbinării facilităților  informatice  oferite de Internet,  elevul  este  încurajat  să 

selecteze  şi  să  interacţioneze  cu  informaţia respectivă. Prin utilizarea Internetului sunt activate toate 

stilurile  de  învăţare  (stilul  vizual,  auditiv,  tactilkinestezic), fiind o certitudine faptul că un singur 

stil de învăţare nu este potrivit pentru orice tip de conţinut. 
2
 

Un  site  util,  destinat  educației muzicale este  http://emusictheory.com. Volumul  de 

informații,  noțiuni  și  concepte  pentru  educația muzicală oferite de acest site îl plasează ca unul 

dintre cele mai complete site-uri de acest gen. 

Posibilitatea  aflării  unor informaţii  despre  interpreţi,  artişti,  locaţii  în  care  au interpretat, 

istoricul acestora, poate fi valorificată atît de profesor  în  demersul  său  de  documentare  şi  pregătire  

a lecţiilor,  cît  şi  de  elevi  în  alcătuirea  portofoliului personal.  Informaţii  utile  pentru  educaţia  

muzicală  şi artistică  se  găsesc  la  următoarele  adrese:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83, https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

(YouTube este un  portal  care  găzduieşte  fişiere  audio-video).
3
 

Posibilitatea  de  accesare interactivă  a  resurselor  multimedia  cu  implicarea multiplelor  

forme  de  conţinut  constituie  un  mijloc educaţional  în  formare  încă,  dar  care  deschide,  fără 

îndoială,  o  eră  nouă  în   domeniul  învăţămîntului  în general,  şi  a  celui  artistic  în  particular. 

Introducerea resurselor  TIC  în  educaţie  implică  utilizarea  unor programe  specializate,  a  softurilor 

educaţionale specifice, avînd drept consecinţă creşterea interactivităţii  şi  respectiv,  a  calităţii  actului  

                                                           
1 BURNARD P., Reframing creativity and technology: promoting pedagogic change in music education, Journal of Music Technology and 
Education, 2007.  
2 Comisia  Europeană,  Dezvoltarea  educaţiei  digitale  în  Europa, Bruxelles, Belgia, 2013. 
3 MUNTEANU G., Didactica  Educației  muzicale, Editura Fundației  „România  de  Mîine”, București, 2005. 

http://emusictheory.com/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83
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didactic. Acest lucru decurge  din  numeroasele  facilităţi  oferite  de  utilizarea platformelor digitale. 

Printre acestea evidenţiem: 

 

 

 consistenţa conţinutului informaţional; 

 posibilitatea  de  a  personaliza  procesul  de învăţare; 

-back-ul imediat; 

 modificarea  caracterului  unor  informaţii abstracte,  datorită  posibilităţii  combinării 

acestora cu imagini video şi foto (partituri); 

 stimularea  transmiterii  şi  a  schimbului  de informaţii, idei etc. 
1
 

La  toate  nivelele  de studiere a muzicii,  TIC  poate  fi  de  un  real  folos.  Pe  lîngă  un 

material  scris,  pot fi  puse  la  dispoziţia  profesorilor  CDuri, CD-ROM-uri şi DVD-uri cu exemple 

muzicale şi cu alte  resurse  pregătitoare  (imagini,  texte,  scurte  secvenţe animate şi scurte secvenţe 

video). Programele (software) cu conoație  muzicală şi pentru  prelucrarea  digitală  audio  uşurează  

producerea acestor  materiale  didactice  la  un  înalt  nivel  calitativ. 

Instituțiile de învățămînt trebuie să integreze TIC în procesul educațional dacă  doresc  să  fie  

parte  a  reţelei  globale. Astfel, instituția ar trebui  să  țină  cont  de  numărul  necesar de  computere, 

la  noile  tehnologii,  răspîndirea  reţelei,  accesarea  şi organizarea  conţinutului  electronic,  calitatea  

şi  viteza conexiunii intra- și inter - instituțională. Cadrele didactice trebuie  instruite  la  rîndul  lor  

pentru  a  folosi  Internetul, softurile  educaționale  şi  computerele  ca  mijloace de învățămînt în 

beneficiul elevilor. 

În  Anglia, de exemplu profesorii  de muzică se învață reciproc prin comunitățile lor virtuale 

despre modul în  care  tehnologia  tabletelor  îi poate  ajuta  pe  elevii  adolescenți  să  își  descopere  

vocile pentru  a  cînta. În  școlile  primare  profesorii  de  muzică profită de resursele on-line, și în 

fiecare sală de muzică există acces la Internet și la muzica pe care elevii o pot  vedea  și  auzi  și  față  

de  care  pot  reacționa. Sperăm că și în Republica Moldova în perspectivă vor apărea astfel de 

posibilități.
2
 

În concluzie considerăm că în aspectul utilizării TIC ca mijloc de învățare a muzicii, este 

necesar ca în cadrul activităților muzicale profesorii să realizeze  un echilibru armonios între 

activitățile muzicale, conceptele teoretice și tehnologice, prin aplicarea adecvată și corectă a 

componentelor tehnologice, cu scopul de a stimula procesul de audiție și  creație muzicală. 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ 

 

ИДРИСОВА Айна,  

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei 

 

Abstract : Friedrich Nietzsche introduced in one of his operas a definition of "intellectual 

conscience". Young generation refuses a constant search for truth nowadaws and lock the "intellectual 

conscience" in jail. XXI century – is the century of synthetic science - where are no individual 

professionals, where human transformation from homo-sapiens to “Homo Universalis”- is the main 

and most beautiful goal of every individual. What should we do to reach this big goal?  

 

В одном из своих трудов – «Весёлая Наука» - Фридрих Ницше высказывает следующее: 

«Я постоянно прихожу к одному и тому же заключению и всякий раз заново противлюсь ему, я 

не хочу в него верить, хотя и осязаю его как бы руками: подавляющему большинству 

недостает интеллектуальной совести!»
3
 Что такое интеллектуальная совесть? Это то 

глубокое чувство и состояние, которое так нужно сегодня задеть в каждом молодом человеке!  

                                                           
1 BORZA, A., Muzică şi calculator. Bucureşti, Editura Muzicală, 2008. 
2 NYRE, L. Sound Media: From Live Journalism to Music Recording. London: Routledge, 2008. 
3 Ницше Ф., «Весёлая Наука», Сочинения в 2-х томах, М., Том 1, «Мысль», 1990 г., с. 515 
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Что подразумевается под словом «интеллект»? Каждый человек обладает интеллектом – 

способностью мыслить, понимать, изучать. Вообще сам по себе человек создан для познания! 

Совесть – само по себе чувство, которое начинает колоть где-то внутри, когда твой внешний 

образ и действия противоречат каким-либо внутренним понятиям, правилам. Что же такое 

интеллектуальная совесть? Человек создан для познания. И тот, кто останавливает этот процесс 

познания, отказывается от изучения и развития – запирает свою интеллектуальную совесть под 

замок.  

Несказанно повезло тем, кому удалось встретить поистине «интеллектуальную» 

личность. Я – одна из них! Таких людей я встречала и встречаю довольно часто. Примером 

может служить педагог в университете –  бывший декан факультета. Вот начинается перемена, 

ему задают вопрос: «Вы не подскажите, какая длина волны у жёлтого цвета?» Только к концу 

следующей пары он вернётся к заданному вопросу – ведь всё это время его мысли несли куда-

то далеко, к чему-то светлому, к чему-то непостижимому – к науке. А на доске красочно 

демонстрировал свой «только временами» понятый смысл рисунок – траектория полёта 

Вояджера-1 мимо Плутона. И вот стоит перед тобой человек с блестящими познаниями, 

памятью. Ты слушаешь его и понимаешь, какой огромный перед тобой океан неведенья, фактов 

и событий, которые ты даже в самых волшебных снах не увидишь! И вот ты стоишь и 

улыбаешься, и ничего не понимаешь… И это прекрасно! Прекрасно осознавать, сколько всего 

тебе предстоит узнать, разобрать, раздумать! 

Но в нашей привычной среде, к сожалению, сейчас чаще встречается другой расклад. 

Совсем с небольшим багажом познаний, ты всё равно оказываешься самым «совестливым» в 

обществе людей. Сейчас очень многим “недостает интеллектуальной совести”. Такие люди - 

страдают “ослаблением личности”, “великой усталостью”, их воля к жизни ослаблена 

безразличием ко всему. Они отказались от постоянного поиска истины. Каждый молодой 

человек хоть раз осознавал, что ничего не желает, что всё безразлично, что усталость 

присутствует в каждом дне. Плевать на истину… 

А знаете, в чём заключается истина? В познании себя! Чего Я хочу? Стать 

профессионалом – это труд или удача, как многие думают. Но важнее осознавать, в чём ты 

хочешь преуспеть, что ты хочешь творить! Абсолютно не важно, что это за область. Важно, 

чтобы каждый знал точно чего и как он желает! И никогда не говорил эту глупость: «а где и 

когда мне это пригодиться?», «как это может понадобиться..» 

Мы живём с вами в эпоху синтетической науки – не существует отдельно-взятого 

профессионала по зоологии или менеджера по продажам шариковых ручек. Раньше был ты 

профессионалом в своём деле – вот и сиди и изучаю свою узкую направленность. И вот после 

отказа Европы от системы мануфактур и разделения труда, претерпев многое, сейчас наша 

интеллектуальная совесть свободна! И этого многие не понимают, и запирают её под замок 

далеко внутри себя. Я ратую за её освобождение! За разностороннее развитие!  

Приведу пример.. Из юриспруденции. Современные правозащитники изучают базовую 

концепцию прав человека по одной небольшой статье, которая так и называется: «Что такое 

права человека?» - очень понятная и замечательная работа. Её автор – Марек Новицкий – не 

юрист – он всю жизнь занимался ядерной физикой!  

Или же – Математика! Царица всех наук. Знаете, почему так говорят? Потому что 

благодаря математике у нас есть понятие о красоте! Вот возьмём последовательность 

Леонардо Пизанского, известную как ряд Фибоначчи - последовательность, каждое 

последующее число которой равно сумме двух предыдущих чисел. Многие слышали о золотом 

сечении, но многие не подозревают, что именно этот ряд Фибоначчи принимают за 

математическое объяснение золотого сечения – а значит, математику сопоставляют с 

определением гармонии и красоты! Чего уж там говорить, если наша спиральная галактика 

своими рукавами соответствует законам ряда Фибоначчи! А ведь галактика – это одно из самых 

величественных объектов во вселенной.  

Кстати, о космосе.. Кто проникся фильмом или книгой Интерстеллар – советую 

познакомиться с работой Питера Уоттса – Ложная слепота! Уоттс в книге пишет: «Вы не 
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столько высокоразвиты, сколько лишены реальных конкурентов».
1
 К чему я это? Никогда 

нельзя останавливаться на достигнутом. Нельзя даже допускать мысль, что ты много знаешь! 

Только глупцы могут уверенно утверждать о своем интеллекте! Только глупцы! Вы должны 

стремиться к самому высокому! Каждое изучение, каждая информация даёт возможность вам 

не просто существовать, а развиваться! Развиваться, чтобы гордиться самим собой! Чтобы 

знать не только о «Чёрной пятнице» - как о дне скидок по всему миру, но и о «чёрном 

четверге», когда произошёл крах биржевого рынка на Уолл Стрит в Нью Йорке. Совсем скоро 

вы поймёте одно – книги – сундук сокровищ всего человечества! И вот тогда – начнёте читать! 

Без перерыва, читать и читать! И начнёте понимать – кто вы есть! Неважно, стараешься ты 

вытянуть ноту у рояля или вытянуть носок у станка! Не важно, кого ты декламируешь  – 

Маяковского: «Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс!»
2
;  или Есенина: 

«Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам»
3
. 

Неважно, что ты выберешь! Главное, чтобы тебе это нравилось! Чтобы ты стал фанатом 

своего дела! Чтобы ты стремился познать всё и всех!  

Чего же именно нужно желать? К чему столько крутится сознание? Совсем недавно я 

познакомилась поближе с великой личностью – Леонардо да Винчи – и его работами! Учёные 

всего мира определили Леонардо да Винчи – представителем новой расы человека – Homo 

Universalis – Универсальный человек! Вот за такими людьми будущее! Стремитесь каждый к 

этому – будьте уверены в себе и трудитесь! И Ваша интеллектуальная совесть будет счастлива 

и свободна!  

 

 

 

ÎNCREDEREA ÎN SINE ȘI IMAGINEA DE SINE LA ELEVII CU REȚINERE ÎN 

DEZVOLTAREA PSIHICĂ 

 

IGNAT Elena, doctorand, 

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău 

 

 Abstract : Mental delay, self-confidence, and self-image are the main concepts analyzed in this 

article. Self-confidence is a very important component of self-esteem, both of them determining how 

successful each of us can be. This refers to cases when they are well-developed, of course. On the 

other hand, self-image is another component that has a major role in one’s life. This is why each of us 

should strive to create a positive and good self-image. Unfortunately, both self-confidence and self-

image are not well-developed in students with mental delays. This can be observed by analyzing the 

results of these students in schools. The students suffering from mental delay are shy and lack self-

confidence. 

 It is the duty of each teacher to work with the special team and with the families of the students 

with mental delays in order to help the students accept their own limits and build positive attitudes 

towards themselves. This would eventually help them regain a steady self-respect. 

 

Cuvinte - cheie: încredere în sine, imaginea de sine, , stimă de sine, reținerea în dezvoltarea 

psihică. 

 

Reținerea în dezvoltarea psihică este  o formă de disontogenie, o abatere în dezvoltarea 

psihofizică cu limitarea tempoului de maturizare psihică sau psihofizică. În literatura romană este  

utilizat termenul de ,,intelect de limită” sau ,,liminari”. 

Reţinerea în dezvoltarea psihică sau deficienţa mintală reprezintă o deficienţă globală care 

vizează întreaga personalitate a individului: structură, organizare, dezvoltare intelectuală, 

afectivă,  psihomotrică, comportamental-adaptativă.  

                                                           
1 Уоттс П., «Ложная Слепота», 2009 г. 
2 Маяковский В., «Я вам расскажу о времени и о себе!», 1912 г.  
3 Есенин С., «Русь советская», 1924 г. 
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Elevii cu această formă de disontogenie se instruiesc de obicei în școlile generale, avînd desigur  

rezultate mai slabe la învățătură. Cadrele didactice trebuie să fie la curent cu diagnosticul acestor copii 

și să facă tot posibilul pentru ai ajută să depășească problemele cu care se confruntă. 

Printre semnele după care pot fi identificați elevii cu reținere în dezvoltarea psihică ar fi: dau 

răspunsuri inegale ca nivel de realizare, care se aseamănă atît cu cele ale copilului normal cît și cu cele 

ale copilului debil mintal, pentru a obține un răspuns la o întrebare, ei au nevoie de întrebări 

suplimentare și atitudine încurajatoare și apropiată din partea examinatorului. Acești copii întîmpină 

importante dificultăți în însușirea citit-scrisului și calculului.  

Această formă de disontogenie a fost cercetată de diverși autori dintre care putem enumera: T.A. 

Vlasova, M.S. Pevzner (1967), K. S. Lebedinskaia.  

K.S.Lebedinskaia (1982) a propus clasificarea R.D.P. conform principiului etiopatogenetic, 

delimitînd 4 forme : 1) constituțională, 2)somatogenă, 3) psihogenă, 4)cerebrogenă. [7] 

Elevii cu reținere în dezvoltarea psihică au un nivel de aspirație scăzut, teamă de insucces, 

neîncredere în sine, toate aceste elemente construiesc o atitudine ,, constant” negativă, mai mult sau 

mai puțin selectivă față de activitățile școlare. [2] 

Încrederea în sine nu este înnăscută și nu depinde doar de educația pe care am primit-o în 

copilărie cînd părinții  noștri ne-au învățat să facem ceva  împreună cu ei și ne-au stimulat să ne 

asumăm responsabilități pentru a deveni autonomi în viață. Încrederea în sine este realistă și 

predictibilă, deoarece se sprijină pe rezultate concrete obținute în trecut, pe experiențele reale pe care o 

persoană le-a trăit și care-i permit să prezică rezultatele la care se așteaptă în viitor. Deci încrederea în 

sine nu este oarbă și prezintă o anumită doză de incertitudine. Încrederea în sine se bazează pe 

conștientizarea propriilor cunoștințe și competențe într-un anumit domeniu, pe rezultatele pozitive 

obținute anterior și este întreținută prin abordarea treptată a altor experiențe în scopul de a fixa și 

transfera competențele,precum și pentru a descoperi alte competențe de care nu eram conștienți.  

Psihologul american Nathaniel Branden afirma că încrederea în sine este senzația interioară de 

putere pentru îndeplinirea propriilor dorințe. Această senzație ne permite să acționăm, a avea așa ceva 

este o chestiune de supraviețuire. [4] 

Încrederea în sine este a treia componentă a stimei de sine.  A fi încrezător, înseamnă, a 

considera că  ești capabil să acționezi într-o manieră adecvată în situațiile importante (Lelord, 

C.Andre, 1999). Contrar iubirii de sine, și mai ales, concepției de sine, încrederea în sine nu este prea 

dificil de identificat; pentru aceasta este suficient doar să te întîlnești frecvent cu persoana, să observi 

cum se comportă în situații noi sau neprevăzute, în care există o miză,sau dacă este copleșită de 

dificultăți în realizarea a ceea ce are de îndeplinit. [1] 

Încrederea în sine provine în principal din modul de educație transmisă de familie sau de școală. 

Încrederea în sine este curajul de a acţiona fără teamă excesivă. 

Educația este un factor esențial. S-a demonstrat ca stima și respectul pe care îl au părinții unul 

față de celălalt sunt cel mai bun model pentru încrederea în sine ulterioară a copilului. Încrederea în  

sine și imaginea de sine sunt conceptele care  se dezvoltă de timpuriu la copii. Atunci cînd copiii se 

joacă, trăiesc diverse experiențe și dobîndesc o serie de competențe. Aceste competențe însușite ne 

ajută să ne creăm sentimentul încrederii în sine. În copilărie ne formăm opinii emoționale despre alții 

și despre noi înșine. În drumul nostru de transformare de la copil la adult ne dezvoltăm o serie de idei 

despre propria persoană și astfel ne creăm imaginea de sine. 

Atunci cînd aceste  concepte despre sine sunt solide, pozitive și sănătoase, ne vor ajuta să 

învățăm noi deprinderi și ne vor dezvolta capacitatatea de a depăși obstacole. În cazul în care aceste 

concepte sunt dezvoltate insuficient, sunt slabe, devenim vulnerabili. 

Încrederea în sine ne determină modul în care acționăm și așteptările pe care ni le creăm. De 

exemplu, persoanele cu o încredere în sine sănătoasă se așteaptă ca acțiunile pe care le întreprind să se 

finalizeze cu un succes și sunt capabile să depașească eventualele obstacole ce intervin.  

Elevii cu reținere în dezvoltarea psihică au o încredere în sine mai scăzută, ei nu se așteaptă să 

facă față cu bine unor activități noi și se simt neliniștiți în fața unor schimbări. Deseori  au tendința ca 

prin afirmații de genul – „nu pot face asta”, „pentru mine, totul s-a terminat” – să se autosaboteze. 

Pentru a le spori încrederea în sine, putem alege un obiectiv care necesită un efort moderat din partea 

lor. Apoi, îi angajăm total în realizarea lui, iar odată atins, și încrederea în sine va crește. Realizînd 

acest lucru frecvent, vom ajunge să le consolidăm încrederea în sine. [3] 

http://www.sfatulmedicului.ro/Arta-de-a-fi-parinte/trucuri-pentru-parinti_69
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Încrederea în sine se dezvoltă în raport cu anumiţi factori:  

 mediul particular de viaţă;  

 evenimentele trăite în diferite etape ale existenţei; 

 interacţiunea cu membrii familiei, cu prietenii, etc,  

Etichetările negative pot duce la deteriorarea încrederii în sine. Se reproşează copiilor că sunt 

,,răi”, ,,proşti” sau ,,neascultători”, dar se trec cu vederea consecinţele acestor vorbe. Fiecare părinte 

doreşte să îndrepte anumite abateri ale copilului şi de fapt nu doreşte ca el să se perceapă pe sine ca 

atare. 

 În mediul şcolar rezultatele la învăţătură şi disciplină nu ar trebui să-i determine pe dascăli să 

aibă atitudini negative faţă de elev, deoarece reproşurile primite sunt indicatori ai valorii de sine a 

acestuia. Într-un cuvânt, trebuie să acordăm o grijă deosebită modului în care vorbim copilului sau în 

prezenţa copilului.  

În ceea ce privește imaginea de sine, ea se construiește prin multitudinea părerilor pe care le 

avem despre noi.  

Imaginea de sine se referă la totalitatea percepțiilor privind abilitățile, atitudinile și 

comportamentele personale. Poate fi înțeleasă ca o reprezentare mentală a propriei persoane sau ca o 

structură organizată de cunoștințe declarative despre sine care ghidează comportamentul social, 

acțiunile întreprinse. Imaginea de sine presupune conștientizarea a „ cine sunt eu” și a „ ce pot să fac 

eu” și în funcție de aceasta este influențată atît percepția lumii, cît și a propriilor comportamente. O 

persoană cu o imagine de sine săracă sau negativă va tinde să gîndească, să simtă și să se comporte 

negativ. 

Z. H. Rodriguez Tome, fiind interesat de surprinderea imaginii despre sine a unor elevi numită 

„imagine proprie de sine” și a imaginii pe care aceștia cred că o au ceilalți despre ei – „imagine socială 

de sine”, îi pune pe elevi în situația de a-și exprima, pe de o parte, părerea pe care o au în raport cu 

modul de manifestare la ei înșiși a 22 trăsături comportamentale (vesel, sociabil, reflexiv etc.), iar, pe 

de altă parte, părerea pe care consideră că o au alții (tatăl, mama, prietenii) despre ei. Se obține în final 

o imagine proprie de sine și patru imagini sociale de sine care îi oferă posibilitatea efectuării unor 

analize diferențiatorii și comparative. O cercetare aproape identică a fost organizată de M. Gilly, M. 

Lacour, R. Meyer, pentru a evidenția relația dintre cele doua tipuri de imagini de sine (proprie și 

socială) și statutul școlar al elevilor. Printre însușirile date spre apreciere se aflau unele legate direct de 

activitatea școlară 

Stima de sine este parte integrantă a imaginii de sine. Stima de sine desemnează modul în care 

noi ne evaluăm, comparându-ne în permanenţă cu alţii şi depinzând de părerile altora despre noi. 

Stima de sine este componenta afectivă şi de reglaj a imaginii de sine.  

După W. James (1998), stima de sine reprezintă rezultatul raportului dintre succesul unor 

acţiuni şi aspiraţiile individului cu privire la întreprinderea acelei acţiuni. 

 O persoană va avea o stimă de sine ridicată în măsura în care succesele sale sunt egale sau 

superioare aspiraţiilor. Şi invers, dacă aspiraţiile depăşesc reuşitele, stima de sine va avea un nivel 

scăzut. În acelaşi timp, dacă un individ nu cunoaşte succesul într-un domeniu care nu are o 

importanţă foarte mare pentru el, stima sa de sine nu va avea de suferit (Tap, 1998). 

Stima de sine nu trebuie confundatǎ cu sentimentul de autosuficienţǎ, care ia cu totul alte forme 

şi se contureazǎ ca un aspect negativ al personalitǎţii. Supraaprecierea îl face pe elev irascibil, 

înfumurat, mulţumit de sine, tentat sǎ considere totdeauna observaţiile critice nefondate. 

Educarea şi corectarea capacitǎţii de autoapreciere la vârsta şcolarǎ micǎ, constituie 

fundamentul psihopedagogic al succesului acestor elevi la învǎţǎturǎ. 

Prin tratarea diferenţiatǎ, învǎţǎtorul poate sǎ creeze pentru fiecare elev premisele necesare 

ocupǎrii unei poziţii în grupul clasei care sǎ-i atragǎ stima şi preţuirea celorlalţi şi implicit sǎ-i 

dezvolte stima de sine. În schimb o stimă de sine pozitivă şi realistă oferă condiţiile formării şi 

dezvoltării durabile a capacităţii de a lua decizii responsabile, de a accepta limitele personale, de a 

reacţiona pozitiv la presiunile grupului sau la eşecurile personale. S-a observat că elevii care au o 

stimă de sine pozitivă nu se simt complexaţi în raport cu alţii, stabilesc relaţii bune cu ceilalţi în planul 

comunicării, ştiu care le sunt limitele, acceptă schimbările şi realizează cu uşurinţă lucruri noi, sunt 

conştienţi că nu ştiu anumite lucruri, dar sunt dispuşi să înveţe, pot să minimizeze semnificaţiile 

eşecurilor şi să se mobilizeze, oferă ajutor celorlalţi, nefiind aroganţi sau cinici. [6] 
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Stima de sine nu trebuie confundată cu sentimentul de superioritate deoarece prima este 

caracterizată prin realism, iar cea de a doua prin supraevaluarea sinelui. Pentru ca elevilor cu RDP  să 

li se dezvolte stima de sine profesorii trebuie să aibă expectanţe în funcţie de nivelul de dezvoltare a 

copilului, să planifice activităţile din timp, iar când elevii cu reținere în dezvoltarea psihică întâmpină 

dificultăţi să fie ajutaţi, să fie lăudaţi pe latura comportamentului pozitiv şi a efortului, chiar dacă 

rezultatul muncii nu este perfect, să ofere posibilitatea elevilor de a alege şi, mai ales, să ofere 

recompense pentru munca depusă. 

În concluzie, o stimă de sine pozitivă se asociază cu performanţele şcolare, cu o bună 

comunicare cu ceilalţi, cu adaptarea socială. Acești elevi  au o atitudine realistă despre propria valoare, 

deţin capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi, sunt dinamice, iar astfel de atribute sunt necesare 

tinerei generaţii pentru succesul în carieră. 

Fiecare poartă în sine o ,,opinie despre sine” şi despre îndatoririle vieţii. Această lege de 

mişcare îşi are originea în spaţiul îngust al copilăriei şi se dezvoltă conform unei opţiuni automate de 

folosire liberă a forţelor native şi a impresiilor provenite de la lumea din afară. 

Multe „opinii despre sine”, extrem de diferite în multiplicitatea lor, se pot opune de cele mai 

multe ori realităţii şi certitudinilor sociale. Opinia eronată a unui elev cu reținere în dezvoltarea psihică  

cu privire la sine şi la problemele vieţii se loveşte, mai devreme sau mai târziu, de opoziţia fermă a 

realităţii, care cere soluţii în sensul sentimentului de comuniune socială. Ceea ce se întâmplă în cazul 

acestei ciocniri poate fi comparat cu un efect de şoc. 

Este limpede că „opinia” care stă la baza imaginii despre lume a unui elev cu reținere în 

dezvoltarea psihică, care-i determină, ideile, sentimentele, voinţa şi actele sale, este opinia, sau mai 

bine zis, imaginea de sine. 

Deşi frecvent considerată ca având o natură eminamente subiectivă, imaginea de sine întruneşte, 

datorită influenţei sale asupra cursului întregii activităţi a elevilor, caracteristicile unui dat obiectiv. 

Într-o viziune  sintetică şi unitară asupra personalităţii, rolul imaginii de sine în cadrul adaptării 

sociale, al autocunoaşterii şi autoechilibrării nu poate fi înlăturat. 

Pornind chiar de la celebrul îndemn „Cunoaşte-te pe tine însuţi !“, putem afirma că 

autocunoaşterea şi imaginea de sine se situează în centrul problematicii umane, cu numeroase 

implicaţii asupra educaţiei şi autoeducaţiei, a dezvoltării şi integrării socio-profesionale şi morale a 

personalităţii.             

Fără îndoială, imaginea personală are o putere atât de mare încât impactul ei este copleșitor 

asupra destinului ca ființă umană, ea putând influența atât reușita, cât și eșecul. 

Imaginea personală este reală, chiar dacă nu o putem atinge, simți sau vedea. Eșecul și succesul 

sunt la fel de reale.  

Imaginea personală este propria noastră părere despre ce fel de persoană suntem. Este rezultatul 

experiențelor trecute, reușitelor sau eșecurilor, umilințelor sau triumfurilor și poartă amprenta modului 

în care am fost tratați de ceilalți, mai ales în primii ani ai copilăriei.  

Pentru ca elevii cu RDP să fie adaptabili și eficienți, ei trebuie să fie formați ca atare de timpuriu și 

ajutați să-și mențină disponibilitățile pe care le au la cote înalte de funcționare. Într-o lume a căutărilor și 

eforturilor spre mai bine, referirea la o personalitate cu adevărat eficientă, încetează să mai fie o 

problemă de conjunctură efemeră și perisabilă, devenind, dimpotrivă, una de interes maximal. 

Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului actual este nevoia sa de 

adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt elevi cu 

RDP sau orice altă formă de disontogenie, copiii cu cerințe educative speciale., fie că pur şi simplu 

sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. [5] 

Sarcina educatorilor, este de a identifica aceste caracteristici ale stimei de sine scǎzute, ale 

imaginii de sine nefavorabile sau ale neîncrederii în sine şi de a-i dezvolta copilului abilitatea de a-şi 

modifica atitudinile negative faţǎ de sine. Un eşec nu trebuie perceput ca un simptom al non-valorii, ci 

ca o situaţie ce trebuie rezolvatǎ. 

Învǎţǎmântul modern, centrat pe elev, are ca filosofie teoria psihologiei umaniste, iar principiile 

sale aplicative sunt: 

- fiecare elev este unic şi are o individualitate proprie;  

- fiecare elev doreşte sǎ se simtǎ respectat; 

-  nu pretinde atitudini şi comportamente similare din partea tuturor elevilor;  
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- respectǎ diferenţele individuale; încurajeazǎ diversitatea;  

- exprimǎ deschis încrederea în capacitatea de schimbare pozitivǎ; 

-  nu face economie în aprecieri pozitive ale comportamentelor elevilor;  

- subliniazǎ rolul stimei de sine ca premisǎ în dezvoltarea personalǎ. 

Tratarea diferenţiatǎ a elevilor este o modalitate de îmbunǎtǎţire a stimei de sine prin: 

 crearea a cât mai multe oportunitǎţi de succes, situaţii în care elevul cu reținere în 

dezvoltarea psihică  sǎ-şi identifice punctele tari;  

 crearea unor situaţii în care elevul cu RDP sǎ-şi exprime în grup calitǎţile sau punctele 

tari;  

 crearea de situaţii în care elevul cu intelect de limită sǎ aibǎ oportunitatea de a oferi 

ajutor altor persoane;  

 exprimarea unor expectanţe rezonabile în raport cu particularitǎţile psihice ale elevului; 

 întǎrirea fiecǎrui comportament pozitiv şi a eforturilor; oferirea de posibilitǎţi şi opţiuni 

elevilor de câte ori este posibil. 

Elevii cu reținere în dezvoltarea psihică  de cele mai multe ori sunt nemulţumiţi de felul lor de a 

fi, evitǎ sǎ realizeze sau sǎ se implice în sarcini noi, se simt neiubiţi şi nevaloroşi, îi blameazǎ pe 

ceilalţi pentru nerealizǎrile lor, pretind cǎ sunt indiferenţi emotional, nu pot tolera un nivel mediu de 

frustrare, sunt uşor influenţabili, nu îşi asumǎ responsabilitǎţi, par rebeli, nepǎsǎtori; se simt mereu 

inferiori şi fără putere, se tem să încerce ceva nou chiar atunci când un adult se oferă să-i ajute, este 

retras, nu se încumetă să iniţieze un joc cu alţi copii sau se teme să se joace într-un grup de teamă că 

nu va reuşi să câştige.  

Îşi poate exterioriza frustrările sau îşi atinge scopurile printr-un comportament agresiv (faţă de 

alţi copii sau faţă de sine), poate apela la minciună, furt, are tendinţa de a percepe doar partea 

neplacută a lucrurilor sau situaţiilor.  

În concluzie, una din cele mai mari aventuri ale vieții noastre este cunoașterea de sine. Este o 

adevărată tragedie faptul că unii oameni își petrec întreaga viață fără a avea o țintă precisă, 

împotmolindu-se în frustrări, pentru că nu știu nimic despre ei înșiși sau despre felul în care ar trebui 

să abordeze problemele, multe dintre acestea fiind create chiar de mediul în care trăiesc. 
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ACRONIME 

CPT - Credite Profesionale Transferabile 

FPDPÎV - Formarea Personalului Didactic pe Parcursul Întregii Vieți 

FC – Formare Continuă 

ÎPV (LLL- Life Long Learning – n.a.) – Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

PN ale RM – Politica Națională a Republicii Moldova 

SNÎPV – Sistem Național de Învățare pe tot Parcursul Vieții 

 

Abstract: Global education reform necessarily involves and reform of initial and continuing 

training of staff in pre-university education, training and employment of rational human resource 

education, education and education sciences is, by definition, a priority area of educational policies. 

Training / human development in the context of contemporary world values constitute a system 

of steps and actions that make it possible to harmonize human actions and challenges of the outside 

world. The contemporary world is encumbered, under the treasury stock established throughout 

history, certain problems, defined as problems of the contemporary world, inherent in human society 

that represents challenges from outside a particular concept of training and development of human 

beings through education. ( Signs are growing trends and innovative update system FPDPÎV (teacher 

training throughout life) certified in the European practice of continuous training of teachers. 

Insufficient research and standardization of modern FC teacher / leadership nationally and 

internationally, leads to assimilation / reception elements, largely random. The reason, initiating a 

process of changing the educational paradigm is necessary to rely on a series of preliminary strategic 

issues, without which it could not become credible and achievable. 

 

Reforma globală a învăţămîntului presupune în mod necesar şi reformarea sistemului de 

formare iniţială şi continuă a personalului din învăţămîntul preuniversitar, formarea şi angajarea 

raţională a resurselor umane ale învăţămîntului, educaţiei şi ştiinţelor educaţiei fiind, prin definiţie, un 

domeniu prioritar al politicilor educaţionale.  

Formarea/dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane constituie un 

sistem de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi provocările 

lumii exterioare. Lumea contemporană este grevată, pe lîngă tezaurul de valori stabilite pe parcursul 

istoric, de anumite probleme, definite ca probleme ale lumii contemporane, inerente societăţii umane, 

care reprezintă provocările din exterior pentru un anumit concept de formare-dezvoltare a fiinţei 

umane prin educaţie. Sînt tot mai vădite tendințele de actualizare și de inovare a sistemului de 

FPDPÎV(Formarea personalului didactic pe parcursul întregii vieți) atestate în practicile europene de 

formare continuă a personalului didactic.  

Insuficienta cercetare și standardizare a sistemelor moderne de FC a personalului didactic /de 

conducere la nivel national și international, conduce la o asimilare/preluare a elementelor, în mare 

parte, aleatorii. Motiv pentru care, inițierea unui proces de schimbare a paradigmei educaționale e 

necesar să se sprijine pe o serie de prealabile de ordin strategic, fără de care acesta(procesul- n.a.) nu 

ar putea deveni credibil și realizabil. 

În primul rînd, se va lua în calcul oportunitatea și amplitudinea acestei schimbări în sensul că 

schimbarea vizează integralitatea sistemului și a procesului sau doar unele componente.  

Evoluțiile de ordin tehno-social din ultimii ani, alinierea sistemului național la cerințele 

integrării europene, evidențierea unor reale inadecvări tot mai pronunțate din educație, ne conduc spre 

concluzia că sistemul trebuie regîndit/reconceptualizat în raport cu ceea ce se întîmplă în prezent. 

Totodată, consemnul oportunității trebuie asumat politic și reclamat ca fiind un element strategic 

național pe termen lung. 
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În acest context, a fost nevoie de un studiu de diagnoză care să preceadă construirea noii viziuni 

prin care să se evidențieze atît vulnerabilitățile sau punctele slabe, cît și experiențele pozitive, plusurile 

și realizările validate de actualul sistem. Această activitate a fost realizată de către echipa de 

cercetători ai sectorului Managementul Formării Profesionale Continue a IȘE în cadrul proiectului 

Reconceptualizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice din perspectiva motivării de 

învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Principial și practic, s-a insistat asupra creării unui raport optim dintre continuitate și 

discontinuitate, dintre general și particular, dintre constant și tranzitoriu, dintre sigur și nesigur, 

schimbările netrebuind să depășească niște praguri de suportabilitate psiho-socială, economică, 

administrativă.  

S-a insistat în mod pregnant asupra stabilirii ponderii elementelor de schimbat: în sistemul de 

organizare, conținuturi, procesualitate, resurse umane etc.  

Pe lîngă toate acestea, s-a conștientizat faptul că un astfel de proiect transformațional trebuie 

construit pe o bază strategică stabilă, care să-i confere predictibilitate, continuitate și constanță în timp. 

Prin urmare, în cercetarea noastră, vom repera pe reglementările cu referire la FCPÎV stipulate de 

Codul Educației IX. EDUCAŢIA
1
 precum: Implementarea Codului educaţiei; Implementarea 

Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”; Modernizarea curriculară 

pentru asigurarea relevanţei studiilor şi integrării socioprofesionale depline; Elaborarea şi 

implementarea unui program naţional pentru sporirea calităţii resursei umane în educaţie, inclusiv prin 

regîndirea învăţămîntului pedagogic; Elaborarea şi implementarea unui sistem de salarizare motivant 

pentru resursa umană din educaţie; Crearea şi consolidarea structurală şi funcţională a instituţiilor de 

asigurare a calităţii în învăţămînt; Evaluarea calităţii programelor şi a instituţiilor de învăţămînt în 

vederea acreditării sau autorizării provizorii de funcţionare; Implementarea tehnologiilor 

informaţionale la toate treptele de învăţămînt; Elaborarea şi implementarea mecanismelor de asigurare 

a transparenţei şi a participării comunităţii la procesele decizionale privind dezvoltarea şi 

administrarea eficientă a instituţiilor de învăţămînt; Sporirea accesului şi a gradului de participare la 

educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi; Crearea unui cadru naţional de calificare 

pentru a îmbunătăţi transparenţa şi recunoaşterea competenţelor şi calificărilor, inclusiv a celor 

dobîndite în context informal şi nonformal.  

Analiza aprofundată a acestor și altor documente de politici educaționale ne-a condus spre 

conștientizarea faptului că structurarea acestui proiect nu poate veni de la o persoană/echipă de 

cercetători, nu poate fi expresia voluntarismului unei singure entități, ci va ființa ca un construct 

realizat prin colaborarea mai multor agenți responsabili, dar și specializați în emiterea unor proiecte de 

acest fel. Iată de ce în cadrul întrunirii într-un simpozion al tuturor furnizorilor de programe de FC din 

țară s-a decis instituirea Agenției instituțiilor prestatoare de programe de FC din RM, care ne-a oferit 

speranța, ca această comuniune va fi un for credibil, autentic, cu o anumită aureolă și forță simbolică 

cu sprijinul căreia să realizăm un atare proiect strategic vs. conceptul de FCPÎV. 

În același timp, promovarea FCPÎV este o soluție certă pentru a realiza o serie de obiective 

europene şi naţionale - cheie. În acest sens, vom aborda obiectivele identificate în Strategia Europa 

2020: creştere inteligentă, prin îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi formare profesională; creştere 

incluzivă, prin accentuarea ÎPV în vederea reducerii şomajului, sărăciei şi excluziunii sociale; şi 

creştere durabilă, prin accentuarea utilizării eficiente a resurselor şi a competitivităţii prin ÎPV. 

Orientările moderne în domeniul dezvoltării sistemelor de formare continuă a personalului 

didactic vizează: 

• asigurarea dimensiunii europene a proceselor de formare a personalului didactic prin utilizarea 

Cadrului European al Calificărilor drept instrument de referinţă; 

• dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive şi a modelului 

profesionalizării ştiinţifice a carierei didactice, îmbunătăţirea participării personale a cadrului didactic 

la dezvoltarea profesională proprie şi învăţarea de-a lungul vieţii; 

                                                           
1 Articolul 2. Cadrul juridic al educaţiei. Programul de activitate al guvernului Republicii Moldova 2015-2018. 
//https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Articolul+2.+Cadrul+juridic+al+educa%C5%A3iei.md.  

 

https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Articolul+2.+Cadrul+juridic+al+educa%C5%A3iei.md
https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Articolul+2.+Cadrul+juridic+al+educa%C5%A3iei.md
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• orientarea sistemelor de formare spre competenţă pedagogică şi performanţă educaţională, 

adoptarea abordării bazate pe rezultatele învăţării; 

• asigurarea calităţii în formarea continuă prin orientarea la standardele de formare continuă a 

personalului didactic; 

• implementarea sistemului de credite profesionale transferabile(CPT) pentru asigurarea 

mobilităţii şi dezvoltării profesionale; 

• implementarea programelor de incluziune profesională a tinerilor specialişti, a programelor de 

mentorat menite să sprijine debutul în cariera didactică; 

• descentralizarea în domeniul formării continue a educatorilor, trecerea de la abordarea 

sistemică la abordarea pe programe şi proiecte; 

• acreditarea programelor de formare continuă, a furnizorilor de programe de formare continuă 

şi crearea pieţei programelor de formare; 

• utilizarea sistemului de e-learning/învăţămînt deschis la distanţă în formarea continuă a 

cadrelor didactice. 

O etapă importantă în cercetarea noastră o constituie dezvoltarea metodologică privind 

generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile(CPT) pe tot parcursul carierei didactice 

în concordanță cu standardele naționale și europene, avînd ca acțiuni: 

 exprimarea clară a diferențelor de profil profesional specific definitivatului și gradelor 

didactice, astfel încît exigențele exprimate prin programe de formare continuă, număr de CPT alocate 

etc. să fie vizibil evolutive; 

 realizarea unui sistem unitar de FC bazat pe CPT(prin echivalarea și a stagiilor de formare prin 

programe de tip Masterat sau Doctorat) care va permite vizualizarea stadiului individual al carierei; 

 previzionarea parcursului profesional dezirabil pentru fiecare categorie de personal didactic. 

Vom menționa, de asemenea, și relevanța unui alt aspect în procesul de formare-dezvoltare a 

resurselor umane la nivelul sistemului de FCPÎV, precum instruirea mecanismelor reglatorii privind 

dinamica profesiilor didactice prin flexibilitatea rutelor de conversie și perfecționare în carieră, avînd 

ca acțiuni: 

 selectarea funcțiilor didactice către care se poate realiza conversia profesională și stabilirea 

condițiilor și criteriilor de conversie; 

 elaborarea structurii programelor de FC necesare conversiei profesionale; 

 elaborarea de rute flexibile pentru conversie și perfecționare. 

De menționat, că în cadrul cercetării/expertizării/pilotării problemei cu referire la FC a cadrelor 

didactice/de conducere din sistemul educational actual în RM, printre deficiențele care au impact 

asupra gradului de participare și accesului la programele de formare profesională, au fost evidențiate 

în mod special: insuficienta promovare a programelor de formare profesională, a posibilității evaluării 

rezultatelor învăţării dobîndite în context nonformal şi informal, a consilierii privind orientarea în 

carieră, diseminarea redusă a exemplelor de bună practică ș.a.  

Prin urmare, asigurarea calităţii formării continue a cadrelor didactice reprezintă o necesitate în 

contextul în care ţara noastră doreşte să se integreze în structurile europene şi mondiale. Realizarea 

acestui deziderat necesită efortul pentru internaţionalizarea formării continue şi a sistemelor de 

evaluare a calităţii ei. Dimensiunea internaţională a formării continue trebuie să se reflecte atît în 

conceptele şi principiile asigurări calităţii cît şi în domeniile practice de fiabilitate şi implementare a 

noului concept educaţional şi a documentului-instrument care îl exprimă plenar, curriculumul.  

În acest sens, sistemul de FCPÎV(Formarea Continuă Parcursul Întregii Vieți) trebuie să-şi 

asume realizarea unei strategii a calităţii, răspunzînd imperativelor:  

- Care ar trebui să fie obiectivele asigurării calităţii FCPÎV, care s-o alinieze la standardul de 

calitate european;  

- Care sunt mecanismele de evaluare a performanţelor sistemului de FCPÎV;  

- Care este nivelul optim pentru implementarea cadrului formal, al regulilor de asigurare a 

calităţii procesului de formare;  

- Care sunt costurile pentru implementarea conceptului de asigurare a calităţii în sistemul de 

formare continuă.  
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Studiul sistemelor europene de FCPÎV, a dezbaterilor purtate în domeniu sub egida unor foruri 

internaţionale evidenţiază anumite trăsături şi tendinţe în domeniu. Vom atenționa asupra cîtorva 

dintre cele mai compatibile, la moment, sistemului authentic de FC: 

 

Caracteristici definitorii ale sistemelor europene
1
 de FCPÎV:  

- formarea profesională continuă este obligatorie sau facultativă, dar se realizează pe conţinuturi 

flexibile şi în baza unei planificări descentralizate;  

- s-a constituit un cadru fix de coordonare a diferitelor organisme de formare și aici, cu ușurință 

am da cîștig de cauză Institutului de Științe ale Educației, care déjà al 75 –lea an ghidează activitatea 

de FC a personalului didactic și de conducere precum și activitatea de cercetare în domeniul Științelor 

Educației a sistemului de învățămînt general la nivel național și internațional;  

- formarea profesională continuă este declarată domeniu prioritar în politica educaţională a 

statelor, dar mecanismele de realizare a acestor politici nu sunt definitivate;  

- FCPÎV este acceptată unanim, dar realizarea practică a acesteia este diferită; 

- formarea profesională continuă se realizează atît de către instituţiile de învăţămînt superior, cît 

şi de instituţii specializate, de societăţi ştiinţifice sau de asociaţii profesionale ale cadrelor didactice;  

- formele adoptate, durata stagiilor şi periodicitatea sunt foarte diferite de la o ţară la alta;  

- se înregistrează deosebiri şi în ceea ce priveşte obiectivele şi conţinutul programelor de 

formare.  

Tendinţe de re-conceptualizare a sistemelor europene de FCPÎV:   

- transformarea educaţiei permanente din deziderat în realitate;  

- integralizarea sistemelor de FCPÎV;  

- stabilirea factorilor de stimulare a interesului formabililor faţă de propria lor formare;  

- implicarea personalului didactic/de conducere, în măsură mai mare, în procesul de luare a 

deciziilor referitoare la programele şi cursurile de formare; 

- transferarea acţiunilor de formare în unităţile şcolare;  

- elaborarea/stabilirea unor metodologii inovatoare de FCPÎV;  

- creşterea duratei activităţilor de perfecţionare, în deosebi a celei pentru aplicări practice.  

Repere pentru re-conceptualizarea sistemului de FCPÎV. Realităţile şi tendinţele din domeniu 

sugerează un sistem de FCPÎV care să se întemeieze pe:  

- o ofertă de formare multiplă, care să răspundă unor nevoi concrete şi diverse de formare;  

- opţiunea personalizată a formabililor/ beneficiarilor pentru tipul şi forma de formare pe care o 

consideră optimă;  

- trecerea de la achiziţia de cunoştinţe la fortificarea performanţelor - la constituirea competenţei 

metodologice de formare (de la ce? la cum?- n.a.); 

- îmbinarea formării externe, de orientare teoretică şi metodologică (în centrele de formare, cu 

întrerupere a activităţii didactice), cu cea internă, de orientare metodologică şi practică (în unitatea 

şcolară şi în mediul ei educaţional);  

- convergenţa dezvoltării profesionale şi a celei personale generale;  

- echilibrarea nevoilor individuale şi a celor organizaţionale: considerarea grupurilor şi a 

organizaţiilor şcolare (nu numai a indivizilor) drept subiecţi ai formării profesionale;  

- trecerea de la cursuri tutorate direct de către formator la sprijinul pentru studiul autodirijat al 

formabilului, grupului, corpului didactic al instituţiei;  

- trecerea de la programele de formare stabilite de prestator la programe stabilite la nivel de 

formabil, grup, corp didactic, în baza nevoilor de formare ale clientului;  

- avansarea formării spre domenii nelegate de specialitatea academică obţinută;  

- instituirea unui nou cadru conceptual, juridic, normativ, metodologic de formare a 

formatorilor.  

CONCLUZII GENERALE 

Este necesară o strategie naţională pentru ÎPV (SNÎPV) pentru a asigura o abordare coerentă 

şi coordonată în vederea atingerii ţintelor ambiţioase ale Strategiei Europa 2020
1
 și ale PN ale RM. 

                                                           
1 Legile Republicii Moldova, 152/17.07.2014. Codul educaţiei al Republicii Moldova. //În Monitorul Oficial 319-324/634, 24.10.2014. 

 //http://usmf.md/wp-content/uploads/2013/08/Codul-Educatiei.pdf.  
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Creşterea participării la ÎPV(LLL) prin măsuri care rezolvă disfuncţionalităţile pieţei, aşa cum a fost 

menţionat anterior, necesită un efort coordonat şi susţinut din partea tuturor actorilor cheie.  

Exigențele educaționale actuale promovate atît la nivel național, cît și internațional solicită un 

personal didactic calificat și dedicat, implicat într-un proces continuu de dezvoltare personală și 

profesională, în stare să contribuie considerabil la asigurarea calității procesului de învățare. 

Personalul didactic/de conducere performante vor rămîne în școală doar dacă profesia pe care au 

îmbrățișat-o va avea o imagine bună în societate, iar statutul profesorului va fi unul recunoscut și 

apreciat. 

Lipsa unei politici de stat pentru susţinerea socială a cadrelor didactice, lipsa unui pachet 

salarial atractiv raportat la performanţe precum şi lipsa spaţiului locativ contribuie la plecarea din 

sistem a cadrelor didactice, atît a celor debutante cît şi a celor performante, fapt ce afectează 

asigurarea calităţii procesului educaţional din Republica Moldova.  

 

 

 

RELAŢIA DINTRE COMPETENŢELE MANAGERIALE ALE COMANDANTULUI DE 

PLUTON  ŞI COEZIUNEA GRUPULUI DE MILITARI 

 

IURCHEVICI Iulia, doctor, conferențiar universitar, 

Academia Militară a Forţelor Armate 

 

Abstract : In this paper I have described, the essence, prospects and challenges of the military 

leader within National Army. The paper’s subject has been revealed by general considerations 

regarding the leader and leadership, the military leader concept, the tasks and responsibilities of the 

military leader as well as the leadership styles. 

An important role within the paper is attributed to the essence of effective military leader in a 

leadership position, his skills and motivation in the light of command routine. 

Also, this paper is characterized by a whole range of characteristics, abilities and skills which 

effective military leaders possess and an entire set of arguments to the importance of military leaders’ 

management skills. 

Finally, the submitted conclusions and proposals can be considered very useful and at some 

extent indicative in the activity of a military leader with trends towards efficiency. 

Key terms: group cohesion, leader, leadership, military leader, management skills. 

 

În zilele noastre fenomenul de leadership se manifestă în diferite domenii - stat, politică, sport, 

business etc. Ba mai mult decât atât, am putea spune că nu există un așa domeniu social care să nu fie 

interesat de această problematică, pe cât de vastă pe atât și de actuală, a leadershipului. Nici domeniul 

militar nu a fost ocolit de acest fenomen, mai mult decât atât îi observam rădăcina istorică încă din 

cele mai vechi timpuri. Pe lângă faptul că această temă este una vastă și actuală, mai este totodată și un 

proces tipic fiecarui domeniu de activitate, inclusiv și cel militar. Am putea spune ca domeniul militar 

este chiar cea mai bună și tipică gazdă pentru acest proces, luând în considerație ierarhizarea și 

activitatea desfășurată între superiori și subordonați. 

Problema pusă în discuţie în temă destul de captivantă și actuală, deoarece teoria şi practica 

contemporană pun în evidenţă faptul că organizaţiile şi grupurile au nevoie de leaderi. Astăzi, un bun 

management al organizaţiilor nu mai este suficient; se simte nevoia de leaderi la toate nivelurile 

ierarhice pentru a transforma cultura organizaţională şi a face organizaţiile mai eficiente, mai 

competitive [5]. Armata deasemenea poate fi privită ca o organizaţie, deoarece ea reprezintă nu altceva 

decît un ansamblu de persoane structurate în entităţi cu roluri, funcţii şi responsabilităţi specifice şi 

care relaţionează atît potrivit unor norme oficiale, cît şi informale în cursul derulării vieţii şi activităţii 

sale, ca întreg. Conducerea armatei, indiferent că aceasta este văzută ca instituţie sau organizaţie, 

presupune existenţa unor comandanţi (şefi), grupuri umane şi structuri militare implicate în realizarea 

scopului şi a obiectivelor specifice stabilite legal. Dacă pe timp de pace armata care dispune de 

                                                                                                                                                                                     
1 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2015-2020. (SEFP), România, 2014 
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administratori şi manageri buni îşi poate îndeplini misiunea, pe timp de război nu poate face acest 

lucru fără a avea leaderi competenţi, care exercită un leadership autentic [2].  

Leadershipul este procesul prin care o persoană stabileşte un scop sau o direcţie pentru una sau 

mai multe persoane şi îi determină să acţioneze împreună cu competenţa şi depliă dedicare în vederea 

realizării lor. 

Leadershipul poate fi definit şi în termeni ca: abilitatea de a forma şi menţine grupul la 

standarde cu care să poată concura cu alte grupuri din afara organizaţiei. Asta înseamnă că 

performanţa acestuia trebuie evaluată în funcţie de performanţa grupului. În consecinţă, un bun 

leadership promovează o echipă eficientă şi un grup performant, care ca rezultat creşte bunăstarea 

celor implicaţi, în schimb, un leadership ineficient degradează calitatea vieţii oricărui membru al 

echipei [5].  

În manifestarea leadership-ului militar, față de cel prezent în structuri civile, există mai mulți 

factori determinanți inclusiv caracteristicile fizice ale liderului cum ar fi înalțimea și greutatea, vîrsta 

și sexul; inteligența trăsăturile de personalitate, abilitațile cu privire la sarcini și gradul de participare 

în armată, manifestarea leadership-ului depinde în mare măsură de percepțiile pe care le au militarii 

față de natura acțiunilor militare. Dacă în structurile civile vîrsta liderului, de exemplu, este un semn al 

înțelepciunii, experienței și inteligenței; preferîndu-se un lider care este mai în vîrstă, în armată se 

asociază tinerețea și înălțimea cu puterea de a influențape ceilalți, preferîndu-se un lider care este mai 

tănăr și mai energic [9, p. 5].  

Din punct de vedere formal, orice comandant este un lider. Nu putem însă se pote spune 

viceversa. Aceasta se poate constata prin lectura tabelului următor: 

 

Tabelul 1. Trăsăturile comandantului şi liderului militar 

Criterii Trăsături definitorii 

Comandant militar Lider militar 

Statutul în instituţie În vârful piramidei ierarhice Oriunde îşi poate exercita calităţile 

personale (charisma) 

Sensul 

competenţelor 

Competenţe direcţionate pe 

verticală 

Competenţe direcţionate pe orizontală 

Profilul „Lider specializat” „Comandant” multilateral 

Însuşiri esenţiale Arta comenzii –controlului Arta comunicării şi consilierii 

Tipul specific de 

responsabilitate 

Răspundere totală, 

instituţionalizată 

Răspundere subînţeleasă, estompată şi liber 

asumată 

Exercitarea 

autorităţii 

Comandă militară fondată pe 

lege 

Conducere fondată pe acceptarea de către 

ceilalţi 

Caracterul 

atribuţiilor 

Exprimate prin legi, 

regulamente, ordine şi 

instrucţiuni într-un mod clar şi 

direcţionat 

Difuze, asumate şi aşteptate de cei care-l 

urmează 

Durata exercitării 

atribuţiilor 

Pe durata cât este numit 

comandant 

Pe timpul activităţii pe care o conduce 

Sursa: Moştoflei C., Duţu P. Liderul militar în România. Bucureşti: Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”, 2007. p. 7-8. 

 

Valoarea unui lider militar este dată de principii înalte, de competenţă profesională, integritate 

morală, capacitate de a conduce oameni, disciplină şi conformare la reguli; comandantul de pluton 

trebuie să le întrunească pe toate acestea, deoarece el modelează personalităţi. Liderul de la nivel 

pluton este decidentul calităţii pregătirii subordonaţilor săi, activitatea acestuia trebuie să se bazeze, în 

primul rând, pe competenţele de conducător. Acestea se formează atât printr-un învăţământ aplicativ, 

dar şi din practica desfăşurată atât în situaţii reale, cât şi simulate. Formarea unui conducător, a unui 

lider reprezintă rezultatul combinării a trei indici de competenţă profesională, regăsiţi în verbele: a şti, 

a face, a fi [11]. 

Liderii militari sunt instruiţi pentru a înţelege că sunt patru factori ai leadership-ului de care 

trebuie să ţină seama în activitatea lor: a comanda – subordonaţii săi; trebuie să se cunoască pe sine, 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

163 

 

ce ştie, de ce are nevoie pentru a şti, şi ce poate face; situaţia; liderul trebuie să ştie să comunice 

gândurile sale subordonaţilor – ce vrea să facă, cum vrea să facă – atât verbal, în scris, cât şi prin 

limbaj nonverbal sau combinat, ajutându-se de cuvinte, de tonul potrivit; acţiunea, claritatea şi 

caracterul ajută la formarea „imaginii de sine“. Toţi cei patru factori sunt întotdeauna prezenţi, dar 

cum sunt ei folosiţi diferă în funcţie de situaţie şi de oamenii implicaţi. Trebuie să fie evaluată corect 

competenţa, angajarea şi motivaţia subordonaţilor, astfel încât liderul să poată întreprinde acţiuni de 

conducere corecte [10]. 

Unii autori menționează însă un set specific de „calitați” sau „însușiri definitorii” necesare 

comandantului spre exemplu: pregatire de specialitate solidă, înaltă calificare și competența 

profesională. Atributele personalității comandantului ar consta în vizarea următoarelor: a fi cult, a avea 

și a dovedi prin atitudini, conduita, opinii, un larg orizont de cultură generală, militară și de 

specialitate; a stăpîni solide cunoștințe în domeniul condus; prestanța, autoritate, prestigiu, om de 

onoare, concordanța în gîndire și decizii; modest; apropiat, dar nu familiar, exigent dar nu dur; 

încrezător în forțele proprii și ale celorlalți, receptiv la preocupările și greutățile oamenilor, înțelegător 

dar nu naiv; cu opinii și puncte de vedere proprii, exprimate deschis atît în fața subordonaților cît și a 

șefilor; capacitatea de a recunoaște propriile greșeli, strict în principii și suplu în aplicarea lor; puterea 

de a lupta cu propriile slabiciuni, de a le cunoaște și de a le învinge. Ca urmare a unor constatări 

practice unii psihologi au evidențiat rolul esențial și al altor trasaturi de personalitate și importanței ce 

trebuie acordate acestora precum: stima de sine, locul controlului, dogmatismului, stilul adaptativ sau 

inovativ, nevoia de putere, tendință de a risca etc [2]. 

Organizația militară este formată din conducători și executănti dispuși într-o ierarhie strict 

determinată, între verigile careia există coeziune înterne și stabilitate sporită [1]. 

Competenţa liderului militar presupune: pregătire profesională; exercitarea funcţiilor 

conducerii; orientarea pentru realizarea listei  cu cerinţele esenţiale ale misiunii; orientarea pentru 

asigurarea protecţiei colectivului. 

  Statutul de bun specialist într-un domeniu constituie o garanţie pentru succesul în conducere. 

Conducerea este o meserie, una dintre cele mai grele, ce se cere învăţată sistematic şi  organizat, într-

un sistem de învăţământ. 

Pentru liderul militar aflat pe primele trepte ale ierarhiei militare, competenţa pedagogică este o 

condiţie obligatorie a eficienţei acţiunii, el trebuie să fie în măsură să influenţeze comportamentul 

subordonaţilor săi. 

Pregătirea pentru conducere şi educare a viitorului lider militar presupune că  instituţia militară 

primeşte un adolescent pe care trebuie să-l transforme în militar, apoi în conducător şi educator 

militar. 

Competenţa liderului militar cuprinde trei secvenţe: specialist; conducător de structuri militare; 

educator militar. 

Pentru a fi un profesionist, expert în domeniul său şi un bun educator militat, liderul militar 

trebuie să aibă următoarele competenţe: cunoaşte şi este capabil să respecte prevederile legale privind 

ducerea luptei; este capabil să organizeze şi să desfăşoare instruirea structurii, îndeplinind cerinţele 

operaţionale; dispune de capabilităţi privind motivarea subordonaţilor, asigurarea unui climat corect, 

lipsit de tensiuni, de apreciere şi evaluare obiectivă  a subordonaţilor; poate să asigure relaţii 

funcţionale pe orizontală şi pe verticală [4, p.198]. 

Dintre competenţele necesare unui lider militar, esenţiale sunt cele care reclamă capacităţi de 

conducere, ceea ce reprezintă o prioritate a procesului de instruire. Fiecare individ posedă într-un 

oarecare grad de dezvoltare predispoziţii, înclinaţii şi aptitudini care îi permit să-şi dezvolte 

capacitatea de conducere. 

Ţinând cont de activitatea specific militară, aceste aptitudini sunt generale şi specifice. 

Aptitudini generale: piritul de observaţie; creativitatea; comunicarea; empatia; stabilirea de relaţii. 

Aptitudini specifice: influenţa autorizată pentru formarea/perfecţionarea  şi schimbarea stilului 

de conducere; folosirea sistemului informaţional; repartizarea sarcinilor şi misiunilor; formarea unor 

structuri organizatorice; transformarea unui material în accesibil; evaluarea corectă; desprinderea 

esenţialului; stabilirea obiectivelor [8]. 

Procesul de instruire trebuie să asigure, în primul rând, formarea capacităţilor de conducere pe 

baza aptitudinilor existente, apoi să-l înarmeze pe viitorul militar  cu metode eficiente de conducere. 
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Metodele de conducere sunt modalităţi de acţiune pentru realizarea  obiectivului propus, sunt legităţi 

ale activităţii umane care prevăd succesiunea logică, care implică utilizarea  diferitelor tehnici şi 

instrumente  pentru realizarea scopului propus. 

Coeziunea grupului a fost analizată de mulţi cercetători, mulţi dintre aceştia descriind această 

coeziune a grupului ca legăturile puternice dintre membrii grupului,unitatea unui grup, sentimentul de 

atracţie dintre membrii grupului, gradul în care îşi concentrează eforturile pentru a atinge obiectivele 

grupului. 

Coeziunea grupurilor poate fi privită din două perspective: coeziune pentru îndeplinirea unui 

obiectiv şi coeziunea socială. În cadrul primei, pentru îndeplinirea unui obiectiv, avem de-a face cu un 

grup foarte bine organizat care urmăreşte să atingă un obiectiv exact dar în care membrii nu sunt 

implicaţi social, afectiv ori emoţional. Din cealaltă perspectivă, a coeziunii sociale, avem de - a facecu 

un grup în care comunicarea şi procesul de socializare sunt foarte bine dezvoltate iar membrii grupului 

colaborează chiar şi în afara activităţii, dezvoltând relaţii foarte solide. 

Coziunea  grupului există acolo unde componenţii grupului sunt uniţi pentru îndeplinirea 

aceluiaşi obiectiv [6]. Patru factori pot afecta coeziunea: stabilirea locului şi rolului bine definit al 

fiecărui membru în cadrul grupului, disponibilitatea de a face sacrificii personale în favoarea echipei a 

fiecărui membru, calitatea comunicării între membrii grupului, precum și obiectivele comune pe care 

le are grupul [7]. 

După unii cercetători pentru a avea coeziune în cadrul grupului trebuie să avem un climat 

eficient în interiorul grupului. Acest climat reprezintă atmosfera, mediul şi condiţiile percepute şi 

interdependenţele dintre membrii. 

Metodologia cercetării: 

Obiectul cercetării îl reprezintă fenomenul conducerii în cadrul instituţiei militare, la general, şi 

competenţele manageriale specifice comandantului de pluton, în special în corelaţie cu coeziunea 

grupului. 

Scopul cercetării constituie evidențierea competențelor manageriale ale comandantului de 

pluton în cadrul instituției militare și influența lor asupra coeziunii grupului de militari din subordine. 

Ipoteza cercetării: presupunem că există un set de competențe manageriale specifice 

comandantului de pluton care influențiază asupra grupului de militari din subordine, cu cît acestea sunt 

mai dezvoltate cu atît coeziunea grupului de militari este mai mare. 

Obectivele cercetării: derivă din scopul și ipoteza cercetării și se referă la: 

 Determinarea gradului de coeziune a grupului de militari participanți la cercetare; 

 Constatarea competențelor  manageriale specifice comandantului de pluton; 

 Constatarea influenței competențelor manageriale ale comandantului de pluton asupra 

coeziunii grupului de militari din subordine; 

 Valorivicarea rezultatelor cercetării sub formă de concluzii și recomandări. 

Metodele, procedeele și tehnicile de cercetare: derivă din obiectul, scopul şi obiectivele 

cercetării şi cuprind: observaţia, pentru determinarea gradului de coeziune a fost aplicat ,,Chestionarul 

pentru determinarea coeziunii de grup” (Gh. Aradavoaice); competenţele manageriale ale 

comandanţilor de pluton au fost cercetate utilizând  testul „Diagnosticarea aptitudinilor communicative 

și organizatorice COS – I” (V.V. Sineayski, B. A. Fedorisin) de asemenea a fost utilizat testul 

,,Autoaprecierea competenţelor”. 

Eşantionul cercetării a fost constituit din 88 studenți – militari din anul IV ai Academiei 

Militare ,, Alexandru cel Bun”, or.Сhișinau, precum şi 3 ofițeri  -  comandanţi de plutoane, сu vârstа 

сuрrinsă între 24 și 29 аni. Eșantionul de cerectare  a fost ales în funcție de problema pusă în discuție. 

Selectarea persoanelor ce urmau a fi supuse cercetării a avut loc prin tehnica eșantionării aliatorie, în 

funcţie de apartenenţa lor la formaţiile de studiu. 

Rezultatele cercetării: 

În urma aplicării chestionarului pentru determinarea coeziunii de gup pe studenţii militari 

participanţi la cercetare, am calculat indicele de coeziune grupală percepută (I. C. G. P.) pentru fiecare 

membru al grupului după care s-a trecut la calculul indicelui de coeziune grupală (I. C. G.). În urma 

acestei analize au rezultat urmatoarele: Indicele de coeziune grupală /pluton obtinut, în urma analizei 

datelor noastre, se prezintă astfel: plutonul 32 –  indice de coeziune 0,82 semnifică faptul că grupul 

respectiv este deplin coeziv, adică grupul este foarte bine organizat şi urmăreşte să atingă obiectivul 
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înaintat de superiori, comunicarea şi procesul de socializare sunt foarte bine dezvoltate iar membrii 

grupului colaborează chiar şi în afara activităţii, dezvoltând relaţii foarte solide. Fiecare membru al 

grupului îşi cunoaşte şi conştientizează locul şi rolul său în cadrul grupului, studenţii sunt disponibili 

de a face sacrificii personale în favoarea grupului şi a fiecărui membru. Calitatea comunicării între 

membrii grupului este foarte bună. 

Valoare indicelui de coeziune la plutonul 33 este 0,75 şi conform tabelului de valori grupul dat 

este un grup cu coeziune puternică, ceea ce înseamnă că rupul dat de studenţi militari este bine 

organizat, urmăreşte să atingă obiectivul înaintat de superiori, comunicarea şi procesul de socializare 

sunt bine dezvoltate, relaţii dintre membrii grupului sunt solide, este dezvoltată solidaritatea dintre 

studenţii aceştia făcând sacrificii personale în favoarea grupului şi a fiecărui membru. Calitatea 

comunicării între membrii grupului este bună. 

În plutonul putonul 31 – indicele coeziunii grupale obţinut este 0,47 ceea ce înseamnă conform 

tabelului de valori că grupul dat este un grup cu coeziune moderată care se manifestă printr-o  

organizare mai puţin bună deşi se urmăreşte atingerea obiectivul înaintat de superiori, comunicarea şi 

procesul de socializare sunt mai puţin dezvoltate iar membrii grupului colaborează doar în cadrul 

activităţilor. Studenţii sunt disponibili de a face sacrificii personale în favoarea grupului şi a fiecărui 

membru. Comunicarea între membrii grupului este ineficientă. 

Pentru ca liderul formal al grupului de studenţi militari - comandantul de pluton – să poată 

orienta grupul spre o dezvoltare coezivă, el trebuie să dispună de anumite competenţe manageriale 

dintre care, după părerea noastră sunt cele mai importante sint cele comunicative şi organizatorice, 

deoarece  acestea sunt factorii care asigură succesul în activităţile de tip om-om. 

Competenţele organizatorice  vizează următoarele sfere: capacitatea de orientare în situații 

dificile, inițiativa, spirit intreprinzător, perseverență, exigență, predispunerea spre muncă 

organizatorică, independență, spirit autocritic, stăpînire de sine, fermitate. 

 În urma analizei datelor am constat că abilităţile comunicative şi manageriale ale ofiţerilor 

particinaţi la studiul sunt dezvoltate la un nivel înalt. Totuşi, între rezultatele celor trei ofiţeri există 

diferenţe: cel mai înalt nivel al competenţelor a fost înregistrat la comandantul plutonului 32  care a 

obţinut un coeficient de 0,8 al competenţelor organizatorice, ceea ce înseamnă un nivel foarte înalt şi 

un coeficient de 0,75 al competenţelor comunicatice – nivel înalt. Competenţele comunicative cât şi 

cele organizatorile ale comandantului plutonului 33 înregistrează acelaşi coeficient – 0,75, ceea ce 

semnifică nivel înalt al dezvoltării competenţelor. Cât priveşte competenţele comnadantului plutonului 

31, acestea au înregistrat un nivel mediu de dezvoltare atât al competenţelor organizatorice - 0,66, cât 

şi a celor comunicative – 0,56. 

Dacă contrapunem nivelul de dezvoltare a competenţilor înregistrate la comandanţii de plutoane 

şi valorile indicelui de coeziune obţinute de studenţi pe care îi au în subordine, atunci observăm că 

între între acestea există o relaţie de dependenţă directă: cu cît competenţele comandanţilor de pluton 

sunt mai dezvoltate cu atît coeziunea grupului de militari este mai mare, ceea ce confirmă ipoteza 

înaintată de noi la începutul studiului. 

Concluzii: Coeziunea etse considerată drept cea mai importantă variabila de grup, deoarece, 

sarcinile colectivului militar sunt cu atât mai realizabile cu cât colectivul este mai închegat, acesta ar 

putea fi considerat efectul pe termen scurt al coeziunii. Pe de altă parte de calitatea coeziunii depind 

performantele colectivului, acesta poate fi considerat efectul pe termen lung al coeziunii.Pentru a 

orienta grupul către o dezvoltare coezivă, comandantul de pluton trebuie să cunoască pârghiile asupra 

cărora trebuie sa acţioneze şi să dispună de anumite competenţe. 
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ROLUL INTELIGENȚEI SOCIALE ÎN CONTEXT PROFESIONAL 

 

ILICCIEV Maxim, doctorand, lector universitar,   
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Abstract : The effect of SI, extends  to the satisfaction that individuals feel with their jobs and, 

in general terms, how  they respond to change and commitment to the organization the key 

competencies are leadership, self-consciousness, empathy, and sense of humor or stress management. 

Leadership is probably the competency that has most been studied in relation to success, and with a 

clear link to SI. Numerous studies have shown that the SI factors may predispose individuals to 

becoming transformational  leaders and motivating their followers. True workers are those who can 

best recognize and manage their own relations and those of others, which implies greater levels of 

success. Highlights SI as the most important factor for better performance in all position jobs, while 

suggests that there is a relationship between general managers,  SI and their performance, measured 

by the score on the evaluation of the administrator’s performance, the output of benefits under his/her 

control and customer satisfaction. However, this positive relationship is not limited exclusively to top 

management. The employees who are «smart» with their emotions are usually more efficient and 

effective in their interactions with their work environments and with their coworkers. 

 

Mulţi psihologi (L. Vîgotski, S. Rubinstein, A. Leontiev, B. Ananiev, etc. ) în diferite etape, au 

susținut că dezvoltarea bazelor metodologice a psihologiei ar trebui să înceapă cu o analiză 

psihologică a activității umane din perspectiva practică, deoarece, anume în acest domeniu sunt 

regăsite principalele legități a vieţii psihice umane
1
.  

Activitatea intelectuală sofisticată, caracterizată de o serie de particularități specifice şi care 

înaintează un set complex de cerințe, adresate personalității individului, implicat în activitate, în 

prezent, este investigată insuficient, şi acest lucru afectează procesul de soluționare a unor aspecte 

practice în domeniul îmbunătăţirii eficienţei şi calității muncii în mai multe sfere.  

Cel mai renumit cercetător străin, în acest domeniu, este psihologul American-Sternberg R., 

care subliniază caracterul ascuns, implicit şi aproximativă al cunoştinţelor, necesare pentru rezolvarea 

problemelor inteligenţei practice şi sociale. Cunoştinţele tacite, mai degrabă, se formează spontan şi 

nicidecum în procesul de educaţie specială. Aceste cunoştinţe, poartă un aspect empiric, procedural-

situaţional şi sunt strâns legate de activităţile practice şi profesionale a persoanei.  

Sternberg R., a elaborat procedeul de studiere a cunoştinţelor implicite, în rândul specialiştilor 

din diferite domenii (şcoală de afaceri şi management, forţele armate
2
.  

După cum cunoaștem, procesul muncii cuprinde trei aspecte: în primul rând, activitatea umană 

rațională; În al doilea rând, obiectul muncii şi în al treilea rând, instrumentele cu ajutorul cărora, 

persoana acţionează asupra acestui obiect.  

                                                           
1 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта - М.: МПА, 1994. 
2 Стернберг Р. Дж., Форсайт Дж. Б., Хедланд Дж. и др. Практический интеллект. СПб.: Питер, 2002. 272 с. 
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Analizând conceptul de "eficienţa muncii", este necesar de a acorda atenţie următoarelor 

aspecte:  

- eficacitatea oricărui proces al muncii, și în special munca multifuncţională, intelectual-practică 

cu o structură complexă, pot fi cercetate doar prin intermediul unei analize integrale și sistemice; 

- pentru a îmbunătăţi eficienţa muncii,  primordială este identificarea modalităților de 

intensificare a acesteia, care de obicei sunt învăţate prin modele psihologice, a diferitelor aspecte ale 

activităţii profesionale; 

- prin abordarea sistematică în cercetarea eficienţei profesionale, sunt analizate diferite niveluri 

(părți) ale activităţii, precum şi structura personalității care asigură succesul (eficiența) activităţilor la 

acest nivel; 

- unei analize psihologice, sunt supuse și condițiile externe ale procesului muncii şi rolului lor în 

îmbunătăţirea eficienţei muncii
1
.  

În diverse domenii profesionale, oamenii de succes şi de înaltă eficienţă posedă diferite 

caracteristici psihologice individuale. În general, sunt evidențiate cinci domenii profesionale 

fundamentale: profesia de tip "om-natură", "om-tehnică", "om-om", "om-simbol" şi "om-imagine 

artistică".   

Principala caracteristică a activității este obiectualitatea acesteia. Obiectul nu este reprezentat 

doar ca un obiect al naturii, ci drept obiect al unei culturi în care sunt fixate unele modalități sociale 

dezvoltate, de a manipula cu aceste obiecte. Şi această metodă este reprodusă ori de câte ori are loc 

desfășurarea unei activități obiectuale.  

O altă caracteristică ,a activității profesionale este natura sa socială și socio-istorică. Oamenii nu 

sunt în stare să descopere, în mod  independent, formele activităţii cu diferite obiecte. Acest lucru se 

realizează cu ajutorul altor oameni, care  demonstrează diferite modele ale activităţii şi astfel, 

incluzând indivizii în activități umane comune. Trecerea de la o activitate, divizată între oameni şi 

efectuată într-o formă (materială) externă, la o activitate individuală (internă), reprezintă în final linia 

principală a procesului de interiorizare, pe parcursul căruia sunt formate neo-formațiuni psihologice 

(cunoştinţe, aptitudini, abilități, motive, montaje, etc.).  

Activitatea, este întotdeauna mediată. În calitate de mijloace, sunt evidențiate utilajele, obiecte 

materiale, semne, simboluri (resurse interiorizate, interne) şi comunicarea cu alții. Îndeplinind oricare 

activitate, vom forma o anumită atitudine faţă de alte persoane, chiar dacă ei nu sunt prezenți în 

momentul realizării acesteea. 

Activitatea umană este întotdeauna orientată spre un scop conştient, reprezentativ şi planificat. 

Scopul, direcţionează activitatea şi-i reglează cursul.  

Activitatea, nu este un set de reacţii ci un sistem de acţiuni, unit într-un ansamblu, coerent 

motivului.  Motivul este cauza realizării activităţii, care determină sensul a ceea ce face o persoană.  

În cele din urmă, activitatea poartă întotdeauna un caracter productiv, adică rezultatul acesteia 

sunt  transformările ce au loc atât în lumea externă, cât şi la nivelul personalităţii omului, abilităţilor, 

motivelor, etc
2
.  

Studiul personalităţii profesionistului, la orice etapă a muncii, este legat de necesitatea elaborării 

un-i  "model de profesionist/specialist", care în viziunea cercetătorilor (N. Dulina, R. Petruneva, V. 

Tokarev) se referă la un fel de ideal, ce se potriveşte cel mai bine cerinţelor profesionale. Un 

profesionist/specialist adevereşte aşteptările sociale, numai atunci când cultura sa personală, generală 

şi profesională să dezvoltă într-un ritm mai rapid, în comparaţie cu ceilalţi membri a societăţii. 

Ansamblul obiectivelor - lista finală de activităţi, de realizarea căror ar trebui să fie capabil un 

specialist, la finele studiilor, a fost numit "modelul"(profilul) de specialitate.  

În contextul dat este necesar să analizăm mai atent noţiunea de "competenţă".  Termenul, este 

utilizat în diverse contexte, fiind interpretat într-un mod diferit, de majoritatea autorilor (A. Zhuravlev, 

N. Talocina, R. Shakurov, A. Sherbakov, J. Meryl, I. Stevik, D. Yul). Studiile privind competența 

profesională sunt prezentate pe larg (B. Geršunskii, E. Bondarevskaia, I. Kolesnikova, A.   Markova). 

În cadrul studiilor destinate cercetării specialiştilor principali din străinatate, are loc schimbarea 

accentelor, de la cerinţele factorilor formali, precum calificărea şi studiile spre valoarea socială a 

                                                           
1 Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ, 2006. 511 с. 
2 Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996. 
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calităţilor sale personale. Autorii studiilor (J. Merilâ, D. Yul, I. Stevika) încearcă să evidenţieze 

componentele individual psihologice ale competenţei profesionale, caracteristice unui specialist, care 

includ următoarele: disciplinaritatea, autonomia, comunicativitatea, tendinţa spre dezvoltare
1
.  

În urma analizei rezultatelor cercetărilor, a fost posibilă definirea competenței profesionale, 

drept o caracteristică integrală, profesional-personală, care determină capacitatea şi abilitatea de a 

îndeplini, anumite funcţii profesionale în conformitate cu regulile, standardele şi cerinţele acceptate în 

societate, într-un anumit moment istoric.  

În baza analizei literaturii de specialitate, putem identifica următoarele componente a 

competenţei profesionale:  

1. Componenta emotional-volitivă, reflectă atitudinea personală a viitorului specialist, faţă de o 

problemă,  sentimentele, emoţiile şi prioritățile personale.  Manifestarea activităţii emoţional-volitive, 

include afectivitatea, drept un factor emoţional pozitiv-reacţia faţă de succes sau eşec şi emotivitatea-

indicator de valoare a conştientizării, de către subiect, a importanţei şi necesităţii activităţii 

profesionale, o atitudine emoţională pozitivă şi activă faţă de auto-dezvoltare /perfecţionare personală 

şi profesională.  

Piloni de bază fiind, capacitatea adecvată de autoevaluare şi autoreglarea comportamentului 

profesionistului/specialistului.  

2.  Componenta evaluativ motivaţională, serveşte drept cea mai importantă caracteristică 

motivaţională a activităţii.  Acesta este strâns legată de conceptul de "libertate personală". Conceptul 

dat, este determinat de disponibilitatea profesionistului/specialistului, de a se implica în activităţi 

profesionale, care nu este stabilită strict, de factorii externi (partea subiectivă) şi existenţa unor 

alternative pentru a face faţă situaţiilor specifice (partea obiectivă).  "Motivaţia ca o forţă motrice a 

comportamentului uman, intersectează toate structurile principale de formare a personalităţii: orientare 

acesteea, caracterul, emoţiile, abilităţile, activitatea". Nivelul activităţii sociale motivate a viitorului 

profesionist/specialist, arată gradul de intensificare a priorităţilor sociale, de transformare în motive 

subiective caracteristice activităţii profesionale, iar în final, se evidenţiază gradul de obiectivizare, 

având în vedere creşterea importanței sociale, la nivel de personalitate, a profrsionistului/specialistului 

într-un domeniu anumit.  

3. Componenta cognitivă, caracterizează abilităţile de cunoaştere ale profesioniştilor / 

specialiştilor-abilitatea de a percepe şi prezenţa unui anumit "bagaj" de cunoştinţe. Calităţile 

intelectuale, se dezvoltă în procesul realizării activităţii creative.  

Activitatea intelectuală-drept caracteristică a unei personalităţi integre, reflectă procesul de 

interacţiune a factorilor cognitivi şi motivaţionali în ansamblu. Dezvoltarea sferei cognitive, presupune 

creşterea nivelului de dezvoltare a funcţiilor mintale, formarea tehnicilor de prelucrare şi stocare/fixare 

a informaţiilor necesare, dezvoltarea flexibilităţii, mobilităţii şi conştientizării gândirii, abilitatea de a 

percepe problemele şi contradicţiile, de a găsi modalităţile de rezolvare a problemelor şi de a face faţă 

provocărilor. Principalele componente: angajament intelectual, concept sub care, I. Vasiliev, 

presupune "interes faţă de ştiinţă, deschidere faţă de dobândirea de noi cunoştinţe", posesia 

cunoştinţelor profesionale şi abilităţilor specifice.  

4.  Componenta creativ-acţională, ghidează profesionistul/specialistul spre aplicarea abordării 

creative în muncă, formând astfel capacitatea de a alege cunoștient un set de metode şi tehnologii, 

corespunzătoare, de lucru. Prezenţa unei varietăţi de moduri de a practica abilităţile creative, sunt 

necesare pentru o auto-împlinire în activitatea profesională
2
.  

Astfel, în urma interpretării rezultatelor cercetării noastre, au fost determinate diferenţele de 

grup, condiţionate de orientarea profesională a membrilor acestuia.  

Studenţii psihologi şi pedagogi-comparativ cu alte grupuri, apreciază posesia puterii de 

influenţă, prudenţei, abilităţii de a relaţiona eficient cu oamenii, farmecului şi altruismului;  

Studenţii economiştii şi jurişti-apreciază posesia rezistenţei şi vicleniei, standardizării în 

conduită, spiritului întrprizător, caracterului practic şi a voinţei; 

Studenţii ingineri şi manageri-apreciază posesia rezistenţei în activitate, organizării, 

ingeniozităţii, spiritului practic; 

                                                           
1 Кузнецова Л. Э., Чепрасова С. С. Социальный интеллект как фактор успешности профессиональной деятельности руководителя.  

Молодой ученый. №7, с. 270-272, 2014. 
2 Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности:учеб. пособие для вузов. М.: ПЕР СЭ, 511 с.,  2006. 
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Ne vom axa, în principal, la prezentarea rezultatelor obţinute de respondenţii ce fac parte din 

categoria profesioniştilor din sfera serviciilor, "om-om". 

Majoritatea auto-aprecierilor proprietăţilor, caracteristice primului bloc (spiritul întreprinzător), 

corelează pozitiv cu motivaţia realizării, confirmând astfel, că acesta asigură perspicacitatea socială, 

vigilenţă; înţelegere şi viclenie corelată cu montaje morale; chibzuire-cu teama de eşec, abilitatea de a 

relaţiona eficient cu oamenii este facilitată de abilitatea de a recunoaşte expresiile, aducabilitatea 

corelează cu  compatibilitatea comunicativă şi cu autoreglare de succes; carisma este asociat cu 

vizibilitatea şi puterea de infuenţă, cu autoaprecierea inteligenţei generale, înţelegerii, umorului. 

Prezenţa carismei, creşte capacitatea de a influenţa pe alţii, iar capacitatea de a influenţa, îi face pe 

oameni mai atractivi.  

Toate proprietăţile, cu excepţia abilităţilor organizatorice, autocontrolului, chibzuirei şi 

altruismului, sunt strâns legate de adaptabilitate şi prin urmare, îndeplinind funcţiile de bază a 

procesului de evaluare, orientare, adaptare, asigurare a succesului în activităţi. Astfel, succesul 

activităţii profesionale este posibil doar cu condiţia dezvoltării relativ egale a proceselor mentale, 

inteligenţei generale şi sociale, a competenţei sociale şi profesionale.  

Un nivel ridicat al inteligenţei sociale este o componentă importantă a succesului profesional. 

Nivelul dezvoltării inteligenţei sociale, determină în mare măsură caracteristicile interacţiunii umane şi 

a procesului de formare a grupului şi a echipei. Scopul cercetării noastre a fost studiul influenţei 

inteligenţei sociale asupra succesului profesional. Pentru a evalua succesul activităţii profesionale, a 

fost aplicată metoda "Diagnostica competenței şi eficacităţii profesionale", după Zharikova E. şi 

Krušel E
1
. Pentru a determina nivelul inteligenţei sociale, a fost aplicată metoda cercetării  inteligenţei 

sociale, după Guilford J. şi O'Sullivan
2
.  În urma interpretării datelor putem constatat că 76 % din 

subiecţi, cu un nivel înalt a succesului activităţii profesionale, pot fi caracterizaţi printr-o tendintă spre 

conducere, care se manifestă în capacitatea de gestionare a situaţiilor critice, motivaţia subordonaţilor, 

planificare activităţilor şi alocarea de resurse. Totodată, 24 % din subiecţii cercetaţi, ce posedă un 

nivel redus al succesului în activităţi profesionale, pot fi caracterizaţi printr-o tendinţă moderată spre 

conducere, care se manifestă în abilitatea de a delega autoritatea, capacitatea de a lucra cu 

documentaţia, gestionarea resurselor. 

Există o corelaţie semnificativă între inteligenţa socială şi competenţa profesională. Astfel, cu 

cât este mai mare nivelul inteligenţei sociale, cu atât este mai mare niveleul competenţei profesionale. 

Un impact deosebit de semnificativ al inteligenţei sociale se referă la abilităţile manageriale în 

situaţiile de criză şi motivaţia comportamentală. Unul din criteriile inteligenţei sociale este abilitatea 

de a prevedea consecinţele comportamentale, în baza informațiilor disponibile, în mare măsură 

corelează cu abilitatea de a conduce în situaţiile de criză.  Abilitatea de a recunoaşte proprietăţile 

comune, în fluxul de informaţii expresive sau situaţionale despre comportament, corelează pozitiv cu 

capacitatea managerului de a atinge nivelul necesar de motivaţi a subordonaţilor.  Capacitatea de a 

înţelege schimbarea valorii în comportamente similare (verbale şi nonverbale) în diferite contexte 

situaţionale, corelează pozitiv cu capacitatea de a planifica activităţile şi de a gestiona resursele.  

Profesioniştii cu un nivel ridicat al inteligenţei sociale, sunt mai adaptaţi la conducerea în situaţiile de 

criză, sunt în stare de a se controla şi de a face faţă mâniei, iritări, melancoliei, provocărilor. 

Managerii, cu un nivel înalt al inteligenţei sociale, mult mai bine, fac faţă   provocărilor legate de 

motivaţie. Aceştea, pot provoca personalul, de a fi mai receptivi şi totodată, de ai captiva de ideea 

generală. Capacitatea de a păstra calmul în situaţii de criză şi conflict, permite managerilor să-şi 

menţină statutul, precum şi pentru a găsi o abordare individuală în soluţionarea problemelor 

psihologice şi emoţionale într-o echipă, lucru care, drept urmare, creşte nivelul de încredere a 

subordonaţilor faţă de manager şi permite utilizarea unor tehnici de motivare nonmaterială, 

eficacitatea cărora este mult mai mare decât în cazul motivaţiei materiale. Profesioniştii, cu un nivel 

ridicat al inteligenţei sociale au dat dovadă de capacitatea de a anticipa acţiunile oamenilor, bazându-

se pe înţelegerea sentimentelor, gândurilor, intenţiilor, precum şi de a construi strategii 

comportamentale proprii, pentru a atinge ținta. Capacitatea de a percepe starea emoţională a 

personalului, ajută managerii, de a eficientiza procesul de stabilire a sarcinilor, alocarea resurselor şi 

                                                           
1 Быков А. В. Качества личности руководителя и успех деятельности. М.: Изд-во УРАО, 112 с., 2001. 
2 Южанинова А.Л. К проблеме диагностики социального интеллекта личности. Проблемы оценивания в психологии. Саратов, 1984. 
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planificarea timpul necesar pentru a atinge obiectivul. Ei sunt mai eficienţi în procesul de conducere, 

pot demonstra rezultate înalte, păstrând confortul psihologic în echipă. La fel, le este mai pronunţată 

capacitatea de a planifica munca, delega sarcini, în cazul în care volumul zilnic de lucru începe să 

depăşească timpul său şi capacitatea sa fizică. Astfel de lideri se concentrează pe standarde personale 

înalte, forţându-i în mod constant spre o permanentă, auto-îmbunătăţire. 

 

 

 

ATRIBUȚIILE ÎNVĂȚĂTORULUI CA AGENT AL EDUCAȚIEI SOCIALE 

 

IUZU Iulianna, doctorand, lector universitar,   

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Resume: Le rôle du maître reste toujours au premier plan dans la formation de la personnalité 

d'élèves. Aujourd'hui de plus en plus d'accent est mis la formation du profil social de l'enfant. Et 

l'accomplissement de l'acte de la formation et de l'éducation par les professeurs levez de nouvelles 

demandes de la perspective de l'éducation social. 

Donc, les attitudes du maître que l'arrangement de l'élève, confiance en potentiel positif de 

l'étudiant-professeur et de la disponibilité de participation réelle, profonde et sincère dans ces 

relations sont lʼaspects qui sont debout devant l'école contemporaine de la perspective de l'éducation 

social. 

De telles attitudes se développent à la confiance en soi, élargit l'ouverture et la disponibilité de 

communication, stimule le désir de participation d'élèves dans la confirmation de caractère positif des 

relations. 

 

Mutațiile ce au loc în societate nu pot să nu influențeze profesiograma învățătorului, mai ales că 

în condițiile actuale, aria de implicare a învățătorului s-a extins considerabil. Învățătorul trebuie să 

posede cunoștințe vaste, să fie model pentru elevi, coordonator și conducător al activității didactice; să 

aibă capacități de diriginte, consilier, mentor; să poată depăși structurile sociale ce impun 

comformismul și blazarea, inerția și diferența etc.
1
 Și astea sînt doar cîteva sarcini ale unui învățător de 

clase primare în cadrul școlii de astăzi.  

Pe lîngă toate acestea datorită gradului ridicat de intervenţii didactice sociale complexe în cadrul 

mediului școlar, realizarea actului instructiv-educativ de către învățători ridică anumite exigenţe din 

perspectiva educației sociale. 

Pentru început e de precizat că domeniul educației sociale este delicat și de aceea cere de la 

învățători competență și artă  pentru a soluționa  numeroasele probleme pe care le ridică  formarea 

profilului social al unui copil. Aceasta înseamnă că învățătorul trebuie să știe să aleagă și să folosească 

cu măiestrie strategiile care-i pot oferi șansele cele mai mari de succes în acest domeniu.  

Pentru formarea profilului social al elevului multe studii afirmă că principiile de bază sunt 

legate de cîteva valori pe care învățătorul le insuflă copiilor prin prezența sa în mijlocul acestora: 

grija, preocupare, respect și valorizare pentru toți membrii grupului, exemplul personal.  

Adele Faber și Elain Mazlish afirmă că ,,dacă vrem ca elevii noștri să fie niște ființe umane 

amabile, e nevoie să reacționăm față de ei cu amabilitate. Dacă prețuim demnitatea copiilor noștri, e 

nevoie să modelăm metodele care afirmă demnitatea lor. Dacă vrem să trimitem în lume tineri care 

să se respecte pe ei înșiși și să îi respecte pe ceilalți, trebuie să începem prin a-i respecta noi pe ei. Și 

nu putem face acest lucru decît dacă arătăm respect pentru ceea ce simt ei”
2
.  

Tristul adevăr este că, în societatea de astăzi, elevii sînt supuși unui strest și unei neglijări fără 

precedent. Dacă vrem să existe vreo speranță în legătură cu ajutorul pe care li-l dăm în gestionarea 

capacităților lor de a învăța, trebuie să îi ajutăm, mai întîi, să dezvăluie o parte din bagajul emoțional 

cu care vine la ore. 

                                                           
1 Mândâcanu V. Educaţie. Credinţă. Umanism. Chişinău: ,,Baştina-Radog" SRL, 2007, p. 126. 
2 Faber A., Mazlish E. Comunicarea eficientă cu copii. Acasă și la școală. Ediția a IV-a. Traducere din limba engleză de Irina Negrea. 

București: Curtea Veche, 2013, p. 40-41 
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Autoarele afirmă că anume acesta e motivul elevilor de ce ignoră sau se împotrivesc celor mai 

simple cerințe ale învățătorului. Tot ceea ce se întîmplă acasă continua să le determine 

comportamentul și la școală. Atunci, cum să știe acești copii ce înseamnă cooperare? Este evident că 

învățătorii nu pot schimba ceea ce se petrece la ei acasă. În schimb, nu este exclus să o poată schimba 

în cadrul mediului școlar în care își desfășoară activitatea. 

Deci, pentru început acestor elevi trebuie să li se recunoască sentimentele. În ce mod o pot face 

învățătoarele ne ajută sugestiile și exemplele din figura 1. 

 
Fig. 1. Modalități de recunoaștere a sentimentelor elevilor 

 

Sînt de evidențiat cîteva aspecte, identificate de Adele Faber și Elain Mazlish, de care trebuie să 

țină cont învățătoarele dacă realizează educație socială
1
:  

 Elevii sînt dispuși să se poarte în mod responsabil atunci când învățătoarea descrie 

problema, în loc să acuze sau să dea comenzi (figura 2); 

 Atunci cînd învățătoarea dă informații fără să insulte, elevii de cele mai multe ori își 

schimbă comportamentul (figura 3); 

 Amenințările și ordinile îi pot face pe elevi să se simtă neajuturați sau să fie îndărătnici. 

Învățătoare pot propune variante care oferă noi posibilități elevilor de a se comporta (figura 4); 

 Elevilor nu le place să li se facă morală sau să asculte lungi explicații. Un singur cuvînt sau 

gest îi încurajează să se gîndească la problemă și să își dea seama ce trebuie făcut (figura 5); 

 
Fig. 2. Descrierea problemei în loc de acuzații, sarcasm și ordine 

                                                           
1 Faber A., Mazlish E. Comunicarea eficientă cu copii. Acasă și la școală. Ediția a IV-a. Traducere din limba engleză de Irina Negrea. 

București: Curtea Veche, 2013, p. 65-69 
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Fig. 3. Oferirea informațiilor în loc de acuzații, învinuiri și remarci 

disprețuitoare

 
Fig. 4. Oferirea variantelor în loc de ordine, profeții disprețuitoare și amenințare 

 
Fig. 5. Exprimarea printr-un cuvînt sau gest în loc de avertisment, morală și amenințare 
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Caracterul social al activităţii instructiv-educative care se desfăşoară de obicei pe clase de elevi 

impune necesitatea cunoaşterii de către învățători a fenomenului comunicaţional, interuman, a legilor 

şi principiilor dinamicii de grup, fenomene pe fondul cărora se desfăşoară întreaga activitate. 

Realizarea activităţii instructiv-educative prezintă exigenţe ridicate şi sub aspectul cunoaşterii 

tehnologiilor concrete prin care se poate realiza transformarea dorită la nivelul personalităţii elevilor. 

Esenţial în acest sens este cunoaşterea obiectivelor urmărite în activitatea respectivă, a finalităţii în 

spiritul căreia sunt ele definite şi a reperelor prin realizarea cărora pot fi atinse
1
. 

În această ordine de idei învățătoare își va organiza activitatea de învățare a elevilor în 

conformitate cu următoarele aspecte specifice educației sociale: 

- adaptarea sarcinilor de lucru la capacitățile individuale ale copiilor; 

- respectarea stilurilor și particularităților individuale de învățare și de personalitate; 

- asigurarea unei oferte deînvățare – alternative și ocazii variate care valorifică capacitățile de 

decizie și opțiune; 

- integrarea situațiilor de viață, a conceptului de învățare; 

- acordarea posibilității tuturor copiilor de a avea sarcini și roluri de responsabilitate în grup; 

- asigurarea unei interacțiuni bogate și variate în grupul școlar; 

- asigurarea conexiunii inverse, frecvente, raționale, predominant de încurajare; 

- fii un model pentru grup, cu deosebire prin felul în care faci față crizelor, dezamăgirilor, 

frustrării, mîniei; 

- manifestă optimist pedagogic în toată activitatea cu copii; 

- arată întotdeauna politețe și respect față de copii, față de adulți și cei superiori în instituție; 

- fii corect, echitabil, fără discriminări pozitive (simpatii și favorisme) sau negative (antipatii, 

respingeri etc.); 

- evită cît mai mult umilirea și sarcasmul față de copii; 

- nu reacționa exagerat și nu transforma incidentele minore în confruntări majore; 

- nu interveni dacă știi că un anumit comportament va dispărea de la sine; 

- tratează conduita nedorită în mod individual; nu generaliza și nu culpabiliza întregul grup; 

- nu invita copiii la delațiune (postura de a-și pârî colegii); 

- aplică regula pedepsei naturale – corectarea unor conduite negative prin consecințele lor 

naturale; 

- fii onest, recunoaște-ți propriile greșeli; 

- folosește simțul umorului, etc.
2
. 

Învățătorul trebuie să mai fie principalul animator al vieții colectivului de elevi, sarcină 

importantă și delicată. A ști să insufle entuziasm, să inspire încredere, să mobilizeze forțele, să 

polarizeze toate energiile și toți factorii, să creeze o atmosfera tonică, optimistă, să producă un climat 

favorabil muncii în grup, înseamnă să fie o personalitate puternică, să dispună de calități deosebite și 

să-i cucerească pe cei cu care lucrează. 

Animator al vieții unui colectiv de elevi pot fi învățătorii care sunt încălziți de dragoste pentru 

copii, pasionați pentru munca educativă, animați de dorința de a-i ajuta pe alții, apți de a se transpune 

în situatia altora, de a fi generos, capabil de sacrificiu și de dăruire.  

Învățătorul trebuie să știe care sunt coordonatele unei activități colective reușite, condițiile 

antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective i-ar putea 

atrage și ce stimulente le-ar putea întreține elanul în muncă un timp îndelungat. Acest fapt este 

determinat de metodele interactive folosite tot mai mult în învățământul preuniversitar. 

Virgil Mândâcanu în lucrarea sa Profesorul-Maestru susține că în comunicarea pedagogului cu 

elevii, atitudinea profesorului constituie obiectul principal al activității acestuia care influențează 

asupra minții, sentementelor și voinței elevilor
3
. Asemenea atitudini ca cele care se regăsesc în figurile 

de mai sus conturează conceptual de comunicare umanistă, nucleul căruia îl constituie empatia 

                                                           
1 Carcea M.I., Mediul educațional școlar. Editura Cermi, 1999, p. 13-14 
2 Davidescu E. Pedagogia socială. Suport de curs destinat studenților anului I, specialitatea Pedagogie socială. Chișinău: Tipografia UPS „Ion 
Creangă”, 2012, p.56 
3 V. Mândâcanu. Profesorul-Maestru (în contextul pregătirii inițiale a cadrelor didactice). Monografie despre învățământul pedagogic 

universitar. Chișinău: Pontos, 2009. p. 380 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

174 

 

(toleranța, acceptarea elevului așa cum e). Cât de important sînt aceste atitudini pentru ca învățătorii să 

învățe să facă elevului ceea ce ar vrea să-i facă aceștea lui. 

Așadar, luînd în considerație situația din învățămîntul actual, trebuie să recunoaștem că odată cu 

crearea spațiului educațional unic în învățămîntul european, societatea noastră solicită dimensiuni 

prioritare pentru învățămînt din perspectiva educației sociale. Iar învățătorii trebuie să fie capabili să 

transforme procesul de învățare într-un proces democratic, cu accent pe deciziile luate prin dezbatere 

în grup, pe responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor sociale, pe implicarea în acțiunile comunitare. 

Ceea ce înseamnă să învețe, să trăiască împreună, și nu fiecare numai pentru sine. 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА КАК ОСНОВАНИЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМФЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАНДОВ Пинхас, докторант, 

Государственный Университет Молдовы 

 

Резюме: В данной статье предпринята попытка обосновать определенные связи и 

влияние образовательных парадигм на построение модели оценивания результатов обучения. 

При этом акцент ставится на обоснование таких парадигм как: ассоциативная парадигма, 

парадигма развивающего обучения, парадигма проблемного обучения. Вместе с тем, 

анализируется и компетентный подход в системе преподавания-учения-оценивания с 

использованием информационных технологий. 

 

В психодедагогической науке очень мало исследований, посвященных проблеме 

корреляции педагогических/психологических парадигм обучения и моделей оценивания 

результатов обучения, тем более в рамках использования информационных технологий. 

Анализ различных парадигм обучения позволяет констатировать что многие из них 

отличаются друг от друга, именно подходом к пониманию результатов обучения: в одних 

теориях приоритетными являются знания и способы их достижения, в других теориях − 

приоритетными являются ценностные отношения, в третьих – компетенции и т.д. 

Так, ассоциативный подход к обучению обосновывает идею о том, что процесс учения 

опирается на простые ассоциации, предопределяющие в наибольшей степени запоминание 

учебного материала. Другими словами, эффективность учения повышается, если 

темы/подтемы, понятия находятся в определенных ассоциативных связях между собой. 

Известные попытки разработать тахономии таких ассоциаций. Обычно выделяют ассоциации 

пространственные, логические, вербальные/устные. Если ээкстраполировать данную теорию на 

процесс оценивания результатов обучения, то можно сделать следующие умозаключения: 

 построение тестов и тестовых заданий должно строиться с учетом их возможных 

ассоциативных связей; 

  интегрированные знания (запоминание через ассоциации) являются доминантными 

результатами обучения, следовательно основными инструментами оценивания будут 

тесты на знания; 

 наиболее рациональным и оправданным является использование информационных 

технологий на завершающем/итоговом этапе оценивания, посредством реализации 

тестов с использованием компьютера . 

Поскольку данные тесты имеют, в основном, объективный характер, то это упрощает как 

замер знаний, так и обработку результатов. 

Вместе с тем в рамках данного подхода, могут широко использоваться информационных 

технологий и как средство познания и как средство оценивания на всех её этапах. 

Для нашего исследования представляет интерес конструктивистский подход в 

образовании. Конструктивистский подход представляет собой теорию познания, 

рассматриваемую, как процесс конструкции/реконструкции реальности, позволяющий 
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индивидууму адаптироваться к среде. Конструктивизм опирается на идею реализации 

внутренних возможностей/ ресурсов индивида при учении, его инициативу  и активизм. В 

принципе, данный подход имеет в основе личностно-ориентированное обучение: опора на 

собственный опыт, самостоятельный поиск информации, необходимой для решения проблем; 

непрерывное реконструирование знаний. 

Данный подход создает широкие возможности для использования информационных 

технологий как средства познания, так и средства оценивания результатов обучения на всех 

этапах. При этом, использование информационных технологий в процессе 

самостоятельного/автономного учения и самооценки может быть приоритетным. Сложность 

использования информационных технологий в рамках данного подхода заключается в 

специфике результата обучения, который каждый раз может проявляться в новой 

нестандартной форме, а также в способах деятельности: интерактивность, сотрудничество, 

кооперация, оценка продуктов коллективной деятельности и т.д. 

Представляется интересной и парадигма развивающего обучения
1
, имеющая в своей 

основе два фундаментальных положения: 

 теория формирования новых психологических образований и развитие теоретического  

абстрактного мышления; 

 теория обобщений в процессе обучения; доказано, что эмпирическое сознание и 

мышление ориентированы на классификацию объектов, опираясь на формирование, 

сравнение и обобщение. Посредством эмпирического мышления решаются многие 

задачи и ситуации. 

Данный подход опирается на следующие положения: 

 учение на высоком уровне сложности; 

 доминирование теоретических знаний; 

 учение в быстром темпе; 

 осознанность в учении; 

 системная работа со всеми обучающимися. 

Наиболее очевидным аспектом использования информационных технологий в процессе 

оценивания результатов обучения в рамках развивающего обучения является использование 

компьютеризованных тестов на теоретические знания на итоговом этапе оценивания (в первую 

очередь). Естественно, что данный подход отражает и другие возможности использования 

информационных технологий и как средства обучения, и как средства оценивания его 

результатов. 

Предоставляется значимой для исследования проблема оценивания результатов обучения 

с использованием информационных технологий является парадигма проблемного обучения
2
. 

Проблемное обучение строится на основе системы проблемных ситуаций, которые 

решаются в процессе взаимодействия преподавателя и студента, при этом акцент ставится на 

автономную/индивидуальную деятельность студента, цель которого формирование творческого 

стиля мышления посредством исследовательских методов, решение проблемных ситуаций при 

этом проблемный вопрос является основным средством развития когнитивных процессов. 

Сущность проблемного обучения диктует и направление оценивания его результатов: 

 первое направление связано с оцениванием процесса достижения результата, поскольку 

именно деятельность студента выступает в качестве его достижения (процесс как 

результат); 

 второе направление связано с особым построением тестов и тестовых заданий, основу 

которых должны составлять проблемные ситуации/задания. 

Экстраполируя данные особенности оценивания в рамках проблемного обучения на 

возможности и способы использования информационных технологий в этом процессе можно 

заключить: 

                                                           
1 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., 1996. Занков Л.В. Обучение и развитие. -М.: Педагогика, 1975. 
2 Roegiers X. La pédagogie de l'intégration. En bref. Mars, 2006. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. -

М., 1975. 
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1. приоритетность информационных технологий в качестве инструмента познания и 

средства обучения; использование информационных технологий при текущем 

оценивании имеет активный формирующий характер; 

2. сложность использования информационных технологий в процессе итогового 

оценивания в силу творческого разнообразия достижения студентов. 

Более широкое использование информационных технологий в рамках проблемного 

обучения потребует разработки специальных компьютерных программ и информационных 

средств оценивания. 

В последние десятилетия на первый план обсуждений поставлен, так называемый 

компетентностный подход – постмодернистская парадигма обучения, вобравшая в себя 

элементы, идеи, характеристики фундаментальных теорий обучения: конструктивизма, 

развивающего обучения, проблемного обучения и т.д. Важнейшими аспектами 

компетентностного  подхода в обучении, но и наиболее обсуждаемыми являются: 

 способы и модели классификации компетенций (тахономий); 

 определение и содержание понятия «компетенции»; 

 формы и способы проявления компетенций на разных уровнях обучения; 

 связи и взаимосвязи «целеполаганий» и компетенций, как новой формы проявления 

результатов обучения; 

 технологии формирования/развития и оценивания компетенций. Не вдаваясь в анализ 

данных проблем, для нашего исследования важно найти те теоретические посылки, 

которые могут стать основанием для разработки модели оценивания результатов 

обучения с помощью информационных технологий. 

В этой связи, наиболее значимым аспектом, является определение понятия 

«компетенций». Среди множества определений компетенций, наиболее простым и адекватным 

является определение, сформулированное как «интеграция знаний, умений и ценностных 

отношений». Компетенция – это комплекс умений действовать в неопределенных ситуациях
1
. 

Следующим важнейшим аспектом для нас является проблема классификации типов 

компетенций, как результатов обучения и оценивания. 

В исследовании мы будем опираться на трехмерную классификацию, данную 

профессором
2
: 

I. Психологическая составляющая компетенций: 

 компетенции/метакомпетенции, формирующиеся в рамках изучения учебных 

дисциплин; 

 компетенции формирующиеся в рамках изучения данной учебной дисциплины; 

 компетенции формирующиеся в рамках изучения отдельных единиц содержания. 

II. Педагогическая составляющая компетенций: 

 ключевые компетенции; 

 трансверсальные/транспредметные компетенции; 

 специфические учебной дисциплине – компетенции (общие и их составляющие); 

III. Телеологическая составляющая 

 общие цели формирования специфических компетенций (общих) в рамках изучения 

учебных дисциплин); 

 базовые цели по формированию специфических (составляющих) компетенций в 

рамках изучения отдельных тем) модулей; 

 операциональные цели по формированию операциональных составляющих 

компетенцию. 

При разработке педагогических моделей формирования/развития компетенций, так же 

как и при их оценивании, важно учитывать существующую взаимосвязь, взаимопроникновение 

всех типов компетенций. С психологической точки зрения, как общая поведенческая 

характеристика личности, компетенция представляет интегрированное образование личности.  

                                                           
1 Guţu V. (coord.), Bîrnaz N., Dandara O., Goraş-Postică V., Handrabura L., Muraru E., Paladi F., Şevciuc M., Velişco N. Cadrul de 

referinţă al curriculumului universitar. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2015. 
2 Ibidem. 
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Поскольку «компетенция» - это особая форма проявления результатов обучения, то и 

способы их оценивания диктуются данными особенностями (В нашем исследовании мы будем 

рассматривать только оценивание специфических компетенций). Итак, в соответствии с 

типологией специфических компетенций и формой их проявления на разных уровнях/этапах 

обучения, оценивание специфических компетенций в рамках изучения отдельных тем, 

модулей, а также их операциональных составляющих, должно осуществляться в рамках 

начального и текущего оценивания (и итогового для данного раздела), а специфические 

компетенции, формируемые в рамках изучения учебного предмета в целом, оцениваются на 

завершающем/итоговом этапе (в конце семестра, года; в конце изучения предмета). Если на 

этапе начального и текущего оценивания результатов обучения, накопленный опыт по 

использованию информационных технологий остаются значимым и может только развиваться 

с учетом специфики формирования компетенций, то, использование информационных 

технологий по оцениванию компетенций на завершающем/итоговом этапе находится в начале 

разработки. Потребуется разработка таких компьютерных программ, с помощью которых 

можно было бы замерить и оценить проявление компетенций в разных/различных ситуациях 

(моделирование учебных ситуаций). 

Проведенный анализ основных образовательных парадигм позволил нам сформулировать 

следующий принцип: сущность и содержание оценивания результатов обучения 

предопределяется той или иной парадигмой обучения или их сочетанием, тем самым, 

опосредованно, предопределяются и способы использования информационных технологий. 

Доминирующей идеей данного принципа является концепт результата обучения и формы 

его проявления: в виде знаний, в виде умений, в виде ценностных отношений, в 

интегрированной форме – компетенций, или дескрипторов их составляющих. 
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 Zamolxe: Renunță la dezordine în gânduri, vorbe şi fapte 

 

Abstract: At present, the status of pedagogical terminology is conditioned by two phenomena: 

on the one hand, by new and new decipherments and additions to the existing meanings made by the 

authors of reference, and on the other hand - a real invasion of void terms or improper use of already 

established terms by the authors of pedagogical books along with pedagogical workers. The solution 

to overcome this situation, according to the author’s opinion, could be found not in the field of 

pedagogy, but in that of gnoseology. 

 

Rezumat: Condiția terminologiei pedagogice în actualitate este dată de două fenomene: pe de o 

parte, de noi și noi descifrări și completări de sensuri, executate de autori de referință, iar pe de alta – 

de o adevărată invazie a unor termeni neaveniți sau de utilizări inadecvate a termenilor consacrați de 
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către autori de volume pedagogice, de rând cu persoanele angajate pedagogic. Soluția depășirii 

acestei situații, consideră autorul, nu se află în domeniul pedagogiei, ci în cel al gnoseologiei. 

 

Acest subiect nu se predă la facultate, nu este prevăzut nici măcar de cursurile destinate 

doctoranzilor în pedagogie. Este puțin probabil să se predea un curs omolog și doctoranzilor de la alte 

specialități, de exemplu, un curs de terminologie juridică doctoranzilor în drept. Firește, termenii 

cheie, adică cei care dau denumire cursurilor, de regulă sunt explicați de către profesori, dar rar cine 

dintre ei depășește explicația din DEX sau din dicționarele de specialitate, care, la rândul lor, nu 

depășesc DEX-ul decât informativ, nu și epistemic.  

Iar această practică nu ne lasă doar simple regrete; ea este pur și simplu nocivă, căci îi face pe 

tinerii specialițti (care se transformă uimitor de repede în specialiști, apoi în specialiști buni și foarte 

buni) să creadă că un termen științific nu-i decât un cuvânt din dicționar, sensul căruia îl poți afla 

deschizându-l pe ultimul. Mai mult chiar, o experiență nocivă, impusă la scară națională în 2010, 

consecințele căreia nu sunt eliminate din învățământ nici până azi – inventarea în limba română a 

cuvântului subcompetență și dotarea lui cu valoarea de termen pedagogic - a distrus în mod barbar un 

concept de curriculum, elaborat de o echipă de specialiști acreditați național și internațional, semănând 

astfel în mediul cadrelor didactice școlare neîncredere față de oamenii de știință, decepție profesională 

și chiar mitocănie ordinară.   

Or, de la Aristotel încoace, termenii sunt nu doar cuvintele cele mai pline de sens, ci cuvintele 

care ne dau – trebuie să ne dea! chiar esența lucrurilor. Vom menționa însă, că, în acest context, ”plin 

de sens” înseamnă mai degrabă precizie și claritate decât ”bogăție de sens”, atribut acordat cuvintelor 

care creează imagini poetice verbale. 

Dar ce este esența lucrurilor? Filosofii s-au pus de acord să numească cu doi termeni – lucruri și 

ființe, tot ce există, în uzul cotidian deseori cele două cuvinte fiind înlocuite de unul singur: lucruri. 

Al.Surdu  a dedus noțiunea de esență din forma gramaticală a însuși cuvântului dat: esență = ce este-le 

lucrurilor [7], adică ceea ce este un lucru/o ființă.   

Dar cum este posibil să aflăm ce este un lucru sau o ființă? Ne dau oare formele lucrurilor 

esența lor sau aceasta este amăgitoare? Căci, se știe, percepem lucrurile – prima treaptă a cunoașterii – 

datorită formei lor, prin văz, văzul oferindu-ne până la 80% din informația despre lucruri în 

cunoașterea empirică. Or, cunoașterea empirică ne descoperă forma exterioară a lucrurilor, deci e o 

cunoaștere particulară, care rareori este în stare să descopere esența lucrului cunoscut.  

Răspunsul îl găsim la același Aristotel, care a statuat, că ,,toți oamenii au sădită în inima lor 

dorința de a cunoaște”, manifestă în mod empiric prin cunoașterea cazului izolat, a particularului, și în 

mod științific, care ,,constă în cunoașterea generalului” [1, p.51].  

Deoarece consideră cunoașterea ca având caracter congenital, filosoful se întreabă dacă 

cunoașterea este posibil să fie adevărată și identifică în susținerea acestei ipoteze – că cunoașterea 

poate fi adevărată, trei legi: prima este că ,,orice lucru poate fi cunoscut, întrucât are o unitate”; a doua 

este că orice lucru ”este identic cu sine însuși” și a treia este că orice lucru ”are un caracter de 

generalitate” [ibid., p. 230].  

,,Dacă în afara lucrurilor individuale nu mai există nimic, iar ele sunt infinite ca număr, cum e 

atunci cu putință să dobândim o știință a ceea ce e infinit?” [ibid., p. 113], se întreabă iar Stagiritul
1
, ca 

să răspundă că „cunoașterea orcărui lucru constă în cunoașterea esenței acestui lucru” [ibid.].  

Esența lucrurilor însă nu poate fi cunoscută altfel, afirmă Aristotel și filosofii care i-au urmat, 

decât cunoscând legile și principiile existenței sale. Conceptul aristotelic este mereu readus în 

actualitate. C.Enăchescu, un cunoscut metodolog român al cercetării științifice, atrage atenția, că ,,nu 

se poate face nicio cercetare științifică având un caracter riguros științific, fără ca aceasta să fie 

guvernată de anumite principii sau legi, care să le conducă. Aceste principii sunt necesare, întrucât ele 

reprezină normele călăuzitoare de care orce cercetător este obligat să țină seama în activitatea sa. 

Dincolo de acestea, șansele de fiabilitate și empirism cresc” [5, pag 257]. Autorii care au declarat 

categoric asocierea cunoașterii adevărate cu cunoașterea legilor și principiilor sunt în număr foarte 

mare, practic fiecare notorietate s-a pronunțat în acest sens la timpul său. Noi am făcut trimitere doar 

la doi autori, la cel care este considerat părintele logicii – a științei despre gândire (deci și despre 

                                                           
1 Supranume dat lui Asristotel, după obieciul timpului, după numele localității unde s-a născut, Stagira. 
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cunoaștere), și la un român contemporan, pentru a sublinia valoarea fundamentală perenă a acestui 

principiu al cunoașterii. 

 Exemplele negative însă par a fi mai ilustrative. O eroare care meține educația în cadrul limitat - 

și primitiv! – al cunoașterii empirice, este cea redată de următoarea afirmație: ”Calea naturală de 

învățare, scrie Ioan Vlașin, proiectarea noastră este realizată pentru a învăța din situații concrete, nu 

conceptual” [9](evid.n.-Vl.P.).  

 Nu negăm învățarea din situații concrete, ea este adecvată anume ”unor situații concrete”, dar 

autorul pledează pentru realizarea oricărei învățări din situații concrete și, răul cel mai rău, pentru 

excluderea oricărei învățări conceptuale. Altfel spus, domnia sa pledează împotriva învățării gândirii, 

respectiv, împotriva unei învățări adevărate, unica care   ne poate da imaginea și înțelegerea deplină și 

complexă a lucrurilor. Or, în timp ce filosofia, de la Aristotel și până în timpurile noastre, 

demonstrează principiile și legile cunoașterii aevărate, complexe și depline, unii autori de volume 

pedagogice pledează nonșalant pentru eliminarea din învățământ a gândirii bazate pe concepte, deci 

împotriva gândirii. 

Deoarece nimic din ceea ce face omul - cu excepția proceselor biologice înnăscute și ghidate de 

instincte, adică toate activitățile sale circumscrise intelectual și spiritual, căci omul este ființă triadică – 

biologică-intelectuală-spirituală, nu se face altfel decât prin cuvânt, este firesc și legic ca anume 

cuvintele să ofere domicilu esențelor lucrurilor. Odată cu dezvoltarea gnoseologiei, cuvintele care 

sintetizează, înglobează esențele lucrurilor au început a fi numite termeni, iar pentru a marca o ierarhie 

a cunoașterii, termenii sunt clasificați în termeni cheie, termeni de bază sau principali, și pur și simplu 

termeni. DEX-ul – facem această mențiune pentru a argumenta teza noastră de mai sus cu privire la 

insuficiența epistemică a dicționarelor generale și de specialitate - indică doar al optulea și ultimul 

sens al cuvântului termen, cel utilizat de științe: Fiecare dintre cuvintele sau grupurile de cuvinte care 

au o accepție specifică unui anumit domeniu de activitate. Precum ușor se poate observa, definiția dată 

de DEX termenului nu se sprijină pe nici una din categoriile cunoașterii, localizându-l doar în 

domeniul formal-gramatical prin cuvânt, grup de cuvinte și raportându-i sensul la un anumit domeniu 

de activitate – accepție specifică unui domeniu de activitate. Sensurile date de celelalte dicționare 

generale (de sinonime, de antonime, neologisme, ortografic, de arhaisme și regionalisme, etimologic și 

academic) cuvântului termen sunt indicate de DEX. Sinteza sensurilor cuvântului termen, date de 

Dicționarul de neologisme, așa cum o face DEX-ul în cel de al optulea sens, nu poate satisface din 

motivele indicate mai sus, Dicționarul de neologisme fiind unicul care înregistrează două (din 5) 

definiții realizate ca operații ale gândirii, constituite din alți termeni ai gândirii: 2. Fiecare dintre 

elementele unei comparații. 4. Fiecare dintre cele trei elemente constitutive ale unui silogism. ♦ 

Elementele unui enunț sau sistem logic.   

A patra definiție a cuvântului termen este … definitorie! – căci apreciază calitatea termenului de 

a fi element constitutiv al unui silogism, element al unui sistem logic. 

Asemenea DEX-ului definesc termenii și dicționarele de pedagogie, explicative sau 

enciclopedice, care au fost elaborate în arealul românesc: Dicționarul de pedagogie contemporană,  

1969 (coord.  Șt.Bărsănescu) [3], Dicționarul de pedagogie, 1979 (coord. A.Manolache, D.Muster, 

Iu.Nica și G.Văideanu) [4], S.Cristea. Dicționarul de termeni pedagogici, 1998, urmat de Dicționarul 

de pedagogie, 2000 și 2002 și de vol.I al Dicționarului enciclopedic de pedagogie, 2015 [2], Științele 

educației. Dicționar enciclopedic/coord.: E.Noveanu și D.Potolea. București: Sigma, 2008 [8]. 

Firește, cuvintele pot îndeplini calitatea de termeni denotând elemente ale unor sisteme logice, 

fără ca acestea să fie declarate de către autorii lor drept sisteme ale gândirii. Această calitate nu poate 

fi însă recunoscută cuvintelor-termeni decât în cazul în care sistemele construite sunt cu adevărat 

sisteme, care sisteme, la rându-le, pentru a fi recunoscute ca atare, urmează a fi explicate prin propziții 

și silogisme, adică prin acte ale gândirii. 

Majoritatea tezelor de doctorat în pedagogie, însă, ”explică” și ”argumentează” calitatea de 

sistem al modelelor teoretice (instructive sau educative) construite prin declarații gratuite, deci fără a fi 

demonstrate, că modelele respective ar avea ”caracter unitar, integru”, că ”elementele lor ar fi (riguros) 

corelate” etc. Caracterul fals al acestor afirmații se descoperă însă imediat cum se aplică o testare 

elementară cuvintelor declarate termeni și care denumesc elementele modelelor care, chipurile, ar 

reprezenta conceptul experimentului pedagogic.  



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

180 

 

Astfel, nici un model teoretic construit de autorii de teze de doctorat în pedagogie
1
:  

a) nu delimitează tipurile de cunoaștere umană și nu atribuie cercetarea proprie tipului de 

cunoaștere în care se încadrează aceasta epistemic, adică conform caracteristicilor obiectului de 

cercetare, statutului subiectului/subiecților cercetării și caracteristicilor activității de cunoaștere a 

acestora; în consecință, cercetări în domeniul cunoașterii artistic-estetice (educația literară, educația 

muzicală, educația artistico-plastică etc.), specifică ființei spirituale a omului, sunt desfășurate după un 

tipic și cu un instrumentar specific cunoașterii științifice, relevante ființei intelectuale a omului; și 

cercetări de educație tehnologică (formarea unor deprinderi practice elementare, educația fizică, 

învățarea limbilor), specifică cunoașterii empirice, sunt încadrate   în sisteme de activitate 

preponderent intelectuală – deci a cunoașterii proprii-zise, nu a formării-dezvoltării de capacități, 

precum o cere firea lucrurilor și gnoseologia; 

b) nu argumentează epistemic (argumentările epistemice în general fiind o excepție în tezele în 

pedagogie) metodologia instruirii/educației aplicate, pentru tinerii cercetători (dar și pentru mulți 

dintre îndrumătorii lor) metodele fiind un lucru dat,  nu unul elaborat  în conformitate cu tipul de 

cunoaștere, obiectul și subiectul cunoașterii, cu condițiile mediului educațional în care decurge 

cercetarea și cu timpul în care aceasta se desfășoară; în construirea experimentului de aceea, ca și în 

discursul academic de la facultate și în practica școlară considerându-se că metodele se aleg și se 

folosesc, deci se afirmă inoportun că acestea ar exista obiectiv; epistemologia însă afirmă tocmai 

contrariul: metoda este condiționată de esența (ce este-le) obiectului de cercetare, a subiectului care 

cercetează/subiecților cercetați și a activității de cunoaștere/formare-dezvoltare a acestora; 

c) toate datele cercetării experimentale, indiferent de domeniul de cunoaștere în care se 

integrează epistemic, sunt definite și comentate/interpretate ca valori imanente ale educației 

intelectuale, autorii de disertații fiind deseori obligați să aplice unor finalități ale educației artistic-

estetice – receptării artistice, imaginației artistice, gândirii artistice, creației artistice, chiar și 

aptitudinilor artistice – formule matematice pentru calcularea coeficientului de dezvoltare intelectuală, 

care în educația artistic-estetică și în formarea profesională pentru acest tip de educație nu are decât un 

rol secundar. 

Perspectiva gnoseologică sugerează următorul algoritm de definire a terminologiei pedagogice, 

aplicabil însă și în alte domenii de cunoaștere:  

1. Identificarea cunoașterii cu educația: cunoașterea, în sensul cel mai general, este activitatea 

cea mai amplă și complexă a individului uman de acumulare a informației despre universul exterior și 

cel interior, de prelucrare tehnologică și de  regenerare atitudinală a acesteia. Educația, în același sens 

general, este activitatea de ”devenire întru propria ființă” (C.Noica) a individului uman, activitate 

discriminabilă în aceleași trei procese de acumulare-prelucrare-apropriere a celor două universuri 

existențiale. 

2. Discriminarea cunoașterii după tipurile de adevăr:  

a) adevăr obiectiv, descoperit-constatat – în/de cunoașterea empirică și cunoașterea științifică 

(științe exace și ale naturii);  

b) adevăr obiectiv-subiectiv în științele umaniste: războiul balcanic din 1877-1878 este cunoscut 

ca Război de independență pentru români și bulgari și ca Război ruso-turc, pentru ruși, ambele 

propoziții fiind adevărate, deoarece este adevărat că în acest război românii și bulgarii au luptat pentru 

independența țărilor lor de Imperiul Otoman, precum adevărat este că în acest război armata rusă a 

luptat cu cea turcă, dar pentru Rusia acesta n-a fost un război de independență, ci unul imperialist, ca 

și pentru Turcia;   

c) adevăr subiectiv, creat în totalitate de subiectul cunoscător (individul își creează o imagine 

proprie și o înțelegere apropriată a divinității) – în/de cunoașterea mitic-religioasă;   

d) adevăr subiectiv-obiectiv, re-creat sau total creat – în/de cunoașterea artistic-estetică: în opera 

literară/de artă adevărul nu este, ci devine, și cititorul/receptorul nu cunoaște (în sens îngust) adevărul, 

ci ”îl adeverește” [M.Heidegger, 6], re-creându-l;  

- stabilirea originii-naturii raportului subiect al cunoașterii – obiect de cunoaștere în fiecare 

dintre cele patru tipuri fundamentale de cunoaștere; în educația literar-artistică, de exemplu, elevul 

                                                           
1 Autorul a fost/este conducător a 20 de doctorate susținute, expert în toate structurile sistemului de elaborare și evaluare a tezelor de doctorat 

în pedagogie. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

181 

 

cititor nu este un simplu culegător de informații, ca în cunoașterea empirică și cea științifică, ci al 

doilea subiect re-creator al operei literare, deci al adevărului: dacă o operă literară nu este citită, ea nu 

există decât pentru autor; pentru a exista ca operă, ea trebuie să fie mereu re-creată prin lectură-

analiză-comentare-interpretare, în procesul cărora imaginile operei sunt re-create imaginar și regândite 

experiențial și estetic; 

-   relaționarea sensului termenului definit cu sensurile termenilor definitorii sieși: la nivel de 

competență, sensul dat de termenul atitudine nu este/nu poate fi autonom, sui generis; el este creat de 

interacțiunea cunoașterii ca acumulare/culegere de informații (cunoștințele) cu cunoașterea ca 

prelucrare tehnologică a acesteia (capacitățile), râmânând însă un termen care indică asupra unei stări 

de moment a individului/educabilului;  același termen însă, abordat în sensu lato, definește o  calitate a 

personalității umane, susceptibilă de dezvoltare în viziune/concepție – calitatea supremă a unei 

personalități. 

Chiar și o examinare fugitivă a dicționarelor de specialitate arată că definirea termenilor 

pedagogici este executată – realizată și terminată! – la pasul al patrulea al algoritmului: orice definiție 

începe și se termină cu relaționarea sensului cuvântului în cadrul domeniului. Or, acțiunea de definire 

este o acțiune complexă de epistemlogie și logică, întâi de toate, apoi și de relaționare comparativă cu 

fenomene denotate de termenii definitorii. Cuvântul ”subcompetență” (ghilimelele aici arată un singur 

lucru: inexistența definitului), inventat de coordonatorii ediției a III-a a curricula școlare (2010), nu 

numai că nu poate fi încadrat în algoritmul de definire nici chiar în limitele pasului al patrulea; el în 

general nu poate fi definit, căci lipsește obiectul de definit (=definitul); lipsind obiectul de 

definit/denotat, nu poate exista nici cuvântul – iată de ce  dicționarele limbii române nu atestă un astfel 

de cuvânt. Cu atât mai mult nu poate exista un termen ”subcompetență”. 

Un alt aspect al chestiunii este validat de ceea ce se obișnuiește a înțelege prin simțul limbii – 

categorie etică, căci se referă la nivelul al treilea al cunoașterii, al atitudinilor. Acest nivel de 

dezvoltare comunicativ-lingvistică îl determină pe vorbitorul cult de limbă română să respingă ideea 

de subcompetență ca pe una ce sugerează că el, ca individ uman, formându-și subcompetențe, urmează 

să devenă un … subcompetent! Congenital și educațional însă vorbitorul de limbă română este asociat 

ideii de desăvârșire, ca rost și scop al vieții, idee ce se regăsește în cele zece porunci ale lui Zamolxe 

(Renunță la dezordine în gânduri, vorbe şi fapte), apoi și ca principiu fundamental al creștinismului 

(Matei, 5:48: Fiți voi desăvârșiți, precum tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este!).  

 În concluzie. Asociem și identificăm termenul clasic educație termenului cunoaștere. Din 

această perspectivă (gnoseologică), cunoașterea formează și dezvoltă ființa umană, o culturalizează, 

iar educația este aferentă cunoașterii, o însoțește și o realizează. 

 Termenii pedagogici sunt cuvintele care sintetizează, înglobează esențele lucrurilor specifice 

educației – a tot ce este educația, o realizează și o reprezintă. 

 Întrucât esențele lucrurilor se manifestă nu atât prin sensurile imanente cât prin raporturile în 

care se realizează existența și cunoașterea, termenii pedagogici urmează a fi definiți nu ca entități ale 

unor situații instructiv-educative, ci ca entități ale gândirii, în general, și ca entități ale gândirii 

pedagogice, în special. 

 O primă și imperios necesară intervenție în epistemologia educației ar fi introducerea explicită 

în teleologia educației a principiilor și legilor gândirii. Centrarea educației doar pe studiul și însușirea 

produselor gândirii s-a dovedit a fi insuficientă și neproductivă ființei umane. 
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PROMOVAREA ÎNVĂŢĂRII PE TOT PARCURSUL VIEŢII ÎN RM – 

CONDIŢIE SPRE INTEGRAREA EUROPEANĂ 

 

PAVLENKO Lilia, doctor, cercetător ştiinţific,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Abstract: Moldova's integration into the European community put forward a number of 

initiatives, among which is a learning throughout life, providing opportunities to achieve personal and 

professional potential. In this process, a significant place is given to the development of social skills, 

which contribute to the integration of the individual, adapting to the new social conditions. 

 

,,Învăţarea pe parcursul întregii vieţii oferă posibilitatea unei dezvoltări profesionale, schimbării 

locului de muncă, dar şi menţinerii postului pe un timp cât mai îndelungat” 
1
 sau „Trebuie să fim 

pregătiţi să învăţăm lucruri noi pe tot parcursul vieţii pentru a fi competitivi pe piaţa muncii” 
2
 – aceste 

opinii expuse de specialişti ai ME Republicii Moldova evidenţiază actualitatea şi importanţa 

conceptului învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru sistemul educaţional autohton. 

Conform mai multor surse, asigurarea conceptual – strategică a învăţării pe tot parcursul vieţii 

(care a devenit un obiectiv prioritar al politicilor naţionale) se realizează prin: 

 Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova din 15.12.1994; 

 Codul educaţiei Republicii Moldova, 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634. 

Data intrării în vigoare: 23.11.2014;  

 Concepţia privind orientarea şi instruirea profesională a resurselor umane din 19.06.2003; 

 Strategia Naţională ,,Educaţia pentru toţi”; 

 Strategia ocupării forţei de muncă în Republica Moldova din 15.05.2002; 

 Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2014–2020; 

 Programul Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” 2009-2013;  

 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015
3
.  

Elaborarea acestor documente demonstrează atât interesul manifestat de RM pentru învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, cât şi influenţa politicilor internaţionale asupra celor naţionale.  

Analizând, spre exemplu Strategia 2020, găsim un şir de paşi propuşi spre realizarea 

obiectivelor ce vizează procesul studiat, precum: 

 ,,extinderea şi diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe parcursul întregii vieţi din 

perspectiva formării generale şi a formării profesionale continue, în corespundere cu nevoile persoanei 

raportate la necesităţile socioeconomice”
4
; 

 elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru formarea pe tot parcursul vieţii, care ,,ar 

descrie şi clasifica rezultatele învăţării la diferite niveluri de educaţie şi formare şi ar servi drept 

principală verigă de legătură cu competenţele solicitate pe piaţa forţei de muncă”
1
;  

                                                           
1 Incurajăm învăţarea pe tot parcursul vieţii. 2015 moldova-suverana.md (vizitat 15.01.2016) 
2 Învăţarea şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii este obiectivul nostru principal. 

www.scoaladejurnalism.md (vizitat 22.03.2016) 
3 Posţan L. Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii. Universitatea de Stat din Moldova Studia 
Universitatis Moldaviae, 2007, nr.9, Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p. 269-273 
4 Posţan L. Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii. Universitatea de Stat din Moldova Studia 

Universitatis Moldaviae, 2007, nr.9, Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p. 270 

http://www.neweducation.ro/competenta
http://www.scoaladejurnalism.md/
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 extinderea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţământul superior şi la alte domenii de 

formare profesională, cum ar fi artele, ştiinţele educaţiei etc.;  

 la fel, sunt menţionate cursurile de formare profesională pentru şomeri, oferite preponderent în 

instituţiile existente de formare profesională; 

 este scoasă în evidenţă ideea că experienţele şi abilităţile necesare într-o meserie obţinute prin 

învăţare în context nonformal şi informal nu pot fi folosite la angajarea în câmpul muncii, deoarece 

este nevoie de crearea unui sistem care ar permite identificarea, validarea şi certificarea competenţelor 

profesionale ale persoanelor fizice
2
 .   

Recunoaşterea şi validarea rezultatelor învăţării non-formale şi informale va îmbunătăţi 

capacitatea de inserţie profesională şi mobilitatea, precum şi creşterea motivaţiei pentru învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, în special, a persoanelor dezavantajate socioeconomic, persoanelor cu nevoi 

educaţionale speciale sau a celor slab calificate. Impactul validării învăţării nonformale şi informale 

poate aduce contribuţie şi la îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii, la consolidarea competitivităţii şi 

a creşterii economice. Amintim, că validarea ca proces a început la nivel european din 2001, însă 

numai cinci State Membre au pus în practică sisteme de recunoaştere a învăţării nonformale şi 

informale (Franţa, Olanda, Portugalia, Luxemburg şi Finlanda). Întru susţinerea procesului dat 

Consiliul European s-a angajat până în 2018 să creeze un cadru pentru validarea competentelor 

obţinute prin învăţare nonformală şi informală.  

In acest context o direcţie nouă care se reliefează la noi în ţară este pregătirea instituțiilor ce 

realizează practic recunoașterea învăţării anterioare – un rezultat al fenomenului migraţiei. În acest 

sens a fost publicat un raport Recunoaşterea învăţării anterioare (RPL) pentru migranţii întorşi în 

Moldova: realităţi şi tendinţe (2012).  

După cum susţin specialiştii din RM, în documentele stipulate mai puţin se regăsesc aspectele 

ce ţin de învăţarea adulţilor; rămâne a fi dominantă învăţarea formală; lipseşte relaţia formal-

nonformal-informal. Reieşind din importanţa acestei relaţii, se necesită extinderea serviciilor din 

ultimele două forme de învăţare şi colaborarea între ele prin: axarea pe complementarităţile între 

formele de învăţare cu promovarea oportunităţilor, recunoaşterea învăţării pe tot parcursul vieţii pentru 

aceste forme de organizare a învăţării, asigurarea asistenţei psihologice a tuturor formelor de învăţare, 

centrarea pe nevoile, interesele individului 
3
.  

Pe lângă acestea, specialiştii remarcă un şir de probleme referitor la abordarea educaţiei 

adulţilor (parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii), şi anume: 

 lipsa studiilor la nivel naţional a problemei educaţiei adulţilor, comparativ cu ţările UE (ex. 

Cercetarea European Adult Education Survey);  

 există puţine date statistice în Moldova privind gradul de cuprindere a adulţilor în formare; 

 cadrul normativ, inclusiv Codul Educaţiei, face referire la învăţare pe parcursul vieţii şi 

formare profesională continuă, însă omite noţiunea expresă de ,,educaţie a adulţilor”;  

 la nivel naţional nu există reţele de prestatori de servicii de educaţie pentru adulţi etc.
4
  

De remarcat, că în ultima perioadă au apărut practici ale instituţiilor de învăţământ superior din 

Moldova ce pun în valoare principiul învăţării pe tot parcursul vieţii prin crearea unor subdiviziuni de 

formare continuă. Specialiştii din domeniu relatează că ,,În anul 2010, la Universitatea de Stat din 

Moldova a fost creată Secţia Formare Continuă şi Centrul de Formare Continuă (CFC) al USM ce 

conlucrează cu facultăţile universităţii, structurile responsabile de formarea continuă de la Ministerul 

Educaţiei. În cadrul Universităţii Tehnice din Moldova este creat Centrul Universitar de Formare. În 

cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova este deschis Centrul de Dezvoltare Economică şi 

Afaceri Publice (CDEAP) conform Programului de Învăţământ Continuu, aprobat de Ministerul 

Educaţiei al Republicii Moldova. Centrul de Formare Profesională Continuă din cadrul Universităţii 

Pedagogice de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, deschis în anul 2007, reprezintă o subdiviziune 

                                                                                                                                                                                     
1 Posţan L. Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii. Universitatea de Stat din Moldova Studia 

Universitatis Moldaviae, 2007, nr.9, Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, 271-272 
2 Posţan L. Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale învăţământului universitar din Republica Moldova. Universitatea de Stat 

din Moldova Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.9(79) Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p.129-133 
3 Posţan L. Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale învăţământului universitar din Republica Moldova. Universitatea de Stat 
din Moldova Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.9(79) Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p.129-133 
4 Educaţia adulţilor în Republica Moldova. Rezumat al studiului sociologic. Realizat de CIC SocioPolis la cererea DVV International în 

Republica Moldova. Chişinău, mai – noiembrie 2014. 18 p. 
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specializată de formare profesională continuă a Universităţii, fiind integrat în structura sistemului de 

formare profesională continuă din Republica Moldova. Centrul de formare profesională continuă 

organizează şi realizează, la nivel regional de nord şi la nivel republican, activităţi de perfecţionare a 

cadrelor didactice preuniversitare, în baza planului de formare profesională, aprobat anual de 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 
1
. În cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 

,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este deschisă Facultatea de Educaţie Continuă în 

Medicină şi Farmacie a medicilor, care are ca misiune crearea şi dezvoltarea unui mediu de formare 

continuă pentru medicii şi farmaciştii din ţară
2
.  

În universităţile din Republica Moldova, educaţia adulţilor apare şi ca disciplină de studiu (ex.: 

USM, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – disciplina Educaţia complementară şi a 

adulţilor, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi – disciplina Andragogie)
3
.  

Concomitent cu aceste practici, învăţarea pe tot parcursul vieţii se regăseşte şi în 

cadrul diferitor Centre de Formare Profesională Continuă, proiecte în colaborare cu alte ţări (ex. 

Tempus ETF) unde sunt elaborate programe de instruire (de reconversie/readaptare a calificarii) 

pentru noi specialităţi sau/şi noi funcţii didactice. Aceste specialităţi se deosebesc de cele obţinute prin 

formarea iniţială ce vizează pe lângă actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul de 

specialitate şi dobândirea de noi competenţe.  

Schimbările de azi solicită persoane ce posedă competenţe complementare sau de extensie care 

lărgesc gama activităţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate, spre exemplu, la cadrele didactice predarea în 

sistemul E-learning, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor s.a. Respectiv, 

dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea personală şi 

profesională, interactiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de 

responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi imbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor 

profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi etc. indică la necesitatea 

dezvoltării/formării competenţelor sociale la diferite vârste (inclusiv, şi la persoanele adulte) cu 

clarificarea celor solicitate de societatea contemporană.  

Rolul acestora în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii este remarcat atât la nivel 

internaţional, cât şi la cel naţional în cadrul mai multor documente de politici educaţionale în care se 

menţionează că competenţele sociale şi civice prevăd dezvoltarea ,,formelor de comportament care îi 

permit fiecărei persoane să participe în mod eficient şi constructiv la viaţa socială şi profesională” 
4
.  

Dacă ne referim la asistenţa psihologică a învăţării pe tot parcursul vieţii, în special, şi la 

competenţele sociale, constatăm că din această perspectivă, subiectul în cauză în Republica Moldova 

este mai puţin studiat. Doar câteva studii în domeniul ştiinţific au fost realizate în ultimul timp. Spre 

exemplu, în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei au fost examinate competenţele sociale la 

preşcolari în procesul socializării
5
; au fost determinate într-o cercetare fundamentală particularităţile 

psihologice ale dezvoltării competenţei sociale la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă
6
. 

Abordarea psihologică a acestui proces la celelalte vârste rămâne o provocare pentru specialişti. 

Clarificarea nevoilor beneficiarilor ÎPTPV la diferite categorii de vârstă va contribui şi la determinarea 

conţinutului competenţelor sociale, iar de aici, şi a celor programe care vor fi elaborate pentru diferite 

forme de instruire, fapt ce s-ar înscrie într-un demers prospectiv cu privire la incluziunea socială de 

succes, adaptarea la noile schimbări.  

Aşa dar, integrarea în comuniunea europeană a Republicii Moldova punctează mai multe 

iniţiative în promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, începând cu elaborarea la nivel naţional a 

documentelor de politici educaţionale, crearea programelor de instruire, iniţierea unui studiu a învăţării 

adulţilor. Totodată, se constată necesitatea mediatizării procesului cercetat, asigurării asistenţei 

                                                           
1 Posţan L. Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii. Universitatea de Stat din Moldova Studia 

Universitatis Moldaviae, 2007, nr.9, Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p. 269-273 
2 Posţan L. Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale învăţământului universitar din Republica Moldova. Universitatea de Stat 

din Moldova Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.9(79) Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p.129-133 
3 Posţan L. Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale învăţământului universitar din Republica Moldova. Universitatea de Stat 
din Moldova Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.9(79) Seria ,,Ştiinţe ale educaţiei”, p.129-133 
4 Strategia sectorială de dezvoltare „Educaţia 2020” pentru anii 2014 – 2020 al Ministerului Educaţiei. www.edu.md 
5 Racu J. Формирование социальной компетентности дошкольника в детском саду. În: Optimizarea învăţământului în contextul 
societăţii bazate pe cunoaştere. Materialele conf. internaţ., 2-3 noiembrie 2012, Chişinău: Print-Caro SRL, 2012, p. 182-185 
6 Pavlenko L. Particularităţile psihologice de dezvoltare ale competenţei sociale în ontogeneză. Teza de doctor în psihologie. Chişinău, 2015, 

221 p. 

http://www.edu.md/
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psihologice a beneficiarilor pe parcursul învăţării la toate formele de instruire, concretizării 

conţinutului competenţelor sociale pentru toate etapele de vârstă, fapt ce ar spori participarea activă la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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  Human is defied as „what is, and what it represents”. 

A. Schopenhauer 

 

Abstract: For A. Schopenhauer human is defied as „what is, and what it represents”. These 

dimensions with a strong moral foundations put at the organization of human its value. Human is not 

only a simple biological being, but a spiritual being aswell. Based on these considerents human and 

life acquire higher valences in the world, different and unique compared to all other beings and things 

that surround us. Life is not only a chain of physiological and biochemical processes. 

Beyond that vital it is that of being it represents the fact of being, to exist of the human being, in 

which are contained its desires, aspirations, and ideals, actions and its relations with others and 

liability responsibilities, both to themselves and to others. Human life is not only carries the 

momentum into vital, but it is equally a creation of the human spirit, an expression of spiritual and 

moral tendencies and aspirations of the human. Going forward, we can say that in some point in a 

specified regard, the destiny itself is available for the human. The ideal of the life and human was 

formulated by E. Faguet in specified phrase L’art de la vie est de faire de la vie une oevure d’art. All 

this forces us to see and understand the human being and its life through the relationships that exist 

between the person and moral values. It can be concluded from the analysis so far that there is a 

direct correlation between the person and life situations, situations between closed and open 

situations. Everyone is a kind of spiritual barometer of the situations experienced during life. It 

responds to these situations specifically, immediate or delayed. 

 

Multitudinea teoriilor personalității demonstrează numeroase contradicții teoretice, 

neajungându-se până  în prezent la un punct de vedere unitar pentru explicarea structurii interne a 

persoanei, în dinamica și complexitatea interactivă a factorilor. Dificultățile explicative derivă din 

însuși conceptul de personalitate, considerat a fi un construct prea general, sau din generalitatea 

conceptelor la care se recurge pentru explicarea conduitelor, care de fapt numai etichetează și nu 

explică aceste conduite.
1
     

Pentru A. Schopenhauer, omul se definește  ca: „ce este, ce are și ce reprezintă”. Aceste 

dimensiuni cu un pronunțat caracter moral, pun la baza organizării persoanei umane valoarea acesteia. 

Omul nu este numai o simplă ființă biologică, ci și o ființă spirituală. Pe aceste considerente, omul și 

viața dobândesc valențe superioare în lume, diferite și unice în comparație cu toate celelalte lucruri și 

ființe care ne înconjoară. Viața nu este numai un lanț de procese fiziologice și biochimice. Dincolo de 

acest aspect vital, ea reprezintă faptul de a fi, de a exista al persoanei umane, în care sunt cuprinse 

dorințele, aspirațiile, idealurile acesteia, acțiunile și relațiile sale cu ceilalți, dar și răspunderile care-i 

revin, atât față de sine, cât și față de ceilalți. Viața omului nu se desfășoară numai sub semnul 

impulsului vital, ci ea este, în egală măsură, și o creația a spiritului omenesc, expresie a tendințelor și 

aspirațiilor sufletești și morale ale omului. Mergând mai departe, putem afirma că, într-o anumită 

                                                           
1 Cornel Havârneanu, Cunoașterea psihologică a persoanei, p.26                          
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privință, insuși destinul se află la dispoziția omului, aceasta putîndu-se realiza sau, dimpotrivă, eșua. 

Idealul vieții și al omului a fost formulat de către E. Faguet în următoarea frază: „L’art de la vie est de 

faire de la vie une oevure d’art”. Toate acestea ne obligă să vedem și să înțelegem ființa umană și viața 

acesteia prin prisma relațiilor care există între persoană și valorile morale. 

Valoarea este cea care satisface o dorință sau o trebuință umană. În sensul acesta, valorile pot 

fi: binele moral, adevărul filosofic, frumosul estetic, dreptatea și sinceritatea în relațiile dintre oameni, 

sfințenia, sacrul și divinul în sfera spiritualității religioase, exemplul sau modelul în educație, curajul și 

eroicul în acțiuni, iubirea și respectul, înțelegerea și îngăduința. Între persoană și valori există o 

permanentă relație. Valorile nu implică numai o simplă satisfacere a unor trebuințe, ci ele corespund și 

unor atitudini sufleteși și morale ale persoanei. Persoana se formează și se desăvârșește, în plan uman, 

prin interiorizarea valorilor, construind din ele atitudini, conduite, modele de gândire. Aspectele 

emoționale constituie un corolar calitativ puternic implicat în  activitatea umană. 
1
  

Rezultatul acțiunii valorilor asupra persoanei umane este formarea supraeului moral și spiritual, 

care devine depozitarul acestora. Acțiunile umane sunt profund marcate de influența valorilor 

fundamentale, care sunt reprezentate de adevăr, bine, și frumos. Recunoscând că valoarea este obiectul 

unei dorințe, care poate fi fizică, sufletească, morală și spirituală, I. Kant a încercat să stabilească sursa 

acesteia. După el, adevărul, binele și frumosul își au originea în trei registre ale spiritului uman: 

adevărul în rațiunea pură, binele în rațiunea practică, iar frumosul în sentimente. Valorile sunt 

concretizate sau obiectivate în lucrările sau faptele de cultură produse de persoană: opere de artă, 

literatură, filosofie, drept etc. 

Din cele de mai sus, rezultă că valorile sunt corelate în mod direct cu nevoile și cu aspirațiile 

persoanei. Primele privesc dimensiunea biologică a persoanei, celelalte – pe cea spirituală. Sediul 

nevoilor, al trebuințelor fundamentale este înconștientul pulsional, pe cînd sediul aspirațiilor spirituale 

este reprezentat de supraeul moral. Cele două instanțe sunt complementare, aflându-se într-un raport 

de echilibru dinamic reciproc. Centrul persoanei umane este eul, instanța al cărei regim funcțional 

depinde în mod direct de echilibrul dinamic dintre inconștient și supraeu, de influențele sau presiunile 

pe care acestea le exercită asupra lui și pe care eul, primindu-le, le asimilează sau le refuză.  

Dorințele-nevoi și aspirațiile spirituale sunt cele care impun prezența valorilor. Prin intermediul 

acestor tendințe ale persoanei umane sunt create valorile, care, la rândul lor, devin factori de orientare 

și suport pentru persoană, ca ființă pentru sine, dar și ca ființă în lume. În afara celor trei valori 

principale – adevărul, binele și frumosul  - mai există o aspirație și o nevoie sufletească majoră, și 

anume iubirea. După T. Vianu „orice morală se înrădăcinează în nevoia de a iubi, de a simpatiza cu 

semenul, de a-i adora pe cei mai puternici, de a te bucura de înflorirea vieții celei mai umile de lângă 

tine. Iubirea în accepțiunea cea mai largă, este trebuința sufletească căreia valoarea etică îi răspunde. 

Astăzi traversăm o etapă de schimbări profunde, complexe și radicale în toate domeniile 

activității umane. Omul contemporan nu se poate limita la o simplă așteptare a schimbărilor și la 

eventuala lor evaluare. În calitate de subiect al istoriei, el însuși trebuie să fie capabil a proiecta 

schimbări, a interveni în fluxul acestora pentru a obține efectele dorite și a le evita pe cele indezirabile. 

În acest context aș dori să pun accent pe formele sentimentelor morale, care par a se pierde în tumultul 

tendinței și aspirațiilor materialiste. 

Viața omului nu trebuie să se desfășoare în seria de generații care se succed, asemenea celei a 

animalelor, după un determinism stereotip. Dimpotrivă, cu toată nesiguranța existenței sale, libertatea 

de care omul dispune îi oferă șansa de a deveni ceea ce ființa este în realitate. Omului îi este dat să-și 

modeleze singur propria existență. A fi om însemnă a deveni om. În sensul acesta, problemele 

persoanei umane se regăsesc în sensul vieții omului și, mai concret, în finalitatea acțiunilor sale. V. 

Frankl remarcă faptul că fiecare persoană, în decursul vieții sale, are datoria de a realiza anumite 

valori. Aceste valori sunt, în primul rând, morale și ele se raportează la supraeu prin formele 

sentimentelor  morale. 

Explozia problemelor în cele mai diverse locuri și laturi ale câmpului social (economic, politic, 

educațional, medical, judiciar, cultural) a atras după ea explozia problemelor în câmpul psihologiei 

contemporane). Multe aspecte  psihologice care nu se vedeau sau nici măcar nu erau bănuite au 

izbucnit cu forța unui vulcan dezlănțuit, s-au prelins peste întreaga noastră existență, ne-au împăinjenit 

                                                           
1 Marius Milcu, Psihologia relațiilor interpersonale. Iași: Collegium Plirom, 2008, p. 92      
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din toate părțile, strângându-ne în chingile lor implacabile și zdrobindu-ne sub greaua lor povară. 

Șomajul, conflictele criminalitatea, tensiunile interetnice, prostituția, consumul de drogurile, 

handicapații, copii străzii au început să facă parte tot mai insistent din condiția noastră  cotidiană.
1
  

Atât psihologii, cât și moraliștii și filosofii recunosc existența mai multor forme de sentimente 

morale. Problema sensului vieții are valoare și semnificație numai dacă o privim în cadrul sistemului 

relațional.
2
 

 Formele sentimentelor morale 

1. Simpatia 

Simpatia este expresia concentrată a sentimentelor morale ale unei persoane. Ea semnifică 

înțelegerea afectivă, precum și modul particular al unei persoane de a-l simți pe celălalt, în sensul de 

apropiere sufletească interioară. M. Scheler distinge patru modalități diferite de manifestare a 

simpatiei: 

a) Împărtășirea imediată, directă, a suferinței unei persoane;  

b) Faptul de a lua parte, de a participa la bucuria sau suferința cuiva;  

c) Simpla contagiune afectivă dintre persoane;  

d) Veritabila fuziune afectivă între un eu și un tu, între eul meu și eul altui alt individ. 

În această situație, afirmă M. Scheler, se va produce o identificare completă între două euri, fapt 

care generează alte două situații: 

- Tipul idiopatic, în cazul căruia eul străin este absorbit și asimilat de eul meu, în felul acesta 

anulându-i-se  orice individualitate, autonomie, manieră de a fi sau de a se comporta în mod liber și 

independent;  

- Tipul heteropatic, reprezentat de situația în care eul meu este atras, captivat și hipnotizat de 

către un alt eu, în sensul că acest eu individual străin va lua locul eului meu formal, substituindu-se 

tuturor atitudinilor fundamentale și esențiale ale acestuia din urmă. 

2. Pudoarea 

Pudoarea este corelată cu inocența, dar între ele există o distincție, în funcție de tipul raportării 

lor la zonele inframorale și supramorale ale conștiinței unui individ. 

Inocența aparține sufletelor protejate, care nu au fost încă pervertite de prezența răului 

(înțelepții, îngerii, aleșii). Acestea sunt „sufletele purificare”. Inocența este imaginea, simbolul 

încrederii în puritate. 

Pudoarea este virtutea unei conștiințe care trebuie să protejeze ceea ce individul are mai prețios și 

mai intim, împotriva brutalității externe. Pudoarea este teama amenințării purității intrate în contact cu 

impuritatea. Falsa pudoare apare în circumstanțe care o exclud, cum ar fi, de exemplu, examenul 

medical al unei persoane. Violarea pudorii, în cazul manevrelor medicale inutile, reduce omul la un 

simplu obiect sau corp natural, anulând în felul acesta sensibilitatea și sentimentele morale ale persoanei.  

Pudoarea este polarizată de jos în sus, în raport cu reprezentarea trupului. Ceea ce este „jos” este 

rușinos, legat de complexe de culpabilitate, de vicii, de violarea unor secrete individuale, dar și a unor 

tabuuri impuse de educația morală. Este acel noil me tengere, care pune o barieră între persoană și 

lumea externă. 

Pudoarea este corelată corporal cu spațiul intim al persoanei. Aceasta din urmă delimitează zona 

unui tabu corporal. El se dezvăluie numai într-o situație de reciprocitate a intimității acceptate de două 

persoane. 

În cazul în care este „dezvelită public”, avem de-a face cu trei situații care implică, fiecare 

semnificații psihomorale și circumstanțiale diferite. 

a) Examenul medical reprezintă o anulare a pudorii cu caracter de necesitate, dictată de 

observarea directă a corpului persoanei bolnave, dar ce își păstrează caracterul de discreție, întărit și 

apărat de secretul profesional ce nu trebuie divulgat. În felul acesta, examenul clinico-medical rămâne 

înscris în cadrul practicii medicale, acceptată și înțeleasă de către bolnav ca o relație specială cu medicul. 

b) Violul unei persoane, agresiunea sexuală, constituie un atentat la pudoarea acestuia, o 

acțiune agresivă, forțată, care aduce o gravă atingere integrității corporale și intimității psihomorale a 

                                                           
1 Mielu Zlate, Psihologia vieții cotidiene. p. 7 
2 Alfred Adler, Sensul  vieții. Editura IRI, p. 149  
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victimei. Este un act care se opune, prin brutalitate și violență, voinței unei persoane. În același timp, 

el reprezintă un grav traumatism psihic și moral ce va avea consecințe negative multiple. 

c) Exhibiția publică a corpului sau a unor anumite „zone interzise” din punct de vedere 

moral reprezintă un act fie deliberat, fie necontrolat. În orice situație, el este considerat o violare a 

unor interdicții de morală colectivă, un model de comportament imoral care violentează persoana 

celorlalți și îl degradează moral pe cel care o practică. 

Se poate vedea din cele de mai sus că pudoarea  are numeroase nuanțe, care o diferențiază de 

inocență. Spre deosebire de simpatie, care are un caracter dominant psihologic, interior, pudoare se 

raportează la trup, la valorizarea morală a acestuia, la exterioritatea persoanei. Pudoarea și inocența 

sunt de conduite de „moralitate corporală” raportate direct la trupul persoanei. În funcție de normele 

morale, spațiul trupesc este împărțit în zone rușinoase sau zone interzise, rezervate numai strictei 

relații de intimitate. Regimul „utilizării” acestor zone corporale este normat de regulile morale, iar 

abaterea de la aceste reguli nu constituie numai o imoralitate, ci și o traumă psihică ce poate duce la 

complexe, nevroze, tulburări de caracter etc. 

3. Mila 

Dacă, așa cum s-a arătat, pudoarea este un sentiment moral rezervat propriei persoane, mila 

reprezintă un sentiment moral care intervine și se manifestă numai în relația dintre un eu și un tu. Ea 

ne apare drept o apropiere, dar, în același timp, și o datorie față de sentimentul aflat în dificultate, în 

suferință, mizerie etc. Mila este o apropiere sufletească care se caracterizează prin: 

a) Interiorizarea reciprocă 

b) Exteriorizarea reciprocă 

c) Determinarea obiectivă a întâlnirii dintre mine și celălalt, care-mi solicită sprijin moral, 

sufletesc, fizic, material. 

Am afirmat că mila este un act relativ, întrucât, deși văd suferința celuilalt, nu pot simți aidoma 

lui, fiindcă ea rămâne interioară lui. Eu îi voi acorda ajutorul meu, ca o datorie față de sentimentul 

aflat în suferință. În felul acesta, mila este trezită în mine de suferința afișată de către celălalt. Mila 

este un sentiment uman, moral, dar eu o resimt ca pe o datorie. 

Mila constituie sentimentul moral care se manifestă în relația dintre mine și tine, în mai multe 

etape. 

a) În primul moment, eul se atașează perceptiv, printr-o atitudine de compătimire, de 

suferința sentimentului, pe care o împărtășește printr-un act imediat de contagiune afectivă. 

b) Al doilea moment constă în faptul că se răspunde la „apelul” persoanei în suferință printr-

o deschidere de tip „compasiune resimțită”, ceea ce reprezintă o relație afectivo-morală particulară, de 

ajutor între două persoane: cea care imploră și cea care oferă. Este un răspuns sufletesc și moral în fața 

suferinței altuia. 

c) Al treilea moment constă în faptul că persoana care își oferă sprijinul, ajutorul și 

înțelegerea față de cea aflată în suferință va contribui la ușurarea durerii acesteia, printr-o „preluare 

participativă” a sentimentelor. În acest mod, ca acțiune și sentiment moral, mila afișată de mine are 

valoarea simbolică a „însoțirii” celui aflat în suferință. Această însoțire reprezintă nu numai un suport 

moral, dar și un act de asistență psihoterapeutică prin care eu ofer ajutor, siguranță și, în final, 

catharsis celui care se află în suferință și celui care-mi solicită ajutorul. 

Mila este o relație aparte care își are originea în atitudinea unei persoane de a răspunde spontan, 

prin împărtășirea suferinței alteia, printr-o apropiere afectiv-morală pe care o resimte ca pe o stare 

emoțională de interiorizare în care cei doi se întâlnesc unul cu celălalt. 

Mila stabilește, în felul acesta, o relație de tipul eu-tu, atât de întâlnire și comunicare, cât și de 

intimitate morală și afectivă. În cazul milei, se creează un spațiu emoțional care va include două 

persoane: cel care cere și cel care dă. 

Se poate concluziona din cele analizate până acum că există o corelație directă între persoană și 

situațiile vieții, între situațiile  închise și situațiile deschise. Orice persoană este un fel de barometru 

sufletesc al situațiilor trăite în decursul vieții. Ea răspunde  la aceste situații în mod specific, imediat 

sau în timp. 

”Dincolo de opțiunile politice, religioase, dincolo de coloratura etnică, dincolo de starea socială, 

oamenii au datoria primordială de a colabora eficient unii cu alții, pe terenul soluționării problemelor 

care le definesc existența. Individul centrifug este o anomalie, o aberație, o monstruozitate și de aceea 
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este de înțeles accentul permanent pus de Adler pe cultivarea cu predilecție a sentimentului de 

comuniune socială. Das Individuum in seiner richtigen Entwicklung nur dannweiterkommt-reiterează 

el perseverent-, wennes als Teil des Ganzen lebt und strebt.”
1
 

Adesea, bunul simț poate face miracole.”Count your blessings”, spun englezii, adică 

”gândește-te la   ale vieții și consideră-te fericit cu ceea ce ai.
2
 

Spun popoară, regii, sclavii, / Că din câte-n lume avem / Numai personalitatea / Este binele 

suprem. 

Fiid exprimată astfel părerea că țelul cel mai înalt și dorința cea mai arzătoare a turturora ar 

consta în dezvoltarea ființei umane până la acea deplinătate a sa, care se numește Personalitate.
3
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INTERRELAȚIA DINTRE AGRESIVITATE ȘI ÎNCREDEREA ÎN SINE LA 

ADOLESCENȚI 
 

LOSÎI Elena, doctor, conferenţiar universitar,  

 Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” 

  

Abstract: We would like to mention that the Agresivity gains greater dimension last years which 

involves researchers from different areas to explore it more. The agresivity was studying by 

Psychology for a log period of time and continue to dvelop in different areas like geographical, 

cultural, social etc. However the phylogenetical and ontogentical development of the agresivity did 

not contribute to disapprearance of it, but it contributes to it’s development in other practices, based 

on the trigger mechanism of the agresivity. But we can conclude that the complexity of the agresivity 

remains during its phylogentical development. The agresivity starts to increase the ways and varieties 

of its manifestation. 

Nowadays, the increasing number of the dezintegrated families, the less parent affection, the 

education freedom given by the parents with a wrong perception have a great impact on the 

teenager’s personality, these aspects develop anxiety, agresivity and their hostility etc. As far as we 

know that the teenager period is a period of numerous changes and transition this why, we are close 

to state that their agresivity is a reply to various difficulties that teenager deal with. A lot of teenagers  

has low self confidence. And a lot of behaviour difficulties has been underlined at this stage, and one 

the sourse being the teenager low self confidence, for example is the fact to avoid to do a task in order 

not to fail, using of drugs, alchool etc. Therefore we consider that agresivity can be a low sef 

confidence’ consequence. To demonstrate and show that agresivity is a result of a low self confidence 

and a low self esteem we did make a case study on 60 teenagers, all the results and consultions are 

showing in this article. 

 

Adolescenţa este un stadiu de viaţă intermediar între copilărie şi maturitate. Ea reprezintă cea 

mai complexă şi efervescentă perioadă din viaţa individului. Adolescenţă înseamnă o realitate vie, 

dinamică, în care converg influenţe variate şi cu ponderi diferite de ordin fiziologic, social, psihologic 

                                                           
1 Alfred Adler, Sensul  vieții. Editura IRI. p.149  
2 Andre Roberti, Psihologie practică. Cum să te psihanalizezi singur. wwwEdituratrei.ro p.44 
3 Carl Gustav Jung, Psihologia sufletului, Ed.Anima, 1994, p. 9   
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şi pedagogic. Pe plan psihologic, este vârsta afirmării intereselor sociale şi profesionale, a stabilirii de 

noi relaţii între el şi alţii, a dorinţei de libertate, autonomie, caracterizată printr-o generoasă 

sensibilitate ideo-afectivă, vârstă a marilor idealuri, dar şi a trăirilor dureroase, uneori, cu urmări 

dezadaptative. În adolescenţă apare dorinţa de afirmare, identificarea eu-lui cu modele de 

comportament independent ce preced definirea stabilă a propriei personalităţi. Lărgirea sferei de 

experienţă socială determină armonizarea deprinderilor şi atitudinilor cu cerinţele sociale şi dezvoltă 

major spiritul critic şi autocritic. Adolescentul devine conştient de evoluţia sa proprie. Formarea 

trăsăturilor pozitive de caracter se reflectă direct în conduită.  

Cu părere de rău, adolescenţii pot avea probleme de comportament,  care să le afecteze modul în 

care gândesc și simt. Aceste probleme sunt reale şi dureroase şi pot atrage după ele consecinţe grave: 

pot duce la conflicte familiale, la abandonarea şcolii, consum de droguri, violenţă sau suicid. 

Adolescentul devine astfel o reflectare a societății în care trăiește. Frecvent, comportamentul agresiv al 

copiilor este semnul unei probleme în mediul social. Deşi comportamentele agresive se manifestă mai 

frecvent la copiii care trăiesc în anumite condiţii familiale şi sociale (de exemplu conflictele între 

părinţi, neglijare şi abuz), cauzele manifestate în copilărie sunt multiple.   

În ultimii ani agresivitatea ia amploare, provocând cercetătorii din diferite domenii sa-l studieze. 

Pentru psihologie fenomenul agresivității nu este unul nou. El a existat dintotdeauna și continuă să se 

manifeste în cele mai diverse spații geografice, tradiții culturale, religii. Paradoxal este faptul că 

evoluția filogenetică și ontogenetică nu au dus la dispariția fenomenului, ci la nuanțarea sa, la 

adoptarea altor practici, bazate pe diverse mecanisme declanșatoare ale agresivității. Ceea ce rămâne 

constant în evoluția filogenetică este complexitatea fenomenului. Formele de manifestare sunt din ce 

în ce mai numeroase și mai variate.  

La etapa contemporana R. Moldova se confrunta cu problema migrației excesive a populației 

peste hotare. Fenomenul migrației produce un impact negativ asupra adolescenților și asupra familiilor 

lor, contribuind la dezintegrarea familiilor și la creșterea numărului de copii privați de afectivitate 

parentală, educație, protecție și siguranța. Consecințele acestui fenomen are repercusiuni atât la nivelul 

macrosocialului reprezentat de societate, cât și la nivelul microsocialului reprezentat de familie. 

Asistăm astăzi la o denuclearizare a familiei contemporane, condiționata de spargerea modelului 

tradițional de viață familială, de deprivarea drepturilor de părinți, de fenomenul migrației definitive 

sau temporare. Familia a devenit un factor mai puțin competent și dispus să realizeze educația copiilor. 

Una din formele spre care se îndreaptă evoluția familiei este familia temporar dezintegrată, cu 

particularități organizatorice și funcționale specifice diferite, față de modelul de familie clasic (cu 

ambii părinți). Numărul crescând de familii dezintegrate, slăbirea afecțiunii părintești, liberalismul 

prost înțeles al educației se răsfrâng asupra personalității în formare, determinându-i “anemierea” 

morală. Acești factori implică transformări în relaționarea cu copiii, generând o dezvoltare 

defavorabilă a afectivității copiilor, manifestata prin: anxietate, agresivitate, ostilitate etc. Studiile 

dezvoltării afectivității, efectuate de numeroși cercetători demonstrează că, particularitățile acestor 

relații, atitudinea părinților față de copil, dinamica contactelor afective între membrii familiei, 

atmosfera emoționala în cadrul familiei determină dezvoltarea psihică și afectivă a copilului.  

Dezvoltarea intelectuală, emoționala, morală și spirituală a adolescentului se intensifică dacă el are 

parte de dragoste și, dimpotrivă, dezvoltarea sa în toate aceste domenii va avea de suferit dacă nevoia 

de dragoste nu-i este satisfăcută. Absența dragostei părintești duce la diferite forme de protest, 

generează conflicte cu adulții, stări de angoasa, sentimentul de culpabilitate sau frustrare. Astfel, 

afectivitatea este una dintre cele mai mari forțe care determină cursul dezvoltării adolescenților și 

reglează comportamentul lor. 

Fiind o perioadă de tranziţie, adolescența este însoţită de numeroase schimbări, de aceea suntem 

tentaţi să considerăm că agresivitatea este o reacţie de răspuns la numeroasele probleme cu care se 

confruntă un adolescent. Mulţi tineri în această perioadă de vârstă suferă de neîncredere în sine. Pe 

lângă toate acestea mai exista probleme comportamentale, care de asemenea servesc drept sursă a 

neîncrederii ca de exemplu evitarea lucrului, administrarea drogurilor, alcoolului etc. Considerăm că  

agresivitatea ar putea fi o consecință a neîncrederii în sine. Pentru a demonstra că agresivitatea ar 

putea fi o consecință a imaginii de sine slab conturate și a neîncrederii în sine am întreprins un studiu 

experimental asupra 60 de adolescenți. 
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Cu scopul stabilirii specificului reacţiilor agresive şi ostile la adolescenţii contemporani am 

utilizat Testul de studiere a agresivității Bass-Darkee, care scoate în evidenţă reacţiile agresive ale 

subiecţilor, specificând următoarele forme, tipuri şi reacţii agresive: agresivitatea fizică, agresivitatea 

verbală, agresivitatea indirectă, iritarea, negativismul, supărarea, sentimentul culpabilităţii. Pentru a 

afla care este specificul manifestărilor agresive la adolescenți am efectuat  frecvența pe nivele și în 

procente a manifestărilor agresive la adolescenți.  

Distribuția de rezultate a datelor privind indicele reacțiilor agresive la cei 60 de adolescenți care 

au participat la experiment s-a prezentat în felul următor: 

 
Fig.1. Distribuția datelor privind indicile agresivității pentru adolescenții testați (în %) 

 

Constatăm că, distribuția de rezultate obținută este o distribuție normală, deoarece este simetrică 

și valorile centrale s-au axat la nivelul moderat de manifestare a indicelui reacțiilor agresive. Deci, 

majoritatea adolescenților manifestă o agresivitate moderată (46,66%). Dar, din rezultatele obținute 

observăm că tocmai 31,66% din adolescenți au un nivel înalt al indicelui reacțiilor agresive și 21,67 % 

- nivel scăzut.  

Reieșind din datele obținute, putem concluziona că agresivitatea se află la un nivel destul de 

ridicat, indiferent este ea prezentă la fete sau la băieți. Urmează să aflăm dacă există o relație între 

agresivitate și încredere în sine.  

Cu scopul studierii imaginii de sine a adolescenților, am administrat Testul Cât de puternică 

este imaginea de sine?” ( N. Mitrofan). Rezultatele obținute sunt prezentate în fig.2 
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Fig. 2. Distribuția datelor privind imaginea de sine la  adolescenți (după N. Mitrofan) 

  

Analiza rezultatelor obținute privind imaginea de sine la adolescenți, ne permite să constatăm 

următoarele: 70% din adolescenții testați, reprezentând marea majoritate a eșantionului, au o imagine 

de sine fragmentară, slab conturată, 21, 67% au imagine de sine bine conturată și doar 8, 33% au o 

imagine de sine puternic conturată.  

În continuare ne-am propus să stabilim dacă există legătură dintre tipurile agresivității și 

imaginea de sine la adolescenți. În acest scop am utilizat coeficientul de corelație Bravais-Pearson.  

 

Tabelul 1. Corelația agresivității indirecte cu imaginea de sine (Bravais-Pearson) 

Variabilele Coeficientul de corelație Pragul de semnificație 

Agresivitatea indirecta / 

Imaginea de sine 

          r= - 0,132          p=0.01 

 

Intre agresivitate indirecta si imagine de sine atestam un coeficient de corelație negativ (r= -

0,132, p=0,01). Odată cu descreșterea indicilor la imaginii de sine cresc indici la  agresivitatea 

indirectă. Adolescenții cu imagine de sine slab conturată se caracterizează prin agresivitate indirectă. 

Cu scopul studierii nivelului de încredere în sine a adolescenților, am aplicat Testul de studiere 

a încrederii în sine (autor V. Romek). Rezultatele obținute sunt prezentate în fig.3. 

 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

193 

 

 Fig. 3. Distribuția datelor privind încrederea în sine la  adolescenți (după V. Romek) 

    

Constatăm că  tocmai 67,7% din adolescenții incluși în experiment au un nivel scăzut al 

încrederii în sine, 15,3% - nivel mediu și doar 17 % - nivel inalt de dezvoltare a încrederii în sine. 

 

Tabelul 2. Corelația formelor agresivității cu încrederea în sine (Bravais-Pearson) 

Variabilele Coeficientul de corelație Pragul de semnificație 

Agresivitatea indirecta / 

Încredere in sine 

          r= - 0,474          p=0.01 

Iritabilitate / Incredere in sine           r= - 0,273          p=0.03 

 

În urma calculelor statistice efectuate am observat că există corelație între variabilele ce 

nemijlocit se referă și măsoară agresivitatea. Astfel am obținut o corelație semnificativă negativă  între 

agresivitate indirectă și încredere în sine (r= - 0,474, p=0,01).  

Aceeași situație o vedem prezentă și la variabilele iritabilitate și încredere în sine (r= - 0,273, 

p=0,03). Astfel putem menționa că adolescenții cu un nivel ridicat de agresivitate indirectă și de 

iritabilitate manifestă un nivel scăzut de încredere în sine.  

În urma analizei statistice a datelor putem constata că un nivel ridicat de agresivitate este 

determinat de un nivel redus al încrederii în sine. 

Trebuie să precizăm că în cazul dat este vorba de anumite manifestări agresive ca agresivitatea 

indirectă și iritabilitatea.  Nu putem afirma cu certitudine că persoanele cu un nivel scăzut al încrederii 

în sine aplică forța fizică adică sunt agresivi fizic, dar în ceea ce privește manifestările enunțate mai 

sus. Putem afirma cu certitudine că ele sunt prezente fiind determinate de nivelul redus al încrederii în 

sine. Precizăm tot odată că există o doză de probabilitate și predicția pe care o facem este pe un termen 

scurt.  

Deci, fenomenul agresivității este caracteristic adolescenților contemporani. Tocmai 31,66% din 

adolescenți au un nivel înalt al indicelui reacțiilor agresive Majoritatea adolescenților manifestă o 

agresivitate moderată (46,66%) și doar 21,67 % - nivel scăzut. Totuși, trebuie să înțelegem că cauze 

ale agresivității sunt multiple. Copilul este agresiv lovind, zgâriind, mușcând, înțepând anumite 

persoane – o forma de a intra în relație cu ele si de a le transmite anumite stări ale sale care nu pot fi 

puse in cuvinte. Copilul este agresiv spărgând, deteriorând, stricând, mâzgălind anumite obiecte din 

jurul sau – toate acele obiecte vor fi ca o portavoce a suferinței sale și a furiei generate de neputința sa 

de a face ceva cu aceasta suferința. Așa cum arata obiectele in jurul lui, la fel de afectata este lumea 

interioara a copilului, imaginile din jurul lui reflecta starea din interiorul sau. Copilul este agresiv 

verbal, înjura, vorbește urat, jignește, este autoritar – de cele mai multe ori aceasta manifestare este 

preluata din jurul sau, trăita ca o stare tensionata si reluata de către copil în relație cu alții pentru a 

încerca sa înțeleagă ce reprezintă acele cuvinte, cum sunt ele si prin ce au lovit atât de tare în el când 

le-a auzit prima oară. 

Comportamentul agresiv a devenit o normă, o obişnuinţă în relaţiile cu oamenii şi nu rareori 

chiar un mod de afirmare în cadrul unei comunităţi, o garanţie a reuşitei. Într-un fel, agresivitatea în 

zilele noastre reprezintă un "rău necesar". Însă pentru o societate care tinde să atingă un nivel sporit de 

bunăstare, care aspiră la cele mai înalte valori ale culturii, care încearcă să diminueze traumele unui 

trecut şi a unei existenţe subordonate regimului totalitar, pentru o asemenea societate (parte 

componentă a căreia suntem şi noi), agresivitatea constituie acel flagel, acel factor eroziv care surpă 

din temelie orice tentativă de constituire a unei comunităţi prospere şi neviciate.  
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CORELAȚIA DINTRE PSIHOLOGIE ȘI LITERATURĂ CA FACTOR AL 

EFICIENTIZĂRII PROCESULUI DIDACTIC 

 

                                       LUCHIAN Teodosia, lector superior universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan  Petriceicu Hasdeu”din Cahul 

 

Abstract : In this article the author presents the importance of correlation in the psychology 

literature awareness by students of psychic phenomena. Literary texts is an important intuitive 

material that helps students better understand the essence of various psychic phenomena. Examples of 

literary works are more affordable student some abstract psychological truths. 

 

Pregătirea viitorilor pedagogi depinde de organizarea și activitatea eficientă a instituțiilor de 

învățământ superior, care pregătesc cadre didactice, de perfecționarea permanentă a activității lor în 

corespondență cu exigențele timpului. Pentru ca specialistul să facă față cerințelor viitorului, unei 

societăți mereu în transformări, schimbări, este necesar să evidențiem ansamblul de strategii, care ar 

ghida formarea, autoformarea și devenirea pedagogului. 

În formarea cadrului didactic contemporan cunoștințele de psihologie au o pondere deosebită. 

Psihologia contribuie la elaborarea concepției despre lume a specialistului, despre societate și 

despre sine. 

Studierea psihologiei îl ajută să înțeleagă mai bine pe ceilalți oameni, să țină cont de stările lor 

psihice, să observe trăsăturile pozitive și negative de personalitate, să clarifice cum și de ce apar la 

oameni anumite particularități individuale, să stabilească relații cu cei din jur. 

Fiecare dintre cei ce studiază psihologia, poate să se învețe să-și vadă mai bine trăsăturile sale 

tari și slabe, capătă posibilitatea de a lucra asupra sa, de a se autoperfecționa. 

Cunoașterea psihologiei le ajută oamenilor în diferite domenii de activitate, dezvăluindu-le 

condițiile înțelegerii mai profunde, memorării, atenției, activității de gândire. 

Datele psihologiei se folosesc în știința pedagogică. 

Psihologul român D.Vrabie menționează: „Psihologia este pentru profesor ceea ce este anatomia 

pentru medic, ceea ce este rezistența materialelor pentru inginerul constructor, ceea ce este pedologia 

(știința solului) pentru inginerul agronom”
1
 

Însă însușirile noțiunilor și terminilor psihologici de către studenți, mai ales de către cei de la 

anul întâi, le prezintă diferite dificultăți. O cauză constă în faptul, că aceste noțiuni au caracter abstract 

și în manuale nu întotdeauna sânt exemple care exemplifică, concretizează conceptele, mecanismele și 

legitățile psihologice. 

Reieșind din acestea, la orele de psihologie e necesar să se utilizeze metode, procedee didactice 

care ar facilita procesul de înțelegere a esenței conceptelor psihologice. 

Un rol important în acest sens îl au exemplele din viața cotidiană cât și corelația cu alte 

discipline. 

O legătură eficientă în acest sens este cea dintre psihologie și literatură. Psihologul român 

Vasile Pavelcu în vestita sa lucrare „Drama psihologiei” spunea: „dacă literatura, privită sub unghiul 

psihologic, reprezintă o treaptă de explicitare, conștientizare și obiectivare prin intermediul imaginii , a 

fenomenului subiectiv, psihic, sugerând, prin materialul oferit, un travaliu de analiză abstractă și 

                                                           
1 Vrabie D. Psihologie școlară. Brăila: Editura Evrica, 2000, p. 23 
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științifică, am putea afirma că, cu timpul, beletristica concretizează unele adevăruri psihologice 

abstracte, efectuând astfel operația inversă, de la teoria abstractă la intuiție, de la concept și modelul 

abstract la imagine”.
1
     

Textele literare constituie un excelent material ilustrativ, care îl ajută pe student în înțelegerea 

diferitor fenomene psihice. Exemplele din literatură apropie, îi fac pe studenți co-participanți la un 

anumit mod de clarificare a unor adevăruri psihologice abstracte. Așa dar, referințele la literatură nu 

au obiectivul de a demonstra un enunț, ci urmăresc ilustrarea lui spre a-l face mai accesibil studentului. 

La studierea particularităților percepției le putem propune să analizăm versurile lui Petru Cărare 

din poezia „Ajuns acum…” pentru a determina ce însușire a percepției exprimă aceste versuri: 

„Ajuns acum în vârf de munte, 

Mă uit la vechile cărări,  –   

Îmi par și strâmbe, și mărunte 

Și ochii – mi caută spre zări. 

Dar cât de strâmbe și mărunte 

Cum văd că n-am aripi să zbor, 

Când să cobor din vârf de munte, 

Tot pe cărări am să cobor.”
2
 

Imaginile create de G. Coșbuc în poezia „Noapte de vară” prezintă un material intuitiv în care 

recunoaștem o îmbinare specifică între reprezentările vizuale și motorii, auditive și motorii. 

„Zările de farmec pline 

Strălucesc în luminiș, 

Zboară mierlele-n tufiș 

Și din codru noaptea vineri 

Pe furiș 

Care cu poveri de muncă 

Vin încet și scârțiind, 

Turmele s-aud mugind, 

Și flăcăii vin pe luncă 

Hăulind.”
3
 

Imaginile olfactive, alături de cele vizuale și gustative, pot fi identificate la citirea următorului 

fragment din pastelul „În vie” a lui Anton Pann. 

„Tot mai miroase via a tămâios și coarnă, 

Gustos a piersici coapte și crud a foi de nuc. 

Vezi din zăvoi sitarii, spre alte zări se duc 

Ce vrea cu mine toamna pe dealuri de mă-ntoarnă?” 

Pentru a înțelege conceptul de „reverie”, care se caracterizează prin plăzmuiri fanteziste, prin 

imaginarea unor stări a lucrurilor și situații, ce nu se pot realiza, putem analiza un fapt de reverie 

descris în următorul fragment din „Scrisoarea II” a lui M. Eminescu. 

„Amețiți de limbe moarte, pe planeți, pe colbul școlii 

Confundam pe bietul dascăl cu un crai mâncat de molii 

Și privind păienjenișul din tavan, de pe pilaștri 

Ascultam pe craiul Ramses și visam la ochi albaștri 

Și pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildă 

Către vre-o trandafirie și sălbatică clotildă. 

Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestec 

Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic 

Scârțâirea de condee dădea farmec acestei liniști, 

Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit; 

Când suna știam că Ramses trebuia să fi murit.”
4
  

                                                           
1 Pavelcu V. Drama psihologiei. București: Editura E.D.P., 1972, P.173 
2 Cărare, P., rezonanțe, Editura Literatura artistică, Chișinău, 1985, p. 60 
3 Coșbuc, G., Poezii, Editura Aramis Print, București, 2009, p. 47 
4 Eminescu, M., Poezii, Editura Univers Enciclopedic (Academia Română), București, 2004, p. 143 
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La predarea temei „Limba și limbajul”, pentru a determina însușirile și funcțiile limbii și 

limbajului se propune poezia „Limba noastră” de A. Mateevici, 

„Limba noastră-i o comoară  

În adâncuri înfundată, 

Un șirag de piatră rară 

Pe moșie revărsată… 

Limba noastră-i numai cântec, 

Doina dorurilor noastre, 

Roi de fulgere ce spintec 

Nouri negri, zări albastre.”
1
  

Și „În limba ta”, Grigore Vieru: 

„În limba ta 

ți-i dor de mamă, 

și vinul e mai vin, 

și prânzul e mai prânz, 

Și doar în limba ta  

poți râde singur, 

Și doar în limba ta 

Te poți opri din plâns.”
2
 

Este aproape imposibil să întreprindem o analiză a unor stări afective precum bucuria, tristețea, 

frica, iubirea, gelozia, fără să facem apel, pentru ilustrare, la operele literare. Nu putem vorbi despre 

sentimentul geloziei fără să utilizăm cea mai desăvârșită ilustrare a geloziei, pe care o reflectă drama 

lui Shakespeare „Othello”. 

Othello simte o gelozie inimaginabilă sub influența intrigilor, a calomniilor și a acțiunilor 

perfide a lui Iago. O batistă a Desdemonei văzută în mâna lui Cassio devine o dovadă evidentă de 

trădare pentru gândirea sa înfierbântată. Othello devine o victimă a ambivalenței afective: dragoste – 

ură.
3
 

În literatură găsim și un șir de portrete caracteriale. Unul dintre cei mai mari creatori de 

caractere în literatura română este Caragiale. Tipurile create de el ne oferă ocazia de a pune în evidență 

puternicul determinism social al caracterului. Oamenii sunt văzuți ca exponenți ai mediului lor. 

Caracterul este strâns legat de calitățile volitive ale omului. De ce? Pentru că voința este o 

reglare conștientă și determinată de către om a activității sale. 

O etapă foarte importantă a acțiunii voluntare este concurența motivelor. Aici se ciocnesc 

„trebuie” și „nu vreau”, „aș dori” și „nu trebuie”, „a fi ori nu a fi”. Și aici, pentru a facilita procesul 

înțelegerii de către studenți a acestei acțiuni voluntare vom apela la monologul lui Hamlet care a 

devenit proverbial: 

„A fi ori a nu fi – iată întrebarea. 

Ce e mai nobil? Să te împaci cu soarta, 

Primindu-i loviturile supus, 

Ori să-i înfrunți urgia pân-la capăt 

Cu arma? A muri, a adormi 

Și nu mai mult. Să pui sfârșit prin asta”,
4
  

Ascultând versurile lui Vasile Alecsandri din pastelul „Miezul iernii” studenții trebuie să 

determine care tipuri de reprezentări sunt evocate: 

„În  păduri trosnesc stejarii! 

E un ger amar, cumplit! 

Stelele par înghețate, cerul pare oțelit, 

Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare 

Pare-un lan de diamanturi ce scârție sub picioare. 

Totul e în neclintire, fără viață, fără glas; 

                                                           
1 Mateevici, A.,  În zarea anilor, Editura Litera, Chișinău, 1998, p. 53 
2 Vieru, Gr.,  Rădăcina de foc, Editura Univers, București, 1988, p. 23 
3 Sălăvăstru, D., Didactica psihologiei, Polirom, Iași, 1999, p. 27, 91 
4 Pechelis, V., Potețialul intelectului, Cartea Moldovenească, 1976, p. 74 
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Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă nici un pas; 

Dar ce văd?.... 

În raza lunii o fantasmă se arată… 

E un lup ce se alungă după prada-i spaimântată.” 

Care este rolul cuvântului în procesul reprezentării?
1
  

Așa dar, utilizarea textelor literare contribuie la eficientizarea procesului didactic la Psihologie 

prin facilitarea înțelegerii mai profundă de către studenți a noțiunilor și termenilor psihologici.  

 

 

 

TEHNOLOGII MANAGERIALE PENTRU PROMOVAREA ETICII  

IN INSTITUȚIILE ȘCOLARE 

 

MIHĂILESCU Natalia, doctorand, lector universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan  Petriceicu Hasdeu”din Cahul, 

ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat, conferențiar universitar, 

Institutul de Științe ale Educației 

 

Abstract: A good manager is one who can form and maintain a high morale in the organization 

and who can organize work so that employees' professional expectations are met. For it is appropriate 

to fully capitalize on ethical management. According to Ronald Jeurissen, ethical management aims 

ultimately improving decision-making processes, procedures and organizational structures, so that the 

organization's activities is as much related to ethical principles. The instruments used are ethical 

codes and other "strategies" to lead the organization on the respect for morality. 

 

Pentru luarea unor decizii manageriale eficiente este neapărat important de a impune o conduită 

ce necesită a fi conformă cu anumite valori fundamentale, legi, principii, reguli adoptate de către 

manageri și subalternii acestora. De aici rezultă că, în management un rol important îl au 

componentele, ideile, modelele, conceptele eticii dar și tehnologiile manageriale care ajută la 

promovarea acesteia în instituțiile școlare. În continuare se vor descrie acele tehnologii manageriale 

care ajută la promovarea eticii în instituțiile școlare cum ar fi: consiliile și comitetele de etică; 

trainingul etic; codurile de etică; metodele de decizie etică. 

Conform cercetărilor efectuate de către V.Mureșan
1
, putem spune că comitetele de etică au 

început să se formeze în urmă cu aproximativ trei decenii în cadrul diferitor instituții și la diferite 

niveluri, împreună cu apariția codurilor etice. Astfel, au fost declarate instrumente instituționale de 

implementare a acestora.  

În România, legea nr.206/27.05.2004 cu privire la buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea științifică și tehnologică formează Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice. 

Dezvoltării Tehnologice și Inovării. Membrii acestui consiliu sunt oameni de știință și persoane ce 

activează și în institutele de cercetare. Funcțiile cestui Consiliu Național sunt: 

1. Stabilirea principiilor etice specifice domeniului de cercetere-dezvoltare; 

2. Elaborarea codurilor de etică pe domenii de activitate; 

3. Respectarea regulelor codului de etică și aplicarea de sancțiuni în cazuri de nerespectare; 

4. Formularea opiniilor și recomandărilor în legătură cu problemele de natură etică stârnite de 

către evoluția științei și a cunoașterii
2
. 

În acea perioadă în România, comitetele de etică aveau funcția de a duce observații referitor la 

respectarea codului etic în instituții.  

V.Mureșan
1 

afirmă că în învățământul universitar românesc au apărut comisii de etică în urma 

emiterii Ordinului Ministrului educației nr.4492/6.07.2005 care aveau funcția de a: 

a. Elabora cod de etică universitară. 

b. Analiza și soluționa reclamațiile și sesizările referitoare la abaterile de la etica universitară
3
. 

                                                           
1 Alecsandri, V., Pagini alese, Editura „Cartea Moldovei”, Chișinău, 1997, p. 184. 
2Mureșan V. Managementul eticii în organizații. Ediția a II-a. p.78 
3Ibidem, p.79 
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O carateristică importantă pe care o au comisiile românești de etică universitară este aceea că 

codul etic conține o listă de valori specifice instituției care variază parțial de la o universitate la alta. 

O altă tehnologie managerială care ajută la promovarea eticii este codul de etică. 

Constantinescu M. și Mureșan V. susțin că un cod de etică are scopul de a proteja o instituție de 

diferite prejudicii. Un cod de etică are următoarele funcții: 

1. Protejarea tuturor părților implicate; 

2. Sistematizarea și asigurarea coerenței comportamentului membrilor instituției. 

Codul de etică este un document care se bazează pe principii și valori morale comune
1
 și este și 

principalul instrument de educație morală. Prin intermediul codurilor de etică se contribuie la 

determinarea instituțiilor, organizațiilor de a nu pune accentul pe profit, ci pe interesele tuturor care 

sunt implicați în dezvoltarea instituțiilor sau organizațiilor. 

Constantinescu M. și Mureșaan V. diferențiază codul de etică de: 

a. Cod de bune practici – ceea ce reprezintă reguli de eficiență și de calitate profesională. 

b. Cod de conduită sau Cod de afaceri – reprezintă ansamblu de reguli de etică și de reguli de 

eficiență. 

Codul de etică reprezintă un document oficial și de durată a unei instituții sau organizații, care 

are o formă prescriptivă incluzând valori morale, principii, reguli morale care asigură autoreglarea 

instituției/organizației. Pentru ca un cod de etică să fie funcționabil este neapărat important de a alcătui 

un context care îl va face viabil. Acesta fiind sistemul de management al  eticii care va cuprinde 

următoarele elemente
2
: 

1. Training etic 

2. Birou de etică 

3. Comisie de disciplină 

4. Comitet de etică 

5. Audit de etică 

6. Ombudsman 

7. Hotline etic 

8. Management superior 

9. Cultură organizațională. 

Toate aceste elemente ajută la promovarea unui cod de etică eficient.  

În 2012 în Republica Moldova a fost aprobat Codul de etică și deontologie profesională a 

cercetătorilor și cadrelor didactice care are drept scop precizarea principiilor şi regulilor de conduită 

morală şi profesională obligatorii, stabilirea responsabilităţilor şi procedurilor naţionale necesare 

pentru asigurarea conformităţii activităţilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din Republica Moldova cu 

normele etice acceptate de către comunitatea ştiinţifică internaţională
3
. 

La 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67 este publicat Codul de etică al cadrului didactic. 

Prezentul Cod are drept scop:  

a) stabilirea unor standarde și reguli de conduită pentru cadrele de conducere, cadrele didactice 

şi cadrelor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar;  

b) creşterea prestigiului şi consolidarea autorităţii cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi 

cadrelor didactice auxiliare;  

c) instituirea unor standarde unitare de conduită a cadrelor didactice
4
. 

O altă tehnologie managerială cu privire la promovarea eticii este trainingul etic.  

Mureșan V. afirmă că trainingul etic este un proces formativ intensiv, în dependență de 

specificul instituției/organizației care are drept scop de a sensibiliza angajații din punct de vedere 

moral, pentru a respecta codul etic și valorile morale ale instituției; a dezvolta caracterul moral în 

concordanță cu cerințele instituției/organizației
5
.  

Pentru a reflecta în practică cele expuse mai sus, a fost aplicat un chestionar care a inclus și 

câtevai întrebări referitor la tehnologiile de promovare a eticii instituționale. Eșantionul cercetării a 

                                                           
1Constantinescu M., Mureșan V. Instituționalizarea eticii: mecanisme și instrumente. Editura Universității din București, 2013. p. 72-73 
2Ibidem, p.77 
3http://unasm.md/tc_userfiles/COD%20de%20etica%20si%20deontologie.PDF, data accesării 15.05.2016 
4http://www.ipp.md/public/files/Proiect_-_Codul_de_Etica_al_Cadrului_Didactic.pdf, data accesării 15.05.2016 
5Mureșan V. Managementul eticii în organizații. p. 92 

http://unasm.md/tc_userfiles/COD%20de%20etica%20si%20deontologie.PDF
http://www.ipp.md/public/files/Proiect_-_Codul_de_Etica_al_Cadrului_Didactic.pdf
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cuprins un număr de 20 de cadre didactice din cadrul Gimnaziului ”Mihai Eminescu” din or. 

Cantemir. Rezultatele fiind prezentate mai jos. 

La întrebarea: În instituția în care activați există documente ce precizează anumite standarde și 

reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic, personalul didactic auxiliar? 

Care este acest document și ce prevede?rezultatele sunt următoarele: 

Cadrele didactice implicate în ceretare au menționat că există astfel de documente cum ar fi:  

1. Regulamentul de ordine intern; 

2. Codul educației; 

3. Codul de etică al cadrului didactic. 

Aceste documente sunt cele care cel mai des le utilizează cadrele didactice cu scopul de a 

preciza anumite standarde, reguli de conduită a personalului de conducere, cadrelor didactice. Iar 

atunci când apare o problemă ce ține de încălcarea normelor de conduită, aceste sunt discutate la 

Consiliul de etică care există în instituție.  

La întrebarea despre acțiunile întreprise personal pentru promovarea / respectarea eticii 

profesionale cadrele didactice invocă promovarea seminarelor cu tematica respectivă; organizarea 

discuțiilor cu colegii pentru schimb de opinii și experiență; organizarea orelor de dirigenție în cazul în 

care este nevoie de a se implica și elevii; mese rotunde și training-uri cu astfel de tematică etc. 

La întrebarea: Ce tipuri de activități în domeniul eticii profesionale se promovează instituția 

Dvs.? rezultatele sunt prezentate în fig.1. 

 

 

Fig.1. Tipuri de activități ce promovează etica profesională 

 

Conform acestor rezultate, putem observa că în incinta Gimnaziului ”Mihai Eminescu” din or. 

Cantemir sunt organizate diferite tipuri de activități cu scopul de a promova etica profesională. 

Procentajul maxim îl acaparează monitorizarea respectărilor reglementărilor interne, ceea ce denotă că 

în această instituție regulamentul de ordine internă este respectat și actualizat conform Codului de 

etică al cadrului didactic.  



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

200 

 

D. Menzel considera că pentru a avea și a dezvolta o instituție a integrității trebuie neapărat să 

ținem cont de managementul eticii care se bazează pe patru tipuri de abordare strategică. Prima fiind 

bazată pe conformitate, ceea ce înseamnă că trebuie să ținem cont și să ne bazăm pe formularea și 

impunerea regulilor etice în instituție. A doua strategie se bazează pe includerea în cost, ceea ce 

rezolvă acțiunile neetice ca pe un factor de cost ce trebuie redus, minimizat sau eliminat. A treia 

strategia constă în învățare. Aici atenția este focusată pe procesele de training etic și asimilarea de 

dispoziții etice. Iar a patra strategie este bazată pe crearea unei culturi organizaționale de natură 

morală. Aceasta fiind considerată cea mai promițătoare dintre toate.  

Însă, pentru punerea în practică a acestor strategii este nevoie neapărat de a se cunoaște 

tehnologiile manageriale de promovare a eticii. Concluzia cercetărilor empirice întreprinse a fost aceea 

că training-ul etic e considerat metoda cea mai importantă în determinarea personalului didactic, 

managerial și cel auxiliar să respecte regulile etice
1
. 

 

 

 

CREATIVITATEA PEDAGOGICĂ – COORDONATĂ SEMNIFICATIVĂ 

ÎN DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

MIHAILOV Veronica, doctorand, cercetător ştiinţific,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Rezumat: Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare cadrului didactic 

pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de 

înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de 

învăţământ. 

Abstract: Creativity pedagogical model defines the qualities required the teacher to design and 

effective activities by exploiting its capabilities Innovations specific actions engaged in the 

educational system and process. 

 

Ritmul de dezvoltare al societăţii, fenomenul globalizării, cu toate faţetele sale, integrarea ţării 

noastre în structurile europene şi euro-atlantice, toate aceste condiţionări determină o schimbare în 

formarea/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Instruirea interactivă şi creativă redimensionează rolul şi ipostazele cadrului didactic în procesul 

de învăţământ actual.  

Termenul de creativitate care înseamnă ”a zămisli”, ”a crea”, ”a făuri”, ”a naște” a fost asimilat 

în limbile de circulație internaționala în a doua jumătate a secolului al XX-lea, deși în mod sporadic a 

fost utilizat și în perioada anterioară. 

Creativitatea pedagogică definește modelul calităților necesare cadrului didactic pentru 

proiectarea și realizarea unor activități eficiente, prin valorificarea capacităților sale de înnoire 

permanentă a acțiunilor specifice, angajate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ
2
. 

Autorul N. Jurcău precizează: ,,Creativitatea vizează abilitatea de rezolvare a problemelor într-

un mod original, competent şi adaptativ”
3
. Dar este una specială deoarece implica probleme la care nu 

exista răspunsuri simple, probleme pentru care răspunsurile populare sau convenţionale nu 

funcţionează. Creativitatea implică adaptabilitatea şi flexibilitatea gândirii. Creativitatea şi inteligenţa 

nu sunt contradictorii, ci sunt complementare, subliniază E. Landau - ,,creativitatea este în ierarhia 

aptitudiniilor umane o completare a inteligenţei”
4
. 

Ana Stoică afirmă că „fiecare persoană creatoare vine de fapt cu nota să proprie, având o 

dominantă specifică, în funcţie de înzestrarea sa, de experienţa acumulată, de nivelul creativităţii, 

domeniul de manifestare şi de multe alte condiţii. Există o infinitate a formelor particulare de structuri 

                                                           
1http://www.scritub.com/management/Managementul-etic-al-organizat16416111823.php data accesării 15.05.2016 
2Herța D. M., Ciocănel C., Dezvoltarea creativităţii în învăţământ (articol publicat pe site-ul 
http://www.asociatia-profesorilor.ro/dezvoltarea-creativitatii-in-invatamant.html. 
3Jurcău N., (coord.), Psihologia educaţiei, Editura U.T. Pres, Cluj-Napoca, 2001 
4 apud Oprscu V., Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983, p. 234 

http://www.scritub.com/management/Managementul-etic-al-organizat16416111823.php
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psihice pe care le pot căpăta persoanele creatoare: nu se poate vorbi de un tip al creatorului, ci de 

diferite tipuri, ba mai mult încă, de individualităţi specifice ale creatorului”
1
. 

Factorul esenţial în stimularea demersului creator este cadrul didactic (educator, învăţător, 

profesor) prin caracteristicile personalităţii sale, prin conduita sa profesională prin atitudinile 

manifestate în clasă sau în afara ei faţă de personalitatea şi comportamentul elevilor. Cadrul didactic 

creativ asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii şi ale celorlalţi parteneri în educaţie 

(elevi, părinţi), creează oportunităţi pentru autoeducaţie, încurajează gândirea convergentă şi 

divergentă. El îi stimulează pe elevii săi să caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi 

soluţii pentru probleme care se pot rezolva în manieră rutinieră, să asocieze imagini şi idei, să 

formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale, să genereze idei şi să dezvolte ideile altora. 

Personalitatea creativă de tip pedagogic presupune astfel proiectarea şi realizarea capacităţii de 

organizare a unor: “repertorii de procedee euristice şi imaginitive educate în sensul atitudinilor 

creative”; tehnici de organizare a atitudinilor creative şi de deblocare a acestora pentru atingerea unor 

stadii productive la niveluri de creativitate superioară; strategii manageriale de “expansiune a formelor 

de învăţare creativă”, angajate la nivel de educaţie permanentă
2
. 

Tabloul atitudinilor şi comportamentelor specifice fenomenului creativ întâlnite la cadrele 

didactice se bazează pe un stil de muncă creativ în mare parte ce are la bază dăruire totală, dorinţa de a 

face lucrurile bine, capacitatea de concentrare a atenţiei pe perioade lungi de timp, implicit 

distributivitatea atenţiei, capacitatea de a abandona ideile neproductive, tenacitate, dorinţa de a munci, 

descoperi şi a educa valorile cu perseverenţă, depăşirea tiparelor învechite în educaţie (inclusiv al 

formalităţii spaţiului destinat învăţării – clasa) şi nu în ultimul rand desăvârşirea profesională prin 

etică, conţinuturi  ştiinţifice noi, moderne, practică reflexivă, formare continuă, disciplină riguroasă şi 

organizare personală. 

Este în general acceptată supoziţia că numai cadrele didactice creative determină dezvoltarea 

creativităţii elevilor. Un pedagog creativ iese din rutinele didactice, diversifică solicitările, valorifică 

potenţialul creativ al elevilor, creează competenţe specifice acestora. Tehnicile de învăţare creativă ar 

trebui să constituie o componentă de bază în formarea permanentă a cadrelor didactice iar atitudinile 

creative o componentă a personalităţii lor care trebuie depistată şi susţinută permanent. Îngrijorător 

este faptul că în urma unui studiu efectuat de Ana Stoica 
3
, s-a constatat că atât elevii cât şi profesorii 

apreciază în mai mare măsură atitudinile necreative. Dintre aceste două categorii, elevii sunt cei care 

apreciază mai mult decât profesorii atitudinile creative. Acest lucru nu poate fi extins totuşi asupra 

tuturor cadrelor didactice.  

Calităţile actului creator după Mihaela Roco
4
 constă în: 

 Productivitatea – numărul mare de idei, soluţii, produse realizate cu un minimum de 

materiale; 

 Utilitatea – vizează rezultatele acţiunii; 

 Eficienţa – caracterul economic al performanţei, randamentul acţiunii şi performanţele care 

se pot obţine prin folosirea rezultatelor activităţii creatoare; 

 Valoarea – produsele trebuie să aibă însemnătate din punct de vedere teoretic şi practic, să 

fie recunoscute în plan social; 

 Ingeniozitate – eficacitatea metodelor de rezolvare; 

 Noutatea – distanţa în timp a ideilor şi lucrurilor, dacă sunt recente; 

 Originalitatea – raritatea ideilor, soluţiilor şi a produselor. 

Maria Roibu evidenţiază faptul că ,,profesorul este cel care stabileşte metode constructive de 

dobândire a cunoştinţelor, iar metodele trebuie axate, în principal, pe colaborare, acesta devenind mai 

degrabă animator şi administrator de săli de clasă decât formator ex-catedra”
5
. 

Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul proiectării educaţiei/instruirii, care 

presupune valorifcarea etapelor de pregătire-incubaţie-iluminare-verificare a modului de realizare a 

lecţiei, orei de dirigenţie etc. 

                                                           
1 Stoica A., Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 6. 
2 Popescu-Noveanu P., Dicţionar de psihologie, Bucureşti: Editura Albatros 1978, p.157. 
3 Stoica A., Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti,1983. 
4 Roco, M., Stimularea creativităţii tehnico-ştiinţifice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 
5 Roibu M., Empatia în educaţie.Necesităţi pedagogice moderne, Colecţia New School, Bucureşti, 2008, p. 34. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

202 

 

Primele două etape – pregătirea şi incubaţia – impugn un anumit (auto)control pedagogic, 

exercitat de cadrul didactic în diferite contexte educaţionale. El reorientează tensiunea psihologică a 

elevului într-o direcţie constructivă, favorabilă realizării produsului creator vizat. 

Etapa iluminării presupune înţelegerea deplină a situaţiei didactice/educative create, stimulînd 

decizia originală şi eficientă, condensată afectiv într-un anumit moment de eliberare, “la care nu se 

poate ajunge dacă lipsesc premisele obţinute în faza de incubaţie”
1
  

Etapa verificării definitivează procesul creator, exprimat printr-un produs specific (simbol, 

obiect, acţiune, relaţie socială etc.) care respectă particularităţile domeniului de referinţă (ciclu, 

disciplină de învăţămînt etc.), acţionînd la nivelul perfecţionării corelaţiei educator-educat în mediul 

şcolar şi extraşcolar. 

Procesul creator implică sesizarea şi rezolvarea unor probleme prin următoarele operaţii
2
 

 definirea tipului de problemă; 

 avansarea unor soluţii virtuale;  

 aprecierea ipotetică a soluţiilor probabile;  

 (re)actualizarea cunoştinţelor şi capacităţilor necesare;  

 alegerea soluţiei optime pe criteriul originalităţii şi al eficienţei; 

 aplicarea soluţiei optime;  

 verificarea modului de rezolvare a problemei la nivel social. 

După S. Cristea funcţia pedagogică a creativităţii orientează, în mod special: realizarea a două 

acţiuni complementare
3
: elaborarea unui model de educare a creativităţii; proiectarea unei învăţări 

creative. 

 Elaborarea unui model de educare a creativităţii presupune valorificarea, la diferite niveluri 

de generalitate, a raportului funcţional existent între comportamentul creativ şi flexibilitatea 

gîndirii creatoare. 

 Proiectarea învăţării creative presupune anticiparea unor strategii manageriale deschise 

prin: clarificarea scopului învăţării creative (la nivelul interacţiunii dintre operativitatea 

intelectuală-performanţa şcolară-restructurarea permanentă a activităţii de instruire); 

stabilirea sarcinilor cadrelor didactice în condiţiile învăţării creative (individualizarea 

fiecărei secvenţe prin procedee de aprobare, încurajare a spontaneităţii, stimulare a 

potenţialului minim-maxim, amendare a superficialităţii); crearea unei atmosfere afective 

optime pentru anularea treptată a factorilor de blocaj (teamă, tensiune, imitaţie, conformism, 

criticism); valorificarea psihologică deplină a corelaţiei profesor-elev la nivel moral-

intelectual-tehnologic-estetic-fizic. 

Fiinţa complexă a cadrului didactic din ziua de azi şi profesionalizarea muncii lui solicită 

permanent actualizarea şi perfecţionarea aptitudinilor de bază şi a celor speciale pentru educaţia 

prezentului şi viitorului copiilor noştri - elevii acestora, care-şi vor dezvolta în egală măsură gândirea 

de tip mixt logico-creativă. 

Analizând toate aceastea putem considera creativitatea ca fiind o capacitatea complexă care face 

posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constitund un progres în planul social. 

Astfel putem conchide, din perspectiva dezvoltării creativităţii pedagogice a cadrelor didactice 

prin faptul definirii modelului calităţilor necesare pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi 

eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la 

nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Landau, E., Psihologia creativităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 70. 
2 Cristea S.Creativitatea pedagogică. Didactica Pro…nr 1 (53), 2009, p.54. 
3 idem p.56 
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INFLUENŢA MODALITĂŢILOR DE GESTIONARE A TIMPULUI ŞCOLAR ASUPRA 

PERFORMANŢELOR ELEVILOR 

 

MUSTE Delia, doctor, lector universitar, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

Abstract: Time is one of the most valuable resources that humanity has it and is used according 

to a personal perception. Time management is a set of norms, values, principles and good practice 

witch contribute to the organizational skills development, in order to improve the quality of our lives . 

A correct time management will form the ability to resolve different tasks in a very short time and 

focusing on selection of the many activities on the priority and considered especially important. Based 

on three clear directions for action: planning, organization and control, time management intends to 

introduce the concept of individual performance, represented by expanding the ability to use rational 

and productive time in accordance with the personal level of acquisition and also with personal 

resources. One possibility in preschool effective time management is using tan activity calendar, 

resulted in a panel covering different types of tasks, practical ways of solving a problem, the order of 

tasks, the name of the child responsible for the smooth running of action and the priority tasks. 

 

Timpul reprezintă una dintre cele mai valoroase resurse de care omenirea dispune şi pe care le 

exploatează în mod permanent în folos propriu. Cu toate acestea, secolul XX, supranumit şi secolul 

vitezei, semnalează numeroase situaţii în care timpul este considerat a avea „capacitate de 

comprimare”, precum şi numeroase dificultăţi întâmpinate de oameni, atunci când încearcă să îşi 

desfăşoare toate activităţile într-o manieră cât mai eficientă. Ca urmare a acestui fapt, în cadrul 

domeniilor specifice s-a conturat necesitatea elaborării unui set de norme şi reguli care să stea la baza 

utilizării corecte a resurselor temporale.  

Dacă intenţionăm să oferim o definiţie a timpului, considerăm necesar să alegem una care să 

concorde cu intenţiile noastre ulterioare. Astfel, definim timpul ca o durată limitată considerată în 

raport cu utilizarea care i se dă.
1
 

Managementul timpului reprezintă un set de norme, valori, principii şi bune practici, care, în 

manieră conjugată, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de organizare temporală a activităţilor ce ne 

revin, astfel încât să putem contribui la înbunătăţirea calităţii vieţii noastre şi a celor din jur. O corectă 

manageriere a timpului trece dincolo de simpla abilitate a subiectului de a rezolva foarte multe sarcini 

într-un timp foarte scurt şi se axează cu părecădere pe selectarea din numeroasele activităţi pe cele 

considerate prioritare şi, mai ales,  importante.
2
 

Având la bază trei direcţii clare de acţiune: planificare, organizare şi control, managementul 

timpului îşi propune să introducă noţiunea de eficacitate individuală, reprezentată prin dezvoltarea 

capacităţii de a utiliza timpul în mod raţional şi productiv, în conformitate cu ritmul personal de 

achiziţie, dar şi cu  resursele personale ale celui implicat. 

Stiinţa a luat în calcul şi nevoia de a analiza în profunzime fenomenul organizării timpului şi, 

astfel, s-a ajuns la elaborarea unor legi generale, care să confirme importanţa gestionării timpului, dar 

şi statutul acestuia în viaţa noastră, sau capacitatea sa de a ne influenţa viaţa şi activitatea. Dintre legile 

gestionării timpului amintim: 

- activităţile fracţionate excesiv, conduc la instalarea senzaţiei că executarea lor durează mai 

mult timp; 

- nivelul crescut de interes implicat în rezolvarea unei sarcini conduce la aprecierea timpului 

alocat sarcinii respective ca fiind mai scurt; 

- momentele de aşteptare inserate în cadrul rezolvării unei sarcini sunt percepute ca fiind 

cronofage; 

La nivelul activităţilor cu caracter instructiv-educativ realizate în mediul şcolar, aspecte legate 

de organizarea timpului de instruire, precum şi a celui destinat rezolvării sarcinilor organizatorice pot 

                                                           
1 Deaconu, A.,Podgoreanu, S.,Rasca, L. 2004.  Factorul uman şi performanţele organizaţiei, Bucureşti: Editura ASE  
2 Froyen, L.A., Iverson, A.M. 1999. School wide and Classroom Management. The Reflective Educator-Leader. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall 
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fi discutate în detaliu, în scopul facilitării dezvoltării unei conduite operative, specifică atât cadrului 

didactic cât şi şcolarului în sine.  

Managementul eficient al timpului de instrucţie se bazează pe o serie principii de organizare a 

activităţilor specifice, precum: 

1. Planificarea prealabilă a activităţilor.  

În cadrul activităţilor specifice şcolarului mic, cea mai utilă modalitate de a forma abilităţi de 

organizare eficientă a timpului este reprezentată de elaborarea unei liste cu sarcinile necesar a fi duse 

la bun sfârşit pe parcursul unei unităţi specificate de timp. Aceste pot lua forma unor liste de sarcini 

zilnice sau săptămânale, care oferă posibilitatea înregistrării randamentului lui, precum şi a ritmului de 

activitate sau a nivelului de progres obţinut. O astfel de abordare contribuie la dezvoltarea 

deprinderilor de triere a sarcinilor în funcţie de importanţa acestora, de impactul lor, de termenul 

limită de finalizare şi se pot constitui în veritabile deprinderi organizatorice, a căror utilitate să se 

întindă dincolo de  perioada şcolarităţii, până la maturitate. În acest mod, activităţile desfăşurate în 

şcoală capătă şi mai multă utilitate în  sprijinirea actului de formare a unei personalităţi caracterizate, 

printre altele, de eficienţă în acţiune. 

2. Stabilirea scopurilor şi priorităţilor 

În mediul educaţional activitatea didactică este organizată şi coordonată de către cadrele 

didactice. Însă acest aspect nu exclude aportul copiilor la stabilirea unor direcţii de acţiune în stabilirea 

de comun acord cu adultul a modului efectiv de elaborare a  sarcinilor de învăţare stabilite pentru ziua 

respectivă. Acest tip de acţiune are multiple beneficii în ceea ce priveşte sublinierea existenţei unei 

permanente necesităţi de analiză a sarcinilor de lucru şi de constituire a unui sistem de clasificare a 

acestora.
1
 Astfel, treptat, în funcţie de importanţa temei, de complexitatea ei, de timpul alocat 

rezolvării acesteia sau de tipul de efort implicat, şcolarii vor fi încurajaţi să decidă importanţa fiecăreia 

dintre sarcini. La început vor fi sprijiniţi de  cadrele didactice, iar mai apoi decizia se va afla tot mai 

mult în mâna acestora, care vor hotărî asupra modului de realizare a unor minisecvenţe de instruire. 

3. Consemnarea ratei de progres 

Conştientizarea nivelului de progres înregistrat reprezintă atât pentru adulţi cât şi pentru copii 

un puternic factor motivaţional. Importanţa consemnării ritmului de achiziţie şi a nivelului de 

rezolvare a sarcinilor derivă din necesitatea raportării corecte a  şcolarului la posibilităţile proprii. 

Astfel, pe măsură ce este bifată rezolvarea fiecărei sarcini, creşte încrederea în forţele proprii a 

copilului şi se instalează determinarea de a continua procesul instructiv
2
. 

Acest tip de motivaţie pote fi dublat, dată fiind vârsta copiilor, cu unele recompense materiale. 

Sunt binevenite atât recompensele simbolice (buline, steluţe etc.), cât şi recompensele dulci sau 

pauzele scurte pentru revigorare (în care pot fi organizate jocuri recreative). 

4. Organizarea spaţiului destinat activităţii 

Oricare ar fi spaţiul destinat  activităţilor cu specific instructiv-educativ sau ludic, principiul 

după care se ghidează organizarea lui este eficienţa. Valenţele organizării eficiente a spaţiului sunt 

multiple, pornind de la economisirea de timp, pâna la punerea la dispoziţia şcolarilor a materialelor 

necesare şi instruirea acestora cu privire la modul de utilizare a lor. Materialele didactice aflate la 

îndemâna copiilor sporesc abilităţile de sistematizare şi de manifestare a opţiunilor, în funcţie de 

nevoile imediate sau de tipul de sarcină ce urmează a fi dusă la îndeplinire. 

Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un astfel de spaţiu sunt: 

- categorizarea materialelor în funcţie de tipul de activităţi în care pot fi utilizate (materiale de 

construcţie, materiale destinate abilităţilor manuale, materiale destinate activităţilor muzicale, 

cărţi pentru copii etc); 

- păstrarea permanentă a locurilor destinate anumitor materiale, pentru a facilita accesul rapid al 

şcolarilor la acestea; 

- organizarea spaţiilor la nivelul de acces al copilului, ca să nu aibă nevoie de ajutorul adultului 

pentru a ajunge la acestea; 

- crearea unei rutine clare în ceea ce priveşte utilizarea materialelor dorite şi returnarea lor în 

locul destinat; 

                                                           
1 Iucu, R. 2001. Managementul si gestiunea clasei de elevi, Iaşi: Editura Polirom  
2 Marcu S., Gavra R., Bocoş-Bintinţan M. D. 2008. Comunicarea şi managementul conflictului, Piteşti: Editura Paralela 45  
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Toate aceste cerinţe derivă din necesitatea dezvoltării la şcolarul mic a unui mod cât mai 

economicos din punct de vedere al timpului de rezolvare a sarcinilor şi, totodată, de învăţare. 

Beneficiile multiple ale unei astfel de abordări se vor concretiza în formarea unor abilităţi de 

manageriere a timpului, care se vor răsfrânge, ulterior şi asupra calităţii sale de şcolar mare sau asupra 

viitoarei cariere. 

O posibilitate efectivă de organizare a  timpului şcolar o reprezintă calendarul activităţilor, 

concretizat într-un panou care să cuprindă tipurile de sarcini, modalitatea concretă de realizare a 

sarcinii, ordinea efectuării sarcinilor, responsabilul pentru bunul mers al acţiunii de rezolvare de 

sarcini şi prioritatea sarcini respective. Desfăşurat sub formă de joc, momentul planificării timpului de 

instruire beneficiază de valenţe multiple: 

o valorizează cunoştinţele anterioare ale şcolarilor, legate de tipurile de activităţi de învăţare; 

o exersează abilităţile de numeraţie; 

o creşte nivelul implicării motivate a şcolarului în activitate, prin responsabilizarea acestuia;
1
 

o formează deprinderi de analiză a unei situaţii de fapt. 

Redăm în continuare, un posibil model de realizare a activităţii de planificare a timpului de 

învăţare: 

Domeniul de activitate Mod de realizare Ordinea 

sarcinilor 

Responsabil Prioritatea 

sarcinilor 

Reprezentare simbolică a 

activităţii 

Afişarea exactă a 

sarcinii de lucru ce 

urmează a fi realizată 

Reprezentare 

numerică 

 

Fotografia 

celui 

responsabil 

Sarcini 

importante  

 

Sarcini 

cotidiene 

 

Sarcini mai 

puţin 

importante 

 

Concluzii 

Formarea abilităţilor de organizare a timpului, dobândite într-un cadru instituţionalizat, cu 

sprijinul cadrului didactic vor putea fi valorificate cu succes şi în cadrul familiei. Pornind de la simple 

exerciţii de stabilire a unui program şi de a prioritiza acţiunile ce urmează să fie desfăşurate, vom evita 

momentele de amânare a unor sarcini ce îi revin şcolarului mic şi despre care acesta afirmă ca „le va 

îndeplini mai târziu, nu ştie cum să procedeze” etc. 

Aceste acţiuni şi stabilirea riguroasă a unui plan nu trebuie să acapareze întreaga activitate a 

şcolarului, fie desfăşurată în şcoală, fie în familie. Vor exista şi momente ce nu necesită organizare sau 

care nu se pretează la o astfel de abordare. Se impune cu necesitate a se păstra o pondere echilibrată 

între aspectele organizaţionale şi cele ludice, de care copilul are foarte multă nevoie, pentru a se 

dezvolta armonios, conform vârstei sale şi a necesităţilor proprii.
2
  

 

 

 

EFICIENŢĂ VS EFICACITATE ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL 

 

NASTAS Svetlana, doctor, 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  

 

Abstract: This material get discusses two concepts efficiency and effectiveness. The concepts 

are reported to the quality of education in secondary school education. The investigative demarche of 

the concepts are comparative one and to transfer experiences from other domains, which enumerate 

the role in the educational process. 

                                                           
1 Muste, D. 2012. Stimularea motivaţiei la elevi prin intermediul unui program educaţional specific. Cluj-Napoca: Presa Universitară 

Clujeană  
2 Wallen, J.K, Wallen, L.1989. Effective classroom management. Boston: Allyn & Bacon, Inc.  
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Procesul educaţional reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţămînt, iar definiţia 

generică poate fi: activitatea instructiv-educativă complexă, desfăşurată în mod organizat şi sistemic 

de elevi şi profesori în şcoală, prin care elevii dobîndesc un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, 

capacităţi, competenţe, achiziţii intelectuale şi motrice, prin care îşi formează concepţia despre lume, 

convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum şi aptitudinile de cunoaştere, cercetare şi creaţie. 

Procesul educaţional, în abordarea lui M. Manolescu
1
, sintetizează următoarele definiții: este o 

activitate progresivă, planificată, sistematică, metodică şi intensivă de acces la cunoaștere şi acțiune, 

pusă sub controlul personalului didactic, bazată pe selecționarea strictă a conținuturilor şi pe efortul 

personal al elevului; o formă sistematizată şi organizată de desfășurare a ansamblului procesual 

predare - învăţare, orientată finalist, transpusă pragmatic într-o serie de metode şi procedee şi supusă 

legilor evaluării; o activitate instructiv-educativă complexă desfășurată în mod sistematic şi organizat 

de către elevi şi profesori, care conduce la înzestrarea elevilor cu un sistem de cunoștințe, deprinderi, 

capacitați, atitudini şi valori, adica competenţe pe baza cărora ei dobîndesc cunoașterea științifică a 

realității, îşi formează concepția despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum şi 

aptitudinile de cercetare şi creație. 

În învăţămîntul general secundar, activitatea instructiv-educativă este orientată spre cunoaşterea 

şi asimilarea unui sistem de valori precizat, prin multiple produse curriculare. Cunoaşterea 

corespunzătoare procesului educaţional este mijlocită didactic, graţie strategiilor de instruire şi 

autoinstruire proiectate şi utilizate de cadrele didactice, care sprijină elevul în descoperirea 

adevărurilor cunoscute. Cunoaşterea didactică are caracter ştiinţific  şi ea avansează o dată cu 

derularea activităţilor de învăţare şi predare, cărora li se adaugă evaluări continue, sistematice, ce se 

constituie în premisele activităţilor de reglare şi optimizare ale procesului. 

Activităţile instructiv-educative se desfăşoară într-un context didactic concret, bine determinat, 

în interiorul căruia intervin anumite variabile; unele dintre acestea sînt bine cunoscute şi valorificate, 

altele pot fi identificate, iar altele sînt aleatorii. Acestea din urmă trebuie acceptate aşa cum sînt, iar 

celelalte două categorii trebuie menţinute sub control şi adaptate nevoilor concrete ale procesului 

didactic. Astfel, fiecare acţiune instructiv-educativă prezintă o serie de caracteristici: 

 Angajează activitatea binomului educaţional; 

 Vehiculează un conţinut ideatic purtător de mesaje educaţionale; 

 Vizează motivarea elevilor prin conştientizarea obiectivelor educaţionale care urmează să fie 

realizate; 

 Se desfăşoară în conformitate cu anumite principii, reguli şi norme didactice; 

 Recurge la valenţe psihopedagogice şi metodice ale unor metode şi mijloace de învăţământ; 

 Este orientată de finalităţi educaţionale, concretizate în performanţe şcolare, care urmează să 

fie evaluate
2
. 

Didactica modernă concepe procesul educaţional ca activitate de predare-învăţare. Rolul 

prioritar revine cadrului didactic care este centrat pe corelaţia dintre acţiunea iniţială de predare şi cea 

ulterioară sau simultană, de învăţare, orientată pe direcţia transformării personalităţii elevului. 

Didactica postmodernă concepe procesul educaţional ca activitate de predare – învăţare - 

evaluare, proiectată în sens curricular prin centrarea pe obiective şi realizarea corespondenţei 

pedagogice dintre obiective – conţinuturi – metodologie - evaluare. În literatura de specialitate din 

ultimii ani, educaţia este supusă legii calităţii, respectiv, calitatea educaţiei reprezintă totalitatea 

caracteristicilor unui furnizor şi ale programului acestuia prin care sînt îndeplinite aşteptările 

beneficiarilor şi a standardelor de calitate. Necesitatea concretizării conceptului de calitate în educaţie, 

în procesul educaţional derivă din flexibilitatea acestuia în funcţie de valorile promovate în societate la 

nivelul instituţiei şcolare, politicii şi strategiei educaţionale existente la nivel naţional, situaţia 

existentă, dar şi evoluţia conceptului în plan internaţional. Conform Codului educaţiei, Art.3, calitatea 

în învăţămînt – ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale ofertanţilor acestuia, prin 

care sînt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate, dar concretizat la 

                                                           
1 Manolescu M.  Procesul de învăţămînt. Disponibilă la:  http://cis01.ucv.ro/DPPD/PROCESUL%20DE%20INVATAMANT-19%20martie-

manolescumanole.pdf 
2 Ionescu M., Radu I. ş.a. Didactica modernă. Ed. a II-a. Cluj-Napoca: Dacia, 2001. 240 p. 

http://cis01.ucv.ro/DPPD/PROCESUL%20DE%20INVATAMANT-19%20martie-manolescumanole.pdf
http://cis01.ucv.ro/DPPD/PROCESUL%20DE%20INVATAMANT-19%20martie-manolescumanole.pdf
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nivel de proces
1
, după afirmaţia lui A. Dumitriu, calitatea poate fi definită ca un demers care conduce 

la învăţare eficientă, la cunoştinţe, abilităţi şi competenţe profunde şi durabile ale elevilor prin 

planificarea şi realizarea eficientă a rezultatelor aşteptate ale învăţării, monitorizarea, evaluarea internă 

/ externă a rezultatelor şi prin îmbunătăţirea continuă
2
. 

Astfel, pentru a reflecta calitatea procesului în învăţămîntul secundar general solicită 

exploatarea conceptelor de eficienţă şi eficacitate. 

 

Eficienţa. Procesele din educaţie şi problemele identificate sînt analizate în mod 

obligatoriu şi din punctul de vedere al eficienţei investiţiei banului public, unul dintre obiectivele 

Strategiei fiind acela de a obţine calitate maximă din fondurile alocate educaţiei. 

Principiul strategiei „Educaţia-2020”
3
 

 

Asigurarea calităţii – încrederea societăţii că sistemul de învățământ general răspunde 

aşteptărilor, asumîndu-și un set de acţiuni necesare, cheltuieşte banii publici în chip eficace (care 

produce efectul scontat, care dă un rezultat pozitiv) şi eficient (costul este raportat la valoarea 

produsului; obiective atinse/resurse consumate). Cu toate că definiţiile prezente în unele dicţionare 

tratează similar noţiunile de eficienţă şi eficacitate (DEX, 1998, ş.a.), acestea nu sînt sinonime. În 

numeroase lucrări de specialitate, dar mai ales în practică, se produc confuzii, cei doi termeni fiind 

folosiţi adesea cu acelaşi sens. Astfel, este necesară o lămurire a acestor noţiuni între care există atît 

deosebiri de nuanţă, determinate de natura etimologică, cît şi deosebiri în ceea ce priveşte conţinutul 

lor în economie, dar şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

 

Tabel.1. Consemnarea sensurilor pentru eficienţă şi eficacitate 

Eficienţă  

 

Eficacitate  

în limba engleză 

efficient pentru eficient 

Eficienţă = a face lucrurile cum trebuie  

(doing things right)  

effective pentru eficace 

Eficacitate = a face lucrurile care trebuie  

(doing the right things) 

dicţionare 

randament. ♦ ~ economică = raportul dintre 

rezultatele obținute în activitatea economică și 

eforturile depuse  

(MDN, 2000) 

 calitatea de a produce efectul (pozitiv) așteptat 

 

 

(DEX, 2009) 

în economie 

 

Eficienţa înseamnă a obţine anumite rezultate 

prestabilite cu un consum minim de resurse sau a 

obţine rezultatele maxime posibile cu o cantitate 

prestabilită de resurse. 

Oxford Dictionary of Economics
4
 

rezultat/efort, unde rezultatul se constituie în 

fructul acțiunilor întreprinse în urma consumului 

a diferite resurse, iar efortul reprezintă resursele 

consumate (materiale, oameni, timp, bani) 

Eficient = R (un raport bun Rezultat/Efort) 

                E 

rezultatul obținut / rezultatul planificat(dorit) 

 

 

 

Eficace =  R 

                 T  
(un raport bun Rezultat/Timp utilizat) 

 

                                                           
1 Codul educaţiei al Republicii Moldova. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art Nr: 634 . Data intrării în vigoare: 

23.11.2014 
2 Dumitriu A. (coord.) Caliate în educaţie. Bucureşti 2011. 73 p. 
3 Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”. Chilinău, 2014 
4 The Oxford Dictionary of Economics. Ed. John Black, Oxford University Press. eNotes.com. 2006. Disponibil la: 

http://www.enotes.com/econencyclopedia 

http://www.enotes.com/econencyclopedia
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Cercetătorul suedez prezintă eficienţa ca fiind 

raportul dintre nivelul minim de resurse teoretic 

necesare pentru a desfăşura activităţile dorite într-

un sistem dat (companie) şi resursele efectiv 

consumate. 

 Stefan Tangen (2005)
1
 

În viziunea generală a cercetătorilor români 

eficacitatea se referă numai la dimensiunea 

rezultatelor activităţii companiei. Aceasta este 

reprezentată de raportul dintre rezultatul obţinut si 

obiectivul de atins. 

Claudiu Marian Gruian (2010)
2
 

principii  

(Şt. Bădescu)
3
 

Principiul lui Parkinson3 (deadline-urile) are la 

bază celebra lege Parkinson (1957). Acest 

principiu spune că percepţia asupra unei sarcini 

va creşte în importanţă şi complexitate direct 

proporțional cu timpul alocat finalizării acesteia. 

Adică, cu cât vei avea un deadline mai scurt 

pentru a termina un anumit lucru, cu atât vei fi 

mai eficient şi mai focalizat pe terminarea lui. Cu 

cât timpul alocat creşte, va creşte şi presiunea 

mentală asupra ta şi vei percepe respectiva 

sarcină mult mai grea decât este de fapt. Asta se 

poate traduce în felul următor: rezultatele 

sarcinilor cu deadline-uri mai scurte sînt aproape 

întotdeauna egale sau mai bune decât în cazul 

termenelor limită lungi. 

Principiul Pareto2 (sau regula 80/20). Această 

lege extinsă la scară largă după un secol (1906) 

poate fi sumarizată foarte simplu: 80% din 

rezultate sunt efectul a 20% din efortul depus. Se 

poate spune că, 20% din oameni câştigă 80 % din 

bani; 20% din clienţi aduc 80% din venituri, etc. 

În practică sunt de făcut 2 lucru simple:  

 aflăm care sunt cele 20% din acţiuni care 

produc 80% din rezultate şi ne 

concentrăm asupra lor; 

 aflăm care sunt cele 20% din sursele care 

ne cauzează 80% din probleme şi ne 

concentrăm pe eliminarea lor.  

Cu ajutorul metodei Pareto, acţiunile asupra 

cărora ne vom concentra efortul, vor avea un efect 

de eficacitate. 

 

Abordarea calităţii procesului educaţional în învăţământului secundar general din Republica 

Moldova prin prisma eficienţei şi eficacităţii este legată de convergenţa sistemică europeană, de 

facilitarea circulaţiei internaţionale în formarea tinerei generaţii, viitoarea forţă de muncă, ce 

presupune recunoaşterea diplomelor. Eficacitatea fără eficienţă nu este benefica deoarece consumi 

prea multe resurse, chiar daca ajungi în cele din urma la rezultatul dorit. Nici eficienta singura nu 

rentează (nu este productivă). Ştefan Bădescu propune şi o ecuaţie constituită din cele două cuvinte, 

devenite concepte.  

Eficienţă + Eficacitate = Excelenţă
4
 

 

Asigurarea calităţii face parte din managementul calităţii, un întreg ansamblu de măsuri care au 

drept scop ca procesul educaţional din învăţămîntul secundar general să planifice obţinerea calităţii, 

să-i determine parametri, s-o măsoare şi să dovedească rezultatul obţinut. Astfel, pentru a se crea un 

sistem de asigurare a calităţii a procesului educaţional vizează implicaţii anterioare în sistemul de 

management al calităţii în învăţămîntul general. Prin urmare, conceptele eficacitate şi eficienţă îşi 

lărgesc zona de influență (de la calitatea procesului educaţional la sistemul de management al calităţii 

) şi vizează atât productivitatea, cât şi celelalte laturi ale performanţei fiind general aplicabile tuturor 

obiectivelor pe care instituţia le are de atins. Modelul celor 3 P (Productivitate, Profitabilitate şi 

Performanţă), elucidat de  S. Tangen, 2005, ne prezintă o abordare integrativă a elementelor 

performanţei identificate de diferiţi autori şi ne ajută să înţelegem de unde „izvorăşte”, cum „se 

formează” performanţa instituţiei, dar şi a procesului educaţional şi care sînt principalii factori care o 

influenţează. 

 

                                                           
1 Tangen, S., Demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54, Nr. 
1, 34-46, 2005 
2 Gruian C. M. Ce înţelegem prin performanţa companiei? Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 

4/2010. p. 243-255 
3 Bădescu Şt. Eficienţă vs eficacitate. Disponibil la:http://www.accedio.ro/uploaded_img/accedio/ro/Newsletter/Eficienta_vs_Eficacitate.pdf 
4 Bădescu Şt. Eficienţă vs eficacitate. Disponibil la: 

http://www.accedio.ro/uploaded_img/accedio/ro/Newsletter/Eficienta_vs_Eficacitate.pdf 

http://www.accedio.ro/uploaded_img/accedio/ro/Newsletter/Eficienta_vs_Eficacitate.pdf
http://www.accedio.ro/uploaded_img/accedio/ro/Newsletter/Eficienta_vs_Eficacitate.pdf
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FORMAREA CULTURII ECONOMICE LA ADOLESCENT  ÎN CADRUL EDUCAȚIEI 

FAMILIALE 

 

OLOIERU Anastasia, doctorand,  

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” 

 

Abstract: Adolescence, between 12-18/20 years is a transitional stage between childhood and 

adulthood, is considered a milestone in human psychological development, as it involves lots of 

changes biological, psychological, cognitive, etc. Methods and strategies of family education of 

adolescents must be adapted to the particularities of their age and individual. Economic education for 

teenagers, was transformed into a vital necessity in the context of a society of free enterprise. Content 

economic education of children in the family, aims, formation of economic thought, which manifests 

itself in economic activity and economic behavior. Training methods and economic culture in 

adolescents are diverse: household work, time management, reading, games, family budget, etc. Given 

that the family is a veritable economic environment, within the family accumulates experience 

"economic" which, with the help of economic thought, systematize and amplifies it. 

Keywords: Adolescent, family education, economic culture. 

 

Dezvoltarea fără precedent a societăţii umane, schimbările sociale rapide care au avut loc în 

ultimele două decenii, precum şi complexitatea formelor de manifestare socială şi culturală impun 

reprezentarea adolescenţei ca pe o etapă de tranziţie între copilărie şi vârsta adultă.
1
 [4, pag.8] 

Adolescența este considerată un moment esențial în dezvoltarea psihică umană, deoarece 

presupune o multitudine de transformări biologice, psihice, cognitive, etc. Jean-Jacques Rousseau a 

spus despre adolescență că este ”a doua naștere a omului”. Alți autori o apreciază în mod diferit ca 

”vîrsta de aur”, ”vîrsta ingrată”, ”vîrsta marilor elanuri”, ”vîrsta crizelor”, ”vîrsta integrării sociale„, 

etc 

Erik Erikson, considerat al doilea psihanalist dupa Freud, prezintă vîrsta adolescenței între 12 și 

18/20 de ani.  Un alt savant (Vîgotski ) numește  perioada cuprinsă   între aceste vîrste -  stadiul 

prieteniilor, cînd adolescentul combină relațiile personale cu cele profesionale .  

Chiar dacă este tratat diferit de autori, cert este faptul că adolescentul este avid de cunoaștere, 

nemulțumit de sine și de  alții,  un nonconformist, un original și un  luptător.  

Cele mai importante schimbări adolescentine care survin  în activitatea fundamentală și în 

relațiile sociale sunt: 

- Volumul de cunoștințe crește intens; la școală apar noi teme de studiu și chiar noi discipline, 

precum inițiere în economie, economia familiei, economia în cifre, care solicită efortul de 

înțelegere a unor fenomene complexe. 

- Capacități necesare pentru a participa la munca în interes familial. Alții chiar încearcă 

activități productive sau comerciale care să le aducă unele venituri. 

- Dobîndește o autonomie și independență. Familia nu-l mai consideră copil mic, îi respectă 

opinia și îl consultă în unele probleme care au importanță pentru familie. 

- Se construiesc relații noi în cadrul școlii. Începe colaborarea cu profesorii și discutarea 

diferitor probleme din viața cotidiană.
2
 [2, pag.277,278] 

Deși nu se consider așa, adolescentul este încă un copil şi are nevoie de sprijin pentru a creşte şi 

pentru a se dezvolta, pentru a-şi repera abilităţile şi pentru a-şi dezvolta competenţele – fiindcă acest 

copil care a crescut „brusc” se află în faţa unor noi provocări, trebuie să facă faţă mai multor roluri 

sociale noi care îl pot plasa într-o poziţie de mare vulnerabilitate. Aşadar, atunci când răspunsul 

adultului care îl îngrijeşte este în concordanţă cu nevoile, se creează un echilibru în dezvoltarea 

adolescentului. În caz contrar, se pot produce perturbări de dezvoltare, întrucât adolescentul va înceta 

să îşi mai exprime nevoile deoarece nu primeşte răspunsul aşteptat şi nu mai răspunde iniţiativelor de 

relaţionare ale adultului. Dar care sunt acele nevoi specifice ale adolescentului? Putem evidenția 

                                                           
1 Tufeanu M., ”Provocări în dezvoltarea adolescenților în contextual schimbărilor sociale de la începutul mileniului al III-lea, revista 

”Psihologie”, Nr. 3, Chișinău 2012, pag.8 
2 Crețu T., ”Psihologia vîrstelor”, Editura Polirom, Iași 2009, pag.277,278. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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următoarele: nevoia de cunoaștere, de relații și de grup, de distracție și culturalizare, de independență 

și autodeterminare și nu în ultimul rind, nevoia de împlinire.
1
[5, pag 146-152] 

Nevoia de cunoaștere. Adolescentul manifestă o imensă curiozitate față de tot ceea ce-l 

înconjoară, o puternică nevoie de a ști, de a cunoaște și de a înțelege. Cel mai important pentru acesta 

nu sunt cunoștințele ci integrarea lor în ansambluri cît mai complexe. Aceasta se face cu ajutorul 

gîndirii. La această vîrstă adolescenții pot elabora raționamente, pot prelucra un mare volum de 

informații, pot utiliza logica,etc. 

Nevoia de afecțiune. Deși se detașează de cadrul familial, adolescentul simte nevoia de ocrotire 

din partea părinților. Totodată el devine capabil să manifeste afecțiune față de altii. În această perioadă 

copii trăiesc mai profund emoțiile și sentimentele atît în cadrul școlar, cît mai cu seamă în familie. Se 

pot manifesta: sentimentul onoarei, dragostei, demnității, tristeții etc. 

Nevoia de relații și de grup. Adolescența este perioada în care copiilor le place să se asocieze în 

grupuri, bisericuțe, bande, care le satisfac cel mai bine nevoile sociale: cele de prietenie, respect, 

comunicare. 

Nevoia de distracție și culturalizare. La fel ca și școlarul mic, adolescentul are nevoie de a se 

mișca, juca, de a chletui energia. Însă spre deosebire de școlarul mic mișcarea adolescentului capătă și 

o conotație economică, deoarece el dorește să se miște cu un anumit folos. Tocmai de aceea, mișcarea 

fizică este înlocuită cu mișcarea intelectuală a ideilor, argumentelor, opiniilor, etc. Iar prin distracție, 

adolescentul înțelege sportul, lectura, vizionarea filmelor, plimbările și excursiile, etc. 

Nevoia de independență și autoderminare. Adolescentului nu-i mai place tutela exagerată a 

părinților. El dorește singur să ia hotărîri, să decidă cu cine să prietenească și să-și organizeze 

acțiunile. Din cauza omiterii acestei nevoi de către adulți, adolescentul pleagă sau fuge de acasă, de la 

școală, etc. În realizarea propriei independențe și autodeterminări se manifestă voința care ajută 

adolescentul să-și autoregleze comportamentul. 

Nevoia de împlinire. Adolescentul așteptă să devină adult, să se realizeze pe plan profesional, să 

întemeieze o familie. Sentimentul care însoțește această dorință este rușinea că el nu este încă mare. 

Însă instrumentul care-l ajută în această perioadă este eul său interior, care-i oferă putere de a reflecta 

asupra acțiunilor și gîndirii. 

Din cele expuse pînă acum, reliefăm că metodele şi strategiile de educaţie în familie a 

adolescenților  trebuie să fie adaptate particularităţilor de vârstă şi individuale ale acestora. Mulți 

părinți, îngrijorați de vîrsta schimbătoare a adolescenței îi critică, îi tutelează exagerat, îi asaltează cu 

multe întrebări, etc. Și chiar dacă intenția este pozitivă, modul în care se realizează autoritatea 

parentală poate duce la conflicte în sînul familiei. Toate particularitățile psihologice ale adolescentului 

necesită un interes sporit atît din partea cadrelor didactice, cît mai cu seamă din partea părinților, astfel 

încît ei să poată contribui la formarea unei personalități armonioase capabilă să se integreze ușor  în 

activitatea  socio-economică. 

Marea provocare a educaţiei, la momentul actual, este să ofere, condiţiile necesare  pentru: 

realizarea personală şi dezvoltarea  de-a lungul vieţii. Astfel , educaţia economică pentru adolescenţi s-

a transformat într-o necesitate vitală în contextul unei societăţi ai liberei iniţiative. Educaţia 

economică,  este declarată de UNESCO  una dintre noile educaţii,  care îi face pe elevi să înţeleagă 

problemele din cotidian, îi ajută să identifice şi să evalueze consecinţele deciziilor personale, ale 

părinţilor şi autorităţilor publice.
2
[ 1, pag.3] 

Scopul educației economice este formarea  unei culturi economice, care reprezintă  ansamblul 

valorilor, normele de etică a muncii, cunoștințele profesionale și abilitățile practice, tradițiile și 

regulile care ghidează comportamentul economic.[7, pag.60] Cultura economică este compusă din 

cunoștințe, gîndirea și orientarea economică  și se poate realiza atît în școală, cît și în familie. 

Primele cunoștințe despre economie, copilul le primește în familie. În mod tradițional, una 

dintre principalele funcții ale familiei, este organizarea activităților sale economice. Acest lucru, 

desigur, nu este un scop în sine, ci o condiție indispensabilă dezvoltării relațiilor de familie. Spre 

deosebire de educația economică școlară, beneficiarii căreia sunt clasele de elevi, educația economică 

familială este individualizată, destinată nemijlocit copilului. 

                                                           
1 Verza E,  ”Psihologia copilului”, Editura Didactică și Pedagogică, București 1994, pag.146-152 
2 Ministerul Educației al Republicii Moldova, Curricumul opțional petnru învățămînt gimnazial „Educație economică și antreprenorială”, 

Chișinău 2013, pag.3 
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Conținutul educației economice a copiilor în familie are ca scop formarea gândirii economice, 

care se manifestă prin activitatea economică și comportamentul economic. Formarea acestor 

componente ale personalității copilului reprezintă o adevărată provocare social-economică actuală. 

Este demonstrat că felul în care sunt administraţi banii în familie are o oarecare influenţă asupra 

comportamentului financiar al fiecarui membru. Concepţiile legate de bani percepute în copilărie pot 

afecta convingerile şi comportamentul la maturitate. Prin urmare, este extrem de important să se 

realizeze o unitate armonioasă a comportamentului economic în viața publică și privată a părinților.
1
 

[3, pag.5-6] 

O atenție sporită formării culturii economice a elevilor în cadrul familiei o are problema 

organizării muncii. Practica demonstrează că majoritatea adulților consideră munca casnică  atât de 

primitivă încât nu este necesar de a fi  explicată copiilor. Cu toate acestea, ceea ce este simplu pentru 

adulți, pare destul de dificil pentru copii, în special preadolescenți și adolescenți. Experienta educatiei 

în familie arată că acolo unde copii sunt scutiti de orice fel de griji și eforturi, ei devin egoisti, nu-si 

iubesc cu adevărat parintii, se înstrainează de ei si nu le dau o mîna de ajutor atunci cand se întampla 

să treaca prin unele dificultăți. Iată de ce în familie se poate găsi timp pentru activități comune în 

vederea formării unei culturi economice la  adolescent, cum ar fi: 

- Munca gospodărească (spălatul, călcatul, prepararea bucatelor) 

- Munca manuală (împletitul, croșetatul, olăritul) 

- Munca tehnologică (reparația diferitor obiecte, a mobilei) 

- Munca în natură (grădinăritul, îngrijirea animalelor) 

 Sintetizînd, putem afirma că munca în familie răspunde nevoilor de comunicare, de afecțiune 

ale adolescenților. Ei devin astfel mai economi și responsabili. Dar economicitatea și responsabilitatea 

sunt trăsături ale culturii personalității, ai maturității omului. 

În cadrul familiei, însusirea responsabilitatilor individuale trebuie să fie  încurajată de către 

parinti prin trasarea sarcinilor și asumarea lor de catre adolescent. Adulții trebuie să   încurajeze 

initiativele copiilor. Astfel, adolescentul se va simti valoros atunci cînd reușeste sa-și finalizeze 

sarcinile și va fi  apreciat pentru efortul său. De exemplu, curățenia în apartament, călcatul hainelor, 

prepararea bucatelor, necesită o cunoaștere specifică și multă  experiență practică. Și atunci apare 

întrebarea: este necesar să învățăm copiii să-și controleze propriile activități? Răspunsul este evident, 

deoarece acest” control” are ca scop educarea responsabilității, atitudinii grijulii față de bunuri și 

proprietate, educarea  cumpătării, răbdării, care de altfel sunt calități economice. 

Este știut că adulții rezolvă zilnic probleme gospodărești, prin urmare este necesară și  

implicarea adolescenților în aceste activități. Astfel le va fi mult mai ușor în viața independentă. 

Pentru aceasta părinții trebuie să stabilească obligațiunile copiilor, să organizeze împreună regimul 

zilei, să verifice temele pentru acasă,  să verifice calitatea realizarii muncii gospodărești, etc. 

Un alt aspect al formării culturii economice în familie este managementul timpului.  Ca și 

adolescenții, părinții sunt obligați să nu irosească timpul în zădar. Să analizăm un simplu exemplu: 

Copilul a venit acasă la orele 20:00 obosit.  Lecțiile încă nu sunt făcute. Toată ziua copilul a fost 

antrenat în diverse alte activități.
2
[6, pag.3] În acest caz specialiștii recomandă ca în următoarea zi să 

analizăm împreună cu elevul timpul destinat pentru activitățile din ziua trecută și în nici un caz să nu 

învinuim copilul de lipsă de organizare. 

O altă temă-tabu în unele familii din Republica Moldova este bugetul . La vîrsta adolescenței, 

copilul trebuie să știe, că surse de venit nu sunt doar salariile părinților, dar și pensia, bursele, 

remitențele de peste hotare, îndemnizațiile pentru copii, arendele, etc. După dimensionarea veniturilor 

se trece la planificarea cheltuielilor pentru luna curentă. La început se iau în calcul cheltuielile fixe, 

care nu se schimbă de la o perioadă la alta, după aceea cheltuielile variabile. Ideal ar fi ca fiecare 

membru al familiei să-și elaboreze propriul buget. 

De altfel în sistemul economiei de piaţă, pentru elevi este important să dezvolte abilităţile de 

gîndire economică, să evalueze costurile şi beneficiile implicate de diferite decizii, să elaboreze un 

comportament adecvat societăţii. Acestea vor contribui la dezvoltarea gîndirii critice, la formarea unui 

sistem de valori şi educarea unui cetăţean activ şi cu spirit de iniţiativă. 

                                                           
1 Echipa de asistență finanicară Provident, ”Bugetul familiei-ghid de abundență financiară”, noiembrie, București 2012, pag.5,6 
2 Григорьева  B., «Экономическое воспитание в семье. Роль родителей в становлении индивидуального образа жизни подростка”, 

Игрим 2013г, pag.3 
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Cu siguranţă puţini dintre noi am asistat vreodată la o discuţiile a  părinţilor noştri legată de 

bani,  anumite investiţii sau probleme  financiare. Adulții deseori limitează implicarea adolescenților 

în viața economică a familie, considerînd că aceste probleme sunt prea complicate pentru vîrsta 

biologică și morală a copiilor. Și apoi se uimesc de ce copilul nu cunoaște noțiunile elementare, nu 

prețuiește bunurile, proprietatea, munca și nu poate trăi independent. Neparticiparea adolescenților la 

formarea bugetului familiei, neimplicarea tinerilor în activitățile economice conduce la supraestimarea 

propriilor cunoștințe despre viață. 

Formarea culturii economice în familie se poate face și prin lectură. Marea majoritatea a 

familiilor au în casă o bibliotecă. Corect procedează acei părinți care selectează cărți de profil 

economic pentru copiii lor. Foarte apreciate sunt cărțile autorului Robert  Kiyosaki, cum ar fi ”Tată 

bogat, tată sărac”, ”Copil bogat, copil isteț”, etc. 

De asemenea, în ajutorul dezlegării misterelor economice din familie vin o varietate de  jocuri 

economice: anticiparea prețurilor pentru bunurile de primă necesitate, selectarea nevoilor și dorințelor, 

clasificarea după diferite criterii a mobile, hainelor, ustensilelor gospodărești  și electronice etc. 

Atitudinea față de resurse finanicare poartă de asemenea o semnificație esențială. Banii în 

mîinile unui adolescent sunt un  pericol, deoarece îi poate trezi o poftă pentru „a avea cît mai mult”, 

mercantilism, comportamente deviante, etc. Părinții spun că copii nu pot gestiona banii! Chiar dacă 

este un adevăr, dacă îi vom învăța să gestioneze resursele, atunci ei vor înregistra succese în viața 

independentă. De exemplu ați încredințat copilului bani și l-ați rugat să cumpere pîine. El a cumpărat 

pîinea și a pus-o pe masă. Pentru adult este un lucru obișnuit, dar pentru adolescent este un mic 

success deoarece el și-a depășit tentația de a mai cumpăra ceva. Dacă copilul are o atitudine 

respectuoasă față de munca adulților, față de banii acestora, el va avea aceeași atitudine.
1
[6. pag. 4-5] 

Formare culturii economice este abordată  din perspectiva realității vieţii cotidiene, antrenând 

valorile sociale, economice şi financiare şi constituind un ansamblu unitar, de cunoştinţe, capacităţi şi 

atitudini, ale căror componente sunt reciproc condiţionate şi au drept obiectiv major pregătirea 

elevului pentru a aprecia schimbările din mediul social, economic, financiar în care îşi va desfăşura 

activitatea pe viitor. 

Educația economică în familie nu înlocuiește sau dublează activitatea din instituțiile de 

învățămînt. Ținînd cont că familia este un veritabil mediu economic, anume în cadrul acesteia se 

acumulează experinența ”economică”, care ulterior cu ajutorul gîndirii economice se sistematizează și 

amplifică.   

Fiind realizată corect cultura economică creează o gîndire economică elementară proprie, 

caracterizată prin spirit întreprinzător, soluţionare creativă a problemelor, iniţiativă, responsabilitate, 

atitudine conştientă faţă de bunurile sociale şi personale, faţă de muncă şi de valorile general - umane. 

Gîndirea economică devine o capacitate permanentă a omului de a reflecta corect viaţa economică a 

societăţii, relaţiile economice şi activitatea economică personală și a comunității în care trăiește. 
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Abstract: The article presents summaries on development of parenting skills reflected in the 

policy documents. In this context, the article reflects strategic directions, goals and tasks for 

development of parenting skills. 

 

Educaţia parentală reprezintă ansamblul de programe, servicii și resurse destinate 

părinților/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul, cu scopul de a-i sprijini pe 

aceștia în creşterea şi educaţia copiilor, în conștientizarea rolurilor pe care le au şi de a le dezvolta şi 

îmbunătăți competențele parentale. Obiectivul principal al activităților de educație parentală este de a-i 

face pe părinţi/reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul conştienţi de importanţa 

rolului pe care îl au în susţinerea creşterii şi dezvoltării acestuia, de a-şi îmbunătăţi sau modifica unele 

cunoştinţe, atitudini, înţelegeri/viziuni şi practici de îngrijire şi educaţie în conformitate cu 

recomandările psiho-pedagogiei moderne. Educatorul parental este profesionistul care poate avea o 

pregătire iniţială în domeniul socio-uman sau medical (educatori, profesori, medici, asistenţi sociali, 

asistenţi medicali, psihologi etc.), dar care a participat la un program de formare specializată în 

domeniul educației parentale. 

Studiile efectuate în domeniile sănătății, educației, protecției copilului au constatat lipsa sau 

existența unor cunoștințe, atitudini, practici lacunare şi inadaptate condițiilor socio-culturale actuale în 

rândul familiilor, referitoare la aspecte ce țin de îngrijirea, educarea și dezvoltarea copilului. Studiul 

„Îngrijirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor în Moldova”, realizat cu sprijinul UNICEF, în 2003-2004 

și repetat în 2009 a constatat, că practicile parentale de îngrijire, educație și protecție a copilului mic 

sunt depășite. Deși 50% din îngrijitori au admis că întârzierea în educație duce la întârzieri în 

dezvoltare, mai mult de jumătate (cca 57%) întâmpină diverse dificultăți în creșterea și educarea 

timpurie a copiilor, invocând lipsa de timp pentru copil, lipsa de cunoștințe/informare, lipsa accesului 

la servicii de educație/sănătate. Este îngrijorătoare constatarea,  că o bună parte  a îngrijitorilor 

(39,2%) nu au nici o sursă de informare cu privire la educarea copilului. Mai mulţi părinţi îşi exercită 

rolurile parentale în funcţie de experienţa pe care au trăit-o cu proprii părinţi/bunici, reproducând 

modelele comportamentale tradiţionale. Din nevoia de informare, părinții apelează deseori la surse 

care nu pot fi verificate, care nu prezintă credibilitate şi care conduc la confuzii și necunoaştere 

(prieteni, internet, alte surse informaționale învechite etc.). O atare stare de lucruri influențează în mod 

direct dezvoltarea precară a copilului – atât fizică, cât și cognitivă și socio-emoțională și determină, în 

mare parte așa fenomene ca insuccesul și abandonul școlar, comportamente anti-sociale și probleme de 

sănătate mintală. În mod special, acest fenomen se atestă în familiile cu nivel educațional scăzut, în 

cele cu statut socio-economic precar, din mediul rural, din familiile în situații de risc.
1
 

Studiile repetate, realizate în ultimii ani în Republica Moldova indică un număr important de 

copii victime ale violenței. Studiul național „Violența față de copii în Republica Moldova” (2007) a 

constatat, că neglijența în familie și alimentarea insuficientă se atestă la unu și, respectiv, trei din zece 

copii, abuzul emoțional/psihologic  la doi, iar abuzul fizic, respectiv la patru din zece copii. 

Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-

2021 stabileşte direcţiile de dezvoltare a educației parentale, ca formă specifică de intervenţie, 

specializată pentru organizarea unor programe de formare, dezvoltare şi consolidare a abilităţilor şi 

competențelor parentale ale părinților/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul. 

Strategia stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen mediu în vederea promovării educaţiei 

parentale şi defineşte direcţiile strategice privind formarea și dezvoltarea abilităților și competențelor 

parentale. În scopul coordonării intersectoriale, prevederile Strategiei au fost corelate cu documentele 

de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învățământ, cu alte reforme în domeniul 

protecţiei copilului şi sănătăţii.  

                                                           
1 Berdaga Viorica, Îngrijirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor în Moldova, UNICEF Moldova, Chişinău, 2004 
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Scopul Strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-şi atinge 

potenţialul maxim de dezvoltare şi a deveni un adult responsabil.
1
 

La nivel național nu există studii care să analizeze în profunzime modalitățile prin care părinții 

își exercită parentalitatea, în contexte diverse (în funcție de situația familială, de vârsta copiilor, de 

problematici specifice cu care se confruntă părintele și copilul). 

Analiza programelor universitare în cadrul studiului „Identificarea şi Înregistrarea Programelor 

Parentale din Republica Moldova” (UNICEF, 2010) atestă faptul, că educația parentală, în sensul de 

practică pentru îmbunătățirea abilităților și competențelor parentale, nu există în Planurile de 

învățământ ale universităţilor şi colegiilor pedagogice și medicale, centrelor de formare continuă ca şi 

curs/disciplină/modul independent. În general, teme sau subiecte legate de parentalitate sunt integrate 

și, de cele mai multe ori concentrate în teme referitoare la pedagogie sau psihopedagogia familiei, 

consiliere și sprijin familial. În unele dintre discipline sunt încorporate subiecte referitoare la 

îngrijirea, protecţia și alimentația copilului de vârstă mică. Cele mai multe discipline academice 

abordează relațiile și interacțiunile dintre diverși profesioniști (din domeniul social, educațional și 

medical) și părinți, mai puțin subiectele legate de modalitățile de exercitare a parentalității, a relațiilor, 

interacțiunilor dintre părinți și copii. Din acest punct de vedere, se constată o slabă pregătire a 

diferitelor categorii de profesioniști care lucrează cu părinții/reprezentanţii legali/persoana în grija 

căreia se află copilul în domeniul parentalității.
2
 

În ultimii ani în Republica Moldova au fost dezvoltate diverse forme, prin care se realizează 

promovarea parentalității pozitive, având ca scop dezvoltarea abilităților (mai ales prin servicii de 

informare) și a competențelor parentale (proiecte pilot de educație a părinților). În general, acestea 

sunt adresate părinţilor cu copii de vârstă mică și cu adolescenți (oferite de personal medical, educativ 

sau social). 

La nivel național există o serie de resurse informaționale (ghiduri și suporturi de curs) care se 

utilizează în cadrul unor activități pentru dezvoltarea abilităților și competențelor parentale. În 

perioada anilor 1999-2002 a fost implementat de către Ministerul Sănătății, cu suportul OMS și 

UNICEF, Programul Național Conduita Integrată a Maladiilor la Copii.  Începând cu anul 2002, acest 

program a fost extins la nivel naţional, obiectivul de bază fiind îmbunătăţirea practicilor familiei şi a 

comunităţii în ceea ce priveşte apelarea la servicii medicale, tratarea la domiciliu a bolilor comune şi 

nutriţia. Pentru consultul şi informarea îngrijitorilor copiilor bolnavi a fost utilizată „Agenda mamei” - 

suport informaţional privind alimentarea şi îngrijirea copilului sănătos şi bolnav, imunizarea, semnele 

de pericol, prevenirea accidentelor. Pe parcursul ultimilor zece ani în cadrul sistemelor de sănătate, 

educație şi protecţie a copilului s-au elaborat materiale informațional-instructive pentru părinți privind 

sănătatea, dezvoltarea și îngrijirea copilului, cele mai importante fiind  „Ghidul viitoarei mame” 

(2002),  „Copilul nostru: ghid pentru părinţi” (2005), „Cum să crești un Făt-Frumos și sănătos” (2006), 

„Manualul viitorilor părinţi adoptivi” (MMPSF şi AiBi). Acestea au fost utilizate în multiple activități 

de informare-educare-comunicare. 

O realizare importantă, menită nu doar sa informeze părinții/reprezentanţii legali/persoana în 

grija căreia se află copilul, dar și să consolideze interacțiunea și participarea acestora cu cadrele 

medicale şi însuși copiii în procesul de creștere, dezvoltare și supraveghere medicală este „Carnetul de 

dezvoltare a copilului: agendă pentru familie” aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1000 din 

08 octombrie 2012. Carnetul este destinat copiilor (0-18 ani) şi familiilor acestora și cuprinde 

informații despre dezvoltarea, sănătatea, alimentarea, îngrijirea, programele de examinare medicală, 

imunizările necesare la diferite vârste,  cât şi alte informații utile,  şi este distribuit prin reţeaua de 

asistenţă medicală primară familiilor cu copii nou-născuţi, începând cu 01 ianuarie 2013. 

Încercări  fragmentare în dezvoltarea parentală au fost întreprinse de către unele ONG-uri, 

susținute de către donatorii internaționali, prin elaborarea și implementarea unor programe de formare 

a specialiștilor pentru a acorda sprijin familial, dar care nu au avut o acoperire națională  („Educăm cu 

încredere. Ghidul facilitatorului pentru educația parentală” (segmentul de vârstă 0-7 ani), Programul 

Educaţional Pas cu Pas; Suportul de training „Fără de palme” - pentru lucrul cu familia care educă 

copii cu vârsta 0-6 ani (CNPAC, 2011), Suportul de curs pentru formatorii locali în domeniul lucrului 

                                                           
1 Proiect „Strategia intersectorială privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale pe anii 2015-2021” 
2 Studiu „Identificarea şi Înregistrarea Programelor Parentale din Republica Moldova”, UNICEF, 2010 
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cu părinții elevilor în prevenirea abuzului și violenței  (CIDDC, 2013), „Îngrijire și dezvoltare 

timpurie: Educația familiei” - Curricula și suportul de curs adresat mediilor academice care pregătesc 

educatori, asistenți sociali și asistenți medicali (CNETIF). Au fost create și primele 15 Centre de 

Resurse, Informare și Educare a Părinților ca servicii de consultanță pentru familii în cadrul 

instituțiilor preșcolare-pilot, susținute de UNICEF și CNETIF (1996-2002), iar în cadrul proiectului 

IKEA-UNICEF-CNETIF (2011-2013) a fost testat modelul de educație parentală cu echipa ambulantă 

de specialiști din cadrul AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”. 

Există intenția de a unifica intersectorial, la nivelul practicilor locale, mesaje comune destinate 

părinților. Proiectul „Parteneriat Global pentru Educație”, implementat de către Ministerul Educației 

cu sprijinul Băncii Mondiale și UNICEF (2012-2014), dezvoltă modelul echipelor comunitare de lucru 

cu familia (constituite din educator, asistent medical și asistent social) în problematica incluziunii 

socio-educaționale a copiilor cu CES. În acest scop a fost elaborat Ghidul „Comunicăm eficient cu 

familia”, care conține 21 de mesaje din domeniile educație, sănătate, protecție, precum și metodologia 

de comunicare cu familia pentru a transmite aceste mesaje.
1
 

Practicile elucidate sunt experienţe secvenţiale, orientate pe un anumit domeniu şi aplicate în 

cea mai mare parte de către ONG-uri, cele mai multe fiind puţin active în domeniul educației 

parentale, neavând expertiză și experiență în domeniu.  

La etapa actuală în Republica Moldova nu există educatori parentali formați, acreditaţi şi 

supervizați în cadrul unui sistem coerent de educație parentală. Diferite categorii de specialiști, care 

interacționează cu părinții/persoane în grija cărora se află copilul abordează termenul de educație 

parentală diferit, existând confuzii în ceea ce privește activitățile de informare, sprijin parental, sprijin 

familial și educație parentală. 

Analiza politicilor și cadrului legal privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale în 

Republica Moldova constată lipsa unei viziuni unitare și intersectoriale a acțiunilor, activităților și 

serviciilor orientate în această direcție. Necesitatea de dezvoltare a abilităților, competențelor 

parentale, precum și a unor servicii specializate de educație parentală se regăsește în diferite 

documente de politici şi acte legislative: Strategia națională „Educație pentru toți” pentru anii 2004-

2015 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 4 aprilie 2003; Programul de dezvoltare a 

educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

523 din 11 iulie 2011; Strategia pentru protecția copilului pentru anii 2014–2020 aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014; Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la 

serviciile sociale; Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu disabilități; 

Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi, Proiectul Strategiei Sănătatea, dezvoltarea și bunăstarea copiilor și 

adolescenților pentru anii 2014-2020. Cu toate acestea, viziunea de asigurare a unor astfel de servicii 

este sectorială și axată pe anumite categorii de beneficiari.  

De remarcat este faptul, că educația parentală este o activitate încurajată de Codul Educației, dar 

nu sunt prevederi explicite ale modului în care poate fi organizată educația parentală, la nivel de 

instituție de învățământ sau ca proces de abilitare a părinților cu cunoștințe, atitudini și practici 

pozitive de creștere și dezvoltare a copilului/elevului, și nici mențiuni privind pregătirea inițială și 

continuă a cadrelor pentru realizarea educației parentale.  

Educația parentală este promovată în Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 

„Educația-2020”, ca fiind una foarte necesară pentru sprijinirea dezvoltării copilului, dar și pentru 

prevenirea unor fenomene negative. Strategia își propune crearea unui sistem unitar, corelat și 

complex de educație a părinților pe plan național. Politicile promovate de acest document se axează pe 

formarea şi dezvoltarea competențelor parentale ca sprijin pentru creșterea și dezvoltarea copilului la 

potențialul maxim - ca premisă a transformării acestuia într-un adult bine integrat familial şi social. 

Obiectivele lansate în acest document trasează noi direcții, cum ar fi conceptualizarea şi promovarea 

educaţiei parentale la nivel de formare iniţială şi continuă, elaborarea şi implementarea programelor de 

educaţie parentală. În acest document pentru prima dată se stipulează necesitatea formării educatorilor 

parentali, specialişti care prin profesia lor sunt în relaţie cu copiii şi familia şi vor beneficia de formare 

                                                           
1 Proiectul „Parteneriat Global pentru Educație”, implementat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF (2012-

2014). 
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specializată în dezvoltarea competențelor parentale. Prezenta strategie intersectorială este 

complementară Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”, propunând 

conectarea inițiativelor din domeniul educației cu cele din domeniul protecției copilului și din cel 

medical. Astfel, strategia propune unificarea tuturor eforturilor și resurselor din sistemele de educație, 

de protecție socială și medical pentru a dezvolta abilitățile și competențele parentale și pentru a oferi 

oportunitatea părinților și tinerilor să participe la astfel de activități, în funcție de nevoile particulare 

ale acestora.
1
 

Documentele de politici în domeniul educaţiei, protecţiei copilului, sănătăţii menţionate în 

prezenta Strategie, promovate la etapa actuală conțin propuneri concrete privind dezvoltarea educației 

părinților, ca formă de sprijin pentru dezvoltarea abilităților și practicilor parentale, cu accente 

deosebite pe fiecare sector în parte, în funcție de specificul acestora și de problematica la care fiecare 

dintre sectoare trebuie să răspundă. 

Beneficiarii programelor de educaţie parentală sunt: 

1. Toţi copiii (indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, 

limba vorbită, sex, vârstă, apartenenţa politică sau religioasă, starea de sănătate, caracteristicile de 

învăţare și dezvoltare,  comportamente anti-sociale sau antecedente penale), cu accent pe copiii şi 

familiile în situaţie de risc;  

2. Părinţii/reprezentanţii legali/persoana în grija căreia se află copilul (bunici, rude, tutori/curatori, 

asistenți parentali profesionişti, părinţi-educatori, părinți adoptivi); 

3. Familiile monoparentale; 

4. Viitorii părinţi (adolescenți, tineri, gravide şi partenerii acestora); 

5. Specialiștii din toate domeniile care lucrează cu copiii şi familia (educatori, cadre didactice din 

învățământul primar, gimnazial și liceal, asistenți sociali, medici de familie, asistenţii medicului 

de familie, asistenţi medicali comunitari, psihopedagogi, psihologi, polițiști, coordonatori pentru 

lucrul cu tinerii, specialiști din domeniul cultură, ecologie etc.); 

6. Educatorii parentali; 

7. Membrii comunităţii;  

8. Ministere, departamente, instituții educaționale, de sănătate, de protecție socială, juridice, de 

cultură, instituții de cercetări științifice, de formare inițială și continuă etc. 

Îndeplinirea cu profesionalism a meseriei de părinte presupune cunoaşterea de către acesta a 

rolului şi importanţei pe care le are şcoala în viaţa copilului. Din punct de vedere al părinţilor, 

definirea rolului şcolii este foarte diferită. Unii părinţi văd şcoala ca pe un laborator în care copilul, 

odată introdus, este supus unor operaţii ştiinţifice. În urma acestora, se presupune că, după câţiva ani, 

el va deveni mai deştept, mai învăţat, mai luminat. Părinţii din această categorie manifestă deplina 

încredere în instituţia de învăţământ, fără să se implice în mod deosebit în activităţile pe care le 

desfăşoară ea. Altă categorie de părinţi văd şcoala ca fiind o instituţie publică a cărei sarcină este să 

aibă grijă de copiii lor câteva ore pe zi şi să le dea sarcini pentru a-i menţine ocupaţi în restul zilei. 

Consideră că ce învaţă la şcoală este nesemnificativ comparativ cu „şcoala vieţii”, de aceea nu se 

obosesc să dea o mare importanţă acestei instituţii. Altă categorie se implică deosebit de mult în 

activitatea şcolară, uneori exagerând fără să îşi de seama. Ei sunt în stare să facă aproape orice, încât 

copilul lor să primească cea mai bună educaţie. 

Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de importante ca şi 

activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Cei mai mulţi părinţi doresc să fie implicaţi în educaţia 

copiilor, dar mulţi nu ştiu cum să devină implicaţi. Cei mai mulţi profesori simt că implicarea 

părinţilor este esenţială, dar mulţi nu ştiu cum să facă acest lucru. Şcoala are nevoie să încurajeze şi să 

promoveze implicarea părinţilor ca parteneri. 

 

  

 

 

 

                                                           
1 „Educația-2020”, Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014-2020 
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MODERNIZAREA CONȚINUTULUI EDUCAȚIEI PENTRU PARENTALITATE DIN 

PERSPECTIVA NOILOR PROBLEME ALE FAMILIEI CONTEMPORANE 

 

      OVCERENCO Nadejda, doctor, conferențiar universitar,  

Universitatea  Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău  

  

Abstract: The article describes the educational model of training young people for the future of 

parenthood and revealed problems of its diagnostics. Attention is drawn to the fact that the 

responsibility of teachers and parents includes a constant, constant testing of pupils, the sons and 

daughters for the relationship to the rank of motherhood and fatherhood. This personalized diagnosis 

will replace any collective surveys and statistical analysis, as it relates to personal beliefs and 

priorities. This is necessary to make corrections. However, the correction should be done far from the 

methods of coercion and imposition of intrusive stamps. 

 

Parentalitatea reprezintă un fenomen social complex, care include două componente structurale 

de bază: maternitatea şi paternitatea. Fenomenul dat stabileşte structuri şi aşteptări individuale, 

ordonează procesele cotidiene. Acesta se face prezent nu doar în familie, ci şi în economie, ideologie, 

politică. Parentalitatea este situată în spaţiu şi timp; ea nu se desfăşoară    într-un vid social, ci este mai 

degrabă interrelaţionată integral şi este modelată de modificări demografice, evenimente istorice şi 

pattern-uri, norme culturale şi valori, sisteme de stratificare socială, dezvoltări şi aranjamente familiale 

şi mutaţii în organizarea şi structura societală. Stacey, referindu-se la semnificaţiile diverse ale 

parentalităţii, arată că studiile istorice şi antropologice relevă faptul că familia este „un concept 

ideologic, o construcţie simbolică, având o istorie şi politici proprii”
1
, iar acest lucru este valabil şi 

pentru sfera parentalităţii, care reprezintă poate cel mai ideologizat şi politizat domeniu al experienţei 

familiale, alături de cel al copilăriei. 

Multidimensională şi complexă, parentalitatea implică diverse comportamente, abilităţi şi 

obiective, învăţate prin participarea la comunitatea socială. În literatura familială din SUA şi vestul 

Europei din ultimele decenii este ilustrat faptul că schimbările majore ale status-ului marital al 

populaţiei adulte, împreună cu alte schimbări sociodemografice, au avut ca rezultat mutaţii dramatice 

în aranjamentele de viaţă ale tinerilor 
2
. Aceste mutaţii s-au suprapus peste proliferarea diverselor 

aranjamente de viaţă familială, numite, mai simplu, de Beck-Gernsheim, stiluri de viaţă (2002) sau 

forme familiale netradiţionale sau alternative (faţă de configuraţia triangulară clasică). Modificările 

profunde şi rapide ale mediului social, în condiţiile unor destructurări şi deconstrucţii marcate de 

perioada postmodernităţii, au efecte dintre cele mai semnificative în spaţiul parentalității. Terry 

Arendell, dezvoltând teza construcţionistă a familiei, susţinută de Gubrium şi Holstein în lucrarea 

„What is family” (1990) şi particularizând-o la contextul parentalităţii, comentează faptul că 

activităţile parentale nu sunt comportamente derivate din capacitatea de reproducere, ci modurile în 

care copiii sunt crescuţi şi socializaţi.  

Actualmente, educaţia pentru parentalitatea este concepută ca domeniu nou de educație 

integrală. Ea se prezintă drept dimensiune importantă a educației integrale realizată în  instituțiile 

educaționale, ce urmăreşte descoperirea valorii parentalității de către tânăra generație; formarea 

motivației de a se realiza pe viitor conștient și responsabil în rol de părinte; dezvoltarea calităților 

necesare pentru obținerea eficienței în realizarea rolului matern/patern de viitor. Educaţia pentru 

parentalitatea vizează formarea capacităţii de valorificare culturală a informaţiei tematice furnizată de 

multitudinea factorilor sociali, inclusiv presă, radio, televiziune etc., în condiţii de diversificare şi de 

individualizare care solicită specialiștilor din sistemul educațional luarea de atitudine și o evaluare 

responsabilă la scara valorilor sociale [6]. Necesitatea educației tinerilor pentru parentalitatea de 

perspectivă e determinată de criza familiei contemporane, exodul părinților la muncă peste hotare, 

toate acestea având drept consecințe abandonul educațional parțial și total, maternitatea/paternitatea  

accidentală și care antrenează tendinţe agresive la nivelul psihologiei fiinţei umane, afectând nevoia 

                                                           
1 Baciu A., Cazan C. Educația părinților. București: Ed. MarLink, 2006, p.4. 
2Ciuperca C. Cuplul modern - între emancipare si disoluție. Alexandria: Ed. TIPOALEX, 2000, p.69. 
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tradiţională de a se realiza în calitate de părinte (mamă/tată) și provocând fenomenul nonparentalității 

ca mod de viață.   

Fenomenul parentalităţii este atât de prezent în viaţa fiecărui om, încât se pare destul de simplă 

realizarea rolului parental. O bună parte dintre adulţi în calitate de tată/mamă acţionează în baza 

modelelor parentale „moştenite” de la părinţii lor, construiesc în mod „natural” relaţia copil – părinte. 

Acestor adulţi le vine greu de înţeles şi de admis pregătirea specială a tinerilor pentru parentalitate cu 

mult înainte ca ei să devină tătici/mămici. Anticiparea acestui aspect educaţional este conceput de unii 

maturi drept ceva  inutil. Este regretabil faptul că fenomenul parentalităţii nu este conceput drept izvor 

al sănătăţii şi cel al împlinirii umane. Pentru ca tânărul să devină în viitor un părinte eficient, se cere o 

pregătire pentru parentalitatea de perspectivă.  Acest gen al educaţiei trebuie raportat la mediul natural 

familial, psihologia elevului, nivelul lui de cunoaştere şi cerinţele societăţii. Realizarea teoretică şi 

practică a problemei în cauză se impune de necesitatea deschiderii către adevăratele valori umane. 

Familia rămâne grupul social primordial în asigurarea educaţiei copilului. Într-o societate în care 

instituţiile şi tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat, familia nu poate să rămână 

neschimbată şi nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială. Toate aceste 

schimbări se prezintă drept adaptări ale conduitei individuale la schimbările demografice, economice 

şi materiale care afectează societăţile în ansamblul lor. Actualmente constatăm o diversificare a 

modelelor familiale: frecvenţa crescândă a familiilor monoparentale, coabitărilor (concubinaj), 

creşterea numărului de divorţuri, opţiunea unor femei de a avea un copil în afara căsătoriei, renunțarea 

la parentalitate, noile forme coexistând cu modelul „clasic” al familiei conjugale
1
. Permanentele 

schimbări la nivel de societate cauzează confuzie axiologică privind valoarea parentalității nu 

doar în rândurile  generaţiei în creştere, ci şi în rândurile  adulţilor. Situaţia respectivă poate fi 

schimbată spre bine  prin realizarea eficientă a educației tinerilor în familie pe coordonata 

parentalitalității conștiente, planificate și responsabile, părinții adolescenților fiind ghidați de cadrele 

didactice profesioniste în domeniul educației respective.  

Actualmente remarcăm că educaţia pentru parentalitate are nevoie de o bază solidă, nu doar de 

activități educaţionale episodice pe dimensiunea investigată. Vom remarca că chiar dacă, la nivel 

declarativ se recunoaşte de către diverse instituţii publice a importanţei educaţiei pentru parentalitatea 

de perspectivă, nu există nici o reglementare care să stipuleze nevoia sau obligativitatea instituțiilor de 

învățământ de a realiza educaţia pentru parentalitatea. De aceea, se impune implementarea de politici 

publice în domeniul educaţiei pentru parentalitate şi consolidarea unei infrastructuri de formare și de 

certificare a cadrelor didactice competente pe coordonata respectivă. 

Actualitatea  investigaţiei a fost determinată de necesitatea raportării educației tinerilor în școală 

și familie la un câmp axiologic, lucru necesar pentru ca aceștia, pe parcursul vieţii, să multiplice 

valoarea parentalității. Prin urmare, problema educației tinerilor pentru parentalitate de perspectivă 

constituie una din cele mai importante și actuale aspecte ale dezvoltării personalității integre, capabile 

să se integreze cu succes în societate. Literatura de specialitate privind dimensiunea educației pentru 

parentalitate de perspectivă elucidează că formarea propriu-zisă se desfășoară în procesul asimilării 

valorilor, cunoașterii și respectării normelor și modelelor etice care, pentru a fi valorificate de fiecare 

școlar și părinte în parte, trebuie să devină o convingere fermă și necesitate a personalității. Instituţia 

de învățământ trebuie să-şi proiecteze activitatea de comun acord privind educația tinerilor pentru 

parentalitate, astfel ca formarea viitorului tată și viitoarei mame să devină un obiectiv important al 

activităţii educaționale. Instituţiile de învăţământ ar trebui să-şi consolideze eforturile comune pentru 

orientarea către parentalitatea conștientă și planificată. În acest context se impune elaborarea ştiinţifică 

a unui plan strategic de educație a tinerii generații pentru parentalitatea de perspectivă. Acestui 

obiectiv îi este consacrată cercetarea dată. 

Drept bază de cercetare au servit investigaţiile cu privire la problema studiată a unui şir de 

cercetători din diferite perioade şi diferite ţări, cum sunt: Banciu D., Călin C., Ciupercă C., 

Colomfirescu D., Cristea S., Dumitrescu I., Grigorescu P., Iancu S., Narly N., Matei I., Mihăilescu I., 

Mitrofan I., Mureşan V., Rădulescu S., Stănciulescu E., Grebenicov I.V. ş. a. În Republica Moldova 

problema respectivă este abordată de către M. Cojocaru-Borozan, L.Cuznezov, N.Ovcerenco, Calaraș 

C., N. Silistraru, O.Sorici, V. Bodrug, fiind un argument în oportunitatea investigaţiei noastre. 

                                                           
1 Cuzneţov L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: CEP USM, 2008, p.2 . 
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Apreciind importanța teoretică și aplicativă a investigațiilor din domeniul studiat, putem 

menționa că anumite aspecte ale acestei probleme rămân totuși puțin cercetate. Ne referim la 

interrelația dintre conținutul educației pentru parentalitate, transmis tinerilor-viitorilor părinți și mediul 

familiei sub aspect moral-spiritual. Analiza cercetărilor în domeniul pedagogiei familiei,  au reliefat 

problemele  educaţionale  ale  familiei  contemporane. Educația pentru parentalitatea de perspectivă o 

concepem ca parte integrată a educaţiei morale şi ca componentă a educației pentru viaţa de familie în 

ansamblu. Educația respectivă ar permite formarea treptată a responsabilității faţă de fenomenul 

parentalității. O astfel de formare e pe cât se poate de stringentă, deoarece de atitudinea formată la 

tânăra generație va depinde felul în care va fi realizat pe viitor rolul parental
1
. 

Conceptul de educaţie a tinerilor pentru parentalitatea de perspectivă denumeşte, în sens larg, 

programele, serviciile şi resursele destinate tinerilor cu scopul de a-i forma pentru rolul parental 

(matern/patern)  de viitor; destinate și părinţilor cu scopul de a-i forma și sprijini pe aceştia pe 

dimensiunea investigată şi de a le îmbunătăţi schemele parentale în caz de necesitate [Carter, 1996]. 

Într-un sens mai restrâns, educaţia pentru parentalitatea de perspectivă se referă la programele care 

cultivă la tineretul studios valoarea parentalității, orientează spre parentalitatea conștientă și 

responsabilă;  ajută viitorii părinţi să îşi dezvolte propriile abilităţi parentale, să înveţe să gestioneze 

stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi alternative de 

abordare a situaţiilor dificile legate de datoria parentală. 

Practic orice fiinţă umană devine părinte, şi calitatea educaţiei tinerii generaţii pentru 

parentalitatea de perspectivă depinde de starea societăţii, familiei şi câmpului axiologic în care are loc 

formarea viitorilor părinți. Parentalitatea determină fenomenul supravieţuirii speciei umane, dar poate 

fi realizat doar cu bunăvoinţa omului. Conștientizarea acestui adevăr impune dezvoltarea, formarea şi 

educarea la generaţia în creştere a necesităţii de a se realiza pe viitor în calitate de părinte. 

Metamorfozele caracteristice familiei contemporane ne obligă a atrage o atenţie pătrunzătoare 

fenomenelor produse: creşterii instabilităţii familiei, iresponsabilităţii parentale, „vitregiei sociale”. 

Problema educaţiei pentru parentalitate e determinată și de decăderea prestigiului de a fi mamă/tată, în 

special.  Ca orice fenomen, îşi lasă amprenta sa asupra vieţii individuale.  

Conștientizarea valorii parentalității se produce într-o constelaţie triunghiulară de factori: 

dragoste, autoritate şi securitate familială. Educația pentru parentalitatea de perspectivă pe 

dimensiunea atitudinală și comportamentală se realizează prin identificarea cu modelul parentalității a 

familiei de origine şi interiorizarea acestui model. Orice carenţă afectivă în realizarea rolului 

matern/patern, ca orice tip de carenţă determină erori în educația pentru parentalitatea de perspectivă 

în cazul „demisiei” părinţilor de la funcțiile parentale. Practicile parentale nocive sunt factori de risc 

substanţiali corelaţi cu orientarea unui număr tot mai impunător de tineri spre nonparentalitate. 

Învăţăm să fim părinţi, înainte de orice, din experienţa noastră de a fi crescuţi de proprii părinţi. 

Această experienţă ne modelează fundamental propriile convingeri şi percepţii asupra a ceea ce 

înseamnă să fii „părinte bun”. „Schema parentală” este influenţată de experienţa individuală a 

părintelui odinioară copil în propria sa familie, dar şi de experienţele actuale cu soţul, partenerul, 

prietenii, alte persoane importante. Noţiunea de „schemă parentală” („parenting”) a fost definită de 

Ramey (2000) prin „diferite aspecte ale interacţiunii părinte - copil, esenţiale pentru dezvoltarea 

cognitivă şi socială normală”. Elementele ei constitutive ar fi: 

 căldură, afecţiune, disciplină şi strategii de control; 

 convingerile şi abilităţile parentale contribuie atât la aplicarea strategiilor, cât şi la 

ameliorarea comportamentelor educative parentale;  

 aspiraţii şi expectanţe adecvate; 

 ambientul de acasă stimulativ; 

 implicare în activităţile copilului nu este legată exclusiv de casă. 

Această schema parentală formată în copilărie se modifică pe măsură ce relaţiile şi 

circumstanţele de viaţă se schimbă. Schemele parentale defectuoase se pot schimba prin acumulări 

lente cantitative de informaţie. În literatura domeniului, cele mai frecvent invocate argumente a 

necesității realizării educaţiei pentru parentalitate sunt: promovarea valorii parentalității conștiente și 

                                                           
1 Ovcerenco N. Educaţia adolescentelor pentru maternitate-obiectiv major al învăţământului preuniversitar. În: Univers pedagogic. Revista 

Ministerului Educaţiei, nr. 1, Chişinău, 2004.  
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responsabile bazată pe cunoașterea drepturilor și obligațiunilor parentale; profilaxia nonparentalității, 

masculinității feminine și feminizării masculine, misandriei și misoginismului;  identificarea 

problemelor parentalității și strategiilor de rezolvare a acestora; informarea părinţilor în legătură cu 

nevoia de a forma copilul pentru rolul parental; îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor de a comunica cu 

copiii-viitorii părinți, de a-şi ajusta aşteptările faţă de aceştia în mod realist. Toate aceste lucruri pot 

constitui soluţii posibile pentru o serie de probleme sociale precum: parentalitatea accidentală, 

maternitatea adolescentină, identitatea parentală, demnitatea de părinte, stresul parental, 

nonparentalitatea, problemele sociale ale tinerilor: promiscuitatea, consumul de droguri, agresivitatea, 

delincvenţa etc.
1
.  

Proliferarea discursurilor profesionale adresate tineretului studios și familiei a contribuit la 

conștientizarea necesității realizării educației pentru parentalitate în instituțiile școlare și sprijinirii 

familiei pe această dimensiune; a adus la profesionalizarea accelerată a parentalităţii, care a început 

să fie privită ca o meserie cu regulile sale şi abordată cu limbaj din domeniul organizaţional. Astfel, 

începând cu a doua jumătate a secolului trecut, se observă o preocupare intensă în studiile de 

psihologie și pedagogie pentru evaluarea experienţei umane din sfera interacţiunilor dintre părinţi şi 

copii în termeni de competenţă parentală. Evaluarea succesului sau eşecului parental sunt unanim 

construite, atât în retorica instituţiilor care se ocupă de problematica tineretului studios, cât şi discursul 

academic din domeniul psihologiei, pedagogiei şi asistenţei sociale, în jurul identificării nevoilor 

tineretului, stabilind dacă ele au fost satisfăcute, apreciind impactul oricărei deficienţe identificate 

asupra funcţionării şi dezvoltării, descriind natura şi originile probabile ale dificultăţilor adulţilor în 

exercitarea rolurilor parentale și educației tinerilor pentru parentalitatea de perspectivă, şi estimând 

dacă este posibilă o schimbare pentru optimizarea satisfacerii pregătirii lui sub aspect psihopedagogic 

pentru viitoarea parentalitate 
2
. 

Programele de educaţie a tinerilor pentru parentalitatea de perspectivă se bazează pe conceptele 

și tehnicile derivate din trainingul parental valoros prin caracteristicile sale socioculturale, precum şi 

rolul său formative și preventiv. Literatura de specialitate relevă dezvoltarea programelor de „training 

parental” ca o metodă de formare și prevenţie primară în educația adolescenților pentru parentalitate şi 

acordare a sprijinului pe dimensiunea cercetată în primul rând familiilor din grupul de risc crescut 

(mamă singură, consum de alcool / drog, statut socio-economic scăzut, etc.). Trainingul viitoarei 

parentalități este o componentă cheie a modelului ideal al parentalității focalizat pe analiza schemelor 

parentale și stimularea modificării acestora în caz de necesitate (Sexton & Alexander, 2003). În aceste 

cazuri, eficienţa ține de armonizarea modelului existent de relaționare părinte-copil  din perspectiva 

modelului parentalității ideale.  Necesitatea unui training al parentalității de perspectivă realizat în 

context formalizat școlar apare și ca urmare a solicitărilor părinţilor. Rolul de părinte este un rol 

construit social. Prin urmare, este puternic influenţat de societatea în care trăiesc părinţii. Obiceiuri şi 

practici de creştere a copilului reglate cultural devin standarde după care sunt judecate practicile 

acceptabile de schemele parentale (parenting). În această cultură, cu un ritm tot mai rapid, părinţii pe 

de-o parte se focalizează şi îşi fac griji legate de propriul copil. Pe de altă parte, copilul pare să devină 

un punct pe agenda de „to do” a părintelui. La scurt timp după naștere mama se întoarce la serviciu, 

bona (bonele, mai bine zis) preluând rolul parental, cel puţin până la vârsta şcolară.  

Elucidând caracteristicile socioculturale pe care să se plieze trainingul viitoarei parentalități, 

observăm că în Moldova se reeditează o serie de patternuri socio-culturale ce caracterizează de decenii 

bune societatea noastră: legăturile cu familia extinsă sunt rupte sau slăbite; suportul social este 

fragilizat/diminuat (vecini necunoscuţi, prieteni noi); coeziune socială diminuată (în mediul urban 

mare); reguli / norme culturale supuse presiunilor de schimbare “multiculturale”; societate de consum, 

competitivă, comparative; cetățenii sunt de diferită proveniență etnică. La acestea se adăugau 

caracteristici specifice comune familiale: ambii părinţi - carieră în locuri de muncă cu responsabilitate 

mare, ocupaţi (practic inexistenţi în familie); distrugerea / superficializarea structurii familiale; familie 

“dezorganizată” prin lipsa structurii, funcţiilor; inserţie socială artificială. 

                                                           
1 Goddard H.W., Myers-Walls J.A., Lee T.R. Parenting: have we arrived? Or do we continue the journey? Family and Consumer Sciences 

Research Journal, 33, pp. 457-474, 2004. 
2 Reder P., Duncan S., Lucey C. What priciples guide parenting assessments? in S.Duncan, C. Lucey, P. Reder (coord.).  Studies in the 

assessment of parenting. Brunner, Routledge, New York, 2003. 
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Toate acestea demonstrează stringența acordării unui sprijin familiei pe dimensiunea educației 

tinerilor pentru parentalitatea de perspectivă. Ajutorul acordat părinților atrebuie să fie înţeles ca o 

secvenţă de sarcini corelate: construirea unei relaţii, explorarea problemelor, înţelegerea situaţiei, 

stabilirea obiectivelor şi scopurilor, planificarea strategiilor, implementarea lor, revizuirea rezultatelor 

şi finalizarea. Programele de educație pentru parentalitatea de perspectivă a tinerilor pregătesc, în fapt, 

o forţă de muncă enormă în armonizarea relațională a membrilor familiei și multiplicarea practicilor 

parentalității conștiente și responsabile. Luând în considerare faptul că nevoile parentale sunt 

îndeosebi în sensul de suport emoţional şi de „ghidare” profesionistă în problema parentalității de 

viitor, „trainerul” trebuie să fie o persoană cu pregătire complexă în psihologia tânărului-viitorului 

părinte şi familiei acestuia. 

În concluzie, modernizarea conținutului educației pentru parentalitate din perspectiva noilor 

probleme ale familiei contemporane, intervenţia originală centrată pe formarea viitorului părinte 

(„trainingul viitoarei parentalități”) poate avea drept bază tehnicile cognitiv- comportamentale. 

Tehnicile de condiționare clasică și operantă pot forma mulțumitor sistemul valoric al tinerii generații, 

în care parentalitatea își ocupă locul ei de onoare. Meseria de părinte este una dintre cele mai grele, dar 

şi mai pline de satisfacţii, exprimă în mod explicit acest lucru programele de educaţie pentru 

parentalitatea de perspectivă. Afirmarea parentalităţii ca o meserie implică mutaţii importante în ceea 

ce priveşte abordarea fenomenului parentalităţii: tânărul - viitorul părinte trebuie să se informeze cu 

mult timp ca să devină mamă/tată, să se instruiască, să se califice, să înveţe secretele acestei experienţe 

etc. Astfel, exerciţiul de educare a tinerii generații pe dimensiunea potențialei parentalități de către 

școală și familie a devenit obiectul unei „noi moralităţi”, reflectate în agenda pe care societatea o face 

instituțiilor de învățământ și părinţilor; prin urmare, programele de educaţie pentru parentalitatea de 

perspectivă trebuie să conţină, într-o formă mai mult sau mai puţin explicită, trăsăturile „bunei 

parentalităţi”, aşa cum este ea definită „aici şi acum”: UN PĂRINTE BUN ESTE UNUL 

CONȘTIENT ȘI RESPONSABIL, capabil să recunoască valoarea supremă a PARENTALITĂȚII în 

viața umană.  
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Abstract: Education is known in all cultures to have great importance in the personal and 

moral development of a person and in the formation of society. Arts instruction as part of formal 

education is a significant part in the development and flourishing of an advanced, value-laden society. 

The importance of including arts in the curriculum is reinforced by the Gardner's theory of multiple 

intelligences, which claims that learning the different arts enables pupils to develop their entire array 

of intelligences, to express them through the artistic work and even strengthen other school areas 

through them. The uniqueness of the art of dance, on which this article focuses, is in the fact that it 

enables pupils to develop on all of their dimensions – the cognitive, the emotional and the physical, 

thus allowing for the perfection of an especially wide array of intelligences. 

 

The importance of the arts in education 

Art is an integral part of human culture. While the spiritual life, and the arts included, does not 

ensure the physical existence of a person, gives meaning, content and substance to their life. The arts 

serve as a space for the expression of the artist's powers of imagination and creation, and are realized 

through the unique languages of the various arts. The works of art reflect and react to moods, outlooks, 

values, beliefs and socio-cultural approaches, and trigger in the observer, the reader or the listener 

sensory, emotional, aesthetic and intellectual experiences.  

Theoreticians of education to the arts emphasize the value of teaching the arts to a person's 

process of forming their identity. In their view, education to the arts constitutes part of the basic 
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curriculum in the education system. It promotes aesthetic education to all pupils, as well as develops 

their self- and social- consciousness. The point of origin for the importance of education to the arts is 

that the ability to experience an aesthetic experience – that includes absorption, processing and 

reaction – is innate, and it develops and forms naturally and integratively throughout the child's 

growth. However, there is importance to a professional guidance by a teacher with expertise in the 

discipline and in didactics for the development and enhancement of the pupil's ability to absorb the 

language of the art and express themselves through it. 

The objectives of the curriculum in the arts in formal education are for pupils to create and 

present their works; understand the importance of the arts and their role in human culture and history; 

react to the qualities of the arts and create an informed judgment concerning the works of art. 

Researchers claim that education to the arts develops thinking skills, enhances understanding, 

sensitivity and moral development, serves the learning of new concepts and expands the world of 

knowledge. From this arises that the inclusion of the arts as an inseparable part of curricula in the 

schools is essential for the development of the pupil [5, 7, 8, 11, 15]. 

Gardner's theory of multiple intelligences [5], which stipulates that human intelligence is not a 

uniform mental entity, but rather a conglomerate of many separate intelligences, reinforces this 

perception. Gardner had so far identified eight distinct intelligences of equal importance: linguistic 

intelligence is the ability to perceive or create a spoken or written language; logical-mathematical 

intelligence is the understanding and use of numerical relations, abstract or logical; spatial intelligence 

is the ability to perceive visual or spatial information, transform or change such information and 

recreate visual images; musical intelligence is the ability to create, communicate and understand 

significances created by sounds; bodily-kinesthetic intelligence is the use and control of the entire 

body or parts thereof in order to solve problems, to communicate or to produce or create objects; 

interpersonal intelligence is the ability to acknowledge and distinguish emotions, beliefs and 

intentions of other people; intrapersonal intelligence is self-consciousness, the ability to distinguish 

our own feelings and responses to actions; and naturalist intelligence, which is the ability to 

understand and to act effectively as part of the world of nature. 

Each of the intelligences has a distinguished location in the brain and unique mechanisms for 

the processing and expression of information. The significance of the multiple intelligences theory for 

education is that pupils are different from one another, and each of them is intelligent in their own 

way. Hence, every pupil deserves teaching that is suited to their skills and tendencies in order to 

enable them to recognize the full potential latent in them, realize it, and thus enrich their existence and 

their environment. Integrating the instruction of the arts in education allows pupils, in whom these 

intelligences are fertile, to discover their strengths, develop and find expression not only in the fields 

of the arts, but through them to become stronger in all other areas as well. Eisner [7] reinforces 

Gardner's approach and claims that arts studies are important to all pupils, and not only those specially 

gifted in the field, since the arts enhance development in the cognitive sphere and hone critical 

thinking, which refers to the aesthetic investigation in art and in life. In their view, the instruction of 

the arts calls for experiences that encourage pupils' development of imagination, sensitivity and 

awareness to their external and internal world. 

In spite of the above, art studies in education system in Western countries, and in Israel as well, 

are still marginal in relation to the core of the formal curriculum, which includes language and 

literature studies, mathematics and sciences, and physical education. This division is based on the 

positivistic philosophical position that upholds an empirical testing of knowledge that may be proven 

or disproved through experimenting and scientific observations, and a reliance on substantial facts in 

order to understand the world. According to this approach, the cognitive activity of thinking can only 

be mediated in a verbal manner. An adoption of this conception leads to the promotion of a hierarchy 

of knowledge that crowns scientific knowledge and distances the arts from their proper place in the 

development of human cognition [7]. 

 The art of dance subject in the formal curriculum of the school 
The art of dance is defined as a human language made up of body movements in time and space 

with the investment of effort, which are not aimed at performing daily work [11, 16]. 

The instruction of the art of dance in the formal school framework is called educational dance 

[in the Israeli education system – Dance for All]. The term 'educational dance' describes the art of 
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dance that is taught as part of the overall school curriculum, subject to the State's regulatory 

requirements and granted to all pupils during the school day. The professional challenge of dance 

teachers is to develop the artistic skill of the pupils through dance lessons, while perfecting their 

cognitive, emotional and physical development. McCutchen [15] emphasizes that unlike the model of 

education for excelling dance students, the basic dance curriculum is not meant to transform all pupils 

at the school into professional dancers, but rather to expand their educational horizons through dance 

studies. 

Brinson [4] presents six main aspects of teaching the art of dance as part of the school 

curriculum, contributing to the pupil's development: artistic and aesthetic aspect; cultural aspect; 

personal and social aspect; physical development aspect; the aspect of developing theoretical studies; 

and pre-professional training aspect. These aspects also arise in the studies of other major researchers 

in the field of dance education [9, 10, 11, 12]. 

1. Contribution to artistic and aesthetic education – dance education imparts a different form 

of knowledge and understanding, which includes two aspects: theoretical knowledge, such as 

concepts and history; and practical knowledge, such as a movement "vocabulary," rules for 

constructing a dance, acquaintance with the body, and developing sensitivity to the meanings 

that the body conveys. This knowledge provides the students with tools for discovering, 

understanding and expressing the logic of their inner world and that of the world surrounding 

them [15]. Acquisition of practical knowledge develops, among other things, perceptual and 

performative skills. The students are required to pay attention, to store the representations in 

their memory and to memorize the details of the movement and of the movement sequence. 

They are also required to listen to instructions, while remaining involved in the study of the 

dance technique, the feelings, the ideas and the thoughts conveyed by the dance. Along with 

this, observation of dance performances boosts students’ multi-sensory perceptual awareness 

[10]. Theoretical and practical education in dance also develops creative thought and action, 

expressed in daring to approach the new and connecting things that were unrelated to one 

another before [14]. Tasks in a creative lesson, alongside tasks related to performance and to 

directing, encourage students to find movement solutions while thinking and using their 

imagination and their inventiveness [12]. 

2. Contribution to cultural education – Art works reflect the aesthetic conception and the 

social, political, and economic background of the period in which they were created, and they 

impart a highly imaginative form to the historical facts. Art education - dance included - 

allows students to study the connection between the content and the form that the art takes on 

and between the culture and the time in which it was made. Students’ deep engagement with 

the dance they observe or perform expands their understanding of their history, philosophy, 

customs, styles and life circumstances as well as those of people from different cultures and 

countries [2; 7]. 

3. Contribution to personal and social education – While working individually and in a group 

as part of dance lessons, or in preparation for a dance performance, students develop personal 

skills, such as perseverance, discipline and self-awareness, as well as interpersonal skills in 

planning and making group decisions. An agreement on common goals provides an 

opportunity for collaboration, for giving and receiving constructive and judgmental criticism, 

for meaningful involvement among members of the group, and for enhancing the sense of self-

confidence and group pride [1]. 

4. Contribution to physical development – Physical education and the art of dance share 

overlapping points in the development of physical ability. Both disciplines contribute to the 

refinement of the body, to improving coordination and to the development of personal skills. 

But the values and the emphases are different. In physical education the connection between 

the body and the soul has an achievement-oriented aim. In contrast, in the discipline of dance 

the connection between body and soul generates artistic expression, which makes it possible to 

organize and express individual worldviews [4]. 

5. Contribution to general studies in school – The integration of the arts with core subjects 

enhances students’ level of learning and improves their understanding and achievements 

through the use of the various learning skills and teaching styles that characterize art 
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education. Dance contributes to general studies since in this art form all the senses, and not 

only the cognitive dimension, collaborate in an experiential manner of content processing. The 

integration provides opportunities to use the knowledge as well as the benefits of the dance in 

the different subjects and challenges students to create systems of contexts and insights, while 

using metaphorical and analogical thinking. This integration does not diminish the value of 

dance as a distinct field, but rather acknowledges its force and extent [3; 13]. 

6. Contribution to pre-professional education – Educational dance lessons enable students, 

who have the physical and mental qualities required for a professional career in dance, to 

stand out. Recognition of their unique talents, as part of the educational dance curriculum, 

opens for them the option of choosing pre-professional dance studies at dance schools that 

train students to perform professionally [15]. 

In conclusion, the point of departure for educational dance is that all pupils should have access 

to the varied aspects of dance education, as a form of art. That is because dance, as all the other arts, 

amplifies the pupils’ range of intellectual capabilities, develops their creativity and contributes to their 

personal growth in the three dimensions – the cognitive, the physical and the emotional.   

In conclusion, there is general agreement among theoreticians of education to the arts as to the 

importance of education to the arts in formal education. In their opinion, the instruction of the arts 

provides pupils with an opportunity for expression through independent creation, enhances their 

sensitivity and awareness to their internal and external worlds, and hones their critical thinking 

regarding art and life. 

These studies raise, among other things, the claim that the uniqueness of the dance subject lies 

in the development of the pupil on all three dimensions – emotional, physical and cognitive. Dance 

instruction opens to the pupil the possibility of discovering the body as a medium for personal 

expression and for developing ideas in multidimensional thinking, made up of space, rhythm, 

sensitivity, perception and awareness, which provide pupils with tools for a critical evaluation of a 

work of art [4, 6, 7, 11, 15]. 

Moreover, Gardner's theory [5], claiming that human intelligence is made up of a combination 

of a variety of intelligences reinforcing one another as connected vessels, sheds light on the obligation 

of education to enable each pupils to discover their diverse strengths and skills, beyond the 

development of their linguistic and mathematical skills. Studies show that a pupil's exposure to the art 

of dance as part of school studies develops, among other things, the kinesthetic, spatial, musical, 

intrapersonal and interpersonal intelligences, thus strengthening them not only in the arts but in all 

other subjects as well [10].  
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IMPACTUL TIC ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR-CHEIE LA LICEENI  
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Abstract: The use of ICT in the math educational process  have an important role in the 

development of key competences for high school students. The formation of key competencies achieved 

full development of personality in high school. This article reflects identifying the ICT tools for each 

key competencies. 

 

Sensul major al paradigmei educaţionale în liceu este formarea și dezvoltarea competenţelor 

pentru a realiza dezvoltarea deplină a personalităţii absolventului liceului și a-i permite accesul 

acestuia la următoarea etapă/treaptă a învăţămîntului și/sau integrarea lui socială pentru a realiza o 

carieră profesională adecvată.  

Competenţele-cheie reprezintă pachete transferabile și multifuncţionale de cunoștinţe, abilități și 

atitudini care îi permite individului să-și realizeze împlinirea și dezvoltarea profesională, incluziunea 

socială și inserţia profesională în domeniul respectiv. Competenţa se naște și se evaluează la 

confluenţa sensurilor date de verbele a ști, a ști să faci, a ști să fii, a ști să convieţuești, a ști să devii, 

deci nu este rezultatul acţiunii educaţionale numai pe domeniul cognitiv, ci se raportează și la cel 

afectiv-atitudinal și psihomotor.
1
 

Sistemul educațional trebuie să pregătească în mod real elevul pentru viaţa de dincolo de 

zidurile şcolii, formîndu-i și dezvoltându-i competenţele care îi pot asigura succesul social. Având în 

vedere tehnologizarea şi utilizarea sistemelor computerizate în toate domeniile financiar-bancare, 

proiectare, statistică, industrie, medicină etc. un rol important în inserţia pe piaţa muncii a 

absolvenţilor de liceu o are formarea de competenţe-cheie prin utilizarea TIC. 

Utilizarea TIC în procesul educațional constituie un răspuns la nevoia de diversificare a 

activităților educaționale petrecute în sala de clasă, în laboratorul de informatică, dar şi în afara şcolii. 

În acest context menționăm instrumentele TIC ce facilitează dezvoltarea competențelor-cheie în cadrul 

procesului educațional: 

                                                           
1 Ion Achiri, Valentina Ceapă, Olga Șpuntenco Matematica. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul liceal  

Chișinău Cartier, 2010. 
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Aplicarea resursele TIC, sub îndrumarea profesorului la şcoală sau individual, acasă, elevii pot 

obţine informaţii necesare pregătirii temelor la orice disciplină școlară, pot selecta surse din Internet 

care conţin informaţii care să-i ajute în utilizarea diverselor proiecte. 

În continuare, propunem o serie de oportunități de formare a competențelor-cheie la liceeni prin 

utilizarea unor tehnologii didactice cu implicarea TIC care promovează un învățămînt centrat pe elev: 

C
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p
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n
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-
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e1
 

Caracteristici
2
 

Instrumente TIC 

recomandate 

Competențe digitale 

necesare cadrului 

didactic
3
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- disponibilitatea elevului de a 

organiza și a reglementa 

propria învăţare, atît indivi-

dual, cît și în grup;  

- abilitatea de a organiza 

eficient timpul;  

- abilitatea de a achiziţiona, a 

procesa, a evalua și a asimila 

noi cunoștinţe;  

- abilitatea de a aplica noile 

cunoștinţe și deprinderi într-o 

varietate de contexte – acasă, 

la școală, în educaţie și 

instruire.  

Instrumente hardware: 

Echipamente de prezentare 

Echipamente specializate 

Instrumente software: 

Google maps, Google docs 

Wiki, Dexonline 

Stimulatoare, Laborator 

virtual, Formulare google 

Evaluate OJI, AeL  

Platforma Moodle 

Instrumente de 

comunicare: 

Movenote, Voice thread, 

Bloguri  

-distribuie resurse, date, 

adrese, noutăți prin 

instrumente TIC; 

-utilizează tehnici 

standard de identificare a 

resurselor digitale în 

rețea; 

-identifică softuri 

educaționale relevante 

pentru a le utiliza în 

predarea disciplinelor 

școlare; 

-utilizează 

funcționalitățile de bază 

ale echipamentelor 

didactice specializate. 

                                                           
1 Matematică: Curriculum pentru cl. a 10-a–a 12-a, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chișinău: I.E.P. Ştiinţa, 2010. 
2 Ion Achiri, Valentina Ceapă, Olga Șpuntenco Matematica. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul liceal  

Chișinău Cartier, 2010. 
3 Standarde de competențe digitale  pentru cadrele didactice din învățămîntul general, Ministerul Educației, 2015. 

Instrumente TIC 

Instrumente 

hardware Instrumente 

software 

Instrumente de 

comunicare 

1)echipamente de 

prezentare (monitoare 

video, proiectoare 

multimedia, table 

interactive) 

2)echipamente de 

stocare (magnetice, 

optice, mixte) 

3)echipamente 

specializate (preluarea 

imaginilor, secvențelor 

video și audio: scanere, 

aparate foto, telefoane 

mobile, smartphone, 

iphone, tablete) 

1)resurse pasive (google maps, google books,wiki, 

dexonline, google docs ) 

2)obiecte de învățare standardizate (prezentări, 

texte, tutoriale, excursii tematice (virtuale), hărți 

informaționale, jocuri educaționale, simulatoare, 

spații virtuale) 

3)aplicații de simulare (laborator virtual, jocuri 

educaționale) 

4)aplicații de evaluare(platforma Insam, formulare 

google, campion, Top Coder, Evaluator OJI) 

5)sisteme de management al învățării (platforme 

Oracle Academy, platforma de e-learning Moodle, 

W3Schools, Platforma IT Essentials, AeL) 

6)sisteme de management al conținutului 

(Moodle, google docs, wiki, ZoomIT) 

1)sincronă (skype, 

google talk, yahoo 

messenger, google 

hangouts, movenote, 

voice thread, viber, 

whatsapp ) 

2)asincronă (email, 

forumuri, bloguri, 

grupuri de discuții, 

RSS, slideshare, 

youtube, scribd) 
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- abilitatea elevului de a 

exprima și interpreta gînduri, 

sentimente și fapte atît pe cale 

orală, cît și în scris (ascultare, 

vorbire, lectură și scriere); 

- abilitatea de a interacţiona 

într-un mod adecvat în cadrul 

întregii game a contextelor 

sociale și culturale – în 

educaţie și instruire, acasă sau 

în timpul liber. 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Instrumente software: 

Google docs, Wiki, 

Dexonline 

Tutoriale, Excursii tematice 

(virtuale) 

Jocuri educaționale 

Formulare google 

AeL , Platforma Moodle 

Instrumente de 

comunicare: Skype, 

Forumuri, Email 

Grupuri de discuții,Bloguri 

-utilizează instrumente 

standard de comunicare 

pentru transmiterea și 

recepționarea sarcinilor 

de învățare, feed-back 

individual și de grup; 

-explică serviciile sociale 

cu implicarea TIC 

disponibile în țară; 

-promovează utilizarea 

resurselor digitale în 

rîndul cadrelor didactice; 

-utilizează sistemele de 

management școlar în 

comunicare; 

 

- abilitatea de a înţelege, de a 

exprima și de a interpreta  
Instrumente hardware: 

Echipamente de prezentare 

Echipamente de stocare 

 

-utilizează instrumente 

standard de comunicare 

pentru transmiterea și  
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 gînduri, sentimente și fapte 

atît pe cale orală, cît și în scris 

(ascultare, vorbire, lectură și 

scriere), într-o gamă potrivită 

de contexte sociale – acasă, pe 

stradă, la școală etc., în 

educaţie și instruire – conform 

dorin- 

ţelor sau nevoilor indivi-dului; 

- abilităţi de mediere și 

înţelegere culturală. 

Instrumente software: 

Google maps 

Google books, Tutoriale  

Jocuri educaționale 

Stimulatoare 

Laborator virtual 

Platforma Oracle Academy 

W3schools , ZoomIT 

Instrumente de 

comunicare: 

Movenote, Voice thread 

Forumuri, RSS 

Slideshare, Scribd 

recepționarea sarcinilor 

de învățare, feed-back 

individual și de grup; 

-explică serviciile sociale 

cu implicarea TIC 

disponibile în țară; 

-promovează utilizarea 

resurselor digitale în 

rîndul cadrelor didactice; 

-utilizează sistemele de  

management școlar în 

comunicare; 

-utilizează 

funcționalitățile de bază 

ale dispozitivelor 

interactive în activități 

didactice. 
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 -alfabetizarea în matematică, 

abilitatea de a aduna, scădea, 

înmulţi și împărţi mental sau 

în scris pentru a rezolva o 

gamă de probleme în situaţiile 

vieţii de fiecare zi;  

-alfabetizarea știinţifică se 

referă la abilitatea și dorinţa 

de a utiliza cunoștinţele și 

metodologia menite să explice 

lumea naturală;  

-competenţa în tehnologie e 

văzută ca înţelegere și aplicare 

a acelor cunoștinţe și metode 

care pot modifica cadrul 

natural ca răspuns la nevoile și 

doleanțele oamenilor. 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Instrumente software: 

Tutoriale 

Jocuri educaționale 

Stimulatoare 

AeL 

Moodle 

Laborator virtual 

Formulare google 

Platforma Moodle 

Diverse aplicații web 2.0 

Instrumente de 

comunicare: 

Movenote,  

Voice thread 

Bloguri, 

Google Hangouts 

Forumuri, Youtube 

Scribd  

-realizează diverse 

activități educaționale 

nemijlocit în mediu 

digital; 

-dezvoltă un mediu infor-

mațional digital propriu, 

din care selectează 

resursele relevante 

folosind diverse metode; 

-creează resurse digitale 

proprii; integrează 

dinamic text, date, 

obiecte multimedia 

proprii în resursele 

utilizate după necesitate; 

-coordonează activitatea 

elevilor pe parcursul 

activităților educaționale 

prin intermediul clasei 

digitale; 

-identifică și 

experimentează noi 

modele de utilizare a 

echipamentelor digitale 

de uz general și a celor 

specializate în 

organizarea creativă a 

activităților 

educaționale; 

-promovează 

implementarea 

echipamentelor didactice 

de specializate: 

laboratorul virtual, 

microscopul digital, 

seturi digitale integrate 
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e - capacitatea elevului de a 

identifica și a rezolva 

probleme; 

- capacitatea elevului de a-și 

planifica activitatea, acţiun-

ile, de a determina scopurile și 

a prognoza rezultatele 

așteptate, de a alege instru- 

Instrumente hardware: 

Echipamente de prezentare 

Echipamente specializate 

Echipamente de stocare 

Instrumente software: 

Google maps 

Prezentări , Texte  

Hărți informaționale 

 

-organizează sesiuni de 

instruire pentru elevi în 

vederea utilizării 

serviciilor sociale cu 

implicarea TIC; 

-organizează procesarea 

în comun a datelor la 

distanță; 

-implică elevii în crearea 

resurselor digitale; 

-utilizează instrumentele 

de analiză statistică 

integrate în  
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mentele necesare de lucru;  

- capacitatea elevului de a 

realiza activitatea conform 

planului, a aprecia rezulta-tele 

ei, de a-și forma deprinderi de 

colaborare. 

Excursii tematice (virtuale) 

Wiki, Platforma Moodle 

Instrumente de 

comunicare: 

Email, Forumuri  

Grupuri de discuții 

RSS, Scribd, Youtube 

aplicațiile de 

management școlar în 

analiza progresului 

elevilor; 

Utilizează resurse pentru 

evaluare, din sistemele de 

gestiune a conținuturilor 

educaționale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 d
ig

it
a
le

, 
în

 d
o
m

en
iu

l 
te

h
n

o
lo

g
ii

lo
r 

in
fo

rm
a

ţi
o

n
a
le

 ș
i 

co
m

u
n

ic
a
ţi

o
n

a
le

 - utilizarea cu încredere, la 

școală, în timpul liber și 

pentru comunicare, a  

mijloacelor electronice;  

- abilitatea de căutare, 

procesare, analiză și selectare, 

a informaţiei; 

- utilizarea tehnologiei 

multimedia pentru a primi, a 

evalua, a stoca, a produce, a 

prezenta și a schimba 

informaţii; 

- abilități pentru a comunica, a 

participa în reţele prin 

intermediul Internetului. 

Instrumentele hardware 

Instrumentele software 

Instrumentele de 

comunicare 

 

-organizează sesiuni de 

instruire pentru elevii în 

vederea utilizării 

serviciilor sociale cu 

implicarea TIC; 

-dezvoltă un mediu 

informațional digital pro-

priu, din care selectează 

resurse relevante folosind 

diverse metode; 

-contribuie la elaborarea 

scenariilor didactice ale 

softurilor educaționale; 

-configurează sistemele 

de gestiune a clasei 

digitale în funcție de 

specificul clasei; 

-identifică și 

experimentează noi 

modele de utilizare a 

echipamentelor digitale 

de uz general și a celor 

specializate în 

organizarea creativă a 

activităților educaționale. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

230 

 

C
o

m
p

et
en

ţe
 i

n
te

rp
e
rs

o
n

a
le

, 
ci

vi
ce

, 
m

o
ra

le
. -stăpînirea formele 

compor-tamentale pentru ca 

individul să fie capabil să 

participe eficient și 

constructiv la viaţa socială și 

să rezolve conflictele; 

 - interacţiunea 

efectivă, în mod individual și 

în grup, ce sînt utilizate atît în 

domenii private, cît și în 

domenii publice. 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Instrumente software: 

Google books 

Wiki, Dexonline 

Tutoriale, Prezentări  

Instrumente de 

comunicare: 

Forumuri, Youtube  

Slideshare, Bloguri 

Grupuri de discuții 

-inițiază 

grupuri/comunități 

profesionale virtuale, 

ges-tionează activitatea 

unui grup, dezvoltă și 

promovează activitatea 

acestuia în rețea; 

-organizează procesarea 

în comun a datelor la 

distanță; 

-implică elevii în crearea 

resurselor digitale; 

-utilizează 

funcționalitatea de bază 

ale dispozitivelor 

interactive în activități 

didactice; 

-identifică efectele 

pozitive și negative ale 

tehnologiilor 

informaționale asupra 

mediului și sănătății 

umane; 

-promovează  prevederile 

legislației în domeniul 

protecției copiilor în 

mediul digital, educației 

digitale, infracțiunilor 

cibernetice, protecției 

datelor. 
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 - capacitatea elevului de 

înţelegere și apreciere a 

sinelui;  

- capacitatea elevului de 

reflecţie asupra comporta-

mentului său în societate; 

- valorificarea propriilor 

talente și capacităţi;  

- autodeterminarea școlară, 

profesională, socială;  

- construirea unui plan al vieţii 

sale etc.;  

- formarea personalităţii sale. 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Echipamente de prezentare 

Instrumente software: 

Prezentări , Tutoriale 

Excursii tematice(virtuale) 

Formulare google 

AeL , Platforma Moodle 

Google docs 

Instrumente de 

comunicare: 

Email, Movenote 

Bloguri, Youtube 

Voice thread 

-utilizarea tehnicii 

avansate de căutare în 

rețea; 

-încurajează elevii să 

prezinte răspunsurile 

învă-țării în format 

digital; 

-instruiește grupuri țintă 

în utilizarea 

dispozitivelor digitale 

multimedia în producerea 

de resurse digitale 

multimedia cu caracter 

educațional. 
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 -aproprierea valorilor culturii 

(naţionale și general-umane) 

pe care elevul trebuie să le 

cunoască și să le interiorizeze; 

- aprecierea particularităţilor 

culturii naţionale, a etniilor 

conlocuitoare și a celei 

universale;  

- cultura timpului liber;  

 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Echipamente de prezentare 

Instrumente software: 

Google maps, Wiki 

Dexonline, Prezentări  

Tutoriale,Excursii tematice 

(virtuale) 

Hărți informaționale 

Instrumente de 

comunicare: Youtube, 

Forumuri, Slideshare, 

BloguriGrupuri de discuții 

-inițiază 

grupuri/comunități 

profesionale virtuale, 

ges-tionează activitatea 

unui grup, dezvoltă și 

promovează activitatea 

acestuia în rețea; 

-organizează procesarea 

în comun a datelor la 

distanță; 

-implică elevii în crearea 

resurselor digitale; 

-utilizează 

funcționalitatea de bază 

ale dispozitivelor 

interactive în activități 

didactice; 

C
o
m

p
et

en
ţe

 a
n

tr
e
p
re

n
o
ri

a
le

 -spirit de iniţiativă și 

antreprenoriat; 

-abilitatea de a acţiona în 

corespundere cu profilul 

personal și social;  

- asumarea responsabilităţii 

pentru acţiunile cuiva, 

pozitive și negative;  

- dezvoltarea unei viziuni 

strategice, stabilirea obiecti-

velor și realizarea lor, precum 

și motivarea de a reuși. 

Instrumente hardware: 

Echipamente specializate 

Echipamente de prezentare 

Instrumente software: 

Google docs, Prezentări  

Tutoriale, Formulare google  

Excursii tematice(virtuale) 

Platforma Moodle 

Instrumente de 

comunicare: 

Google hangouts, RSS 

Movenote , Voice thread 

Forumuri, Email, Bloguri 

-implică elevii în crearea 

resurselor digitale; 

-organizează sesiuni de 

instruire pentru elevi în 

vederea utilizării 

serviciilor sociale cu 

implicarea TIC; 

-creează resurse digitale 

proprii; integrează 

dinamic text, date, 

obiecte multimedia 

proprii în resursele 

utilizate după necesitate; 

-distribuie resurse, date, 

adrese, noutăți prin 

instrumente TIC; 

-utilizează instrumente 

stan-dard de comunicare 

pentru transmiterea și 

recepțio-narea sarcinilor 

de învățare; 
 

Aplicațiile TIC utilizate în predarea disciplinelor școlare pot avea un impact major asupra 

calității învățării elevului. Practica demonstrează că instrumentele TIC utilizate influenţează de 

asemenea nivelul de implicare al elevilor în procesul de învăţare, intensifică plăcerea lor de a învăţa, 

avînd astfel un impact benefic în formarea și dezvoltarea competențelor-cheie la liceeni. 
 

 

 

ASPECTE DIDACTICE ALE APLICĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI 

COMINICAŢIONALE LA ORELE DE BIOLOGIE 
  

PRUNICI Elena, lector superior universitar,  

Institutul de Științe ale Educației 

 

Abstract:  Active use of informational and communicational technologies in the educational 

process at biology, simultaneously with the traditional didactic tools and materials, leads to a 

semnicative increase of the educational level and to a perception of the studied material.  
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Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa 

fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce mai 

alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii 

înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce 

inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării 

acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-

educativ. 

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele 

trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii 

educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. 

Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o 

nouă manieră a activităţilor educaţionale
1
. 

Majorarea volumului de lucru intelectual la biologie face să te întrebi cum să trezeşti interesul 

elevilor faţă de materialul studiat şi să sporeşti activitatea elevilor pe tot parcursul lecţiei. În acest 

scop, în urma efectuării mai multor cercetări în căutarea metodelor eficiente de predare şi a tehnicilor 

de instruire, care ar încuraja elevii spre autoânvăţare, s-a demonstrat că utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaşionale în procesul educaţional îmbunătăţeşte calitatea cunoştinţelor la 

biologie şi la alte discipline şcolare. Apariţia semnificativă a interesului elevilor faţă de biologie 

depinde în mare măsură de metoda de predare şi de tehnologiile utilizate. 

Folosirea acestora trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-

educativ, nu să îl îngreuneze. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a 

TIC- ului în timpul lecţiei duce la: 

 Plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea 

obiectivelor lecţiei; 

 Posibilitatea instalării unei stări de izolare. Elevul neglijează relaţia cu colegii, comunicarea cu 

aceştia sau cu familia, putând deveni un singuratic, fără prieteni; 

 Modificarea relaţiei de comunicare didactică elev-profesor. Elevul poate reacţiona numai la 

stimuli lansaţi de calculator, nereacţionând la elemente ale comunicării verbale, nonverbale; 

 Uneori împiedică elevul să-şi dezvolte capacităţile creatoare, poate produce afecţiuni fizice şi 

psihice ale organismului. 

Există şi din partea cadrelor didactice unele posibile dezavantaje: 

 Profesorii trebuie să-şi adapteze stilul de predare la noua realitate, reformulându-şi propria 

concepţie didactică, reluând proiectarea materialelor de învăţare şi a lecţiilor, modificând 

materia de desfăşurare a acestora; 

 Pierderea statutului de unic deţinător al cunoştinţelor, informaţiilor şi transformarea sa într-un 

partener de învăţare.  

 

În aceste condiţii, apare cu atât mai necesară profesionalizarea cadrelor didactice nu numai în 

direcţia utilizării TIC- ului, ci mai ales, în direcţia unei pregătiri psihopedagogice suplimentare a 

acestora, pentru utilizarea eficientă a posibilităţilor oferite de tehnologiile comunicaţionale, pentru 

integrarea echilibrată a instruirii asistate de calculator în procesul didactic. Un bun cadru didactic va 

şti când şi cum să altereze la lecţie secvenţele asistate de calculator şi secvenţele în care prezenţa 

acestuia nu este oportună. 

Pentru obţinerea rezultatelor dorite în procesul instruirii asistate de calculator, este necesar să 

divizăm clar responsabilităţile între participanţii la procesul educaţional cu utilizarea calculatorului. 

Tehnologiile informaţionale au devenit o parte integrantă a societăţii şi influenţează atât 

procesul de învăţare cât şi sistemul de învăţămînt în ansamblu. În scopul creării condiţiilor optime 

pentru dezvoltarea potenţialului elevilor, formarea de independenţă, auto-educaţie, de auto-realizare, 

se folosesc noile tehnologii informaţionale în procesul de învăţare. Utilizarea lor în procesul 

educaţional duce la: 

-   Desfăşurarea unor lecţii cu nivel estetic şi emoţional ridicat (muzică, animaţie); 

-   Oferă vizibilitate; 

                                                           
1 Logofătu M., Garabeţ M., Voicu A., Păuşan E. Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala modernă. Bucureşti: Credis, 2003; 
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-   Atrage un număr mare de materiale didactice; 

-   Creşte cantitatea de lucru în clasă; 

-   Oferă un grad înalt de diferenţiere a instruirii. 

-   Creează condiţii favorabile pentru o mai bună înţelegere a profesorului cu elevii şi 

cooperarea lor în procesul educaţional. 

Tehnologiile informaționale și comunicaționale iau amploare în activităţile de predare – învăţare 

a biologiei în gimnaziile şi liceile din R. Moldova, pentru a dezvolta oportunităţile acestora, urmează a 

fi aplicate şi studiate. Drumul parcurs spre eficienţa studierii biologiei nu presupune o singură alegere 

metodică, o singură soluţie strategică, deoarece situaţiile de instruire sunt generatoare de mai multe 

alternative, pentru o soluţie concretă de predare – învăţare, orice modalitate uniformă de predare este, 

evident, nesatisfăcătoare de vreme ce fiecare elev este atât de diferit [Haward Gardner]
1
. Tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale se vor combina cu metode tradiţionale şi participative, astfel încât 

să conducă la îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare, la partajarea cunoştinţelor şi a 

informaţiei, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului, pentru a răspunde 

necesităţilor sociale concrete, la scăderea costului educaţiei şi la îmbunătăţirea eficientei sistemului 

de învăţământ.  

Recomandări pe care le pot propune pentru reuşita utilizării tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale în procesul educațional: 

1) Elaborarea obiectivelor cognitive, afective, şi psihomotorii, clare şi rezonabile ale lecţiei, 

corelarea obiectivelor cu secvenţele de învăţare și cu competențele specifice biologiei; 

2) Motivarea elevilor pentru a învăţa, să înveţe şi cultivarea încrederii în forţele proprii; 

3) Elaborarea cu elevii a unor reguli „ de aur” pentru organizarea eficientă a lecţiilor de 

biologie efectuate în sala de computere; 

4) Proiectarea riguroasă a momentelor de  lecţie, corelarea secvenţelor de lecţie, proiectarea 

navigabilităţii secvenţelor de învăţare; 

5) Proiectarea organizării clasei: atmosfera, lumina, tablă-echipament, mod de comunicare/ 

adresare, vocea, etc. 

6) Corelarea Instruirii Asistată de Computer (IAC) cu metode activ-participative de predare-

învăţare, compatibile cu această metodă, de exemplu „Grafiti”, „Tehnica cubului”, 

„Brainstorming”, învăţarea prin descoperire, problematizarea, etc.  

7) Proiectarea interacţiunii dintre elevi la lecţiile asistate de calculator; 

8) Utilizarea evaluării obiective, conexiunii inverse şi a tehnicilor de asigurare a succesului 

şcolar; 

9) Încurajarea elevilor să-şi asume un grad mai mare de responsabilitate; 

10)  Încurajarea autoorganizării, autoaprecierii, autoevaluării; 

11)  Managementul efectiv al clasei; 

12)  Proiectarea evaluării constructive a lucrului elevilor pe parcursul lecţiei; 

13)  Aspectul etic, al utilizării informaţiilor, drepturile de autor ale materialelor achiziţionate 

din Internet este important de explicat elevilor, acesta are mare importanţă pentru 

progresare în IAC. 

Avantajele şi limitele utilizării softurilor în procesul IAC conturate în practica pedagogică 

personală. 

Utilizarea  softurilor educaţionale în procesul de studiu al biologiei prezintă multe avantaje, şi 

anume: 

1. Oferă modalităţi de organizare a procesului instructiv-educativ modern şi eficient; 

2. Stimulează interesul faţă de nou, motivează învăţarea prin exemplificarea conţinuturilor 

studiate la biologie cu imagini ale obiectelor legate cu viaţa cotidiană, a experienţelor biologice video, 

a secvenţelor din emisiunile TV cu conţinut continuu cu biologia, etc.; 

3.  Oferă posibilitatea simulării unor fenomenelor biochimice, utilizarea unor imagini animate 

şi dinamice, facilitând învăţarea conţinuturilor curriculare la biologie; 

4. Permite realizarea unui şir de operaţii didactice foarte importante care ţin de evaluare, oferă 

posibilitatea chestionării celui ce învaţă pentru identificarea lacunelor în procesul de învăţare a noului 

                                                           
1 www.biologie-online.ro 

http://www.biologie-online.ro/


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

234 

 

conţinut şi de evaluare a cunoştinţelor, excluzând copierea, apreciind obiectiv cunoştinţele, păstrând 

evidenţa evoluţiei fiecărui elev, exemple de softuri de evaluare;  

5. Permit integrarea cunoştinţelor, prin realizarea proiectelor individuale ale elevilor; 

6. Individualizează instruirea atât la nivelul elevului, cât şi al profesorului; 

7. Instruirea Asistată de Computer permite desfăşurarea lecţiilor, pe un fundal favorabil, ce 

conduce la reuşită. 

Utilizarea softurilor la biologie are şi unele dezavantaje, de exemplu: 

1. Utilizarea softurilor în sala de computere este incompatibilă cu experimentul biologic real; 

2. Softurile limitează posibilităţile de evaluare a cunoştinţelor de biologie, prin reducerea 

tipuri-lor de itemi utilizaţi. 

3. Lipsa de mijloace de instruire necesare pentru utilizarea softurilor limitează modul de 

organi-zare eficientă a lecţiilor.  

4. Evaluarea asistată  de computer aplicată în procesul de instruire la biologie, are perspective 

mari, însă nu este imposibilă fără condiţia: numărul elevilor testaţi trebuie să fie egal cu numărul de 

computere accesibile.  

Scopul folosirii tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale la orele de biologie este de a 

spori gradul de motivare a elevilor pentru disciplina dată, individualizarea procesului de învăţare şi de 

a oferi posibilităţi mai înalte pentru înţelegerea şi însuşirea materiei învăţate.  

 Resursele educaţionale prezentate cu ajutorul instrumentelor TIC la orele de biologie ar trebui: 

- să se potrivească cu conţinutul manualului, cu actele normative ale Ministerului Educaţiei 

Republicii Moldova, cu curriculumul în vigoare; 

- să se concentreze pe forme contemporane de învăţare, pentru a oferi învăţare extreme de 

interactivă şi multimedia; 

- să permită diferenţierea şi individualizarea procesului de instruire; 

- să ofere elevului activităţi care-l ghidează şi-l motivează să câştige experienţă în rezolvarea 

problemelor vieţii pe baza de cunoştinţe şi abilităţilor căpătate în cadrul disciplinei învăţate, în 

cazul dat a biologiei; 

- să asigure utilizarea atât a muncii independente, cât şi a muncii în grup; 

- să asigure elevul metodic, acolo unde este cazul şi să-i salveze rezultatele intermediare şi cele 

finale. 

  Sarcinile stabilite pentru utilizarea TIC la ore ar trebui: 

- să sprijine cadrele didactice în pregătirea lecţiei, modelarea ei cu obiecte digitale relevante; 

- să ofere un volum mare de informaţii suplimentare într-un interval de timp restrâns; 

- să asigure o căutare eficient de informare în setul de resurse educaţionale digitale; 

- să asigure o evaluare obiectivă a cunoştinţelor; 

- să dezvolte la elevi interesul faţă de biologie, concurenţei şi creativităţii. 

 Utilizarea TIC la orele de biologie duc la: 

- Dezvoltarea gândirii şi memoriei vizuale a elevilor; 

- Dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru a lucre cu informaţiile; 

- Fixarea atenţiei în timpul procesului de învăţare; 

- Dezvoltarea interesului faţă de disciplina studiată;  

- Sistematizarea clară a materialului studiat. 

 Însă nu trebuie să uităm că aplicarea pe scară largă a calculatorului în procesul instructive-

educativ are şi o serie de dezavantaje 

- Forţează gândirea abstract, intelectuală; 

- Forţează utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină; 

- Limitează formarea unui limbaj correct, limbajul folosit la calculator fiind unul formal, de tip 

maşină; 

- Poate provoca serioase dereglări de comportament (Dependenţa copiilor de calculator este un 

domeniu, unde se duc cercetări şi nu e studiată pânî la urmă); 

- Stimulează doar sentimental unei provocări (copiii sunt fascinaţi în lucrul la calculator, de 

fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori, mai puţin de problema 

biologia în sine); 
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- Mecanicizează mişcările, concentrara maximă se face nu la operaţia în sine pe care o are de 

efectuat, nu la rezolvarea problemei ci la cum folosesc diferitele component ale calculatorului 

(de ex. Mouse-ul). 

 Din perspective realizării prevederilor Curriculumului modernizat la biologie şi rezultatele 

investigaţiei
1
  recomandăm cadrelor didactice: 

 Pentru formarea competenţelor la orele de biologie e de a dori utilizarea cât mai frecventă a 

TIC-lui. 

 Dotarea instituţiilor/sălilor de clasă cu surse – internet. Tehnologii informaţionale, calculator, 

etc. 

 Utilizarea la orele de biologie a SOFT-urile AEL. 

 Succesivitatea dintre laboratorul real şi cel virtual. 

 Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la success 

şcolat şi la atingerea celor mai înalte standard curricular posibile, de aceea trebuie găsite 

metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. 

 Interesul elevilor pentru lecţii creşte ori de câte ori sunt folosite resursele TIC în predare-

învîţare-evaluare. Prestanţa profesorului care le foloseşte este şi ea, în mod sigur, mai ridicată. 

 Profesorul trebuie să ceeze ocazii egale de a răspunde sarcinilor de învăţare şi de rezolvare de 

problem. 

Astăzi se poate afirma, pe drept cuvânt, că calculatorul a deschis noi perspective omenirii. Dar 

nu trebuie să renunţăm nici la mijloacele tradiţionale de învăţămînt, la lucrul cu manualul, la 

rezolvarea de problem şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin realizarea unei legături 

directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul biologiei contribuie la formarea 

competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte. 

Perspective curriculare ale metodei instruirii asistate de calculator aplicate în cadrul studierii 

biologiei: 

1. Integrarea TIC  la nivelul unor strategii pedagogice bazate prioritar pe acţiuni didactice de  

formare – cercetare – aplicare, apte să asigure diferenţierea şi autoreglarea instruirii. 

2. Valorificarea TIC şi a  soft-ul pedagogic  la nivelul structurii funcţionale al strategiilor 

pedagogice; 

3. Angajarea problematizării la nivelul strategiilor pedagogice utilizate în IAC; 

4. Adaptarea TIC la specificul fiecărui domeniul de cunoaştere a biologiei; 

5. Valorificarea potenţialului TIC la procesul de  evaluare finală. 

Unele propuneri .  La nivelul profesorului: 

 Perfecţionarea permanentă a metodelor şi tehnicilor de predare – învăţare- evaluare. 

 Alcătuirea softurilor de predare – învăţare şi de evaluare. 

 Alcătuirea programelor de instruire inteligente. 

 Schimbul de experienţă între profesori prin publicaţii, Internet,etc. 
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motivational levels at the educational process. 
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1 Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Biologia. Curriculum şcolar pentru clasele a V-a – a IX-a. Ed. Lyceum, Chişinău, 2010; 
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Actualmente, sistemul educaţional contemporan activează în condiţii politice şi social 

economice noi, care determină nu numai modul, direcţia de dezvoltare, dar şi apariţia multor probleme 

în sistemul dat. Realizarea procesului educaţional în multe instituţii superioare are tangenţă cu două 

probleme: -  creşterea cerinţelor la pregătirea profesională a abiturientului; 

        - descreşterea prestigiului multor profesii şi scăderii profesionalismului multor specialişti.  

Motivaţia de a învăţa este factorul principal în pregătirea calitativă a  viitorilor specialişti în 

condiţiile învăţământului contemporan.  Problema motivaţiei de a învăţa la studenţi este una 

fundamentală pentru psihologia educaţională, deoarece rezultatele sunt cunoştinţele, satisfacţia de a 

învăţa, perfectarea relaţiilor în colectivul studios şi în final – calitatea pregătirii specialistului. 

Calitatea produsului educaţional este dependentă nu numai de profesionalismul profesorilor, dar 

si de interesul captat al beneficiarului educaţiei, studentul, la procesul educaţional.   Cunoştinţe  

trainice, abilităţi şi competenţe, care se cer pentru o pregătire profesională se pot obţine în baza  

atitudinii cu interes a studentului la procesul educaţional.  

Problema formării motivaţiei de a învăţa se cercetează în literatură din mai multe aspecte: 

crearea condiţiilor şi situaţiilor de desfăşurare a activităţii, evidenţa experienţei anterioare, factorilor 

externi şi interni care influenţează motivaţia  (L.Vîgotskii(1960, 1968), Ambrose, M. L., & Kulik, C. 

T. (1999), Constantin, T., (2005), Овчинников, М.В(2007). Instruirea studenţilor în universitate este 

tematica multor cercetători (Овчинников, М.В(2007), (Constantin T. (2004),  (Houser-Marko L. şi 

Sheldon K.M. , (2006),), dar necercetată este problema dinamicii motivaţiei de învăţare a studenţilor şi 

schimbării genului de activitate didactică. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Reuşita studentului este determinată de acţiunea simultană a mai multor motive,  intercalarea lor 

determină particularităţile psihologice structurale ale motivaţiei de a învăţa şi dinamica procesului dat. 

Atitudinea la procesul educaţional al  studenţilor, care  studiază în instituţie la contract   în mare 

măsură diferă de  acei care îşi fac studiile în instituţie bugetară. Diferenţele date sunt determinate 

însăşi de specificul  instituţiilor date. Condiţia   obligatorie de a-şi achita contractul pentru studii este 

în acelaşi timp permisiunea pentru abiturient de a fii înscris la   facultatea şi specialitatea dorită,  

indiferent de parametrii  care sunt mai mult sau mai puţin  precăutaţi pentru admiterea la instituţia 

bugetară. Chiar şi în cazurile în care nivelul de pregătire a abiturienţilor la  disciplinele  necesare 

pentru însuşirea specialităţii alese este mult mai scăzut, solicitantul primeşte posibilitatea de a studia în 

bază de contract. În plus, nivelul de dezvoltare intelectuală, nivelul  de competenţe, abilităţi  şi altor 

indicatori de dezvoltare personală a multor studenţi din universităţile non-bugetare nu corespund 

obiectivelor sistemului educaţional din instituţia superioară .  Astfel, studenţii care învăţă în instituţia 

de învăţământ non-bugetară (privată)  sunt într-o situaţie socială diferită de cei  care studiază  la 

instituţie bugetară.  După L.Vîgotskii (1960, 1968), un tip de motivaţie se deosebeşte de alt tip prin 

specificul şi particularităţile ” situaţiei sociale de dezvoltare” în care se  formează.  

Studierea în complex a conţinutului şi  particularităţilor structurale  ale motivatiei  studenţilor 

din universităţile non-bugetare a permis de a evidenţia  trei categorii de studenţi:   

-    prima categorie -  studenţii care învaţă din motive impuse din exterior (motivaţie extrinsecă);  

-  a  doua categorie - studenţii care înţeleg necesitatea învăţământului superior prin prisma  

afirmării lor sociale şi profesionale pe parcursul vieţii;  

-  a treia categorie de studenţi  sunt motivaţi din interior (motivaţie intrinsecă), posedă un nivel 

sporit de interese cognitive şi activitate de formare profesională, sunt conştienţi de necesitatea studiilor 

superioare pentru afirmarea nu numai în plan social dar şi personal. 

Rezultatele studiilor   au indicat  prezenţa acestor categorii de studenţi în instituţiile superioare 

non-bugetare şi au permis de a efectua o descriere a specificului procesului de instruire a lor. 

Prima categorie  include studenţi la care predomină motivaţia externă de a învăţa în instituţia 

dată. În răspunsurile lor  la întrebarea de ce învaţă în instituţia dată persistă motivul acţiunii impuse 

”trebuie”, ”este necesar”, ”sunt dator”, ”sunt impus”.  Motivaţia externă este determinată de  

obiectivele impuse din exterior faţă de subiectul de activitate, care sunt îndreptate spre stimularea şi 

reglarea comportamentului.  În această stare, persoana percepe cauza comportamentului său manevrat 

din exterior, iar pe el ca obiect de manipulare. În acelaşi timp studentul poate avea  senzaţia de 
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competenţă şi de eficienţă, dar senzaţia  dată  nu  provoacă  motivaţia internă (Донцов И.И., Г.М. 

Белокрылова.( 1999), Ильин Е.П.( 2000), Eniola M. S.  şi Adebiyi K., (2007). 

Interesul cognitiv ca regulă este scăzut,  subiectul se concentrează în domeniul orientării 

profesionale.  Orice altceva se percepe ca inutil, de prisos.  Motivarea scăzută pentru  succes  se 

manifestă la ei prin însuşirea materiei  primare, care reflectă numai volumul iniţial de informaţie. 

Însuşirea materiei dificile  nu este atractivă pentru ei, eforturile de a învăţa  se axează  doar pe ceea ce 

cred  că ar putea fi util pe viitor în activităţile  profesionale.  O parte din acest grup de studenţi 

exprimă îndoiala că, după absolvire, vor lucra pe specialitatea aleasă. 

Cauzele acestei atitudini la procesul educaţional pot fi găsite în specificul sferei motivaţionale, 

cât şi în alte caracteristici psihologice, fiziologice individuale ale personalităţii.  Nivelul scăzut de 

activitate în procesul educaţional divizează studenţii din prima categorie în două grupe motivaţionale:  

cu nivel scăzut de motivaţie, dominaţi de motive externe şi cei din grupa zero cu aşa numita -  stare de 

amotivare (non-motiv).  Grupa dată de studenţi şi este ce-a mai dificilă pentru profesor. Alegerea  

nemotivată a profesiei şi instituţiei  se poate explica prin  dorinţa tinerilor să urmeze învăţământul 

superior ca un semn formal al statutului social.  Devine tot  mai frecvent fenomenul învăţării în   

şcoală superioară  doar pentru a primi o diplomă, deoarece e mai puţin  prestigios a  începe cariera 

profesională fără studii superioare.  În plus, în  stare de amotivaţie sunt acei studenţi, care datorită 

caracteristicilor lor individuale  nu au fost capabili să decidă  care este  calea lor în viaţă, ce  profesie 

vor să obţină. În acest caz instituţia superioară are rol de „colector” pentru tineret care  le asigură 

integrarea  socială prin efectuarea activităţilor şi acţiunilor acceptate de societate. Însă, gruparea dată 

de studenţi nu valorifică completamente posibilităţile sociale, deoarece activitatea educaţională nu este  

pentru ei primordială prin însăţi conţinutul ei – obţinerea cunoștințelor, abilităţilor şi deprinderilor, ci 

serveşte pentru alte scopuri, deci motivaţia de a învăţa nu este formată. De obicei pe acești studenţi îi 

satisface ce-a mai mică notă, numai, care le va permite să rămână în rândurile tineretului studios. Dar 

şi acest rezultat minimal poate fi obţinut de ei numai prin un control sistematic şi minuţios din partea 

cadrelor didactice. 

Categoria dată de studenţi necesită o susţinere psihologo-pedagogică permanentă pe parcursul 

procesului educaţional. Conţinutul susţinerii psihologo-pedagogice se poate baza pe următoarele 

recomandări: 

- formarea şi consolidarea la studenţii din categoria dată a  a deprinderilor de a învăţa, a 

studia, care nu  au fost formate la ei în perioadele anterioare ; 

-  învăţarea studenţilor  a-şi împărţi şi utiliza  raţional timpul ; 

- formarea situaţiilor de succes pentru ei  în procesul educaţional, care vor contribui la 

formarea autoaprecieri obiective; 

- ajutor în conştientizarea  şi formarea motivaţiilor  de a învăţa, încrederii în sine; 

- utilizarea atitudini individuale în procesul educaţional, luarea  în consideraţie a 

particularităţilor motivaţionale a studenţilor „slabi” la învățătură. 

Studenţii incluşi în categoria a doua  înţeleg necesitatea obţinerii studiilor superioare 

profesionale ca un instrument necesar pentru creşterea lor profesională şi socială. Structura motivaţiei 

procesului educaţional şi conştientizarea  particularităţilor motivaţionale  personale permit lor  de a 

selecta cele mai necesare şi interesante discipline. La studierea unor discipline, fie că sunt interesante 

sau care nu necesită mari efort de a fi învăţa, studenţii manifestă o activitate cognitivă cu caracter 

selectiv. De regulă, activitatea dată nu se manifestă şi la disciplinele mai complicate, care ar necesita 

un efort permanent pentru a fi învăţate. Caracteristicile pozitive ale  studenţilor din categoria dată:  se 

pot concentra pentru îndeplinirea unei sarcini dificile; pot să-şi planifice activităţile; activ participă  în 

activităţile colective; pot aplica cunoștințele obţinute în mai multe domenii. La general studenţii din 

categoria dată sunt motivaţi pentru a obţine studii calitative şi de a fi profesionişti. 

Studenţii din categoria a doua manifestă motivaţii interne şi externe, sunt la nivelul de mijloc 

motivaţional. Suportul şi ajutorul pedagogic  va permite studenţilor dati să-şi optimizeze sfera 

motivaţională  şi ca urmare activitatea lor în procesul educaţional poate creşte.  În general studenţii 

daţi au atitudine pozitivă la procesul educaţional, dar necesită un control permanent  şi sistematic nu 

numai în perioada sesiunilor dar şi pe parcursul întregului an de studii.  Scăderea controlului   din 

partea administrației şi colectivului profesoral poate duce la  scăderea rezultatelor la studii şi la 

trecerea studenţilor în o categorie mai joasă motivațională. 
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În scopul eficientizării procesului educaţional şi optimizării motivaţionale a studenţilor din 

categoria dată se pot formula  următoarele recomandări: 

- perfectarea deprinderilor de a învăţa, dezvoltarea  aptitudinilor de a lucra sinestătător; 

- stimularea  manifestării iniţiativelor proprii la lecţii; 

- utilizarea noilor metodici de predare a disciplinelor care permit dezvoltarea interesului 

cognitiv şi spiritului competitiv; 

- includerea în diferite forme de activităţi educaţionale: discuţii, jocuri didactice, etc.; 

- atragerea  la lucrul ştiinţific cu participarea la conferinţe, seminare, concursuri de lucrări 

pentru studenţi; 

- dezvoltarea interesului pentru  specialitatea aleasă prin includerea la lecţii a informaţiei 

suplimentare cotangentă de profesie; 

- acordarea ajutorului psihologo-pedagojic în consolidarea şi dezvoltarea motivaţiei de a învăţa. 

Categoria a treia, include studenţi care manifestă interes activ la procesul educaţional, înţeleg 

esenţa şi necesitatea socială a studiilor superioare în evoluţia lor. Nivelul înalt  al proceselor cognitive 

corespund  perseverenţei şi conștientei lor în atingerea scopului  de a obţine cunoştinţe. Pentru ei este 

caracteristic conştientizarea absolută a necesităţii obţinerii studiilor superioare pentru a avea un viitor 

profesional şi personal în societate. Studenţii din categoria dată sunt creativi, sârguincioși şi studiază 

disciplinele nu numai în limita curriculară dar şi extracuriculară. Motivaţia de a învăţa la ei este axată 

pe însuşirea trainică a disciplinelor generale şi celor de profil. Studenţii din categoria dată în procesul 

educaţional manifestă următoarele criterii: tindere  spre autoinstruire; permanenta îndeplinire a 

sarcinilor cu utilizarea materialelor suplimentare;  capacitatea de a lucra efectiv un timp îndelungat;  

includerea în procesul de cercetare;  interesul sporit faţă  de viitoarea profesie;  includerea timpurie în 

activitatea profesională. Particularităţile psihologice individuale  ale acestor studenţi motivaţi permit a 

spori  motivaţia lor în procesul educaţional.  Aceşti studenţi de obicei sunt conştiincioşi, permanent se 

autoeducă, sunt perseverenţi, au un scop bine determinat şi tind spre a  creştere în cariera profesională. 

Nivelul înalt al activităţii în procesul educaţional, este acel mecanism care permite actualizarea 

motivaţiei de a învăţa, fiind în acelaşi timp un indice al maturităţii social-psihologice al viitorului 

specialist. 

Rolul cadrului didactic este în consolidarea motivaţiei interne şi susţinerea nivelului înalt în 

activitatea educaţională. În lucrul cu studenţii din categoria a treia se poate de axat următoarele 

recomandări: 

- includerea în programă a materialului didactic suplimentar, care va lărgi orizontul de studiere 

a disciplinei; 

- crearea în timpul prelegerilor şi seminarelor  a situaţiilor de problemă, care stimulează 

interesul cognitiv; 

- utilizarea capacităţilor de lider a studenţilor activi la învăţătură pentru organizarea în grup a 

procesului educaţional; 

- a propune însărcinări dificile pentru a a promova studenţii cu capacităţi cognitive înalte; 

- a coapta şi implica studenţii în lucrul ştiinţific cu participări la seminare şi conferinţe 

ştiinţifice; 

- a crea posibilităţi pentru dezvoltarea potenţialului creativ. 

Deoarece, nivelul înalt al necesităţii  de a învăţa se formează ca rezultat al motivaţiei interne, 

studenţii din categoria dată, de regulă nu necesită control din exterior,  ei pot să se autocontroleze şi 

autoorganizeze în procesul educaţional. Însă şi pentru ei, ca şi pentru alte categorii de studenţi sunt 

necesare condiţii externe binevoitoare în procesul educaţional: lecţii si ocupaţie sistematică, stabilitate 

în organizare,  transparenţa în structura organizațională a instituţiei, etc. 

Aşa dar, categoriile de studenţi analizate anterior se atribuie la diferite niveluri de organizare a 

motivaţiei de a învăţa şi ca rezultat se deosebesc prin diferenţa activităţii în procesul educaţional,  

eficienţa proceselor cognitive, calităţii de autoorganizare. 

Raportul dintre nivelul de motivaţie la procesul educaţional şi manifestarea la aceste niveluri a 

parametrilor de bază a procesului educaţional este reflectat în tabelul 1. 
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Caracteristica  nivelurilor  motivaţiei  de a învăţa la studenţi 

                                                                                                                                 Tabelul 1 

Nivelul de 

motivaţie 

Nivelul de 

activitate  

Intersul de a 

cunoaşte 

Orientarea la 

rezultat/proces 

Activitatea 

de 

sinestătător 

Controlul 

extern 

Autocontrolul 

Nivelul 

zero 

scăzut scăzut nu este 

determinată 

 scăzută necesar  lipseşte 

Nivelul 

reproductiv 

scăzut scăzut la rezultat 

satisfăcător 

scăzută necesar lipseşte 

Nivelul II- 

de 

îndeplenire 

mediu se manifestă 

selectivitatea 

la rezultat 

mediu 

epizodică necesar în dependenţă 

de situaţie 

Nivelul III- 

creativ 

înalt larg şi 

permanent 

la rezultat înalt înaltă Nu este 

obligatori

u 

permanent 

 

 Mulţi pedagogi şi psihologi din şcoala superioară vin la ideea  necesităţii formării la studenţi a 

obiectivelor pentru consolidarea motivaţiei de a învăţa în procesul educaţional. În paralel se  

subliniază dificultatea în formarea motivaţiei de a învăţa comparativ de formarea interesului, tendinţei, 

dorinţei. Însă,  este necesar de a preciza, că în fiecare student există anumite tendinţe pozitive 

nespecificate, legate de trebuință, de reuşită, de împlinire, de competenţă. Studierea realităţii psihice a 

studentului şi a specificului procesului educaţional al instituţiei date, crearea anumitor situaţii de 

stimulare pot duce la amplificarea resurselor cognitive ale studentului şi în final la eficienţa procesului 

educaţional.  
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Abstract: The present research describes an important problem from modern psychology – 

anxiety. Anxiety is a common problem for all the ages, preadolescents are the most vulnerable part of 

society, and thus why we choose to investigate the gender differences in anxiety at preadolescents. As 

a result of our study the anxiety (state – anxiety and trait - anxiety) is more common for girls. This is 

explained by the fact that girls are different from boys in terms of style of expression and emotional 

control. 

 

Anxietatea este o problemă acută a timpurilor în care trăim şi se întâlneşte la toate vârstele, însă 

preadolescenţii sunt în mod „natural” mai înclinaţi către anxietate decât adulţii.   

Dintre toate categoriile de vârstă, preadolescenţii în mod special constituie categoria cea mai 

vulnerabilă din punct de vedere psihologic şi social, datorită profundelor schimbări fiziologice şi 

psihologice cu o puternică influenţă asupra fiinţei umane şi asupra evoluţiei sale ulterioare.
1
 

Studiile privind anxietatea atestă faptul că crește incidența anxietății în preadolescență. De 

asemenea se constată că există diferențe de gen clare și puternice în ceea ce privește anxietatea. Fetele 

preadolescente au o probabilitate mai mare de a trăi și simți anxietate decât băieții preadolescenți. 

Această diferență între genuri ar putea fi corelată cu schimbările biologice legate de pubertate; studiile 

arată o corelație între înaintarea în pubertate și manifestările anxietății. Alți factori posibili sunt felul în 

care sunt socializate fetele și vulnerabilitatea mai mare a acestora
2
. 

În contextul celor expuse am realizat un demers experimental al diferențelor de gen în anxietate 

și în tipurile de anxietate la preadolescenți. 

Eșantionul de cercetare a fost constituit din 378 de preadolescenţi din clasele a V–a – a IX–a cu 

vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani. 

Pentru stabilirea și evidențierea diferențelor de gen pentru anxietate și a tipurilor de anxietate 

am administrat următoarele teste și inventare: Scala de manifestare a anxietăţii la copii, Scala de 

manifestare a anxietăţii Taylor, Inventarul de expresie a anxietăţii ca stare şi trăsătură pentru copii și 

Inventarul de expresie a anxietăţii ca stare şi trăsătură. 

Diferențele de gen pentru  anxietate la preadolescenți sunt prezentate conform testelor: Scala de 

manifestare a anxietăţii la copii (pentru preadolescenții de 10 – 12 ani) şi Scala de manifestare a 

anxietăţii Taylor (pentru preadolescenții de 13 – 15 ani) 

 

 
Fig. 1. Datele preadolescenţilor supuşi experimentului privind nivelul anxietăţii în dependenţă de gen 

                                                           
1 Racu Iu. Anxietatea la preadolescenți și modalități de diminuare. Teză de doctor. Chișinău. 2011. 328 p. 
2 Papalia D., Wendkos Olds S., Duskin Feldman R. Dezvoltarea umană. București: TREI. 2010. 644 p.  
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Datele prezentate în figura 1 ne permit să constatăm că pentru nivelul redus de anxietate, cotele 

cele mai mari sunt obţinute de băieţi, în raport de 7,45%, spre deosebire de fete, cu 5,27%. Pentru 

nivelul moderat de anxietate situația este următoarea: 72,34% din băieți manifestă un nivel moderat de 

anxietate, în comparație cu 67,89% din fete. Procentajul maximal pentru nivelul ridicat de anxietate 

este specific fetelor – 26,84%, spre deosebire de băieţi – 20,21%.  

Analiza statistică a permis identificarea diferenţelor semnificative pentru  nivelul moderat de 

anxietate între rezultatele băieţilor şi ale fetelor,  la pragul de semnificaţie p=0,001 cu rezultate mai 

mari pentru băieţi şi pentru nivelul ridicat de anxietate între rezultatele băieţilor şi ale fetelor, la pragul 

de semnificaţii p=0,01, cu rezultate mai mari pentru preadolescente.  

Astfel anxietatea este mai pregnant exprimată la fete decât la băieţi. Aceasta se explică prin 

faptul că fetele se deosebesc de băieţi în ceea ce priveşte stilul de exprimare şi reglare emoţională, care 

depinde cel mai mult de educaţie, de socializare sau context, chiar dacă o anumită influenţă a 

sistemului nervos nu poate fi total negată. Preadolescentele sunt mai sensibile, mai emotive, mai 

loiale, mai protective, mai atente la nevoile celorlalţi, manifestă un nivel mai redus al maturizării 

socioafective, îşi minimalizează şi îşi suprimă emoţiile în comparaţie cu preadolescenţii care sunt mai 

labili, impulsivi, dominanţi, ostili, agresivi, cu un control ridicat al exprimării emoţionale. Însă, 

privitor la  băieţi, există unele dubii în ceea ce priveşte posibilele manifestări ale anxietăţii, pentru că 

ei nu îşi exteriorizează anxietatea, cum o fac fetele. Emoţiile exagerate, cum ar fi furia sau nerăbdarea, 

pot masca anxietatea la băieţi [3].    

Pentru o investigare mai profundă a anxietăţii am comparat băieţii şi fetele, în funcţie de cele 3 

nivele de intensitate a anxietăţii, separat pentru toate subgrupele de vârstă.     

 
Fig. 2. Distribuţia datelor privind anxietatea în dependenţă de vârsta şi genul preadolescenţilor 

 

În subgrupa de vârstă de 10 – 12 ani din numărul total de băieţi, 5,34% prezintă un nivel redus 

de anxietate, 58,66% un nivel moderat de anxietate şi 36,00% un nivel ridicat de anxietate; din 

numărul total de fete, 7,96% prezintă un nivel redus de anxietate, 70,45% un nivel moderat de 

anxietate şi 21,59% un nivel ridicat de anxietate. Distribuţia grafică a rezultatelor pentru 

preadolescenții de 10 – 12 ani ne indică diferenţe de gen privind intensitatea anxietăţii. Astfel, 

observăm că fetele preadolescente prezintă o frecvenţă mărită în cazul scorurilor ce denotă un nivel 

redus şi moderat de anxietate, în timp ce băieţii obţin o frecvenţă mai mare în cazul nivelului ridicat de 

anxietate. Diferenţe statistic semnificative privind intensitatea anxietăţii au fost obţinute între 

rezultatele băieților şi fetelor pentru nivelul moderat de anxietate (p=0,05) şi între rezultatele băieţilor 

şi fetelor privind nivelul ridicat de anxietate (p=0,01).  

Pentru subgrupa de vârstă ce include preadolescenţii de 13 ani, repartiţia rezultatelor pentru 

băieţi este următoarea: 8,34% din ei prezintă un nivel redus de anxietate, 69,44% un nivel moderat de 

anxietate şi 22,22% un nivel ridicat de anxietate, în timp ce la fete atestăm o scădere a procentajului 

pentru nivelul redus şi moderat de anxietate până 3,23% şi respectiv 67,74% şi o creştere a 

procentajului pentru nivelul ridicat de anxietate până la 29,03%. Din datele prezentate se observă că 

băieţii manifestă o preponderenţă în cazul nivelului redus şi moderat de anxietate, iar fetele manifestă 
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mai frecvent un nivel ridicat de anxietate. Au fost identificate diferenţe statistic semnificative între 

rezultatele băieţilor şi fetelor pentru nivelul redus şi ridicat de anxietate (p=0,001). 

În subgrupa de vârstă 14 – 15 ani din numărul total de băieţi, 9,09% prezintă un nivel redus de 

anxietate, 87,91% un nivel moderat de anxietate şi 3,90% un nivel ridicat de anxietate.  Din numărul 

total de fete, 2,82% prezintă un nivel redus de anxietate, 64,78% un nivel moderat de anxietate şi 

32,39% un nivel ridicat de anxietate. Rezultatele arată că băieţii manifestă o frecvenţă mărită în cazul 

scorurilor ce denotă un nivel redus şi moderat de anxietate, spre deosebire de fete, care prezintă o 

frecvenţă mai mare în cazul nivelului ridicat de anxietate. Diferenţe statistic semnificative au fost 

obţinute între scorurile preadolescenţilor şi preadolescentelor  pentru toate nivelurile anxietăţii: redus 

(p=0,003), moderat (p=0,001) şi ridicat (p=0,01).  

Dincolo de examinarea scorurilor privind anxietatea pentru fiecare categorie de vârstă şi gen, 

vom descrie care este evoluţia celor 3 nivele de anxietate, separat, în decursul vârstei preadolescente.  

Băieţii prezintă o evoluţie ascendentă în sens cantitativ a nivelului redus şi moderat de anxietate, 

de la 10 – 12 ani spre 14 – 15 ani, iar la fete se atestă o descreştere pentru nivelul redus şi moderat de 

anxietate de la 10 – 12 ani spre 14 – 15 ani.   

Comparând indicii nivelului ridicat de anxietate la băieţi, pentru toate subgrupele de vârstă, 

atestăm o descreştere a rezultatelor odată cu vârsta, după cum urmează: dacă la 10 – 12 ani 36,00% din 

preadolescenţi prezintă scoruri ridicate de anxietate, atunci către 13 ani numărul acestora se 

micşorează până la 22,22%, ca într-un final, la 14 – 15 ani, să scadă considerabil şi să atingă un 

procentaj de 3,90%. Diferenţe statistic semnificative au fost înregistrate între scorurile 

preadolescenţilor de 10 – 12 ani şi scorurile preadolescenţilor de 13 ani (p=0,001), între scorurile 

preadolescenţilor de 13 ani şi scorurile preadolescenţilor de 14 – 15 ani (p=0,01), precum şi între  

rezultatele preadolescenților de 10 – 12 ani şi rezultatele preadolescenţilor de 14 – 15 ani (p=0,01), în 

toate cazurile cu scoruri mai mari pentru preadolescenţii de 10 – 12 ani.    

Pentru fete se atestă o tendinţă inversă şi anume o creştere uniformă a frecvenței anxietăţii odată 

cu vârsta ,după cum urmează: dacă la vârstă 10 – 12 ani preadolescentele doar în raport de 21,59% 

demonstrează anxietate ridicată, deja la 13 ani numărul acestora creşte: la 29,03% de preadolescente 

ce manifestă un nivel ridicat de anxietate, iar către 14 – 15 ani numărul acestora constituie 32,39%, 

ceea ce reprezintă 1/3 din preadolescentele de această vârstă. Diferenţe semnificative s–au înregistrat 

între scorurile preadolescentelor de 10 – 12 ani şi scorurile preadolescentelor de 13 ani, la pragul de 

semnificaţie p=0,005 şi între scorurile preadolescentelor de 10 – 12 ani şi 14 – 15 ani, la pragul de 

semnificaţie p=0,01, în ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescentele cu vârsta cuprinsă 

între 14 şi 15 ani. 

Pentru o cercetare mai amplă şi mai profundă a diferențelor de gen în anxietate preadolescență 

ne-am propus să examinăm și tipurile de anxietate.    

Pentru studierea nivelului anxietăţii pe două dimensiuni, anxietatea – stare şi anxietatea – 

trăsătură la preadolescenţi, am administrat testele: Inventarul de expresie a anxietăţii ca stare şi 

trăsătură pentru copii (pentru preadolescenţii de 10 – 12 ani) şi Inventarul de expresie a anxietăţii ca 

stare şi trăsătură (pentru cei cu vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani). 

În figurile  3 și 4  sunt prezentate rezultatele privind AS şi AT în funcţie de vârsta şi genul 

preadolescenţilor.  
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Fig. 3. Distribuţia de rezultate privind AS în funcţie de vârsta şi genul preadolescenţilor 

 

Băieţii şi fetele ce manifestă AS ridicată se deosebesc în ceea ce priveşte frecvenţa acesteia pe 

parcursul vârstei preadolescente. Rezultatele obţinute de băieţi indică o descreştere a AS odată cu 

vârsta: de la 10 – 12 ani spre 13 ani şi în continuare spre 14 – 15 ani (33,33%, 22,22% şi 20,87%). 

Diferenţe statistic semnificative se atestă între rezultatele preadolescenţilor de 10 – 12 ani şi 13 ani 

(p=0,01) şi între rezultatele preadolescenţilor de 10 – 12 ani şi 14 – 15 ani (p=0,01), în ambele cazuri 

cu rezultate mai mari pentru preadolescenţii de 10 – 12 ani. La fete a fost constatată o situaţie inversă 

şi anume o creştere a frecvenţei AS pe parcursul vârstei preadolescente: de la 26,14% la 10 – 12 ani la 

29,04% la 13 ani şi un procentaj similar de 29,56% la 14 – 15 ani. Diferențe statistic semnificative se 

înregistrează atât între rezultatele preadolescentelor de 10 – 12 ani şi preadolescentelor de 13 ani 

(p=0,005), cât şi între rezultatele  preadolescentelor de 10 – 12 ani şi 14 – 15 ani (p=0,005), cu 

rezultate mai mari pentru finele perioadei. Tendinţele descrise coincid şi cu legităţile stabilite la 

indicele de anxietate la preadolescenţii din lotul experimental evaluat prin intermediul testelor Scala 

de manifestare a anxietăţii la copii şi Scala de manifestare a anxietăţii Taylor.  

 
Fig. 4. Distribuţia de rezultate privind AT în funcţie de vârsta şi genul preadolescenţilor  

 

În cazul AT, băieţii demonstrează o descreştere neesenţială a frecvenţei nivelului ridicat al 

acesteia de la 10 – 12 ani (24,00%) spre 13 ani (22,23%) şi o creştere nesemnificativă către 14 – 15 ani 

(24, 68%). Constatăm în acest caz că AT nu manifestă dinamică pe parcursul vârstei, ea fiind practic la 

acelaşi nivel de manifestare pentru toţi preadolescenţii. Pentru fete la AT se înregistrează aceeaşi 

tendinţă ca şi în cazul AS, ponderea nivelului ridicat de AT creşte odată cu vârsta: de la începutul 

perioadei (18,19%), la 13 ani (25,80%) şi către sfârșitul perioadei (28,16%). Diferenţe statistic 

semnificative au fost obţinute între rezultatele  preadolescentelor  de 10 – 12 ani şi preadolescentelor 

de 13 ani (p=0,05), între rezultatele preadolescentelor de 10 – 12 ani şi cele de 14 – 15 ani (p=0,05) şi 
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între scorurile preadolescentelor de 13 şi scorurile preadolescentelor de 14 – 15 ani (p=0,01), cu 

rezultate mai mari pentru preadolescentele de 14 – 15 ani. Conform rezultatelor expuse pe parcursul 

acestei vârste, se păstrează cu mici fluctuații AT aproximativ la 1/5 din preadolescenți. Fiind deja 

trăsătură de personalitate formată la începutul perioadei, ea cu mici modificări (în creștere și 

descreștere ca număr de subiecți) este stabil prezentă până la sfârșitul perioadei. Schimbări de mai 

departe în dinamică presupunem că au loc în perioada următoare de vârstă – adolescența.  

Generalizând rezultatele obţinute, remarcăm că fetele reprezintă acel segment al 

preadolescenților, în care incidența anxietății (precum și a anxietății – stare și anxietății –  trăsătură) 

este mai ridicată decât în rândul băieților. În preadolescenţă diferă evoluţia anxietăţii la băieţi şi la fete. 

Pentru băieţi, anxietatea accentuată cunoaște o involuţie, scade de la 10 – 12 ani spre 14 – 15 ani, iar 

pentru fete este specifică o tendinţă inversă şi anume se atestă o creştere a anxietăţii de la 10 – 12 ani 

spre 13 şi 14 – 15 ani.   
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DEZINTEGRATE 
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Abstract: For children whose parents are left to work abroad increases the risk to register 

situations that can lead to problems of education process: children who come with little pleasure at 

school, notes school have less importance to them, hierarchical, according to the results they are 

placed in the middle school and very few among the first, time for homework completion is very small, 

lack of supervision and spend a very long period of time by them in front of a TV or computer. 

Because of low academic success among those students is determined by the lack of parental control. 

Even though many of them stayed home with the other parent, parental control is lower because the 

parent alone takes much of the parent left leading to the charge before several tasks at the expense of 

young people. 

 

O consecinţă directă a migraţiei părinţilor este cea a privării copilului de afectivitatea parentală 

şi de supravegherea necesară dezvoltării normale a acestuia. În condiţiile plecării părinţilor pe 

perioade mai lungi şi a rămânerii copiilor în grija unor persoane care nu au capacitatea şi/sau 

competenţa de a oferi sprijinul emoţional şi educativ aceste două consecinţe pot produce la rândul lor 

efecte negative în ceea ce priveşte sănătatea şi dezvoltarea psihică a copilului, implicarea în activităţi 

şcolare şi rezultatele acestora, angrenarea lor în comportamente deviante sau neconcordante cu vârsta 

copiilor şi supunerea la exploatare sau abuzuri de altă natură.
1
 

Pornind de la aceste premise am considerat important să cercetăm atitudinea față de școală a 

elevului cu părinţi emigranţi. Astfel din studiile deja efectuate am relevat câteva idei cu privire la 

problematica în cauză pe care le prezentăm în continuare. 

Studiul calitativ „Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea 

membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare”
2
 relevă faptul că migrarea la munci peste hotare 

devine o sursă de venit care, în majoritatea cazurilor, permite asigurarea copilului cu toate cele 

necesare pentru şcoală. Remitenţele contribuind substanţial atât la pregătirea copilului pentru începutul 

anului şcolar cât şi la asigurarea necesităţilor şcolare cotidiene, acestea oferă posibilitatea de 

continuare a studiilor la treptele ulterioare de învăţământ.  

Procesul de formare a personalităţii umane are loc în cadrul activităţii sistemice, organizate, 

instituţionalizate de educaţie care, împreună cu cea de învăţare, formează o entitate unică. Aceasta însă 

nu trebuie să condiţioneze doar asimilarea de informaţii, dar şi formarea capacităţilor de orientare, a 

gândirii divergente, creativităţii etc., care permit copilului adaptarea optimă la condiţiile sociale. 

                                                           
1 Toth G., Păun G., Toth A. Studiul  ,,Efectele migraţiei: copiii rămaşi acasă”, 2007, p. 13. 
2 Cheianu-Andrei D.(coord.), Gramma R., Milicenco S., et al. Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor 

de familie plecaţi la muncă peste hotare. Chişinău: CEP USM, 2011.  
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Succesul şcolar cuprinde capacităţi intelectuale formate, cunoştinţe, abilităţi de aplicare a acestora, tră-

sături non-cognitive de personalitate, precum şi implicarea în activitatea extraşcolară. Reuşita şcolară 

(randamentul adecvat) este trăită de elev ca un sentiment de succes, iar nereuşita (randamentul scăzut) 

este percepută ca un insucces.  

Datele colectate în cadrul studiului menţionat demonstrează că factorii familiali sunt deosebit de 

relevanţi în realizarea reuşitei şcolare. Implicarea părinţilor în procesul de organizare a regimului 

şcolar este esenţială, părinţii având roluri atât de monitorizare, cât şi de orientare. Astfel a fost relevat 

faptul că lipsa controlului şi suportului conduce la o frecvenţă redusă, ocazională, sau chiar la 

abandon şcolar. Acest lucru ar putea fi explicat astfel: dacă în cazul unei familii cu ambii părinţi 

există o distribuire a responsabilităţilor, rolurile parentale exercitându-se în direcţie complementară şi 

compensatorie, în cazul familiei conduse numai de un părinte tensiunea şi încordarea în adoptarea 

rolului parental cresc, întrucît obligaţiile ce revin ambilor părinţi trec în sarcina unuia. Situaţia este şi 

mai gravă atunci cînd toate aceste responsabilităţi cad pe umerii copiilor care fiind nevoiţi să poarte de 

grija fraţilor mai mici sau chiar de întreaga gospodărie nu reuşesc să ajungă la timp la şcoală sau să-şi 

facă temele. Mai gravă este situaţia în care părintele rămas acasă sau îngrijitorul nu acordă importanţă 

şcolii indicând copilului alte priorităţi. 

Reuşita şcolară este influenţată şi de particularităţile individuale ale elevilor: nivelul de aspiraţii, 

motivaţiile, atitudinea faţă de şcoală, încrederea în instituţia şcolară. Maturitatea emoţional-afectivă 

(voinţa, capacitatea de autoreglare) a copilului este decisivă în conturarea gradului de dezvoltare a 

personalităţii şi a întregii activităţi şcolare a acestuia.  

Apreciind efectele plecării părinţilor, copiii semnalează schimbări în ambele sensuri la capitolul 

reuşita şcolară. Scăderea randamentului şcolar este asociată de copii cu absenţa suportului şi 

încurajării din partea părinţilor. Pe de altă parte, creşterea acestuia se datorează dorinţei copiilor de a 

recompensa efortul părinţilor sau de a corespunde cerinţelor înaintate de ei.
1
 Un rol esenţial în 

succesul şcolar al elevului îl au cadrele didactice care trebuie să deţină informaţii despre aceste familii 

pentru a sprijini atât copiii cât şi părinţii să devină factori pozitivi în dezvoltarea copiilor astfel 

realizându-se un parteneriat eficient dintre şcoală şi familie pentru susţinerea copiilor. 

Eșantionul cercetării a fost constituit din 81 elevi ai claselor V-IX care au părinți plecați peste 

hotarele țării. În funcție de gen, la studiu au participat 41 băieți și 40 fete. Aceștia studiază în două 

instituții de învățământ, din mediul rural, situate geografic în raionul Cahul.  

Prima întrebare din chestionar a avut ca scop identificarea gradului de atracție față de 

frecventarea școlii, rezultatele sunt prezentate în figura 1. Observăm că fetele au plăcere mai mare față 

de frecventarea școlii decât băieții, în rândul celor din urmă identificându-se un procentaj de 39, 03% a 

celor care nu le place la școală. 

 

  
 Fig. 1. Cât de mult îți place la școală? 

 

                                                           
1 Gavriliuc C., Platon D., Afteni V. Raport de studiu. Situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei, Chişinău, 2006, p. 

48. 
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Următoarea întrebare a vizat determinarea  poziției ierarhice a elevului conform  rezultatelor 

școlare, în comparație cu colegii săi. Rezultatele sunt prezentate în figura de mai jos.  

 

 

Fig. 2. La ce nivel ești la învățătură față de colegii tăi? 

 

Constatăm că marea majoritate a acestor elevi sunt poziționați ierarhic la mijloc, în funcție de 

notele pe care le au( 70% și 75,61%). Din păcate observăm că din cei 41 băieți sunt 2 care se află 

printre ultimii la învățătură. 

Ne-a interesat și atitudinea elevilor față de notele școlare mari, astfel am constatat că notele mari 

sunt prioritare pentru 75% dintre fete și 53,66% pentru băieți, este necesar să evidențiem că 5 % dintre 

fete și 9, 75% dintre băieți atribuie valoare neînsemnată notelor școlare mari. 

 

 

Fig. 3. Cât de important pentru tine este să ai note bune? 

 

În legătură cu întrebarea de mai sus este cea referitoare la timpul alocat realizării temelor, 

constatăm că cei care nu acordă prioritate notelor, nu acordă nici timp suficient pentru realizarea 

temelor. 

 

Fig. 4. Timpul alocat realizării temelor 
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Am intenționat să determinăm dacă plecarea părinților/părintelui la muncă  peste hotare a 

influențat rezultatele școlare ale copiilor rămași acasă, astfel am constatat că cei mai mulți afirmă că 

nu s-a schimbat nimic în viața lor școlară, 24,39% dintre băieți afirmă că înainte de plecarea părinților 

avea note mai mari, acum fiindu-le destul de greu să se descurce cu școala. 

 

Fig. 5. Plecarea părinților a influențat rezultatele tale școlare? 

 

Legătura cu şcoala este și ar trebui să fie un punct de referință în abordarea potențialelor 

probleme ce apar în cazul copiilor ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate. În acest sens 

ne-a interesat să determinăm dacă părintele/părinții  plecați comunică cu dirigintele referitor la situația 

școlară a copiilor lor, cu acest scop a fost introdusă în chestionar întrebarea Părinții plecați cunosc 

situația ta școlară? Datele colectate sunt prezentate în figura 6.  

 

 

Fig. 6. Părinții plecați cunosc rezultatele tale școlare? 

 

Despre situaţia şcolară, părinţii cunosc din relatările directe ale copiilor, cel puţin aşa afirmă 

90% din subiecţii de gen feminin și 78% din subiecții de gen masculin. Cu dirigintele clasei referitor la 

rezultatele şcolare comunică doar 5% din părinţii respondenţilor-fete și 12,2% din respondenții-băieți. 

Nici o informaţie privitor la situaţia şcolară nu primesc 7,43 % din părinţii subiecţilor, se pare că aceşti 

părinţi au mare încredere în copiii lor sau din lipsă de timp şi interes neglijează acest aspect.  

În concluzie putem constata că în cazul copiilor ai căror părinți se află plecați la muncă în 

străinătate, creşte riscul de a se înregistra situații ce pot conduce la probleme legate de procesul de 

educație: copii care vin cu mai mică plăcere la şcoală, notele școlare au mai puțină importanță pentru 

ei, ierarhic, conform rezultatelor școlare aceștia se plasează la mijloc și foarte puțini printre primii, 

timpul acordat realizării temelor pentru acasă este foarte mic, datorită lipsei de supraveghere și 

petrecerii unei perioade de timp foarte îndelungate de către aceștia în fața calculatorului sau a 

televizorului. Cauza succesului şcolar scăzut în rândul elevilor respectivi este determinată şi de lipsa 
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controlului parental. Chiar dacă mulţi dintre ei au rămas acasă cu celălalt părinte, controlul parental 

este mai mic deoarece părintele rămas singur preia din sarcinile părintelui plecat ceea ce duce la 

încărcarea celui dinainte cu mai multe sarcini în defavoarea tinerilor. 

 

 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ЗРЕЛОСТИ 

 

САИДОВ Нурмухаммад, докторант, 

Государственный Педагогический Университет «И. Крянгэ» 

 

Abstract:  In modern psychological research to the fore the so-called "life" issues - analysis of 

personality development in life time - denoted as "psychology of life's journey." Of particular 

importance in the development of life's journey becomes psychology phenomenon "life personality 

prospects." The article discusses how to change the life prospects of the person at different stages of 

maturity. 

Key words: life prospects, mature age, goals, personal development. 

 

Эпоха социальных перемен и кризисов, сложные условия общественной жизни требуют 

от человека выбора правильной жизненной линии, способствующей сохранению целостности 

внутреннего мира и достижению самореализации в будущем. В связи с этим в современных 

психологических исследованиях на первый план выходит так называемая "жизненная" 

проблематика - анализ развития личности во времени жизни, - обозначенная как "психология 

жизненного пути". Особое значение при разработке психологии жизненного пути приобретает 

феномен "жизненных перспектив личности". Исследование представлений о жизненных 

перспективах приобретает особую важность при обращении к ситуации восприятия будущего, 

предвидения предстоящих событий, выдвижения целей и выбора путей их достижения, 

детерминирующее влияние жизненных планов на организацию деятельности и поведение 

человека в настоящем.[4] 

Перспектива (лат. perspectus – ясно увиденный) – это виды, планы на будущее. Под 

перспективой жизни понимается система ценностей и целей, реализация которых, согласно 

представлениям человека, позволяет сделать его жизнь наиболее эффективной.[1] 

Жизненная перспектива – это целостная картина будущего, находящаяся во взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, от которых зависит социальная ценность и смысл 

жизни личности. Сама проблема жизненных перспектив заключается в том, что от стихийного 

способа жизни человек может перейти к такому, который он будет определять сам. Жизненные 

перспективы личности, их четкое осознание, их дальность, надежность и т.д. определяются 

профессиональным, семейным и возрастным самоопределением в жизни, которое зависит от 

личности, от ее жизненной позиции, от ее социально-психологической и социальной зрелости и 

активности.  

Взросление как процесс социального самоопределения многомерно и многогранно. 

Рельефнее всего его противоречия и трудности проявляются в формировании жизненной 

перспективы. В перспективе жизненного пути взрослость рассматривается как время 

значительного роста и громадных перемен.[7] 

Изучение развития взрослых людей все более ориентируется на перспективу жизненного 

пути по мере выявления в лонгитюдных исследованиях влияний младенчества и детства на 

последующую жизнь. В то же время изучение характеристик стареющего населения заставляет 

исследователей все больше продвигаться назад во времени в поисках предикторов 

благополучного и неблагополучного старения. В перспективе жизненного пути взрослость 

рассматривается как время значительного роста и громадных перемен.[5] 

Взрослый человек переживает профессиональные, семейные и возрастные изменения, 

которые должны быть нацелены на помощь в поисках оптимальных жизненных позиций, 

http://vocabulary.ru/dictionary/44/word/%D0%EE%F1%F2
http://vocabulary.ru/dictionary/44/word/%D0%EE%F1%F2
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открывающих жизненные перспективы, дающих возможность личности направить на них свою 

активность.[6] 

В этом возрасте все прежние проблемы и варианты их разрешения время от времени 

всплывают снова, особенно в периоды стресса или перемен. Внезапная болезнь, например, 

инфаркт, может привести к тому, что человеку вновь придется решать проблему автономии и 

зависимости, теперь уже в 45-летнем возрасте. Смерть спутника жизни может вновь сделать 

актуальной для оставшегося в живых супруга потребность в близости. На самом деле, любая 

серьезная адаптация в жизни вызывает необходимость пересмотра и некоторой переоценки 

старых решений проблем. Эриксон считал, что когда такое важное жизненное обстоятельство, 

как смерть супруги или супруга, вносит коренные изменения в образ жизни человека, он 

сначала возвращается к проблемам базального доверия, автономии, инициативы, идентичности 

и близости, и лишь после этого может достигнуть зрелой генеративности.[2] 

В зрелом возрасте как мужчины, так и женщины пересматривают свои жизненные цели и 

размышляют о том, выполнили ли они ранее поставленные перед собой задачи. В период 

ранней взрослости люди утверждают себя в профессиональной области, они часто по-иному 

начинают смотреть на свою работу. Большинство при этом осознают, что они уже сделали свой 

профессиональный выбор и должны с ним жить. Часть тех, кто разочаровался в своей работе, 

потерял ее или не достиг того профессионального положения, на которое рассчитывал, 

испытывают горечь и неудовлетворенность. Другие могут перестроить свою систему 

приоритетов. Изменение приоритетов происходит не только в области профессиональной 

деятельности. Например, некоторые люди в середине жизни решают уделять больше внимания 

межличностным отношениям или моральным обязательствам и меньше профессиональному 

развитию. 

Традиционно считалось, что психологическое благополучие мужчин связано с их 

профессиональными ролями. Однако, сегодня, очевидно, что семейные отношения в средине 

жизни также приобретают для них огромную значимость. Действительно, середина жизни 

характеризуется как период "расцвета" отцов, по мере того, как их влияние на своих детей, 

достигших к этому времени периода ранней взрослости, начинает возрастать. 

Как для мужчин, так и для женщин, межличностные отношения являются 

определяющими в течение всего периода взрослости. Можно утверждать, что ключевым 

элементом в характеристике взрослого возраста являются отношения с членами семьи и 

друзьями. Переопределение отношений между родителями и детьми начинается с момента 

процесса перехода детей к самостоятельной жизни. Некоторые семьи хорошо справляются с 

этим процессом. Самую лучшую поддержку молодым людям, готовым принять на себя 

ответственные взрослые роли, оказывают те родители, которые не прекращают диалога со 

своими детьми, но при этом все больше доверяют им и уважают их суждения, решения и 

зарождающуюся зрелость. Родители должны научиться предоставлять им разумную свободу. 

Им необходимо научиться принимать детей такими, какие они есть.[2] 

Не вызывает сомнений, что уход из дома, начало самостоятельной жизни детей 

становится и для родителей периодом перехода в новое состояние. Родители постоянно 

говорят, что, хотя они и рады тому, что у них есть дети, после их ухода из дома наступает 

довольно приятный период жизни, связанный с увеличением свободы, расширением 

возможностей личной жизни и появлением дополнительных ресурсов. Женщины особенно 

выигрывают, освобождаясь от ежедневных родительских обязанностей; они сообщают о более 

активном и свободном занятии собственными увлечениями. 

Ко времени наступления средней взрослости отношения между родителями и их детьми 

начинают отличаться большим пониманием, по сравнению с любым другим более ранним 

периодом. Их отношения развиваются, превращаясь в равноправное взаимодействие двух 

взрослых людей, что было невозможно в то время, когда ребенок был маленьким.[5] 

На многих важных этапах жизни определяющую роль играют семейные отношения, 

однако, в середине жизненного пути немало людей больше полагаются на друзей, чем на 

членов семьи. Несмотря на то, что большинство взрослых вступают в брак и воспитывают 

детей, значительное и все возрастающее число людей ведут холостой образ жизни или растят 

детей в одиночку. Часто друзья играют для них особо важную роль. У людей старшего 
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возраста, дети которых уже выросли, или супруги которых умерли, многие жизненно важные 

эмоциональные потребности часто удовлетворяются за счет дружбы.[7] 

Период взрослости – это время реализации долгосрочных профессиональных целей, 

корректировки развития карьеры, разочарований в работе; это период, когда связанный с 

работой стресс может достичь максимального уровня. 

В процессе развития взрослых людей могут меняться их установки, профессиональные 

потребности и цели. Большинство людей редко меняют профессиональную деятельность 

коренным образом. Однако, в наше время считается необычным, когда кто-то начинает и 

заканчивает свою профессиональную жизнь на одном рабочем месте или в рамках одной 

должностной вертикали. Это особенно верно для женщин, которые прервали работу на 10 и 

более лет в связи с воспитанием детей. В этот период они готовы направить свою энергию на 

другой вид продуктивной деятельности. Именно на работе женщины могут реализовать свои 

возможности и сформировать значимые, дающие им поддержку отношения.[3] 

Взрослые люди, переживающие главные жизненные переходы, с наибольшей 

вероятностью совершают коренные изменения своей профессиональной карьеры. Левинсон 

обнаружил, что в период от 40 до 50 лет у людей может происходить перемена ценностей и 

целей, что заставляет их задуматься и об изменении течения своей карьеры. Левинсон считал, 

что это изменение происходит как "повторное появление мечты": стремлений, идеалов и целей 

своей юности. Исследования показывают, что взрослые наилучшим образом преодолевают этот 

период переоценки, если они привыкли систематически и реалистично оценивать свои 

способности, а также плюсы и минусы их профессиональной позиции.[3] 

Люди периода взрослости играют роль связующего звена между младшим (чаще всего, 

их детьми) и старшим поколениями (их стареющими родителями). По мере того, как достигшие 

середины жизни люди приспосабливаются к своим меняющимся ролям в этих отношениях, они 

часто приобретают новое видение своей собственной жизни. Теперь они становятся 

поколением, которое отвечает за организацию и проведение работ. Эта новая ответственность 

влечет за собой некоторое подведение итогов. Они могут сожалеть о том, что не достигли 

каких-то целей, а какие-то дела так и остались незавершенными; возможно, им придется 

признать, что ряд планов так и останется планами. Взрослые люди должны жить настоящим в 

большей степени, чем любая другая возрастная группа. Молодые могут смотреть вперед, 

старики - оглядываться назад, но люди среднего возраста, обремененные обязательствами по 

отношению к двум поколениям и по отношению к самим себе, должны жить "здесь и сейчас". 

Они выступают в роли хранителей семьи. Именно они поддерживают семейные традиции, 

отмечают достижения, хранят семейную историю, собирают семью на праздники и 

поддерживают связи с теми ее членами, которые живут далеко, таким образом, сохраняя 

целостность семьи. 

Многочисленные исследования показывают, что течение периода взрослости крайне 

изменчиво, имеет значительные отличия у разных людей и иногда сопровождается серьезными 

переживаниями. Другими словами, взрослые люди тоже "растут", часто в результате 

воздействия физических и социальных факторов стресса. 

Периоду взрослости свойственны позитивные изменения личности, продвигающейся с 

возрастом к более высоким уровням компетентности, более высоким стадиям морального 

развития. В этом возрасте активно продолжается и социальное развитие. Взрослые 

переформулируют свои цели на более реалистичные, они приобретают мудрость. Супруг, 

друзья и дети приобретают для взрослого человека все большее значение, тогда как 

собственное Я все более лишается своего исключительного положения. На протяжении всего 

периода взрослости человеку приходится решать важные жизненные задачи (брак, семья, 

работа, образование и др.), что говорит о великих перспективах жизни на этом возрастном 

этапе. 

Психологические особенности личности периода взрослости заключаются в нарушении 

процессов целеполагания, представлениях о невозможности управлять своей жизнью, 

эмоциональном состоянии неудовлетворенности, тревоги, одиночества, сопровождающемся 

позицией на неприятие нового, необходимости изменений самого себя в критический период 

жизненного пути. Периоду взрослости свойственны также позитивные изменения личности, 
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продвигающейся с возрастом к более высоким уровням компетентности, более высоким 

стадиям морального развития. В этом возрасте активно продолжается и социальное развитие. 

Взрослые переформулируют свои цели на более реалистичные, они приобретают мудрость. 

Супруг, друзья и дети приобретают для взрослого человека все большее значение, тогда как 

собственное Я все более лишается своего исключительного положения. На протяжении всего 

периода взрослости человеку приходится решать важные жизненные задачи (брак, семья, 

работа, образование и др.), что говорит о великих перспективах жизни на этом возрастном 

этапе. 
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Abstract: This communication elucidates the theoretical support of child rights in the context of 

bioethical problems and details ones of valorification aspects of children rights in primary school. 

 

Bioetica este ştiinţa care abordează discuţii, reglementări şi confruntări privind impactul asupra 

vieţii omului. Viaţa ca noţiune filosofică este studiată în bioetică în contextul problemelor legate de 

om, de existenţa şi istoria sa, iar îngrijirea vieţii umane este principiul fundamental în bioetică
1
. 

Bioetica insistă conceptual şi argumentat că viaţa este cea mai mare valoare şi că majoritatea din 

noi nu reuşim s-o înţelegem şi s-o interpretăm, ci pur şi simplu o trăim, iar din perspectiva data, 

copilul trebuie învăţat din cea mai fragedă copilărie că viaţa este cea mai importantă valoare şi pentru 

fiecare este important de a o trăi cu demnitate. Copilului trebuie să i se formeze cunoştinţe şi 

competenţe reale de integrare socială pentru ca el să fie pregătit de a-şi influenţa viaţa pentru a-i 

                                                           
1 1. Țîrdea, T.,Bioetica: origini, dileme, tendințe. Chișinău: CEP „Medicina”, 2005; 2.Поттер, В.Р,. Биоэтика: мост в будущее. Под ред. 

С.В. Вековшининой., В.Л. Кулиниченко. Киев: Видавец В.Карпенко. 2002; 3. Ojovanu, V., Gramma, R., Berlinschi P., Evoluarea 
bioeticii în Republica Moldova: tendinţe şi realizări. // Bioetica, Filosofia, Economia şi Medicina practică în strategia de existenţă umană/ 

Materialele Conferinţei a IX-a Ştiinţifice Internaţionale. 10-11 martie 2004, Chişinău. Red. şt. T.N. Ţîrdea– Chişinău: CEP „Medicina”, 

2004, pp.18-25. 
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asigura calitate; pentru a cunoaşte riscurile şi pericolele vieţii şi a avea acumulate modele funcţionale 

de depăşire a riscurilor sau de a le atenua consecinţele negative pentru calitatea şi durata vieţii lui.
1
  

Așadar, Bioetica este ştiinţa  apărută în societatea contemporană şi toate problemele care sînt 

abordate de ea: cercetarea celulelor stem; diagnostica înainte de implantare; organe şi ţesuturi de 

donator; participarea la tratamente experimentale care aduc sau nu un folos terapeutic; efectuarea 

cercetărilor genetice în scopuri nemedicinale (cazuri penale sau pentru a determina paternitatea sau 

maternitatea); intervenţia în celulele embrionare; consultarea genetică; cercetarea creierului; 

organisme modificate genetic; siguranţa  alimentelor, medicamentelor şi siguranţa ecologică; tipurile 

de tratament paliative şi îngrijirea pînă la sfîrşitul vieţii, sînt legate direct de protecţia Drepturilor 

Omului şi ale copilului, prevăzute de mai multe Declaraţii Internaţionale. Acestea la rîndul lor, au dat 

posibilitatea să se clarifice elemnetele bioeticii, toate ducînd la  cunoaștera  Drepturilor Omului şi ale 

copilului: Dreptul la viaţă; Dreptul la sănătate; Dreptul la educaţie; Dreptul la informaţie; Dreptul la 

opinie şi libertatea de exprimare; Dreptul la familie; Dreptul la ambianţa ecologică.
2
  

Copiii au drepturile lor în calitate de fiinţe umane care nu pot fi private de esenţa lor indiferent 

de împrejurări. Sînt drepturi intrinsece condiţiei umane, universale şi inalienabile. Principalele 

documente internaţionale recunosc drepturile copilului şi prevăd modalităţi concrete de protecţie a lor: 

Declaraţia Generală privind Genomul Omului şi Drepturile Omului (1997), Declaraţia privind 

utilizarea progresului tehnico – ştiinţific în interesul păcii şi pentru binale omenirii (1975), Rezoluţia 

nr.25c/73 a ONU Dreptul Omului şi progresul ştiinţific acorda o atenţie deosebită necesităţii 

respectării drepturilor omului şi, în special, ale copilului. 

În primul paragraf al preambulului Rezoluţiei ONU 27c/1.20 Instituirea profilactică, Convenţia 

privind Drepturilor Copilului (1989) se expune conceptul demnităţii inerente a tuturor membrilor 

familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile, ceea ce constituie baza etică pe care se ridică 

întregul sistem de drepturi şi libertăţi, care îi conferă coerenţă şi defineşte spiritul, sensul în care 

trebuie interpretate, direcţionate şi evaluate toate reglementările internaţionale, legislaţia şi alte măsuri 

în această materie, tot ceea ce se întreprinde pentru protecţia şi efectivitatea lor. În acest sens, în 

context bioetic, protecţia drepturilor copilului înseamnă, de fapt, că societatea nu numai trebuie să 

cunoască şi să ofere protecţie reală drepturilor, ci să le aplice în conformitate cu normele morale ale 

societăţii laice şi ale bisericii creştine. 

Un pas real în această ordine de idei la nivel internaţional a fost realizat în aprilie 2000 la 

Monaco în cadrul unui seminar internaţional UNESCO la care a fost aprobată Declaraţia Analiza 

problemelor de bioetică şi drepturile copilului. În Declaraţia de la Monaco s-a menţionat: copilăria 

este o realitate complexă şi evolutivă, care merită la momentul actual o analiză specială, că copilul este 

o fiinţă fragilă, dar asta nu înseamnă că cineva poate refuza recunoaşterea independenţei lui. În 

Declaraţie s-a menţionat că drepturile copilului, în special dreptul la viaţă, dezvoltarea şi participarea 

la deciziile cu referinţă la sine şi protecţia sa personală figurează în mai multe acte internaţionale: 

Declaraţia Universală a Drepturilor  Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, 

Convenţia cu privire la Drepturile Omului, dar problemele legate de asigurarea calităţii existenţei 

biologice şi spirituale a copilului sînt atît de reale şi profunde la începutul mileniului al treilea că este 

necesar ca ele să fie abordate în documente internaţionale şi să fie la ordinea zilei tuturor comitetelor 

de bioetică. 

Bioetica încearcă să explice tuturor şi în special specialiştilor în domeniu şi înşişi copiilor rolul 

pe care în societatea contemporanea îl joacă chiar de la apariţia embrionului, descoperirile ştiinţifice în 

domeniul biologiei şi al medicinii şi să determine relaţia dintre ele şi drepturile omului şi ale copilului 

în contextul aplicării lor şi contributivi lor la schimbările în modul de viaţă şi cultură
3
. 

Aşadar, Bioetica este ştiinţa apărută în societatea contemporană şi pe lîngă toate problemele 

care sînt abordate de ea: cercetarea celulelor stem; diagnostica înainte de implantare; organe şi ţesuturi 

                                                           
1 4. Astărăstoae, V., Triff Almoş, B., Essentialia în Bioetică. Iaşi: Editura Cantes 1998; 5.Educaţia în bioetică şi drepturile omului. Bucureşti:  

Institutul Naţional pentru studii de opinie şi marketing. 2005; 6. Nicolau, S., Bioetica. Manual pentru învăţământul preuniversitar şi 
universitar de specialitate. București: Editura Universul. 1998 
2 7. Вековшинина, С.В., Кулиниченко В.Л.. Биоэтика: начала и основания. Философско-методологический анализ. Киев: Сфера. 

2002; 8.Scripcaru, Gh., Bioetica, științele vieții și drepturile omului. Iași: Editura Polirom. 2000; 9. Tudor, Şt., Drepturile mele, ce să fac cu 
ele?. Chişinău: PNUD (Moldova), 2001. 
3 10. Drumea,  L., Mija, V., Mistreanu,  T., Parlicov,  E., Hanbecov, N., Aspecte ale bioeticii în educaţie. Materiale de repere pentru diriginţi, 

cadre didactice şi manageriale din învăţămîntul primar şi gimnazial. Chișinău: Tipogr,,Grafema Libris”. 2006. 
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de donator; participarea la tratamente experimentale care aduc sau nu un folos terapeutic; efectuarea 

cercetărilor genetice în scopuri nemedicinale etc. toate sînt legate direct de protecţia Drepturilor 

Omului şi ale copilului, prevăzute de mai multe Declaraţii Internaţionale. Educaţia pentru bioetică are 

menire să ofere copilului cunoştinţe şi să-i formeze competenţe reale pentru ca să fie capabil să-şi 

reglamenteze viaţa şi să contribuie personal la protecţia ei şi la dezvoltarea ei spre accente calitative.
1
  

Rolul şcolii în realizarea drepturilor copilului constă în organizarea sa nu doar ca un cadru al 

instruirii, ci şi ca un spaţiu al promovării relaţiilor sociale eficiente. Prioritară devine învăţarea şi 

practicarea socială a unor valori fundamentale, de la cele tradiţionale – respectul pentru părinţi, 

comunitate locală, naţiune – la cele afirmate în societatea democratică postmodernă, respectul faţă de 

celălalt, faţă de cei diferiţi de tine, faţă de diversitatea culturală, etnică, politică, religioasă.
2
  

Analiza situaţiei existente în practica educaţională, studiul și analiza actelor legislative și 

normative şcolare naționale (Codul educaţiei al republicii moldova (2014); Planul Cadru pentru înv. 

primar (2015-2016); Scrisoarea Metodică vizînd organizarea procesului educațional în clasele 

primare (2015-2016); Curriculum şcolar la dirigenţie clasele I-IV (2006); Agenda dirigintelui (2015-

2016)) ne-a dat posibilitate să constatăm, că plasează şi promovează problema cercetată la nivel de 

competenţe educaţionale. De asemenea, stabilesc că  prin lecţia de dirigenţie, ca platou de 

complementaritate a disciplinelor şcolare în plan curricular, se valorifică învăţarea practicării sociale 

atît a valorilor sociale cît şi a celor tradiţionale. Dar, lasă de dorit şi rămîn în suspans cunoştinţele şi 

competenţele reale de integrare socială a elevilor din şcoala primară, pentru ca ei să fie pregătiţi de a-şi 

influenţa viaţa pentru a-i asigura calitate; pentru a cunoaşte riscurile şi pericolele vieţii şi a avea 

acumulate modele funcţionale de depăşire a riscurilor sau de a le atenua consecinţele negative pentru 

calitatea şi durata vieţii lui. Anume această contradicţie a determinat clarificarea modalităţilor 

eficiente de promovare a drepturile copilului în contextul problemelor bioetice promovate la nivelul 

orelor de dirigenţie în clasele  primare. 

Abordînd literatura de specialitate, modalitățile practice au scopul de dezvoltare a valorilor și a 

competențelor pentru o viață demnă prin creșterea gradului de implicare a elevilor în promovarea 

drepturilor civile la lecțiile de dirigenție în clasele primare bazate pe
3
: 

* Dimensiunile: a învăța despre drepturile omului; a învăța pentru drepturile omului; a învăța 

prin drepturile omului, care au în vedere:  

 • promovarea înțelegerii drepturilor omului (individul este conștient de propriile drepturi și 

capabil să recunoască situațiile de încălcare a acestora);  

• dezvoltarea competențelor pentru protecția drepturilor omului (individul știe cum să protejeze 

drepturile proprii și ale celorlalți);  

• dezvoltarea respectului pentru drepturilor omului (individul nu încalcă în mod voluntar 

drepturile celorlalți și este conștient de demnitatea proprie și a altora). 

* Fazele ciclului învățării prin experiență:  

• a experimenta (a participa la activități, a face);  

• a relata (a exprima senzațiile și reacțiile din timpul activității). Întrebarea de bază este „Ce s-a 

întâmplat?” sau „Cum te-ai simțit?” sau „Ce s-a întîmplat în timpul exercițiului?”; 

 • a reflecta (a exprima reacțiile și observațiile despre experiență). Se pot pune întrebări precum 

„Ai experimentat vreodată ceva similar?” sau „Cunoști situații de acest fel?”;  

• a generaliza (a discuta modele posibile și aplicarea celor învățate în viața reală).  

• a aplica (a folosi ceea ce ai învățat, modificând, când este cazul, vechile atitudini). În aceasta 

fază se pot explora posibilitățile de a aplica ceea ce s-a învățat. 

                                                           
1 11. Bioetica, documente ale UNESCO, Comisia Naţională UNESCO pentru Moldova. Chişinău. 2006; 12. Moroianu-Zlătescu, I., Bioetica. 
Mijloace şi căi de acţiune. Bucureşti: Institutul Român pentru drepturile Omului. 2004. 
2 13.Cristea, S., Drepturile copilului. În: Didactica Pro… Revistă de teorie şi practică educaţională. 2007. nr.5-6 (45-46). pp.118-120; 14. 
Bunescu, Gh., Școala și valorile morale. Teorii și practici ale dezvoltării psihosociomorale. București: EDP. 1998; 15.Badea, D., Cuciureanu, 

M., (coord.), Drepturile și responsabilitățile copilului în context școlar. București: IȘE Laboratorul Teoria educației. 2007; 16.Mironova, S., 

Sînt copil – Am drepturi! Chişinău: Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. 2013. 
3 17. Pavel, F., Georgescu, M., Companion – ghid pentru utilizarea manualului Consiliului Europei de educaţie pentru drepturile omului cu 

copiii – „Compasito” . București: Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21. 2010;18. Eu, tu, fiecare. Drepturi și 

responsabilități. Educație pentru drepturile omului în clasele gimnaziale. Program educațional LIFTOFF; 19. Manual de metode ale educaţiei 
nonformale care pot fi folosite pentru dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor pentru viaţă şi a noţiunilor generale despre drepturile omului în 

randul copiilor şi tinerilor aflaţi în risc de excluziune socială. Dâmboviţa: Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014; 20. Uzicov, N., 

Olaru, V., Am dreptul să-mi cunosc drepturile. Ghid pentru profesori. 
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* Criteriile de organizare și desfășurare a activităților educative pe dimensiunea dată: 

• Clasa/grupul de copii: Care sunt interesele, preocupările și stilurile de învățare ale copiilor din 

clasă? Există conflicte sau probleme în clasă ca grup social? Acești copii au probleme speciale în 

comunitatea în care trăiesc? Cît de multe știu deja despre drepturile omului/copilului? 

• Obiectivele de învățare: care sunt obiectivele activității pe termen scurt, dar și pe termen 

mediu și lung? Activitatea se încadrează în acest program de învățare și dacă da, cum? Căror nevoi 

răspunde activitatea? Ce riscuri există în a realiza această activitate? Ce avantaje? 

• Contextul: în ce spațiu (fizic și nu numai) se realizează activitatea? Care sunt purtătorii de 

interes ai activității date (copiii, părinții, alți copii, școala etc.)? 

* Evaluarea activităţilor de promovare a drepturilor copiilor în contextul problemelor bioetice 

la lecțiile de dirigenție, care după CIDDC (2012) vor avea la bază cîteva criterii ce ar putea ghida 

construirea strategiei de evaluare în domeniul educaţiei pentru drepturi (Rolf Gollob et al. (2010)): 

criteriul social, criteriul individual, criteriul obiectiv
1
 . 

Domenii în dezvoltarea elevilor, care pot servi în calitate de obiective ale evaluării (Felisa 

Tibbitts, 1997) sunt: înţelegerea conţinutului informaţional, reţinerea materialului factologic de bază şi 

sesizarea semnificaţiei conceptelor; abilităţi de analiză a problemelor, de înţelegere a perspectivelor şi 

punctelor de vedere ale altor persoane sau grupuri de persoane; atitudini, motivaţie sau interes; 

aplicarea în practică, acţionarea în baza cunoştinţelor şi atitudinilor formate şi generalizarea 

experienţei [apud, 21].  

* Orientarea demersul educativ al elevilor către latura pragmatică a învăţării din perspectiva 

conştientizării conexiunilor între: a şti, a şti să faci, a şti să fii în scopul identificării raportului drepturi 

- responsabilităţi în situaţii cotidiene. 

* Utilizarea strategiilor educative pentru a optimiza procesul de învăţare şi a-l face mai agreabil 

pe elev: de micro - grup, active - participative, cooperative/colaborative, parteneriale şi socializante 

prin implicarea elevilor în activităţi ce presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme, activităţi 

prin care pot învăţa să negocieze, să asculte, să accepte opinii diferite, indiferent de statutul sau rolul 

pe care îl deţin în grup şi sarcini de lucru în perechi sau grupuri mici (L. Albulescu (1994), M. Bocoş 

(2002), Н. Щюркова (2006), T. Cartaleanu, A. Ghicov (2007), V. Flueraş (2009)). 

O modalitate descrisă în literatura de specialitate (J. Dewey (1972), E. Dulamă (2009), D. 

Badea, M. Cuciureanu (2007)) este învăţarea emoţională. Aceasta denotă faptul, că în baza 

concepţiilor fundamentale ale democraţiei şcolare care promovează drepturilor copilului în plan bioetic, 

procesul educaţional la treapta primară se va desfăşura prin prisma componentelor de învăţare 

emoţională:  

Cunoaşterea propriei persoane 

1.  Identificarea emoţiilor: identificarea şi denumirea propriilor emoţii şi sentimente. 

2.  Responsabilitatea personală: recunoaşterea şi înţelegerea obligaţiei de a se angaja în 

comportamente care sunt în concordanţă cu etica, siguranţa şi legea. 

3.  Recunoaşterea punctelor forte: identificarea şi cultivarea puterilor proprii şi a calităţilor 

pozitive. 

Grija faţă de alţii 

1.  Preluarea perspectivei celorlalţi: identificarea şi înţelegerea gîndurilor şi a sentimentelor 

celorlalţi. 

2.  Aprecierea diversităţii: înţelegerea faptului că diferenţele individuale şi cele ale grupului se 

completează reciproc şi fac lumea mai interesantă. 

3.  Manifestarea respectului pentru alte persoane: credinţa că ceilalţi merită să fie trataţi cu 

bunătate şi compasiune, motivaţia pentru binele comun. 

Responsabilitate în luarea deciziilor 

1. Managementul emoţiilor: monitorizarea şi reglarea sentimentelor şi emoţiilor astfel încât să 

ne ajute în diferite situaţii. 

2. Analiza situaţiilor: perceperea cu acurateţe a situaţiilor în care urmează a fi luate decizii şi 

evaluarea factorilor ce pot influența reacţia unui individ. 

                                                           
1 21. Predarea drepturilor copilului în cadrul disciplinei Educaţia civică – material de suport. Chişinău: Centrul de Informare şi Documentare 

privind Drepturile Copilului din Moldova. 2012; 
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3. Stabilirea scopurilor: determinarea scopurilor prosociale pe termen scurt şi lung şi muncă 

orientată spre atingerea acestora. 

4. Rezolvarea problemelor: generarea, implementarea şi evaluarea soluţiilor adecvate 

problemelor. 

Eficienţa personală 

1.  Comunicarea: folosirea limbajului verbal şi non-verbal pentru exprimarea şi promovarea 

unor schimburi de experienţă pozitive şi eficiente. 

2.  Construirea relaţiilor: stabilirea şi menţinerea unor relaţii interpersonale durabile care oferă 

satisfacţie. 

3.  Negocierea: obţinerea unor soluţii convenabile pentru toate părţile implicate, ţinîndu-se cont 

de nevoile acestora. 

4.  Refuzul: exprimarea clară şi fermă a deciziilor de a nu se angaja în comportamente nedorite 

şi lipsite de etică sau care contravin legii şi afectează siguranţa oamenilor. 

5.  Căutarea ajutorului: identificarea nevoii, abilitatea de a apela la surse potrivite de ajutor şi 

suport. 

Pe acest fundal (S. Iancu, V. Cosma (1995), M. Momanu (2002), T. Cosma (2007), A. Cara 

(2012)) se etalează şi tematica lecțiilor de dirigenție de promovare a drepturilor copiilor în contextul 

problemelor bioetice: Ce sunt drepturile; Cunoaşte-ţi drepturile; Regulile în viaţa noastră; Amestec de 

drepturi; Importanţa lucrurilor; Eu sunt responsabil de…; Ce înseamnă să fiu liber acasă?; Toţi sîntem 

egali, toţi sîntem diferiţi; Bunătate – răutate. 

Conform Ghidului pentru utilizarea manualului Consiliului Europei de educație pentru 

drepturile omului cu copiii – „Compasito” [17] se propun subiectele: 

1. Cuvinte care rănesc (discriminare, egalitatea de gen, violență).  

2. Lupta pentru portocală (pace).   

3. Picături de apă (mediu înconjurător, drepturile omului în general).  

4. A fost odată ca niciodată…(democrație, discriminare și egalitatea sexelor).  

5. Așezarea drepturilor pe hartă (drepturile omului în general).  

6. Băieții nu plîng! (discriminare, egalitatea de gen, drepturile omului în general).  

7. Ce lume minunată (discriminare, mediul înconjurător, sărăcie și excluziune socială).  

8. Cine se află în spatele meu? (drepturile omului în general, discriminarea, televiziunea și 

internetul).  

9. Dragă jurnalule (discriminarea, sănătatea, sărăcia și excluziune socială).  

10. Fă un pas în față (drepturile omului în general, discriminarea, sărăcia și excluziunea 

socială).  

11. Cel mai important pentru cine? (drepturile omului în general).  

12. O constituție pentru grupul nostru (cetățenie, democrație, participare).  

13. Unde te situezi (drepturile omului în general, participare). 

Așadar, asemenea modalități vor transpune în practica școlară primară drepturile copilului în 

contextul problemelor bioetice promovate la nivelul orelor de dirigenţie prin formarea competențelor 

pentru protecția drepturilor copiilor (individul știe cum să protejeze drepturile proprii și ale celorlalți) 

și respectul pentru drepturile copiilor (individul nu încalcă în mod voluntar drepturile celorlalți și este 

conștient de demnitatea proprie și a altora). 

 

 

 

CADRUL ANALITIC AL ABORDĂRILOR ŞTIINŢIFICE PRIVIND  

GHIDAREA ÎN CARIERĂ 

 

SAVVA Marianna, doctorand, 

Institutul de Cercetare şi Inovare, Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: This article presents an analysis of the phenomenon of scientific approaches guiding 

career. Analyzing the literature researchers mention the contribution of representatives of different 

schools, which addressed the concept of career guidance from various perspectives. The roots of the 
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guidance in career starts when occurs division of labor in society. Career guidance is important for 

the future of young people in the context in which it would come in welcoming the labor market, and 

to capitalize personal potential. 

 

Cariera reprezinta un aspect deosebit de important din viata unei persoane, datorita faptului ca 

ea se concretizeaza intr-o permanenta lupta pentru realizarea scopurilor si a obiectivelor propuse.  

Pe parcursul istoriei fenomenul ghidării în carieră a fost studiat si abordat din diverse 

perspective in concordanta cu evolutia si dezvoltarea  societăţii. Problema orientării către o anumită 

profesie, s-a conturat încă din perioada antichităţii, când pentru o bună funcţionare a unei societăţi era  

nevoie de ,,omul potrivit la locul potrivit”, concepţie care aparţinea marelui filosof Socrate 
1
.  

Tendinţa privind pregătirea pentru o anumită activitate s-a extins paralel cu diviziunea muncii 

în societate. Avind la baza premise sociale dar si economice, orientarea catre o anumita profesie releva 

o interdependenţa intre educaţie, realitate socială, si dezvoltării societăţii. 

Analizând literatura de specialitate menţionăm contribuţia unor cercetători, reprezentanti ai 

scolii europene care au încercat a defini esenţa fenomenului ghidării în carieră cum ar fi: D.Super
2
, 

E.Herr
3
, E.Planchard

4
,  E.Claparede

5
. 

În scoala ruseasca menţionăm aportul cercetătorului А.И. Адамский, prin lucrarea 

,,Примерная программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования”
6
. La fel este relevant si aportul И.М Ломоносов, А.А Дамбусинова prin 

lucrarea ,,Профориентация учащихся старших классов на педагогические специальности”
7
. 

În şcoala românească, găsim un studiu realizat de Ion-Ovidiu Pânişoară şi Georgeta Pânişoară 

care este parte a proiectului Motivarea pentru cariera didactică în cadrul Centrului universitar de 

orientare profesională pentru cariera didactică şi de management al carierei didactice, CNCSIS, 2007-

2010. În cadrul acest studiu ,,Motivarea pentru cariera didactică” este relevate delimitările conceptuale 

ale motivaţiei, cât şi tipurile ei. Studiul prezintă o compilare a unor cercetări efectuate de diverşi 

cercetători care au încercat să răspundă la întrebarea care sunt principalii atractori pentru cariera 

didactică. La rândul său şi Ioan Ovidiu Pânişoară a încercat să surprindă trei laturi posibile ale 

motivaţiei pentru cariera didactică: 

(a) motivaţia studenţilor înscrişi la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

pentru a urma o carieră în domeniul didactic; 

(b) motivaţia cadrelor didactice practicante, care deja şi-au structurat un management al 

carierei în învăţământ 

(c) motivaţia de a alege o carieră didactică pentru cei care fac modulul psihopedagogic în 

regim postuniversitar (care nu au ales cariera didactică din timpul facultăţii)
8
  

În scoala moldoveneasca lucrări şi cercetări privind procesul de ghidare în cariera nu sunt atât 

de multe. Această situaţie a generat elaborarea în 2003, a Concepţiei privind orientarea, pregătire şi 

instruirea profesională a resurselor umane
9
, şi în 2004 Regulamentului privind orientarea profesională 

şi susţinerea  psihologică a populaţiei în problemele ce ţin de carieră
10

.  

Există lucrările lui Gh.Rudic, V.Mocanu şi A.Mocreac, care prezintă o abordare modernă a 

fenomenului, din punct de vedere al definirii esenţei şi propunerii unor modalităţi interactive de 

realizare a procesului, dar aceste lucrări nu „acoperă” necesitatea ghidării în carieră în contextul 

educaţiei permanente 
11

.  

                                                           
1 Platon. Republica, vol.1. Bucureşti: Universitas,1998, 479 p. 
2 Davitz J., Ball S. Psihologia procesului educaţional. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978, 605 p. 
3 Herr E.L. Vocational Guidance and Human Development. Boston: HMC, 1971, 416 p. 
4 Planchard E. Pedagogie şcolară. Bucureşti: E DP, 1992,  467 p. 
5 Claparede E. Orientarea profesională. Probleme şi metode. Bucureşti: Institutul Românesc de Organizare Ştiinţifică a Muncii, 1928, 79 p  
6 Disponibil : http://psyjournals.ru/authors/32261.shtml 
7 Disponibil: http://group-global.org/ru/publication/15497-proforientaciya-uchashchihsya-starshih-klassov-na-pedagogicheskie-specialnosti 
8 Pânişoară, I.O., Pânişoară, G. Motivaţia pentru cariera didactică.     Editura Universității din București, 2010. p. 54 
9 Hotărîre Nr. 253 din  19.06.2003 pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane 

Publicat : 25.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 640     Data intrarii in vigoare : 25.07.2003 
10 Hotărîre Nr. 450  din  29.04.2004 despre aprobarea Regulamentului privind orientarea profesională şi susţinerea  psihologică a populaţiei 

în problemele ce ţin de carieră Publicat : 14.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 607 
11 Rudic Gh., Mocanu V. Cariera profesională. Manual. Chişinău: Prut Internaţional, 2003. 64 p. 
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Fenomenul ghidării în carieră a mai fost abordat de către cercetătoarea O. Dandara în contextul 

educaţiei permanente fiind prezentate etapele evoluţiei fenomenului ghidării şi conceptualizată teoria 

nevoii de ghidare/proiectare a carierei, a sistemului şi procesului de ghidare în carieră cât şi Pedagogia 

carierei ca parte integrantă a ştiinţelor educaţiei. Astfel, a fost elaborat şi validat modelul metodologic 

al ghidării în carieră, fiind determinate elementele constitutive ale sistemului şi procesului de ghidare 

în carieră, a finalităţilor-cadru, în baza cărora poate fi organizat procesul sistemic şi sistematic. Datorită 

acestei cercetări a fost demonstrată relaţiei funcţională între reperele conceptuale ale funcţionării 

sistemului de ghidare în carieră şi elementele programului de formare profesională a cadrelor 

didactice, care are ca şi finalitate competenţa de ghidare în carieră 
1
. 

La fel menţionăm şi cercetătoarea A. Dabija care a abordat strategiile de consiliere a studenţilor 

pentru cariera profesională, realizând o abordare teoretică a tendinţelor şi experienţelor privind 

consilierea pentru cariera profesională, relevând în acest fel teoriile care stau la baza consilierii 

carierei profesionale, conceptul de maturitate vocaţională, şi care sunt condiţiile optime de dezvoltare 

vocaţională la tineri. Totodată a fost prezentată situaţia actuală din Republica Moldova privind 

ghidarea şi consilierea pentru cariera profesională a tinerilor
2
. 

Indispensabil este şi aportul autorilor V. Ivancenco, L. Lungu, Z. Bădărău, A. Șchiopu care au 

elaborat programul ”Ghidarea în cariera tinerilor” care a fost realizat în cadrul proiectului 

“Îmbunătățirea situației socio-economice a tinerilor din Moldova prin abilitarea acestora și a societății 

civile”, implementat de către Fundaţia CNV International, Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret 

„Făclia” şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova cu suportul financiar al Uniunii 

Europene, având ca
3
. 

Actualmente procesul ghidarii in cariera este un proces indispensabil. Tendintele acestui 

fenomen genereaza necesitatea crearii unui sistem de conditii care ar veni în întâmpinarea tinerilor şi i-

ar ajuta să-şi aleagă profesia în conformitate cu cerinţele pieţii muncii dar şi doleanţele personale. 

Activitatea de ghidare în carieră trebuie să devină o prioritate pentru sistemul educaţional din 

Republica Moldova, o sansă reală creată pentru fiecare persoana in parte, in vederea valorificarii 

potenţialul sau personal spre satisfacţie proprie şi binele societăţii. 

 

 

 

REFLECTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN PROCESUL CREAȚIEI ARTISTICE 

 

SIMAC Ana, doctor, lector universitar,  

STRATULAT Teodor, doctorand, lector universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

 

Abstract: The purpose of this article is an attempt to argue the implication of emotional 

intelligence of the author in artistic creation, which is largely driven by emotional experiences. The 

art motivate and cultivate emotional competence of the author. Emotional intelligence’s components 

are developed as practicing artist in the fine artistic expression intuitive manner. 

 

Arta se distinge dintre celelalte activități umane prin mai multe aspecte dar și ca mod de 

formare a personalității creatoare. Aceasta implică în creație toate facultătile personalității umane, dar 

mai cu seamă perceperea vizuală și emoționalitatea. Procesul creației artistice este o activitate 

fundamental, atât pentru dezvoltarea personală, cât şi pentru relația cu lumea înconjurătoare; desenul 

ţine, deopotrivă, de domeniul expresiei persoanei, dar şi de comunicarea subiectului cu el însuşi şi cu 

ceilalţi. 

Termenul ,,artistic,, provine de la cuvîntul francez ,,artistique,, în traducere însemnînd iscusință, 

măestria omului de a produce valori estetice la nivel înalt de cultură; interpretare deosebită a unei 

opere executată cu pricepere, ingenios,cu știință,cu dibăcie. [3] Prin noțiunea de nivel înalt de cultură 

                                                           
1 Dandara, O. Conceptualizarea ghidării carierei în contextul educaţiei permanente. Teză de doctor habilitat în pedagogie. Chisinau, 
2013.p.290 
2 Dabija, A. Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională. Teză de doctorat.  
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se subînțelege faptul că, în procesul activității artistice a omului, lucrurile se crează posedînd 

cunoștințe fundamentale, teoretice și practice, variate și în diverse domenii, motivat de emoții estetice.  

Educaţia plastică în şcoală, potrivit curriculumului naţional, trebuie să valorifice potenţialul 

creativ al copilului şi să cultive receptivitatea față de valorile artistice autentice. De aceea cunoaşterea  

dimensiunii psihologice a procesului de creaţie este un obiectiv demn de urmărit al celor ce activează 

în domeniul educației plastice. 

În contextul corelaţiei dintre educaţia pentru dezvoltare emoţională şi dimensiunile clasice ale 

educaţiei, conţinuturile specifice educaţiei plastice au simultan caracter cognitiv, psihomotoriu şi 

afectiv. Atitudinea de apreciere faţă de activităţile artistice, dar și practice, se cultivă prin 

dezvoltarea automotivaţiei - ambiţie, implicare, iniţiativă, optimism, competenţe personale specificate 

de D. Goleman, care reprezintă valori ale inteligenţei emotionale. [2]. 

Inteligenţa academică, formarea-dezvoltarea căreia constituie obiectivul general al educaţiei 

intelectuale este realizat prin intermediul valorilor specifice ştiinţelor exacte, în timp ce activitățile 

artistice pot reflecta și modela  atitudinile, emoțiile, motivația, adică aspectele inteligenței 

emoționale. [1]. 

Inteligenta emotională cuprinde ca elemente esențiale: întelegerea mai bună a propriilor 

emotii, gestionarea eficientă a emotiilor si creșterea calității vietii, întelegerea mai bună a celor din 

jur si un confort ridicat în relațiile interumane, cresterea productivității, odată cu îmbunătățirea 

imaginii personale. Conform cercetarilor statistice, competența emoțională este de doua ori mai  

importantă decît abilitațile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenței emoționale reprezintă 

întelegerea și gestionarea emoțiilor pentru a crea relații armonioase cu cei din jur. În scoală 

inteligența emoțională ridicată este cheia  succesului. Printre beneficiile cresterii gradului de 

inteligentă emotională se numără: performanțele crescute, motivatia îmbunătățită,  inovația sporită, 

cresterea încrederii în sine, managementul eficient si confortul în munca de echipă. [4]. 

Subiectul creator sau agentul acțiunii creatoare, este, în viziunea unor autori, persoana care are 

aptitudini creative, capabilă și motivată să realizeze produse noi și originale. Trăsăturile  personalității 

creatoare  potrivit lui M.Moldoveanu , sunt :  

 receptivitatea față de nou 

 pasiunea pentru creație  

 intuiție  

 imaginație  

 cultură 

 originalitate 

 tenacitate 

 pregătire de specialitate ș. a. [5]. 

Aceste caracteristici demonstrează că creatorii îmbină armonios competențele cognitive și cele 

afective în realizarea produselor noi ceia ce ne permite să susținem că creația artistică  motiveză și 

cultivă componentele inteligenței emoționale. 

Conform lui D.Goleman se evidenţiază 4 componente ale Inteligenţei Emoţionale:  

1. Autocunoaşterea. [2].  

Autocunoaşterea emoţională. Autocunoaşterea realistă şi corectă. Încrederea în sine. 

2. Autocontrolul. 

Autocontrol emoţional. 

Transparenţa & menţinerea integrităţii.  

Adaptabilitate & adaptabilitate la schimbare.  

Orientarea spre rezultate. 

Iniţiativa. 

Optimism & perseverenţă. 

3. Social “Awareness” (conştiinţa socială, de grup). 

Empatie (simţirea sentimentelor şi perspectivei celorlalti, interes real faţă de grijile celorlalti) 

“Awareness” la nivelul organizaţiei. 

Orientarea spre sarcină. 
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4. Managementul relaţiilor interpersonal. Dezvoltarea altora, a abilităţilor acestora, 

coaching. Leadership inspiraţional. 

Catalist al schimbării (iniţierea şi managementul schimbării) Influenţa (un rol important îl 

joacă persuasiunea). [4]. 

Aproape toate aceste aspect sunt prezente în viața artistului plastic și necesită a ajustare 

continuă spre perfecționare. În scopul realizării artisticului în lucrările plastice artiștii accesează 

resursele emoționale; amintirile, impresiile, visurile etc. Aceasta face posibil lucrul asupra 

trăirilor afective, sporește cunoașterea de sine și conștiința colectivă. Subectele alese, formele și 

culorile sunt în mare măsură proiecții ale sferei afective, dar și determină în consecință starea 

emoțională de mai departe a autorului. [6] 

Putem constata, astfel,  că arta este o formă de autoeducare și formare a artistului dar și a 

societății. Procesul creației, în cazul copiilor, asigură o înţelegere profundă cu privire la sine şi poate 

servi ca punct de pornire important în educarea, schimbarea si evaluarea progresului elevului spre 

creativitate, inteligență emoțională și autonomie în gândire. Inteligența emoțională este un aspect al 

personalități primordial ce facilitează mult reușita profesională, fenomen mult studiat și mediat în 

prezent și la noi în Republică ca un ecou al cercetărilor efectuate în Cominitatea Europiană. 
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Abstract: Learning a language should not be governed by stress or pressure loaded, negative 

emotions inhibit the natural process of learning a language. Foreign languages in kindergarten 

activities are designed to be relaxed and dist. 

 

Lumea în care se nasc copiii de astăzi este una complexă, într-o permanentă schimbare, iar 

aceştia trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să accepte provocările, să devină ei înşişi factori ai schimbărilor 

viitoare, acest lucru se realizează în cadrul activităţilor/ orelor din grădinţă/ şcoli. 

Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățare de-a lungul întregii vieți si baza bunăstării 

individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie sa fie 

motorul bucuriei de a învăța care, la rîndul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a 

învăța, comunități care dobîndesc capacitatea internă de a-și identifica si rezolva problemele și de a 

progresa, având ca scop calitatea vieții fiecărui individ, în toată complexitatea sa. 

În contextul actual, serviciile educaţionale  şi formarea profesională continuă  se structurează , 

din ce în ce mai mult , pe politici educaţionale şi strategii anticipative, astfel încît managementul 

procesului de învăţămînt  presupune o viziune prospectivă, orientată spre finalităţi şi efecte de lungă 

durată.
 1
 

                                                           
1 Vrânceanu Maria, Cincilei Cornelia, Pelivan Viorica, etc. Organizarea procesului educaţional în instituţiile preşcolare în anul 2014-2015.  
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 Individul care învaţă nu reprezintă doar o entitate cognitivă. El manifestă stări afective sau 

emoţionale în contextul motivaţional, al atitudinilor, al personalităţii, care influenţează învăţarea atât 

în mod direct, cât şi indirect. David Ausubel crede că variabilele afective acţionează în primul rând în 

faza învăţării iniţiale, moment în care ele îndeplinesc o funcţie de energizare ce poate facilita fixarea 

noţiunilor noi. Variabilele afective operează concomitent cu cele cognitive.
1
 

Conform teoriei profesorului doctor american James Asher, învăţarea unei limbi străine nu ar 

trebui să fie guvernată de stres, nici încărcată de presiune, emoţiile negative inhibând procesul natural 

de însuşire a unei limbi. Activităţile de limbi străine în grădiniţă sunt create pentru a fi relaxate şi 

distractive. Într-o atmosferă prietenoasă înveţi mai mult! Activităţile trebuie să fie amuzante şi 

interactive, copilul fiind implicat pe tot parcursul orei. 

În acelaşi sens, Daniel Goleman, celebrul teoretician al inteligenţei emoţionale spune că, 

învăţarea nu este un proces izolat de sentimentele copiilor.  

În acord cu toate studiile existente în prezent, dezvoltarea socială şi emoţională este unul dintre 

principalele fundamente ale stării de bine a copiilor şi este una dintre premisele succesului şcolar.  

Psihologii și specialiștii în educație confirmă importanța well-being-ului pentru dezvoltarea 

armonioasă a copiilor în familie, societate și școală. “Când vorbim despre copii, vorbim despre adultul 

în devenire, în speță despre societatea de mâine. La momentul actual nu suntem familiarizați cu acest 

concept, care se referă la starea personală de bine, în funcție de care avem ulterior rezultate în plan 

familial, social și profesional. Există o tendință de a ne orienta foarte mult pe carieră fără a mai acorda 

vreo importanță satisfacției personale, fără a mai sta de vorbă cu noi înșine, cu nevoile noastre, cu 

accesarea unui stil de viață optim: somn, alimentație, sport, plimbări, activități culturale etc.” 

Când vine vorba de stare de bine, întotdeauna sentimentele și emoțiile pot stabiliza sau 

destabiliza gradul de fericire.
2
  

Starea de bine a copilului (Doing better for children, OECD, 2009) - vizează calitatea vieții 

copilului și încorporează dimensiunea mentală/psihologică, fizică și socială (Pollard and Lee, 2003), 

materială, a relațiilor cu ceilalți, a drepturilor și a oportunităților pentru dezvoltare (Ben-Arieh and 

Frones, 2007); 

Interesul superior al copilului (UNHCR – Guidelines on Determining the best interests of the 

child, 2008)  - vizează, în general, starea de bine a copilului și, implicit, o serie de drepturi ale 

copilului din CDC, urmărind să evidențieze faptul că un copil este un individ care are nevoi și drepturi 

distincte de cele ale părinților și, prin urmare, interesul său ar putea fi diferit de cel al părinților sau 

tutorilor săi.  

Bucuria/plăcerea de a învăța (Barsade, 2002) – adulții din jurul copilului, inclusiv profesorul, 

pot oferi ocazii favorabile pentru a trezi în copil plăcerea de a învăța (emoțiile pozitive influențează 

performanța).
3
 

Starea de bine a copilului (Doing better for children, OECD, 2009) și, implicit, interesul 

superior al copilului (The best interests of the child, IIDE Working Report, 2010) sunt concepte 

integrate, multidimensionale, prezente în legislația și în documentele de politică publică ale majorității 

statelor lumii. Starea de bine a copilului vizează calitatea vieții copilului și încorporează dimensiunea 

mentală/psihologică, fizică și socială (Pollard and Lee, 2003, p. 65), materială, a relațiilor cu ceilalți, a 

drepturilor și a oportunităților pentru dezvoltare (Ben-Arieh and Frones, 2007a, p. 1), în contextul dat 

de însăși Convenția cu privire la Drepturile Copilului (1989). Acest context nu face altceva decât să 

apropie cele două concepte și să scoată în evidență faptul că un copil este o persoană cu drepturi, care 

poate și trebuie încurajat și susținut pentru a participa la propria dezvoltare, evoluție, împlinire. În 

plus, concluziile Consiliului European din martie 2010 întăresc faptul că îmbunătățirea eficienței și 

echității sistemelor de educație și formare la toate nivelurile – din primii ani până la vârstă adultă – 

joacă un rol fundamental în realizarea obiectivelor Europa 2020, și anume creșterea inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii. 

                                                                                                                                                                                     
http://edu.cts.md/sites/default/files/organizarea_procesului_educational_in_institutiile_prescolare_in_anul_2014.pdf 
1 http://mdorado.ro/despre-noi/metodologie  Lucia Vilceanu 
2 Clara Dinu.  Cât de important este well-being-ul pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor? http://smartandhappychild.ro/important-well-
being-dezvoltarea-armonioasa-copiilor/  20.04.2016 
3 Consfăturile naționale ale inspectorilor școlari pentru învățământul preșcolar, Târgoviște, 4 – 6 septembrie 2014  

 

http://edu.cts.md/sites/default/files/organizarea_procesului_educational_in_institutiile_prescolare_in_anul_2014.pdf
http://mdorado.ro/despre-noi/metodologie
http://smartandhappychild.ro/important-well-being-dezvoltarea-armonioasa-copiilor/
http://smartandhappychild.ro/important-well-being-dezvoltarea-armonioasa-copiilor/
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De asemenea, învăţarea este influenţată şi de factorii sociali. Omul este o fiinţă socială şi 

comportamentul său este influenţat atât de cei aflaţi în imediata sa apropiere (grupul-clasă, familia), 

cât şi de normele, tradiţiile şi atitudinile grupului social din care face parte. Climatul socioafectiv al 

clasei, interacţiunea elevilor, relaţiile de competiţie sau de cooperare din cadrul grupului influenţează 

procesul de învăţare al fiecărui copil. Între factorii care determină rezultatele procesului de învăţare, 

Ausubel menţionează şi trăsăturile de personalitate ale profesorului: capacităţile intelectuale, 

aptitudinile didactice, trăsăturile de caracter, capacitatea de a genera efervescenţă intelectuală şi 

motivaţie intrinsecă la copii. Pentru a devein eficientă, învăţarea presupune identificarea tuturor 

condiţiilor, care într-un fel sau altul, influenţează şi contribuie la obţinera rezultatelor dorite. 

Organizarea şi corelarea tuturor acestor condiţii înainte ca copilul să fie introdus în situaţia de învăţare 

constituie o sarcină de bază a profesorului.    

Este bine ştiut că un copil învaţă mai bine o materie atunci când îl place pe profesor. Astfel se 

creează între copil şi profesor o legatură bazată pe admiraţie, iar copilul asimilează mult mai uşor 

materia predată de profesor. Şi este şi motivat să înveţe, îşi doreşte să îşi depăşească limitele, să fie 

remarcat dar şi lăudat de profesor. Însă copiii sunt extrem de atenţi la toate gesturile pe care le face 

profesorul, la felul în care se prezintă, la felul în care comunică, la câtă siguranţă emană şi speculează 

toate greşelile pe care le face. 

Ca să obţii încrederea şi admiraţia unui copil este foarte greu. Ca să obţii admiraţia unui grup de 

copii trebuie sa fii impecabil ca persoană, ca profesor, dar să aibă şi câteva secrete pentru ca copiii să 

iubească limbile străine: 

o Să intre în clasă zâmbind. 
Zâmbetul transmite o stare de optimism, de bună dispoziţie, de fericire. Atunci când un profesor 

intră cu zâmbetul pe buze a transmis copiilor o stare de linişte. 

o Să aibă foarte mare răbdare. 
Este absolut necesar ca profesorul să repete până când copiii au înţeles. Este adevărat că în 

grădiniţă timpul este limitat, însă menirea unui profesor este de a-i învăţa pe copii. Dacă trece la 

următoarea lecţie iar copilul nu a înţeles lecţia predată anterior, copilul nu are cum să înţeleagă lecţia 

următoare. 

o Să trateze elevii cu blândeţe şi respect. 
Atunci când proferorul adoptă o atitudine agresivă şi dură, atitudinea copilului este una 

defensivă, de apărare. În astfel de cazuri comportamentul copilului este cuprins de o stare de frică şi 

panică, iar comunicarea cu el devine aproape imposibilă. Copilul nu mai are curajul de a pune 

întrebări, de a răspunde, de a întelege noţiunile care îi sunt transmise. Dacă copilul este învăluit cu 

blândeţe şi respect de profesor el prinde aripi în a-şi imagina noţiunile receptate, are curajul de a pune 

întrebări şi a spune dacă a înţeles noile noţiuni, comunică deschis ştiind că are suportul profesorului, 

vine cu idei noi şi îşi pune întreaga imaginaţie în funcţiune. 

Regulile și ordinea se pot obține pe baza respectului câștigat natural și a cultivării modelelor 

pozitive. În acest sens, profesorii copiilor noștri trebuie să le fie modele de respect pentru valori 

culturale și spirituale, dreptate socială, confidențialitate, libertate, democrație și grijă pentru mediul 

înconjurător. 

o Să fie siguri pe ei. 
Un profesor sigur pe el atât în atitudine, comportament cât şi sigur pe noţiunile pe care le 

transmite este considerat un om puternic. Ca să transmiţi siguranţă trebuie să îţi ţii spatele drept, să-ţi 

priveşti interlocutorul, să ştii foarte bine ce transmiţi şi mai important decât toate să-ţi menţii părerea. 

Dacă profesorul nu-i transmite copilului că este sigur pe el, nu poate obţine admiraţia şi respectul 

acestuia. 

o Să nu-şi uite misiunea. 
Misiunea unui profesor de limbi străine este aceea de a învăţa copiii materia pe care o predă, de 

a le dezvălui tainele unei culturi străine şi de a-i determina să iubească limbile străine. Un profesor bun 

este un deschizător de drum, un prezentator de noi pasiuni. 

o Să fie o persoana empatică. 
Toți copiii au nevoie să simtă că profesorul lor vede ceva special în fiecare dintre ei. Copiii au 

nevoie de compasiune, înțelegere și viziune împărtășită de profesorul lor pentru împlinirea 
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potențialului personal. În procesul de învățare, copiii au nevoie de influențe pozitive și empatie, de 

sprijin și încurajare.
1
  

Să aducă noua tehnologie în ajutorul predării lecţiilor. 

Un profesor bun ar trebui să ştie să folosească tehnologia de ultimă generaţie şi să ştie să o 

folosească în predarea lecţiilor.  

o  Să iubească să predea dar şi mai important să iubească ceea ce predă. 
Atunci când faci cu pasiune un lucru, din mâinile tale iese o operă de artă. Când eşti profesor şi 

îţi faci meseria cu dragoste şi pasiune, din mâinele tale nu iese un copil învăţat ci o personalitate 

umană care va avea puterea să schimbe lumea.
2
 

De asemenea, „Ca să fii un bun profesor , trebuie să cunoști sufletul copilului pentru a descoperi 

instrumentele pedagogice capabile să transforme sala de clasă intr-o oază, si nu într-o sursă de stres” ( 

Augusto Curry). În acest sens, vom fi atenți la următoarele aspecte:  

- Muzica ambientală – zilnic în sala de grupă are ca scop dezaccelerarea gândirii, calmarea 

neliniştii, îmbunătățirea concentrării, dezvoltarea plăcerii de a învăța, educarea emoției. 

 - Așezarea în cerc - cel puțin la întalnirea de dimineață – are ca scop dezvoltarea siguranţei, 

promovarea educației participative, îmbunătațirea concentrării, diminuarea conflictelor în sala de 

grupă, reducerea conversaţiilor între copii.  

- Expunerea interogativă, expunerea cu predicții, are ca scop stimularea motivației de a învăța, 

dezvoltarea capacității de a-și pune întrebări, de a interpreta texte și enunțuri, deschiderea ferestrelor 

inteligenței si creativității. Unul dintre obiectivele majore ale educației este îmbunătățirea puterii de 

înțelegere a copilului și cultivarea dorinței acestuia de a învăța fără efort, fără constrângeri, în ritmul și 

la parametrii solicitați în vederea asigurării șansei de succes personal. De aceea, toți copiii trebuie 

priviți ca persoane active și capabile să învețe şi ale căror competenţe sunt sprijinite.  

Emoțiile trăite de copil sunt deosebit de importante fiindcă dorința de a retrăi starea de bine 

simțită , il va motiva să repete o activitate și să afle mai multe lucruri despre ceea ce învață. De aceea, 

este bine să ai o atitudine pozitivă față de copil în momentele în care îl înveți ceva, să fii dispus să nu 

continui o activitate dacă s-a plictisit și, în general , să îl ajuți pe copil să descopere că a învăța lucruri 

noi este distractiv. Mediul educațional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului si să pună în 

evidență dimensiunea interculturală și pe cea a incluziunii sociale. Mediul trebuie să fie astfel pregătit 

încât să permită copiilor o explorare activă și interacțiuni variate cu materialele, cu ceilalți copii și cu 

adultul.  

 

 

 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE 

 

SANDULEAC Sergiu, doctor, lector universitar,  

STRATULAT Teodor, doctorand, lector universitar, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

 

Abstract: There are a lot of possibilities to develop the emotional intelligence but in authors’ 

opinion the best way to do it is to apply for art-therapy. It is more comfortable for adolescencents 

because they express their emotions very hard and it is very difficult for them sometimes to talk about 

their problems. In other words it will be a great opportunity to alternate the art-therapy with other 

techniques of emotional intelligence development. 

 

Necesitatea acordării la standardele societăților dezvoltate ne determină să revedem diverse 

aspecte ale educației, inclusiv dimensiunea afectivă, emoțională. În centrul atenției profesorilor apar 

tot mai des noțiunile; dezvoltare emoțională, cultura emoțională a profesorului sau inteligență 

emoțională și aceasta din motive bine întemeiate. 

                                                           
1 Oana Moraru. Un cod etic și profesional pentru educatorii copiilor noștri  http://voceaparintilor.ro/?p=138 
2 Alina Mădălina Nistor. 10 Aşi pe care un profesor trebuie să-i aibă pentru ca elevii să iubească materia pe care o predă.  

http://mathmoreeasy.ro/despre-mine/ 
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Inteligența emoțională poate fi interpretată ca descriind practici sociale care integrează emoția și 

gândirea. După cum sugerează noile cercetări neurologice, sistemele cognitiv și emoțional din creier 

sunt mult mai integrate decât s-a crezut inițial. Bătălia între respectarea și renegarea emoțiilor a existat 

de mult timp în cultura occidentală. La sfârșitul secolului XVIII, curentul romantic european a 

subliniat că gândirea empatică și intuitivă poate oferi ceva inaccesibil logicii. Scriitorii, pictorii și 

muzicienii și-au exprimat revolta emoțională împotriva regulilor rigide și raționale ale mișcării clasice 

dominante în arte, fiind motivați evident în creație mai mult de emoții.
1
  

Termenul „inteligenţă emoţională" a fost formulat pentru prima dată într-o teză de doctorat, în 

S.U.A., în 1985. Wayne Leon Payne considera că inteligenţa emoţională este o abilitate care implică o 

relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă. Studiile privind inteligenţa emoţională sunt 

relativ recente, ele debutând în jurul anilor '90. S-au conturat trei mari direcţii în definirea inteligenţei 

emoţionale, reprezentate de: 1. J. Mayer şi P. Salovey; 2. Reuven Bar-On; 3. D. Goleman.
2
  

În prezent, există un dezacord dacă inteligenţa emoţională e mai mult un potenţial înnăscut ori 

dacă ea reprezintă un set de abilităţi, competenţe sau îndemânări învăţate. D. Goleman (1998) susţine 

că „spre deosebire de gradul de inteligenţă, care rămâne acelaşi de-a lungul vieţii sau de personalitatea 

care nu se modifică, competenţele bazate pe inteligenţa emoţională sunt abilităţi învăţate". 
3
 

Încercarea de a deveni cât mai competenți pe plan emoțional, de a ne menține echilibrul 

emoțional în diverse împrejurări ne face să elaborăm și să experimentăm diverse tehnici de dezvoltare 

emoțională. Desigur există diverse posibilități deja în această direcție, dar vă propunem să analizați și 

ceea ce deja de decenii practică europenii și nu numai. Este în discuție arta și rolul ei în a modela, 

dezvolta pe plan emoțional. 

În societatea occidentală s-a cristalizat deja ca știință, deși în proces de autoafirmare, arta ca 

terapie. Există diverse genuri de artă cu ar fi teatrul sau arta plastică care sunt folosite întrun mod 

special concepute pentru a promova dezvoltarea inteligenței emoționale. Procesul artistic creativ face 

posibil accesul către stările sufletești și remodelează experiențele afective. În acest context se dezvoltă 

toate componentele recunoscute ale inteligenței emoționale după D. Goleman: 

 conştiinţa de sine - încredere în sine; 

 auto-controlul - dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea; 

 motivaţia - dorinţa de a cuceri, dăruirea, iniţiativa, optimismul; 

 empatia - a-i înţelege pe alţii, diversitatea, capacitatea politică; 

 aptitudinile sociale - influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea, 

stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în echipă. 
4
 

Inteligenţa emoţională este o competenţa emoţională care ne ajută să ne abordăm emoţiile şi să 

le aplicăm la situaţiile din viaţa noastră de zi cu zi. Persoanele care au capacităţi emoţionale bine 

dezvoltate, au mai multe şanse să fie mulţumiţi în viaţă şi eficienţi, îşi stăpânesc bine sentimentele şi 

abordează corect sentimentele celorlalţi. Acest tip de inteligenţă vine să completeze inteligenţa 

lingvistică, logică şi matematică, spaţială etc. 

Terapia prin arta ajuta copii care întâmpină dificultăți în clasă şi în viaţa. Poate că ar trebui să 

fie oferita în toate şcolile, aceasta se întreabă englezii.  

,,Într-o clasă plină de materiale de arta un copil de 14 ani rupe hârtie, o răsucește şi o lipește la 

loc. În majoritatea cazurilor, ea rămâne tăcuta. Terapeutul, de asemenea, rămâne mut, nu dorește să 

pătrundă în acest spaţiu foarte privat. Când adolescenta a început să vorbească îi spune ca tatăl ei este 

îngrijit la domiciliu, murind de cancer; și vorbește despre sarcina mare pe care o poarta mama ei.‘‘ 

Aceasta este prima ședință de art-terapie în școala pentru un adolescent în dificultate, care nu 

este în măsură să se concentreze asupra temelor de la şcoală. Beneficiile educaționale de terapie prin 

arta, unu-la-unu şi în grupuri, trebuie să fie strigate cu voce tare în şcolile care se oferă. În Anglia, 

copiii recomandați de profesorul lor pentru art-terapie au săptămânal sesiuni de o oră, al căror cost este 

plătit din bugetul şcolar pentru necesitați educaţionale speciale. Acordul părinţilor este necesar, 

deoarece terapia prin arta este o formă de psihoterapie bazate pe credinţa că procesul de creaţie și 

auto-exprimare artistică poate ajuta persoanele să rezolve conflictele şi problemele, să dezvolte 

                                                           
1 Bar-on R.,Manual de inteligență emoțională, București: Curtea Veche Publishing, 2011, 504 p. 
2 Goleman D., Inteligenţa emoţională, cheia succesului în viaţă. Bucureşti: Allfa, 2004, 370 p. 
3 Goleman D., McKee A., Boiatzis R. Inteligenta emoţională în leadership. Bucureşti: 2007, 320 p. 
4 Goleman D., McKee A., Boiatzis R. Inteligenta emoţională în leadership. Bucureşti: 2007 320 p. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

264 

 

abilităţi interpersonale, să gestioneze comportamentul, să reducă stresul şi să îmbunătățească 

autoaprecierea. Acesta poate fi preferată în loc de consiliere în cazul celor care nu pot verbaliza 

efectele emoționale și mentale de doliu, violenței în familie sau problemele de identitate. Arta ca 

terapie  în școli se foloseste în general pentru elevii care au dificulați de învațare, abateri 

comportamentale, tulburări emotionale. Prima evaluare în Terapia prin Arta este parte a unui proces în 

care sunt explorate punctele forte si cele slabe ale elevului. Terapeuții prin arte sunt persoanele cu o 

calificare universitara în disciplinele lor respective (muzica, arta sau teatru) si care fac, in continuare, 

cursuri de psihologie pentru a putea aplica arta în analiza și recuperarea persoanelor cu probleme 

psihologice sau de comportament. In Marea Britanie, acești specialiști au recunoaștere profesională 

națională și pot lucra in cadrul Serviciului National de Sănătate (NHS) ca terapeuți.
1
  

La ora actuală în sistemul educațional din Republica Moldova se observă încercări de a studia și 

aplica noile tendințe aduse în discuție. În diverse instituții private și nu numai se acordă atenție sporita 

tehnicilor de dezvoltare emoțională. Prezentăm în continuare un extras dintr-un studiu de caz, ca 

argument de ce art-terapia reprezintă o alternativă foarte puternică și destul de necesară în Republica 

Moldova pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. 

- De ce puteți spune ca Terapia prin arta e diferita de terapia convențională prin discuții? 

- Pur și simplu iți permite să nu vorbești dacă nu dorești s-o faci. Nu se bazează pe vorbire, așa 

că daca nu dorești să vorbești poți doar să desenezi ceea ce e mult mai ușor. 

- Ce diferență a făcut în cazul tău? 

- Prin desene ca acestea poți găsi un mod de a înțelege ceea ce prin vorbire ar putea cauza 

confuzie. Este mult mai ușor dacă poți vedea. 

În acest sens au fost întreprinse o serie de cercetări concrete ajungându-se la concluzia că 

„Caracterul deschis al conţinuturilor educaţiei spre exigenţele lumii contemporane a condiţionat 

apariţia unei noi dimensiuni a educaţiei, şi anume, educaţia pentru dezvoltare emoţională 

(EDE), concept lansat de pedagogul moldovean M. Cojocaru-Borozan, care corelează cu 

conţinuturile generale ale activităţii de formare - dezvoltare a personalităţii umane: morală, 

intelectuală, tehnologică, estetică, psihofiziologică” 
2
 

Scopul articolului de față este să valorifice latura estetică a personalității, prin care poate fi 

dezvoltată inteligența emoțională la copii. 

În concluzie putem afirma că la tura estetică rămâne un element indispensabil al implicării în 

formarea inteligenței emoționale și nu poate fi contestat caracterul său autonom în implicarea 

dezvoltării inteligenței emoționale, deși cercetările ne demonstrează că e nevoie de o racordare a 

cesteia cu sfera intelectuală, tehnologică, psihofiziologică și morală.  
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Abstract: Autism is a pervasive developmental disorder characterized by impairment of the 

ability to interact socially and communicate, repetitive and stereotyped behavior. Psychological 

examination of the autistic child whose approach is a practical, technical and specific clinical status.  

Following the evaluation, we identified these students with ASD; deficit in social interactions has an  

impact on  the development of communication and language skills, generalization abilities and skills 

acquired through therapy, the independence and autonomy development people, creativity and 

symbolic game and the integration in schools. The beginning of school is an important step for all 

children. For those with autistic spectrum disorders of early school experience can be damaged by 

strong days of confusion, anxiety, due to their difficulty to understand new situations. Applying some 

strategies before this important day and preparing the child in advance, transition from school to the 

family environment can be achieved with a minimum of stress and disorientation to all involved. 

Cuvintele cheie: Autism, Sindromul Asperger, Tulburare de tip Rett, Tulburarea Dezintegrativă 

a copilăriei, socializare, adaptarea, TEACCH. 

 

Deși autismul a fost descris de către psihiatrul Leo Kanner cu peste șaizeci de ani în urmă, 

interesul pentru această afecțiune de natură comportamentală a crescut foarte mult abia în ultima 

decadă. Se fac mai mult ca niciodată cercetări și se oferă informații legate de măsurile care se pun în 

cazul acestei afecțiuni. Este important de subliniat faptul că există un spectru larg de afecțiuni care pot 

fi încadrate în categoria autismului, dar și diferențe mari în ceea ce privește copiii care suferă de 

această tulburare. Este important să ținem cont permanent de fiecare caz în parte. Ce este important să 

simte un copil cu TSA este în primul rînd acceptarea. Acel copil să se simte acceptat și să-i fie 

respectat nevoile specifice doar în acest fel pot să contribui la integrarea copilului cu TSA în societate. 

Scopul urmărit este acela de a ajuta copiii să ajungă adulți în condițiile în care dispun de capacități 

necesare din punct de vedere social, dar și din punct de vedere personal. 

Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată de scăderea capacității de a 

interacționa pe plan social și de comunica, comportament stereotip și repetitiv. Termenul de ,,autism,, 

este utilizat de numeroși vorbitori atunci cînd fac referire la afecțiunile care întră în spectrul 

autismului
1
. 

Mai frecvent se întebuințează termenul Tulburări din Spectru Autist. Aici se încadrează 

urmatoarele diagnostice: 

 Tulburarea de tip autist. 

 Sindromul Asperger. 

 Tulburarea Dezintegrativă a Copilăriei. 

 Tulburare de tip Rett.  

 Tulburarea Globală ( Pervazivă) de Dezvoltare.
2
 

1. Ce este o afecțiune de tip autist ?  

Era cunoscută pe vremuri sub numele ,,Sinrdomul Kanner,,sau ,,Autismul infantil,, Copiii care 

suferă de autism prezintă probleme mai severe sau mai puțin severe în ceea ce privește abilitățile de 

comunicare abilitățile sociale sau probleme de comportamentale. Unii copii care suferă de autism pot 

prezenta un retard din punct de vedere mental. Simptoamele cel mai frecvent întîlnite care se 

manifestă sunt lipsa contactului vizual și nu răspunde atunci cînd  se pronunță numele.Sunt foarte 

puțin interesați sau nu sunt deloc interesați în a-și face prieteni sau în a-și face relații și se întîmplă 

frecvent să pară mai interesați de obiete decît de oameni.Ei nu se implică în joc.Mulți dintre copiii 

autiști au dificultăți în a comunica.De asemenea, acești copii au tendința spre o anumită rutină, 

respectiv spre un anume stereotip de natură motorie. 

                                                           
1 Karen Siff Exkorn Autismul. 
2 Paula Venuti. L intervento in rete per i Bisogni Educativi Speciali. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

266 

 

2. Ce este Sindromul Asperger? 

Sindromul  Asperger se întîlnește mai frecvent la băieți decît la fete. Printre semnele timpurii 

ale Sindromului Asperger se pot menționa interesul obsesiv pentru o anumită temă îi memorare de 

date legate de tema respectivă, copilul își asumă un anumit rol, fără a înțelege însă prea bine despre ce 

anume este vorba, lipsa empatiei, folosirea unui limbaj monoton, pedant sau inadecvat, interes redus 

sau lipsa interesului pentru joacă în compania altor copii, incapacitatea de a purta o conversație. 

3. Ce este Tulburarea Dezintegrativă a Copilăriei? 

Apare mai frecvent la băieți decît la fete și este o afecțiune foarte rară. Se înregistrează o 

regresie în ceea ce privește comunicarea, interacțiunea pe plan social, manifistări repetitive.Copilul nu 

poate controla momentul în care are scaun sau urinează. 

4. Ce este Tulburarea Rett? 

Tulburarea de tit Rett se manifestă aproape exclusiv la fete. Lipsa abilităților de comunicare, 

pierderea abilităților de a executa anumite mișcări cu mîinele, mișcările stereotipe executate cu 

mîinele, dificultăți la mers.Poate să manifeste și un retard mental sever. 

5. Ce este Tulburare Globală de dezvoltare? 

Afecțiunea mai este cunoscută și sub numele de ,,autism atipic,,. Se caracterizează printr-o 

alterare globală a capacităţilor de comunicare, perturbări în relaţiile cu ceilalţi, activităţi restrînse şi 

repetitive adesea stereotipe. Teoretic nu există retard mental asociat, dar în realitatea clinică, 

funcţionarea cognitivă prezintă în mod obişnuit particularităţi. 

Examenul psihologic al copilului autist constituie un demers ale cărui aspecte practice, tehnice 

şi clinice au un statut specific. Astfel, evaluarea capacităţilor cognitive şi sociale, precum şi evaluarea 

comportamentului sunt indispensabile pentru precizarea diagnosticului şi pentru prefigurarea 

indicaţiilor terapeutice. Tulburările de comportament ale copilului autist fac uneori extrem de dificilă 

utilizarea metodelor de examinare standardizată. Evaluarea în cadrul școlii în care eu activez cu elevi 

autiști am aplicat medodele de evaluare și diagnosticare: 

 Scalele de autoevaluare; 

 Scalele de evaluare cu evaluator extern; 

 Scalele de comportament; 

 Scala de observație a comportamentului Freeman; 

 Testul Portage; 

 Testul Raven; 

 Chestionare; 

  Testul Weschsler; 

 Matrici progressive di Raven
1
. 

Importanţa procesului evaluării în autism este elaborarea proiectului terapeutic, diferite evaluări 

furnizează datele comportamentale neuropsihologice care contribuie la alcătuirea unui profil 

individual al copilului. În funcţie de nivelul de dezvoltare şi de interesele copilului, dar şi de 

tulburările particulare, sunt definite obiectivele ale căror realizare este progresivă. Modificările 

comportamentului şi progresele neuro-cognitive trebuie evaluate în mod regulat: rezultatele acestor 

evaluări constituie o nouă bază pentru eventuale ameliorări şi – sau reorganizări ale proiectului 

educațional. 

Evaluarea contribuie nu numai la identificarea precoce a tulburărilor, ci şi la furnizarea unor 

indicaţii destul de precise familiei, pentru ca aceasta să încerce să amelioreze aceste disfuncţionalităţi.  

În urma evaluării acestor elevi cu TSA am identificat; deficit în interacțiunile sociale au impact 

asupra dezvoltarii abilităților de comunicare și limbaj, generalizării abilităților și deprinderilor 

dobîndite prin terapie, dezvoltării independenței și autonomiei persoanale, a creativății și jocului 

simbolic și,  asupra integrării în școli. Procesul de socializare se desfășoară pe parcursul intregii vieți. 

Fie că mergem la școală, la plimbare, la cumpărături, practicăm sporturi; experimentăm și practicăm 

diverse aspecte ale socializării. Acestea influentează, în timp, modelarea personalității și a identității 

de sine. Socializarea reprezintă procesul psihologic de transmitere, asimilare a atitudinilor, valorilor, 

conceptelor sau modelelor de comportare specifice unui grup sau comunități în vederea formării, 

adaptării și integrării sociale a unei persoane. In acest sens, socializarea este un proces interactiv de 

                                                           
1 American Psihiatric Association-Manual de Diagnosticare și statistică a Tulburărilor Mentale DSM-V 2013 
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comunicare, presupunînd dubla considerare a dezvoltării individuale și a influențelor sociale, respectiv 

modul personal de receptare și interpretare a mesajelor sociale și dinamica variabila a intensității și 

influențelor sociale.” Adaptarea este proprietatea fundamental a unui organism de a-şi modifica 

funcţiile şi structurile în raport cu schimbările cantitative şi calitative ale mediului înconjurător; 

prin procesul de adaptare, organismul îşi îndeplineşte în condiţii optime funcţiile; încetarea proceselor 

de adaptare ale organismului. În condiţiile vîrstei şcolare, şcoala trebuie să asiste pe elev în eforturile 

de adaptare la viaţa şcolară, la munca de învăţare  la schimbările de ambianţă social-

culturală.Adaptarea mai poate fi definită ca fiind un ansamblu de procese şi activităţi prin care se trece 

de la un echilibru mai puţin stabil, între organism şi mediu, la un echilibru mai stabil;organismul 

funţionează prin înglobarea schimburilor dintre el şi mediu; dacă aceste schimburi favorizează 

funcţionarea normal a organismului, acesta este considerat ca adaptat. Din experieța mea copiii cu 

TSA autist au un mare deficit în adaptare, ei au nevoie de mai mult timp . Începutul școlii este un pas 

important pentru toți copiii. Pentru cei cu disfuncții de spectru autistic începutul experienței școlare 

poate fi deteriorat de zile de confuzie puternică, anxietate, din cauza dificultății acestora de a înțelege 

situații noi. Aplicând unele strategii înainte de această zi importanță și pregătind copilul anticipat, 

trecerea de la mediul familial la cel școlar poate fi realizat cu un minim de stres și debusolare pentru 

toate persoanele implicate. Pentru școlile destinate să furnizeze soluții corespunzătoare necesităților 

fiecărui elev, sugestiile propuse în aceast articol pot fi folositoare la asigurarea unui mediu de clasă 

”pe măsura autismului”, care, la rândul său, va permite o integrare eficientă. In procesul recuperatoriu, 

socializarea reprezintă ultima etapa a demersului. Întîi este informată familia despre structura 

programului educațional, apoi se începe terapia în sine. Ulterior, dupa ce copilul acumulează 

cunoștințe conform planului de intervenție iar rezultatele înlătura, într-o măsură cît mai mare, 

comportamentele deficitare, se poate face trecerea la socializare. Daca copilul trece prin programul de 

recuperare, el își însușește și consolidează noțiunile de bază transmise în ședințele de terapie, putînd 

astfel să participe la procesul de socializare și acesta să aibă impact benefic asupra formării unei 

personalități adaptative, integrative. Socializarea este influențată de o serie de agenți, dintre care, cei 

mai reprezentativi sunt: familia, grupul de prieteni, școala , mijloacele de comunicare în masă, 

organizațiile religioase, etc.Familia constituie factorul cu cel mai mare impact în dezvoltarea copilului 

cu autism. In funcție de caracteristicile acesteia, de capacitatea membrilor familiei de a accepta 

diagnosticul și de a acționa, de a se implica activ în procesul terapeutic, putem vorbi despre progres, 

stagnare sau regres.In ceea ce priveste grupul de prieteni,  este importantă modalitatea de selecție a 

acestora. Apartenenta la grup modelează viitoarea evoluție a copilului. Parinții trebuie să urmarească 

măsura în care apartenența la grup se identifică cu valorile și nevoile copilului diagnosticat cu autism. 

In condițiile în care grupul nu acceptă diagnosticul și marginalizează copilul, trebuie să se acționeze 

rapid și să se evite interacțiuni ulterioare cu acesta, în așa fel încît să nu existe repercursiuni viitoare 

pentru evoluția copilului. In procesul de socializare nu trebuie omis faptul că autismul este o luptă 

contra timp, orice minut valorizat adecvat se poate întoarce în favoarea copilului și a recuperării 

acestuia. Investirea în socializare, ca metoda complementară în recuperare, poate duce la rezultate 

uimitoare.în urama rezultatelor evaluării identificat; 

Deficit al interacțiunilor sociale, incapacitățile de relaționare socială.Copiii cu TSA învață mai 

lent să interpreteze ceea ce celelalte persoane gîndesc sau simt. Viața socială pare a fi 

străină.Recomandări – pentru deprinderea aptitudinilor sociale este esențială introducerea copilului 

într-un grup de copii fară probleme de socializare.Învățarea regulilor sociale și a situațiilor în care 

aceasta se aplică este foarte important la adaptarea copilului.Învățarea formelor de salut, forme de 

politețe,răspunsuri la anumite întrebări. 

Deficit de comunicare afectează atît limbajul expresiv, cît și cel receptiv, de asemenea, mimica și 

gestica. Au dificultate de a achiziționa limbajul vorbit. Recomandări – comunicarea trebuie să fie rară, 

clară, concretă, constantă. Folosirea cuvintelor pe care copilul le înțelege; utilizarea aceluiași cuvînt 

pentru descrierea aceleași situații.Folosirea propozițiilor scurte și simple.Utilzarea suportului vizual în 

comunicare.În cazul întrebărilor obsesive-la început răspuns indentic, apoi ignorarea întrebării. 

Comportament problemă, stereotipiile-sunt mișcări repetitive mecanice care au ca scop 

autostimularea sau detensionarea. Autoagresivitatea copilul recurge la un astfel de comportament 

pentru a se autostimula sau pentru a manipula adulții din jur, rezistență la schimbare pentru rutine și 

ritualuri, fixa și pe obiecte. Recomandări, modalități de diminuare a stereotipurilor oferirea unei 
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alternative asemănătoare ca efect. Limita spațiului, a timpului, și a persoanelor.Imlicarea într-o altă 

activitate. Folosirea stereotipiilor pentru învățarea unor deprinderi noi. În cazul autoagresivității se 

recomandă ignorarea atunci cînd acesta are scop manipulat. Dacă are rol de autostimulare, 

agresivitatea va fi canalizată spre o altă acțiune sau obiect. Schimbarea mediului va fi mofificat treptat 

și reprezintă o necesitate pentru copil.Imaginația poate fi stimulată prin joc de rol, copilul fiind inițial 

să execute mecanic o activitate.Aceasta va fi despusă în mai multe acțiuni ce vor fi însușite treptat de 

către copil
1
.  

Intervențiile educaționale în tulburările pervazive de dezvoltare am aplicat intervenția de tip 

TEACCH. Principiile fundamentale ale acestei intervenții educaționale includ: 

1. O structurare riguroasă a mediului, la care se adaugă o curiculă pentru activitățile zilnice, 

materiile școlare și activitățile de recree-toare reprezentînd-în intervenția de tip  TEACCH- arii ce 

necesită training particular. 

2. O continuitate riguroasă de timp. 

3. O abordare absolut individualizată, ce trebuie să ia în calcul spectrul extrem de larg al 

simptomelor autiste, precum și diferențele legate de coeficientul de intelegență, deficitele autiste și 

nivelul general al achizițiilor. 

4. Accentul va fi pus pe pe modalități de predare concrete – în special de tip vizual sau/și prim 

comunicare facilitată. 

5. Trebuie luată în considerație o perspectivă pe termen lung, incluzînd evaluări perodice ale 

achizițiilor cognetive și developmentale. 

Conceptul fundamental în sistemul TEACCH.Adaptarea ameliorată, capacitatea de adaptare a 

copilului poate fi ameliorată în două moduri. Primul este de a îmbunătăți aptitudenele de comunicare 

și interacțiune sociale ale copilului. Cel deal doilea este de a modifica compensator mediul, atunci cînd 

o deficiență a copilului împedică o nouă achiziție. 

Rezultatele obținute în activitatea mea de trei ani cu copii cu TSA.În trei ani de prin activitățile 

noastre am clădit un pod între noi pus carămidă peste cărămidă pentru ca e azi să poată zîmbi, 

mulțumi. Astăzi suntem fericiți. Apeciez evoluția dezvoltării copiilor ca fiind bună, avînd drept 

argumente rezultatele observației continue ale copiilor din TSA. Primul an de învățămînt a fost deficil 

și anevoios.Începutul școli este un pas important pentru toți copiii. Pentru copiii cu TSA începutul 

experienței școlare poate fi deteriorat de zile de confuzie puternică, anxietate, din cauza dificultății 

acestora de a înțelege situații noi. Pe parcursul primului an școlar adaptarea a durat în jur de 5 luni în 

dependență de copil. Rezultatele anului școlar s-a închiat cu: interacțiunea socială – 28,80%, 

comunicarea non-verbală- 12,70%, comunicarea verbală- 3,21%, comportament stereotip – 72,40%, 

schimbarea rutinei – 6,2%, comportament agresiv – 33,30%, lipsa contactului vizual – 82,60%. La 

sfîrșitul anului doi de învățămînt resultatele obținute sunt încurăjătoare, interacțiunea socială a sporit – 

37%, comunicarea non-verbal la fel 22%, comunicarea verbal - 8,2%, comportament stereotip a scăzut 

- 50%, schimbarea de rutină la fel a scăzut- 46,40%, comportament agresiv a scăzut puțin- 30,20%, 

lipsa contactului vizual 69,0%. La moment anului trei de învățămînt am obținut aceste rezultate, 

interacțiunea social – 50%, comunicarea non-verbal – 47%, comunicarea verbal – 22,52, 

comportament stereotip – 12,60%, schimbarea de rutină – 28,50%, comportament agresiv – 14,60%, 

lipsa contactului vizual – 39%. 
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Abstract: The sphere of unconscious part of a human-being has a very complicated structure. 

To understand unconscious processes of a personality if it necessary to study the theory of the 

unconscious, whose author is Z.Freud 

The article considers the main aspects of given theory. If describes the main methods of work of 

phychoanalytics, that are the method of free associations and a method of analyses of dreams. 

Knowledge theory of the unconscious of Z.Freud means that it allows to understand the 

unconscious actions of a human-being. 

 

Психика человека чрезвычайно сложна, она состоит из сознания и процессов, которые 

человек не может контролировать.  Охарактеризовать психику только двумя словами, 

«сознательное»  и « бессознательное»  было бы недостаточно. Потому что, сфера 

бессознательного имеет очень сложную структуру.  И напрашивается вопрос о том, как изучить 

и понять неосознаваемые процессы, если они не осознаются.  Тем не менее, неосознаваемые 

психические процессы активно стали изучаться еще в начале 20 века. Одними из первых 

психологов,  которые изучали  бессознательную сферу человека и процессов, из которых она 

состоит , были: У.Джемс, А.Лурия, В.Вундт, Ж.Шарко, З.Фрейд. 

З.Фрейд – австрийский психолог, психиатр и невропатолог. С 80- х гг.19 века работал в 

области практической медицины. Работая врачом – невропатологом, пришел к выводу, что 

источником многих заболеваний являются не осознаваемые больным комплексы. Был 

основателем психоанализа. 

Несмотря, на популярность психоанализа, отношение к этому методу всегда было 

двойственным. Но, тем не менее, вклад З.Фрейда в изучении неосознаваемых причин 

некоторых действий человека и психических явлений остается очень значимым. 

В изучении бессознательного человека Фрейда интересовали следующие феномены: 

1. неосознаваемость причин совершаемых действий; 

2. .почему человек выполняет задание, несмотря на то, что сам не знает, почему он это 

делает; 

3. желание человека найти обьяснение своему действию 

4. возможность иногда путем длительных расспросов привести человека к воспоминанию 

об истинной причине его действия. Эти феномены заинтересовали Фрейда, после посещения  

одного из сеансов гипноза. Именно этот случай и ряд факторов позволили ученому создать 

собственную теорию бессознательного.  

Основой данной теории было изучение трех сфер: сознания, предсознания и 

бессознательного. 
Сфера сознания включает в себя все то, что человек контролирует; 

В сфере предсознания скрытые ( латентные) знания, это те знания, которыми человек 

располагает, но которые в данный момент отсутствуют в сознании. Эти знания могут появиться 

тогда, когда появляется соответствующий стимул. Например, человек знает таблицу 

умножения, но она не появилась в нашем сознании, пока кто- то не напомнил про нее. Из выше 

сказанного можно сделать вывод, что сознание только часть психики.  

Сфера бессознательного, в данной теории, обладает двумя свойствами: 

- содержание этой сферы не сознается человеком, но очень влияет на его поведение; 

- информация, которая находиться в данной сфере, с трудом переходит в сознание. 

Это можно понять, рассматривая  работу двух механизмов: вытеснения и сопротивления. 

Фрейд был убежден, что  влечения человека определяют его психическую жизнь. Самое 

главное из влечений, по его мнению, сексуальное влечение (либидо). Либидо появляется еще в 

младенческом возрасте. Из-за определенных социальных норм,  сексуальные переживания 

вытесняются из сознания и живут в сфере бессознательного. Эти влечения имеют большой 
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энергетический заряд, но и сознание имеет большое сопротивление. Поэтому не пропускаются 

в сознание. Но, иногда, влечения прорываются в сознательную жизнь человека и принимают 

либо символическую, либо искаженную формы.  

В теории бессознательного существуют три формы проявления бессознательного: 

сновидения, ошибочные действия и невротические симптомы. В рамках данной теории, для 

исследования проявления бессознательного использовались два основных метода 

психоанализа: Метод свободных ассоциаций и метод анализа сновидений. 

 Метод свободных ассоциаций предполагает толкование слов пациента. Психоаналитик 

должен найти закономерность в продуцируемых пациентом словах и сделать определенные 

заключения о состоянии пациента. Приведу пример данного метода: пациенту предлагают 

быстро и не задумываясь называть слова в ответ на слово, произнесенное психоаналитиком. 

Чаще всего, после десяти проб в ответах испытуемого начинают проявляться слова, которые 

выявляют скрытые переживания человека 

Метод анализа сновидений предполагает анализ снов и проводится аналогично 

предыдущему методу. Фрейд считал, что во время сна у человека снижается уровень контроля 

сознания, и в это время влечения, которые контролируются сознанием во время бодрствования, 

прорываются. 

Невротическим симптомам Фрейд уделял особое внимание, он считал, что невротические 

симптомы – это следы вытесненных травмирующих обстоятельств, которые образуют в сфере 

бессознательного сильно заряженный очаг и оттуда производят разрушительную работу по 

дестабилизации психического состояния человека[2, с.158]. Ученый считал, что для излечения 

невроза, необходимо вскрыть очаг, а для этого нужно сделать так, чтобы пациент осознал 

причины, которые вызвали данное состояние. Подавленное сексуальное влечение считал, 

главной причиной невротических расстройств. Из многих врожденных потребностей человека, 

по мнению Фрейда, главной является биологическая потребность – потребность продолжения 

рода, которая у человека проявляется в форме сексуального влечения. Поэтому подавляя эту 

потребность , человек способствует возникновению у себя невротических расстройств. Но эти 

расстройства могут быть вызваны и другими причинами, не связанные с сексуальной жизнью 

человека. Это могут быть различные переживания , сопровождающие обыденную жизнь. И 

когда человек вытесняет различные переживания в сферу бессознательного, они образуют 

сильные энергетические очаги, которые проявляются в  «ошибочных действиях». 

Забывание каких – либо фактов, имен, намерений, слов, описки, оговорки, все это 

относится  к ошибочным действиям. Фрейд объяснял ошибочные действия тем, что они 

являются следствием тяжелых или неприятных переживаний, связанных с тем или иным 

предметом, именем, словом. А вот оговорки или описки, содержат истинные намерения 

человека, но тщательно скрываемые от других. 

Теория бессознательного, несмотря на свою противоречивость,  позволяет понять 

неосознаваемые действия человека. 
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Abstract: Women leaders are still a minority in the business world. During the past three 

decades, women have achieved parity with men in both number of employees in the workforce and 

positions in top management. Women hold only 14.2 percent of the top five leadership positions at the 
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Fortune 500 companies, and the number of female CEOs at these companies is 20 (4 percent). To 

further complicate these statistics, research in the past decade identifies an individual’s emotional 

intelligence as a key aspect and driver of leadership effectiveness. Emotional intelligence assessments 

have found women and men to be equally as intelligent emotionally, but they are strong in different 

areas or attributes that are considered gender-specific. This paper attempts to find out how 

organizations should consider emotional intelligence development as an initiative for female 

executives and potential leaders. 

Key words: Women, emotional intelligence, leadership, web thinking, intuition 

 

Introduction 

Emotional intelligence research has shown that certain emotional intelligence attributes are 

either male-specific, female-specific or gender-neutral. Although there is overlap, in general, men and 

women tend to be strong in different emotional intelligence areas or attributes. For example, women 

score higher than men do in areas of empathy and social responsibility, which are generally considered 

female specific emotional intelligence attributes. In contrast, men outperform women on stress 

tolerance and self-confidence measures, which are generally considered male-specific emotional 

intelligence attributes. Other types of emotional intelligence attributes include emotional self-

awareness, emotional expression, independence, flexibility, problem solving, impulse control, 

interpersonal relationships and optimism. Some of these attributes are considered gender-neutral; 

however, the gender-specific attributes may play a significant role in how we perceive men and 

women as leaders in the workplace. 

Studies indicate that women put more effort into expressing emotions defined as gender 

appropriate. These emotions are related to societal gender roles and include nurturing, friendliness, a 

lack of aggression, and any behaviors that help them become accepted into male cultures (Callahan 

and Schwandt, 2000; Callahan, 2000; Davis, LaRosa, and Foshee, 1992). These gender specific 

expectations affect women's potential for career success because they must conform to these roles. In 

addition, the belief that women are more emotional conflicts with traditional notions about appropriate 

emotional expression in the workplace. This results in women looking unsuitable for the workplace, 

negatively impacting their careers. 

Research has also focused on the relationship between emotional intelligence and leadership 

abilities. Evidence suggests that emotionally intelligent leadership results in improved business 

performance (Goleman, 2001). As a result of societal socialization, anger is perceived to be a more 

acceptable emotion for male than for female organizational leaders (Garner, Robertson, and Smith, 

1997; Lewis, 2000; Sharkin, 1993). Leader effectiveness ratings decreased dramatically when women 

expressed anger, but remained unchanged when male leaders expressed anger (Lewis, 2000). On the 

contrary, sadness expressed by women resulted in increased perceptions of leader effectiveness, yet 

expression of sadness by male leaders led to decreased ratings. Therefore, evidence exists for an 

interaction between a leader's gender, expressed emotion, and perception of their effectiveness as a 

leader (Lewis, 2000). 

This data suggest that emotional expression and perception of work effectiveness differ by 

gender because women are taught to acknowledge and express only certain emotions. They may 

interpret, regulate, and express emotions differently than men. A woman's emotional intelligence and 

her ability to perform emotion work may thus be influenced by a combination of socialization and 

workplace learning opportunities. Many studies have stated the importance of emotional intelligence 

and emotion work, however, none have examined what women learn about emotions in the workplace 

or the process of their learning. 

Emotional Intelligence 

Emotional Intelligence is a relatively recent behavioral model, rising to prominence with Daniel 

Goleman's 1995 Book called 'Emotional Intelligence'. The early Emotional Intelligence theory was 

originally developed during the 1970s and 80s by the work and writings of psychologists Howard 

Gardner (Harvard), Peter Salovey (Yale) and John 'Jack' Mayer (New Hampshire). Emotional 

Intelligence is increasingly relevant to organizational development and developing people, because the 

emotional intelligence principles provide a new way to understand and assess people's behaviors, 

management styles, attitudes, interpersonal skills, and potential. 
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In his books, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More than IQ and Working With 

Emotional Intelligence, Daniel Goleman presents five categories of emotional intelligence. 

1. Self-awareness: If a person has a healthy sense of self-awareness, he understands his own 

strengths and weaknesses, as well as how his actions affect others. A person who is self-aware is 

usually better able to handle and learn from constructive criticism than one who is not. 

2. Self-regulation: A person with a high emotional intelligence can maturely reveal her 

emotions and exercise restraint when needed. Instead of squelching her feelings, she expresses them 

with restraint and control. 

3. Motivation: Emotionally intelligent people are self-motivated. They are not motivated 

simply by money or a title. They are usually resilient and optimistic when they encounter 

disappointment and driven by an inner ambition. 

4. Empathy: A person who has empathy has compassion and an understanding of human 

nature that allows him to connect with other people on an emotional level. The ability to empathize 

allows a person to provide great service and respond genuinely to others’ concerns. 

5. People skills: People who are emotionally intelligent are able to build rapport and trust 

quickly with others on their teams. They avoid power struggles and encourage cooperation. They 

usually enjoy other people and have the respect of others around them. 

So how much of an impact does emotional intelligence have on our professional success? The 

short answer is: a lot! It is a powerful way to focus our energy in one direction with a tremendous 

result. Emotional intelligence is the foundation for a host of critical skills and the single biggest 

predictor of performance in the workplace and the strongest driver of leadership and personal 

excellence. 

The good news is that emotional intelligence can be learned or developed. The communication 

between our emotional and rational "brains" is the physical source of emotional intelligence. The 

pathway for emotional intelligence starts in the brain, at the spinal cord. Our primary senses enter here 

and must travel to the front of our brain before we can think rationally about our experience. However, 

first they travel through the limbic system, the place where emotions are generated. So, we have an 

emotional reaction to events before our rational mind is able to engage. Emotional intelligence 

requires effective communication between the rational and emotional centers of the brain. 

"Plasticity" is the term neurologists use to describe the brain’s ability to change. The brain 

grows new connections as we learn new skills. The change is gradual, as our brain cells develop new 

connections to speed the efficiency of new skills acquired. Using strategies to increase our emotional 

intelligence allows the billions of microscopic neurons lining the road between the rational and 

emotional centers of your brain to branch off small "arms" (much like a tree) to reach out to the other 

cells. A single cell can grow 15,000 connections with its neighbors. This chain reaction of growth 

ensures it’s easier to kick this new behavior into action in the future. Once you train your brain by 

repeatedly using new emotional intelligence strategies, emotionally intelligent behaviors become 

habits. 

Women Leadership 

Nineteenth-century poet Matthew Arnold believed that women can change the world. He was 

prophetic. At this critical time in history, many are seeking alternatives to the traditional command-

and-control models of leadership. Myriad diverse factors contribute to leadership performance in both 

women and men, including an individual’s personality traits, thinking and feeling styles, values, 

motivations, childhood experiences, and cultural milieu. No two human beings are alike. Countless 

cultural forces influence how men and women think and act. And each one of us is an elaborate mix of 

both male and female traits. Yet, on average, each person has its own range of abilities; each is a living 

archive of its distinctive past. 

There are some talents that women express more regularly than men; aptitudes that stem, in 

part, from women's brain architecture and hormones, skills that leadership theorists now espouse as 

essential to leadership effectiveness. These talents are not exclusive to women, of course, yet women 

display them more regularly than men. One remarkable difference is the way that men and women 

tend to think. Psychologists report that when women cogitate, they gather details somewhat differently 

than men. Women integrate more details faster and arrange these bits of data into more complex 

patterns. As they make decisions, women tend to weigh more variables, consider more options, and 
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see a wider array of possible solutions to a problem. Women tend to generalize, to synthesize, to take a 

broader, more holistic, more contextual perspective of any issue. They tend to think in webs of factors, 

not straight lines and it is important to know how these capacities for web thinking and step thinking 

are created. 

The female brain has more nerve cables connecting the two brain hemispheres; the male brain is 

more compartmentalized, so sections operate more independently. Moreover, testosterone tends to 

focus one's attention. Women's lower levels of this hormone may contribute to their broader, more 

contextual view. Scientists even know the locations of some of the brain regions for these thinking 

processes. And some of the genes that construct these regions vary between the sexes. One gene, for 

example, is active in 50 percent of women and silenced in all men.  

Women's web thinking provides them with other natural leadership qualities. According to 

social scientists and business analysts, women are better able to tolerate ambiguity, a trait that most 

likely stems from their ability to hold several things simultaneously in mind. And to sum up the 

modern business environment in one word, it would be nothing but ambiguous. Women are well 

endowed for this indefinite business climate. It also enables them to exercise more intuition and 

intuition plays a productive, if often unrecognized, role in managerial decision making.  

Some business analysts believe that women are apt to think long term more regularly, whereas 

men are more likely to focus on the here and now. Women definitely use long term strategies more 

regularly in their financial affairs. In fact, in a study of 6000 investors, three-quarters of the women 

had no short term investment goals; the trading records of 35000 clients of a large brokerage firm 

showed that men traded 45 percent more often than women. There is, most likely, a biological 

component to women's long-term approach. From studying patients with brain injuries, neuroscientists 

now know where in the brain long term planning takes place. Women and men display some 

differences in the structure of these brain regions. So it is possible that women's brain architecture 

contributes to their tendency to plan long term. Women may have evolved the propensity to think long 

term to plan for their children's distant future. Today, however, this faculty predisposes women to see 

business issues from a longer perspective which is an essential element of leadership. 

Women's brain architecture for web thinking has endowed them with another natural talent i.e. 

mental flexibility. Mental flexibility is an essential trait of leadership in our dynamic global economy. 

Women have other skills that enable them to lead. An exceptional female talent is the ability to find 

the right word rapidly—basic articulation. Women's verbal skills begin to emerge in early childhood. 

Infant girls babble more than infant boys. They speak sooner, with longer utterances and more 

complex grammatical constructions. By age twelve, girls excel at grammar and spelling and at 

understanding and remembering what they read. Words were women’s tools. Words still sway minds 

and hearts. And as contemporary women leaders have opportunities to express their "voices" in the 

workplace, their power will increase. 

Women have what scientists call "executive social skills." From millennia of rearing 

prelinguistic babies, women have evolved a keener ability to pick up the nuances of posture and 

gesture, read complex emotions in faces, and hear slight changes in tone of voice. Women, on average, 

have a better sense of taste, touch, smell, and hearing. They see better in the dark, have better 

peripheral vision, and remember more objects in the room or landscape. With these skills, women are 

built to read minds. In fact, several of these "people skills" are associated with the female hormone, 

estrogen. So it is not surprising that women already hold over 60 percent of jobs in the booming 

service sector of the world economy which is another way they lead. 

Along with women’s executive social skills are their remarkable facilities for networking, 

collaboration, empathy, inclusion, and sharing power. Men tend to cast themselves within hierarchies 

and view power as rank and status; women, on the other hand, form cliques and regard power as an 

egalitarian network of supportive connections. These traits have also been linked with hormones. 

When birds and mammals are injected with the predominantly male hormone, testosterone, they begin 

to fight for rank; infusions of estrogen tend to produce nurturing and connecting behaviors instead. 

These feminine dispositions to work in egalitarian teams, network, and support others were 

unquestionably vital to ancestral women who needed to support one another and their children. Today 

these traits are still more impressive contributions to the contemporary business environment. 
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Indeed, the business world has begun to feel the impact of women’s leadership skills. As 

educated women become influential in offices of all kinds around the world, they are spreading their 

taste for cooperation, flexibility, and egalitarian team playing, as well as providing a broader 

perspective and new ideas. With their "people skills" and imagination, women have begun to provide 

all sorts of professional services that bring comfort and novelty to our work and leisure hours. Women 

bring compassion, patience, team playing, and a broader perspective to hands-on healing.  

Transactional vs Transformational Approach and the Moderating Effect of Gender 

There are noticeable differences in the emotional intelligence scores of male and female 

managers. The emotional intelligence scores of females was higher than that for males which suggests 

that females might be better at managing their emotions and the emotions of others as compared to 

males (Mayer, Caruso and Salovey, 1999; Mayer and Geher, 1996). Since transformational leadership 

is based mostly on the use of emotions we can conclude that women are mostly transformational in 

their approach as their higher emotional intelligence can be related to their socially sensitive nature as 

a result of biological differences and upbringing as compared to men. 

But this way of leading should not be attributed to females alone, since many men leaders have 

also adopted this more emotionally intelligent style of leadership which contradicts the belief that 

there is difference between men and women's styles of leadership in contemporary organizations. 

Even, Goleman agrees that each gender might be proficient in certain emotional intelligence 

competency. For e.g., female leaders tend to score higher in empathy, interpersonal relationships and 

social responsibility, while male leaders score higher in stress tolerance, impulse control and 

adaptability (Bass, 1998) which also implies that both female as well as male managers may be 

equally emotionally intelligent but a particular gender might be having certain emotional intelligence 

competency as their strength which their counterparts might be lacking but they might be performing 

well as far as other emotional intelligence competency is concerned. 

Thus it becomes quite evident that gender has no such moderating effect on leadership as even 

male leaders can be transformational in their approach if they are emotionally intelligent. The message 

that lies hidden in all these studies is that women are finally getting recognized for their performance 

and their leadership style and that the management of organizations are increasingly recognizing these 

emotional intelligence competencies to cash on the profits. 

Conclusion 

Leaders effect an organization and its performance. Their style of functioning (leadership) 

determines the organizational effectiveness. Web thinking, mental flexibility, the ability to embrace 

ambiguity, intuition, imagination, a penchant for long-term planning, verbal acuity, executive social 

skills, the capacity to collaborate, and empathy are all essential leadership traits in the new global 

economy. Today, the business services and health care industries, the media, the law, not-for-profit 

organizations, and service professions are all burgeoning. All can benefit from women's natural talents.  

On television, women have supplied more sensitive depictions of women, more ethnic and age 

diversity, more visual and performance arts, more programming for children, and a broader, more 

contextual perspective on many issues. Women’s faculty for language and appetite for complexity are 

also enriching what we read in newspapers, magazines, and books. And because women tend to have 

different views on child abuse, sexual harassment, abortion, and criminality in general, women in the 

law are enlarging our view of justice. 

Albert Einstein once said, "The significant problems we face today cannot be solved by the 

same level of thinking that created them." Women bring a different way of thinking; a cooperative 

spirit; a gift for "reading" people; patience; empathy; networking abilities; negotiating skills; a drive to 

nurture children, kin, business connections and the local and world community; an interest in ethnic 

diversity and education; a keen imagination; a win-win attitude; mental flexibility; an ability to 

embrace ambiguity; and the predisposition to examine complex social, environmental, and political 

issues with a broad, contextual, long-term view. As the female mind becomes unleashed on our 

modern world, societies will benefit even in lands where it is currently shackled. 
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“Demnitatea constă nu din a poseda onoruri, ci din conştiinţa că le merităm” 

(Aristotel) 

“Onoarea este un amestec  natural de respect pentru oameni şi pentru sine însuşi” 

( Voltaire) 

 

  Abstract:  The educational process aims to achieve moral education by combining the theory 

and practice. Education’s substantiation on Dignity and Honor outlines the personality’s moral 

dimensions, as the listed categories are interrelated with military activity. Honor and dignity are not 

provided, but are obtained through hard fruitful work, put in the service of the collective’s general 

interests and of the motherland. The future military elite is being taught these dimensions since their 

student years, as their degree of theoretical assimilation will be valued later in their professional 

activity. 

 

Din cele mai vechi timpuri, societatea a simţit necesitatea creării unor categorii de concepte 

aparte, care ar apăra calităţile morale ale persoanei. Astfel, pe parcursul secolelor au fost formulate un 

şir de noţiuni, care luate împreună formează dimensiunile fundamentale ale personalităţii morale, cum 

ar fi Demnitatea şi Onoarea.  

Prin demnitate se înţelege autoritatea morală, prestigiul de care se bucură un om în colectivul 

său de muncă, familie şi societate. Privit astfel, conceptul de demnitate este legat nemijlocit de cel de 

onoare, fiind una din cerinţele eticii prin care aceasta se materializează. A fi demn înseamnă a fi un om 

de onoare, a respecta pe alţii, dar, totodată, a te respecta şi pe tine însuţi.[3, p.32] 

Termenul de Demnitate provine din latinescul „dignitas – atis”, unde înseamnă „gravitate”, 

„măreţie”, „nobleţe”, „autoritate morală”. În limba română termenul a pătruns din limba franceză unde 
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„dignité” înseamnă „merit”, „prestigiu”, aptitudinea unei persoane demne, respect care este dat unei 

persoane sau unui lucru. Ca atribut, în sensul de demn, cuvântul îşi are originea în latinescul „dignus” 

şi franţuzescul „digne”, desemnând o persoană reţinută, care dă dovadă de gravitate, care inspiră 

respect.[7, p.80] 

În mod firesc, limba română păstrează aceste sensuri ale termenului: calitatea de a fi demn = 

vrednic, distins, care impune respect, serios, grav şi rezervat; autoritate morală, nobleţe; gravitate, 

măreţie.[2, p.276]. Astfel, sentimentul demnităţii nu-i permite personalităţii să săvârşească fapte 

morale care nu corespund cu ţinuta şi conduita ce şi-o impune şi, în acelaşi timp, obligă să respecte 

demnitatea altor oameni. Fiecare om ca personalitate  este unic în felul său, cu manifestări specifice, 

unice. Însă din punct de vedere social oamenii sunt asemănători datorită dependenţei individului faţă 

de ceilalţi membri ai societăţii. 

Termenul Onoare provine şi el din latină. În Roma antică termenul „honor-oris” însemna 

„sarcină publică”, „funcţie înaltă”, „rang”, „ cinste”, „ consideraţie”. În limba română, termenul a 

pătruns din limba franceză şi şi-a păstrat multiplele înţelesuri. Onoarea a evoluat de la stat la stat, de la 

o epocă la alta, din generaţie în generaţie şi chiar de la om la om. În epoca comunităţii tribale, 

pierderea onoarei era echivalentă cu expulzarea din gintă, iar în epoca medievală şi modernă pentru 

apărarea onoarei  aveau loc dueluri.  Astăzi, dicţionarele explică termenul ca desemnând: preţuire 

deosebită, consideraţie, respect, stimă acordată cuiva, de unde expresia „a dobândi o mare onoare”; 

reputaţie bună, prestigiu, faimă, renume, de unde şi expresia „a-şi apăra onoarea”; integritate morală, 

probitate, certitudine, cinste, sentiment al demnităţii, al datoriei, care îndeamnă la fapte curajoase, 

loiale; demn de încredere, cinstit, onest. [2, p.720] 

Din sensul său originar au derivat şi termenii „onorabil” şi „onorabilitate”. Aşadar, termenul de 

mai sus are sensuri multiple. În primul rând, onoarea înseamnă un „fel de a simţi” şi un „fel de a trăi” 

ceea ce simţi. 

Onoarea este o supramorală [6], o supraconştiinţă care vorbeşte din interiorul nostru. Ea ne 

obligă, nu ne sfătuieşte. Pierdută, nu se mai regăseşte niciodată, onoarea pierdută nu o mai poţi afla; 

„onoarea nu se cumpără cu bani” (proverb românesc).  

Onoarea înseamnă intenţii pure, un sentiment viu al propriei demnităţi, un principiu moral. Din 

acest punct de vedere, onoarea este, ca şi demnitatea, o dimensiune morală a caracterului, ceva 

intrinsec, ceva nobil, sufletesc. 

Concomitent „onoarea” este o normă de drept şi are o tratare diferită în legislaţiile statelor 

lumii, variind în funcţie de cultura juridică a ţării. 

În Republica Moldova prin articolul 16 al Codului Civil [1, p.6]se reglementează doar modul de 

repunere în drepturi (restabilirea onoarei pierdute şi compensarea prejudiciului cauzat) în cazul în care 

alte persoane decât posesorul onoarei au răspândit informaţii care nu corespund realităţii şi defăimează 

persoana. Deoarece onoarea nu are o expresie materială nici lezarea acesteia nu poate fi apreciată 

material. 

În cariera militară sentimentul onoarei şi demnităţii ocupă incontestabil primul loc. Pentru noi, 

civilii, onoarea este cea care stă la baza statutului de militar, ceea ce înseamnă  disciplină, legalitate, 

civism, disponibilitate, austeritate, curaj, solidaritate. Dar onoarea, şi mai precis onoarea militară, este 

cea care reprezintă coloana vertebrală în jurul căreia se organizează această arhitectură specială care îl 

distinge pe militar de ceilalţi. Rigorile pe care le presupun, atât onoarea, cât şi demnitatea militară 

sunt, dincolo de componentele lor etico – morale. În procesul istoric au demonstrat-o: Napoleon „Cu 

onoarea nu se fac compromisuri"; J. J. Rousseau „Onoarea nu se apără cu spada şi prin scut, ci printr-o 

viaţă cinstită şi fără pată", iar Voltaire scria : „Onoarea este un amestec natural de respect pentru 

oameni şi pentru sine însuşi”. La rândul ei demnitatea are, printre sensurile enunţate mai sus, şi pe 

acela care semnifică şi un fel de atitudine a celorlalţi faţă de cineva, iar în cazul nostru faţă de militari, 

o atitudine marcată de respect.  

Întâlnim conceptul de onoare şi în alte exprimări: „Pe cuvântul meu de onoare”, „pe onoarea 

mea”- ca formulă pentru a garanta adevărul unei afirmaţii, respectarea unei promisiuni sau „ Am 

onoarea să vă salut!”- o adresare regulamentară de manifestare a respectului faţă de cel pe care îl 

întâlneşti. 

Demnitatea şi onoarea  militară  semnifică  reflectarea  specific  morală  a  obligaţiilor 

militarilor. Apărarea patriei şi democraţiei constituţionale are un conţinut şi o rezonanţă atât etică cât 
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şi juridică, fiind vorba de un interes naţional, de patrie şi patriotism, de semenii noştri, de idealurile 

naţionale, aspecte cu o puternică  încărcătură morală  ce  nasc,  mai  devreme  sau  mai  târziu,  în  

mod  diferit  de  la  militar  la militar, puternice rezonanţe sufleteşti. 

Societatea democratică, spre care tind toate popoarele pune la temelia moralităţii valori 

spirituale şi morale, formate cu multe secole în urmă şi folosite timp îndelungat. Popoarele sunt 

pătrunse de necesitatea respectării umanităţii în baza bunului simţ, bunei cuviinţe, demnităţii, politeţii, 

altfel spus a purităţii morale. Omenia, modestia, răbdarea, bunătatea şi cugetul poporului nostru 

constituie un dar lăsat de strămoşi care s-a păstrat de-a lungul anilor. Impactul actualelor probleme din 

societate nu ar trebui să şteargă aceste laturi.   

Astăzi, permanenta bulversare economică, politică, socială pune în pericol domeniul  moral 

militar. Valorile au fost amestecate cu interesele, iar reperele – care sunt date numai de valorile 

fundamentale ale unei naţiuni, ale unui stat, ale unei comunităţi – aproape că au dispărut. În realitate, 

consecinţele nefaste ale relaţiilor umane, pe care le avem acum se datorează, în mare parte, faptului, că 

omul încă nu s-a învăţat să înţeleagă, să accepte şi să se comporte cu lumea în mod armonios; că 

lipseşte o analiză atentă a problemei; că oamenii nu iau în consideraţie diversele concepţii despre 

lume, viaţă şi credinţă deja existente. Situaţia de criză în care ne aflăm necesită eforturi colosale la 

nivel naţional pentru întărirea reală a economiei, dezvoltarea ştiinţei, culturii şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă.  Însă pentru realizarea acestor probleme trebuie să avem o atitudine omenească 

unul faţă de altul, trebuie să manifestăm corectitudine, să izgonim invidia şi răutatea din noi, să nu ne 

suspectăm unul pe altul să ne ajutăm în toate şi peste tot. E necesar în primul rând să manifestăm 

sinceritate, să promovăm numai adevărul fie chiar amar şi uneori  zguduitor. Conştiinţa şi cinstea 

trebuie să ne fie tuturor călăuză în această lume, deoarece ele îl îndreaptă pe om pe calea grea a 

căutării adevărului şi promovării reale a demnităţii noastre.[4, p.54.] 

Prin urmare onoarea şi demnitatea omului contemporan, credem noi, nu poate fi interpretată ca 

fiind a unui om ales în virtutea unor circumstanţe sau evenimente, ori a acelui care l-a citit pe Aristotel 

sau pe Napoleon. Demnitatea umană reprezintă un anumit prestigiu social, o măreţie a faptelor,  dar şi 

o sobrietate în interacţiune cu nobleţea sufletească. 

Persoanele ce tind spre o manifestare reală a demnităţii şi onoarei de cele mai multe ori caută  

un mijloc eficient în rol de călăuză. În aceste condiţii omul, în scopul determinării unei căi mai sigure, 

îşi axează căutările de afirmare prin două modele: biserica şi armata. Ambele ca sistem sunt bine 

reglementate, unde demnitatea şi onoarea au o formă bine conturată. Primul model prevede morala 

creştină cu dogmele şi normele religioase. Al doilea model include deontologia militară. 

Categoriile enunţate mai sus sunt importante de a fi reactualizate persoanelor civile. Domeniul 

militar, am putea spune, că a rezistat tentaţiei de a diminua importanţa lor. Pentru ofiţer onoarea si 

demnitatea nu constituie un act benevol, de a fi sau a nu fi, de a vrea sau a nu vrea. Prin felul său de a 

fi militarul este responsabil de a readuce aceste valori în societatea civilă. În lipsa unui cod moral 

evident, pe care fiecare cetăţean ar trebui să şi-l asume în comportamentul său, armata a transpus 

aceste categorii în planul exigenţelor juridice ceea ce, în mod normal, ar fi trebuit sa aparţină 

„reglementării”morale libere şi anume comportamentul demn si onorabil. Activitatea militară incumbă 

şi obligaţia, că în orice împrejurare s-ar găsi militarul trebuie să-şi apere reciproc onoarea, autoritatea 

şi demnitatea. 

De fapt, onoarea are un dublu aspect:  

Individual, pentru că este vorba de un sentiment înnăscut, de un imperativ personal fondat pe 

conştiinţa demnităţii umane şi pe respectul pe care şi-l datorează lui însuşi. În Regulamentul 

Serviciului Interior se prevede că militarul „trebuie să-şi apere onoarea şi personalitatea şi să le 

respecte pe cele ale camarazilor” [5, p.9]. 

Colectiv, ataşat condiţiei de soldat, meseriei armelor, pentru că individul, acţionând în calitate 

de militar, implică nu doar persoana sa ci şi instituţia din care face parte. În Regulamentul Serviciului 

Interior, militarul „să păstreze cu sfinţenie onoarea militară….că după comportarea lor se judecă nu 

numai despre ei, dar şi despre onoarea Forţelor Armate în ansamblu”.  [5, p.20-21]. 

Indiferent de forma pe care o ia, onoarea este un principiu de educaţie (fidelitate faţă de 

angajamente, fidelitate faţă de cuvântul dat, îndeplinirea misiunii). Adoptându-l, individul îşi va însuşi 

un veritabil principiu care-l va conduce întotdeauna spre bine. 

Este o regulă superioară de conduită după care te poţi conduce în toate situaţiile. 
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Ţinem fiecare la demnitatea şi onoarea noastră şi o vrem respectată, dar uneori uităm că pentru 

ea trebuie plătit un preţ: respectarea demnităţii celorlalţi. 

Primul pas pe calea revenirii la moralitatea şi demnitatea umanităţii constă în educaţia morală şi 

spirituală a copiilor, începând de la vârsta fragedă. În procesul educării adolescentului e necesar să se 

pună accentul pe stimularea fiecărei culturi, formându-se atitudini interculturale şi multiculturale 

spirituale. Demnitatea şi onoarea  sunt dimensiuni care ne disting şi care par a ne destina pentru lucruri 

mari; este preţuirea pe care ne-o dăm singuri, fără a ne da seama. Prin aceste calităţi câştigăm 

respectul celorlalţi oameni şi, de obicei, ele sunt acelea care ne pun deasupra lor mai mult decât 

naşterea, funcţiile şi decât însuşi meritul “Mai multă onoare decât onoruri!” 

Omul faţă de om trebuie să aibă o atitudine înţeleaptă şi să nu-l impună, în virtutea puterii, 

postului şi vârstei sale, să facă anume aşa cum doreşte el. Omul educat nu poate să insulte, să se 

răzbune pe cei din jurul lui. 

Astfel portretul unui militar cu onoare şi  demnitate  presupune şi înzestrarea lui cu alte calităţi 

cum ar fi corectitudinea, curajul, cinstea, vitejia, bunăvoinţa, respectul, generozitatea, gloria, nobleţea 

sufletească, dragostea faţă de oameni şi membrii familiei, simţul datoriei şi responsabilităţii, grija faţă 

de cei în etate, politeţea, răbdarea, virtuozitatea,etc. 

Pregătirea militarilor profesionişti înseamnă şi cultivarea prin educaţie a unor norme şi valori 

morale  care au un mare rol în asigurarea stabilităţii, coeziunii şi eficacităţii grupului militar. 

Patriotismul, demnitatea şi onoarea sunt teme majore ele educaţiei militare, care nu trebuie 

marginalizate sau neglijate, deoarece anume Onoarea si Demnitatea  sunt acele dimensiuni 

fundamentale ale personalităţii morale a viitorului ofiţer. 
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Abstract: The methods of developing chromatic sensitivity of the child are multiple, they involve 

using a complex methodology applied and applicable at all levels of education. Programming and 

organizing the sensitization should be reasonable, taking into account all factors and conditions round 

development of the personality. This process should start as expected, the formation and strengthening 

of ideas about artistic beauty, to continue with the cultivation requirements and aesthetic interest, with 

the transmission of knowledge and capacity building to taste beautiful in different areas, all leading to 

aesthetic sensibility and artistic development. 

 

Creşterea continuă a nivelului cultural şi intelectual al populaţiei a sporit necesitatea cunoaşterii 

artistice, a stimulat contactul cu arta şi a potenţat procesul asimilării valorilor artistice. Este un proces 

complex şi de lungă durată, ce se încadrează în evoluarea armonioasă  integră a personalităţii, care se 

http://www.scoalarosu.ro/RO-FILES/Info_pub/revista_pdf/9/onoare.pdf
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bazează, în mare măsură, şi pe dezvoltarea sensibilităţii artistice, care-l ajută pe fiecare individ să 

cunoască, să guste şi să transforme trăirea estetică într-o componentă a modului propriu de viaţă. 

Intelectualizarea crescândă a artei presupune diversitatea formelor de exprimare artistică, 

impusă de complexitatea sufletului modern. Arta impune tot mai mult o pregătire corespunzătoare 

pentru a putea fi înţeleasă şi gustată şi mai ales pentru a putea fi creată. Contactul cu mijloacele 

moderne de expresie artistico-plastică trebuie pregătit încă din şcoală. 

Este necesară desfăşurarea unei activităţi complexe, care ar angaja întreaga personalitate a 

individului şi ar ridica fiecare copil la nivelul înţelegerii frumosului, în toate formele sale, la 

capacitatea de a gusta, aprecia şi înfăptui frumosul, la nevoia de a-1 introduce în toate manifestările 

sale de muncă şi de viaţă socială. 

Vârsta micii şcolarităţi este aceea la care preocupările pentru creaţia artistică devin intens 

manifestate. Este perioada în care apar trăirile estetice – emoţii şi chiar sentimente estetice (la copiii 

dotaţi artistic),  ceea ce impune accentuarea preocupării pentru a descoperi şi cultiva sensibilitatea 

artistică
1
. 

Scopul educaţiei artistico-estetice, conform autorilor teoriei educaţiei artistico-estetice, constă în 

formarea culturii artistico-estetice, forma superioară a căreia este conştiinţa artistico-estetică. El se 

concretizează în obiectivele educaţiei artistico-estetice ale elevilor, care sunt în funcţie de vârsta 

acestora, de competenţele, interesele şi aptitudinile lor artistice; preconizează cultivarea frumosului 

artistic prin receptarea operelor de artă, a frumosului din natură şi în viaţă (relaţii, 

comportamente), prin creativitatea artistică a  copiilor şi interpretarea produselor artistice şi a 

propriei activităţi artistico-estetice, toate acestea fi ind conjugate cu valorificarea 

concomitentă a potenţialului  moral  al  frumosului în cele trei  domenii .  

Scopul şi obiectivele educaţiei artistico-estetice, conform lui Vl. Pâslaru
2
, sunt valori proiectate 

ale educaţiei, iar finalităţile EAP – valori achiziţionate, formate ale elevilor.  

Unul dintre cele mai importante obiective ale EAP îl constituie dezvoltarea sensibilităţii 

cromatice, care trebuie să se realizeze din cea mai fragedă vârstă a copilului - condiţie sine qua non a 

dezvoltării formelor ulterioare, mai complexe şi  mai profunde, ale culturii estetice. Pe măsură ce 

copiii devin tot mai sensibili la bogăţia cromatică a artei, a naturii şi a vieţii, sensibilitatea cromatică 

devine o finalitate a EAP şi un reper pentru dezvoltările ulterioare ale culturii lor artistice
3
. 

Aceasta include parametrii: reactivitatea, imaginaţia, gustul artistic, selectivitatea, 

intelectualitatea şi creativitatea, care au şi valoarea de obiective generale ale EAP, deci şi ale 

dezvoltării sensibilităţii cromatice. 

Sistematizând într-o viziune pedagogică obiectivele pentru formarea/dezvoltarea percepţiei 

culorii şi obţinerea acesteia la vârsta şcolară mică, se poate afirma că acestea au în vedere asigurarea 

pregătirii şcolarilor în următoarele planuri: 

- Să identifice culorile primare, binare, complementare, nonculorile şi să înţeleagă importanţa 

contrastului în realizarea compoziţiilor plastice; 

- Să obţină dominanta cromatică prin folosirea unei culori în cantitate mai mare şi prin 

extinderea acestei ape pe suprafaţa plastică; 

- Să obţină expresivităţi cromatice prin tratare picturală /decorativă a suprafeţei plastice; 

- Să identifice caracteristicile principale ale compoziţiilor figurative şi nonfigurative. 

Dezvoltarea creativităţii plastice în cadrul activităţilor artistico-plastice include formarea 

competenţelor de exprimare liberă a propriilor viziuni şi preferinţe în redarea temelor şi subiectelor 

lucrărilor plastice de modificare a formelor şi de reorganizare a acestora într-un spaţiu plastic etc. 

Modalităţile de dezvoltare a sensibilităţii cromatice a copilului sunt multiple, ele presupun 

utilizarea unei metodologii complexe, aplicate şi aplicabile la toate treptele învăţământului. 

Programarea şi organizarea procesului de sensibilizare trebuie să se facă raţional, ţinându-se seama 

de toţi factorii şi condiţiile dezvoltării multilaterale a personalităţii. Acest proces trebuie să înceapă 

după cum este şi firesc, cu formarea şi  consolidarea reprezentărilor despre frumosul artistic, să 

continue cu cultivarea cerinţelor şi a interesului estetic şi artistic, cu transmiterea cunoştinţelor şi cu 

                                                           
1 Nanu A. VEZI? Comunicare prin imagine. Bucureşti: EDP, 2012. 328 p. 
2Pâslaru Vl. Competenţa educaţională – valoare, obiectiv şi finalitate. În: Rev. Didactica Pro, 2011, nr. 1, p. 4-8 
3 Curriculum şcolar. Clasele I-IV. Chişinău: Univers Pedagogic, 2010. 177 p 
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formarea capacităţilor de a gusta frumosul din diferite domenii, toate conducând la dezvoltarea 

sensibilităţii estetice şi artistice. 

Pentru aceasta şcoala trebuie să contribuie la: 

• îndrumarea creativităţii estetice şi protejarea ei de eventualele "poluări"; 

• extinderea reprezentării despre de artă; 

• dezvoltarea gusturilor, la mobilitatea lor, fără a face concesii valorii autentice. 

Cultivarea sensibilităţii presupune inevitabil şi formarea gustului estetic care urmează să devină 

o primă "busolă" în orientarea copiilor în domeniul valorilor estetice. Rezultat al îmbinării dispoziţiilor 

native cu activitatea educativă, gustul estetic devine un criteriu de apreciere format prin influenţa 

fenomenelor sociale (urbanizare, industrializare etc.), de natură să ajute persoanei să sesizeze să 

surprindă uşor calităţile şi lipsurile operei de artă. Văzul mai larg şi perspectiva; acest obiectiv 

presupune accentuarea preocupării pentru "umanizarea simţurilor", pentru dezvoltarea multilaterală a 

sensibilităţii, luptă împotriva stereotipurilor, a clişeelor şi automatismelor, a rutinei etc
1
.  

Educaţia gustului estetic este mai pretenţioasă decât apare la prima vedere pregătirea 

şcolarilor pentru a şti să reziste tentaţiilor, prejudecăţilor, pentru a discerne între valori şi nonvalori, 

spre a putea distinge o operă valoroasă, presupun o muncă temeinică. Implicaţiile sociologice ale 

educaţiei estetice apar ca evidente, prezenţa unor criterii "de public" apărând uneori ca inevitabile şi 

greu de  combătut. Determinarea copiilor să recepteze esteticul implică o bună cunoaştere nu numai 

a reacţiilor afective, ci şi a factorilor multipli, a criteriilor după care se impune frumosul şi mai ales a 

relaţiilor complexe pe care le provoacă. Gustul sau bunul gust nu contrazice, cum s-ar putea crede, 

reflecţia, ci, dimpotrivă, o stimulează
2
.  

A. Natura. Elementul cel mai general şi care acţionează de la început asupra "sensibilităţii", 

asupra laturii afective a copilului, încă înainte de şcoală, dar şi după aceea, îl constituie frumosul 

naturii, cadrul în care se mişcă elevul. Succesiunea  anotimpurilor, răsăritu1 şi apusul soarelui, o 

noapte înstelată, un câmp înflorit, întinderea nesfârşită a mării ori semeţia crestelor muntoase, un lan 

unduindu-se în vânt, o pădure încărcată de promoroacă, un cer senin şi o linişte odihnitoare, zborul 

unui pescăruş - toate pot deveni prilej de a atrage atenţia copilului asupra acestui gen al frumosului, 

ajutându-1 să-1 perceapă, să reacţioneze emoţional şi să vibreze intens la contactul cu el.  

B. Viaţa/cadrul social în care trăieşte elevul (locuinţa, curtea, şcoala, sala de clasă, strada, 

oraşul, îmbrăcămintea, moda, un gest ocrotitor, relaţiile dintre membrii familiei, dintre colegi, 

siguranţa unei prietenii) - toate exercită o influenţă pozitivă - sau negativă - în acest sens, mai ales 

dacă atenţia elevului este orientată în direcţia priceperii şi aprecierii frumosului din societate. 

C. Cultura artistico-plastică a elevului - competenţele (cunoştinţe-capacităţi-atitudini) şi 

aptitudinile artistico-plastice, trăsăturile de caracter şi comportamentele - speciale (artistico-plastice) şi 

generale – constituie un factor de bază în DSCE.   

D. Universul intim al elevului - fenomenele şi procesele lumii interioare a copilului - reprezintă 

universul său intim, deci este şi el un factor definitoriu DSCE. Fiecare copil are sau îşi formează o 

lume interioară, care îl asociază lumii exterioare, îl determină să aibă anumite competenţe şi aptitudini, 

anumite trăsături caracteriale şi un anumit gust estetic, capacităţi specifice de creaţie artistico-plastică; 

fiecare este dotat cu o anumită viziune artistică asupra lumii – chiar şi la vârsta preşcolarităţii, unde 

aceasta nu este una minoră, ci, dimpotrivă, una care poate domina celelalte moduri de percepţie a 

lumii.  

E. Educatorul (învăţătorul, profesorul de EAP), în calitatea sa de prim subiect al educaţiei, deşi 

l-am indicat ultimul în şirul factorilor DSCE, ocupă poziţia-cheie în strategia acestei activităţi: de 

cultura sa generală, profesional-pedagogică şi artistico-plastică, de universul său intim depinde în cea 

mai mare măsură DSCE, deoarece el este factorul care analizează, sintetizează,  combină şi 

dinamizează factorii sus-numiţi, valorificându-i la potenţialul lor maxim sau, dimpotrivă, ignorându-i 

în caracteristicile lor esenţiale. 

F. Familia – membrii acesteia şi asociaţii ei. Calitatea DSCE depinde şi de cultura generală, 

pedagogică şi artistico-plastică a membrilor familiei, care vor şti să orienteze şi să dea semnificaţie 

                                                           
1 Jauss H.-R. Experienţa estetică şi hermeneutica literară. Bucureşti: Univers, 1983. 446 p.  p, 158. 
2 Vozian L. ş.a. Receptarea artistică: metode/procedee de dezvoltare. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului: 

Tezele conferinţei ştiinţifice anuale a Universităţii  Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Chişinău, 2009, vol. II, p. 558-564. 
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activităţii artistico-plastice a copilului încă în perioada mâzgălelilor, sau, dimpotrivă, vor trece 

nepăsători chiar şi peste manifestările aptitudinilor speciale ale copilului în domeniul artelor plastice. 

Conţinuturile DSCE sunt reprezentate de: 

- cromatica mediului vital: jucării, vestimentaţie, obiecte de uz cotidian, mobilier, instrumente, 

inclusiv de cunoaştere, case, uşi, ferestre, ziduri, garduri, edificii, etc.; 

- cromatica mediului natural: în toate anotimpurile, aceasta va fi diferită la copiii din nordul şi 

sudul R. Moldova, unde predomină relieful de stepă, semistepă şi stepă împădurită, şi la copiii din 

centrul ţării, unde relieful este preponderent unul de deal împădurit; la copiii de la ţară, care se pot 

bucura de întreaga gamă cromatică a naturii, şi la copiii din oraşele mari (Chişinău, Bălţi, Tighina), în 

care mediul natural este dezlocuit în proporţie de până la 95% de mediul urban (edificii din  piatră, 

fiero-beton, metal şi sticlă; străzi asfaltate, trotuare pavate, o mişcare browniană permanentă de 

vehicule divers colorate şi iluminate, etc.), puţinul mediu natural fiind esenţial culturalizat; 

- cromatica operelor de artă plastică, originalul cărora poate deveni obiect de percepţie pentru 

un număr  f. mic de elevi, ei având însă posibilitatea să le perceapă după reproducţiile din manuale, 

materiale didactice, filme, internet, spaţiul educaţional familial, comunitar, şcolar. 

În cadrul cercetării noastre am avansat pentru conţinuturile EAP principiul valorificării unitare 

a gamei cromatice a mediului vital, mediului natural şi a operelor de artă plastică, ultima sursă de 

alimentare, structurare şi valorificare a conţinuturilor de DSCE fiind prioritară datorită capacităţii sale 

definitorii de a le integra şi pe primele două. 

Metodologia specifică de DSCE. Pornind de la conceptul potrivit căruia strategiile DSCE sunt 

sisteme de activităţi complexe pe termen lung, care modelează dezvoltarea artistico-estetică a copiilor 

anume prin dezvoltarea sensibilităţii cromatice.  

Metodologia specifică de DSCE, spre deosebire de  conceptele tradiţionale de EAP, includ nu 

numai acţiunea pedagogului, dar şi un sistem de activitate specific percepţiei cromatice a elevilor, deci 

includ ambii subiecţi ai educaţiei, educatorul şi educatul. 

A. Acţiunea educatorului (învăţătorului, profesorului) de DSCE a includ:  

- un plan de activităţi în blocuri;  

- stabilirea zonei proxime de maximă sensibilitate a subiecţilor pentru percepţia culorii date 

(proprietăţile culorii, armonia culorilor, a culorilor şi imaginilor, explorarea imaginii prin noua 

tehnologie); 

- amenajarea unui mediu educaţional în sala de clasă, propice DSCE şi EAP: sală de clasă 

amenajată conform standardelor sanitaro-igienice ale activităţii educativ-didactice: lumina pe stânga, 

iluminare de 75%, normele de suprafaţă pe elev (2h × 2m); mobilier confortabil elevilor (de preferinţă 

un tabel separat sau un şevalet cu un capac de top reglabil, stand individual pentru vopsele, apă şi alte 

materiale); interior susţinut emoţional şi educativ-didactic: elemente ale mediului natural - plante, 

animale sau peşti de acvariu, o colecţie de materiale naturale (minerale, scoici de mare, fructe şi 

legume artificiale etc.); obiecte din uzul cotidian, având valoare estetică; reproducţii/copii ale unor 

opere de artă plastică - imagini ale cărora pot fi plasate şi pe site-ul şcolii - pentru observare, desenare, 

îmbogăţirea experienţei vizuale şi emoţionale a copilului în redarea culorii şi imaginii; 

- aplicarea de studii (artistico-plastice) integrate care implică şi alte arte (muzică, teatru, dans, 

literatură), istorie, istorie naturala, etc.; 

- aplicarea activităţilor ludice (de joc), inclusiv a jocurilor didactice etc. 

Acţiunea învăţătorului trebuie să abordeze cele trei domenii, care formează şi conţinuturile 

EAP: mediul natural, mediul vital şi social, operele de artă. 

B. Activitatea elevului. Elevul va fi orientat la o activitate specifică, care să se bazeze pe 

fenomenele şi procesele psihice declanşate de acţiunea operei de artă asupra sa. Principiile şi cerinţele  

metodologice faţă de activitatea artistico-plastică a elevilor sunt sintetizate, de ex., de plasticianul 

pedagog I. Daghi
1
.  

Conform lui I. Daghi, în clasele primare predomină acţiunile determinate de sensibilitate, 

emotivitate, de calităţile senzoriale ale elevilor; are loc trecerea către „coacerea”, maturizarea gândirii. 

Învăţătorul deci va lua în consideraţie calităţile sensibile şi voinţa copiilor, va stimula plăcerea estetică 

                                                           
1 Daghi I. Educaţia plastică în contextul curricular contemporan. În: Tehnologii educaţionale moderne, Vol.2.  Chişinău: Lyceum, 1994, p. 

111-122. 
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a elevilor, căci „plăcerea sau neplăcerea reprezintă o primă trăire a unor stări de echilibru sau 

dezechilibru la nivelul neurofiziologic”, …deoarece ”percepţia se realizează … concomitent cu 

raportarea afectivă a subiectului faţă de stimul şi această raportare se exteriorizează … printr-o stare 

de confort (plăcere) sau disconfort (neplăcere)”. Copilul, concluzionează I. Daghi, se lasă condus de 

plăcerea acţiunilor sale în procesul studierii posibilităţilor mijloacelor de exprimare plastică, care, 

menţionează maestrul, nicidecum nu pot fi divizate în materiale artistice şi plastice, căci, în imaginaţia 

copilului, ele trebuie să rămână un monolit, un mănunchi de mijloace, cu ajutorul cărora copilul poate 

mai uşor să-şi exprime gândul, să comunice cu colegii, să dialogheze cu lumea înconjurătoare. El le 

studiază şi le aplică integral. De diversitatea lor el trebuie să se convingă de sine stătător (evid.n.-

A.V.)
1
.  

Consideraţiile şi experienţele de EAP din ţări precum Japonia presupun (percepţia unui număr 

cât mai mare de culori şi nuanţe şi aplicarea acestei competenţe în elaborarea unui mediu vital şi de 

producţie estetică), în Rusia (influenţa caracteristicilor culorilor asupra formării abilităţilor artistico-

plastice ale elevilor; principiul interacţiunii artelor în EAP a elevilor; crearea culorilor în situaţii de 

problemă; aplicarea jocului didactic), în România, R. Moldova (aplicarea jocului didactic, 

particularităţile receptării artistico-plastice ale copiilor de vârstă şcolară mică). 

Ambele sisteme de activitate, ale profesorului şi ale elevului, care în procesul viu pedagogic nu 

se produc separat decât la anumite etape ale lecţiei,  la celelalte acestea interacţionând, au antrenat şi 

au provocat dezvoltarea sensibilităţii cromatice a elevilor prin: proiectarea educativ-didactică pe 

termen lung; orientarea ambelor activităţi la dezvoltarea la copii a vizibilităţii multi-nivel a culorii; 

elaborarea proiectelor educativ-didactice de DSCE care să-i conducă pe elevi la o percepţie şi 

elaborare treptată de lucrări într-o gamă largă de culori în ordinea următoare: I - memorarea şi 

compararea de culoare locală (de la 24 până la 120 nuanţe de culori), II – potrivirea amestecului de 

culori în funcţie de standard, III - schimbarea luminozităţii culorilor şi a saturaţiei, IV – combinarea 

armonioasă a culorilor (2 - 24 nuanţe); observarea şi marcarea de către copii a semnificaţiilor culorilor 

fiinţelor şi lucrurilor din natură şi viaţă, aceste acţiuni fiind stimulate de profesor în direcţia marcării şi 

dezvoltării senzaţiilor, emoţiilor şi plăcerii estetice trăite; desfăşurarea unor sesiuni, jocuri, traininguri 

individuale cu sarcini creative, în special cele de amestec a culorilor, modificare a luminozităţii şi 

saturaţiei şi de observare a semnificaţiilor obţinute. 

Exemple de sisteme de activitate pentru DSCE 

În blocul de activităţi (lecţii) despre proprietăţile culorii, elevii din clasa II pot studia culorile 

calde şi reci în obiectele individuale; elevii din clasa III - culorile calde şi reci din viaţă (elemente 

decorative), elevii din clasa IV – culorile calde şi reci din peisajele anotimpurilor, reproducţii de 

pictură. 

Pentru elevii din clasele primare, în calitate de elemente de conţinut pot servi familiarizarea 

limitată cu culoarea obiectelor individuale, obiecte şi fenomene naturale, fără a le detalia, deoarece 

elevii de la clasa I încă n-au dezvoltate competenţe de tehnică a picturii în culori, de amestec a 

culorilor şi de lucru cu pensula. În clasa a II ei învaţă culorile, asociindu-le cu o culoare locală a 

formei din imaginile plane (tratare decorativă), iar în clasa III-IV pot reprezenta perspectiva aeriană, 

spaţială prin culoarea fundalului unui peisaj. De exemplu, reprezentarea imaginii de copaci, spaţiu, 

câmpuri, râuri. Aceasta îi ajută să reprezinte gradul de  luminozitate şi saturaţia culorii, dezvoltându-şi 

competenţele formate anterior. În cl. IV se pot realiza la fel compoziţii cromatice bazate pe crearea 

gamei cromatice, a dominantei, poate fi utilizată simbolica culorilor, legităţile de contrast. 

În blocul de lecţii despre armonia culorilor pot fi combinate activităţi precum jocurile 

individuale pentru crearea imaginii pe părţi, selectarea şi combinarea culorilor după o operă de artă, 

compararea nuanţelor folosite în munca sa, realizarea unor sarcini de creaţie pe teme variate. 

În blocul de lecţii dedicate dezvoltării gândirii creative apare posibilitatea utilizării celei mai 

largi game de opere de artă, inclusiv de formare a percepţiei culorilor pe baza integrării receptării 

operelor de genuri diferite (experienţa şcolii de la S.- Petersburg). 

Utilizarea în clasă a unei varietăţi de materiale artistice şi studierea mijloacelor artistico-plastice 

de asemenea contribuie la percepţia culorilor şi-i ajută pe copii să-şi exprime trăirile mai clar şi în mod 

                                                           
1 Daghi I. Arta plastică în şcoală. Chişinău: 1998.117 p. p. 38-39. 
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individual: guaşa, acuarela, pastelul, cărbunele, creioanele colorate, ceara, fiecare dintre care necesită 

o manipulare şi tehnologii speciale. S-a ţinut cont de faptul că elevul încă nu poate să înţeleagă că 

unele caracteristici ale materialelor picturale sunt inseparabile de posibilităţile lor expresive. De aceea 

acest aspect al sensibilităţii necesită o abordare specifică, prin care copilul trebuie să simtă şi să 

înţeleagă că acuarela şi cărbunele, pastelul şi guaşa nu necesită doar o tehnologie diferită, ci poate crea 

diferite imagini, să exprime şi să transmită o gamă specială de emoţii, prin urmare ele nu sunt la fel de 

potrivite pentru realizarea oricărei idei. 

În aceeaşi cheie se lucrează şi cu materialele naturii (frunze, flori, crengi, pomuşoare, muşchi 

etc.). Important este ca fiecare copil să descopere posibilităţile expresive ale acestora, să înţeleagă 

legătura dintre planurile lor de creaţie şi proprietăţile materialelor respective, încercând să găsească 

cea mai potrivită, din punctul lor de vedere, proprietate a materialului. La etapa interpretării, elevii 

sunt îndemnaţi să explice alegerea materialului
1
.  

În concluzie. Cercetările contemporane în domeniul teoriei şi metodologiei artelor plastice şi, în 

particular, problemei percepţiei şi obţinerii culorilor la vârsta şcolară mică, ne conving că posibilităţile 

pragului perceptiv al analizatorului senzorial al micului şcolar este destul de înalt. Aceasta ne oferă 

posibilitate să presupunem că utilizând o metodologie adecvată percepţiei şi obţinerii culorii este 

posibilă obţinerea diferenţierii de către elevi a gradaţiilor fine ale nuanţelor de culori în procesul 

realizării compoziţiilor plastice. 

La realizarea metodologiei a învăţării percepţiei culorilor în cadrul lecţiilor de educaţie plastică 

este necesar a lua în consideraţie particularităţile individuale de discriminare a culorilor de către 

şcolarii mici şi de aplicat metode de corectare sau de neutralizare a influenţei negative a insuficienţei 

fiziologice asupra psihicului copilului. 
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Обращение к проблеме мультикультурного воспитания определяется социально- 

политическими и духовными переменами. Сегодня необходимо преодоление «отчуждения 

школьников от культурно-исторического наследия своего этноса и от культуры соседних 

народов, поскольку народная культура является основой межкультурного взаимодействия и 

общения, позволяет народам сохранять и развивать свою национальную самобытность и, в то 

же время, органично сосуществовать в мировом сообществе» [1,с.211].  

 В ряде документов Р.Молдова, нормативных документов и программ ООН 

и ЮНЕСКО подчеркивается, что взаимодействие культуры и воспитания, основанное на 

ценностях этнических культур и педагогических достижениях народов, есть действенный 

источник воспитания личности.  

Изучение и практическое освоение этнокультурного наследия (материального, 

духовного, социального), по мнению авторов, вовлечение подрастающего поколения в этот 

процесс позволяет «личности через традиционную культуру постичь ее моноэтническую 

глубину и полиэтническую широту» [там же]. 

                                                           
1 Комарова Т. С., Сакулина Н. П., Халезова Н.Б. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. М.: 

Просвещение, 1991. 255 с. 
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Полиэтническая мозаика южного региона Молдовы требует гибкой образовательной 

политики, в основе которой  стоит соблюдение принципа равенства всех национальностей. 

Таковой явилась политика поликультурного воспитания, которая получила свое развитие в 

конце ХХ века в педагогической науке. Многочисленные исследования по проблеме 

поликультурного воспитания указывают на то, что полиэтническое воспитание имеет разные 

толкования: 

-поликультурное (З.А. Малькова, А.А. Сыродеева, Л.Л. Супрунова, В.А. Ершов и др.); 

-мультикультурное (Г.В. Палаткина, А.В.Шафрикова и др.); 

- многокультурное (Г.Д. Дмитриев, М.Л.Воловикова и др.). 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования выявил 

неоднозначность подходов в определении понятия «поликультурное воспитание». Наряду с 

данной категорией исследователями употребляются термины «поликультурное образование», 

«воспитание поликультурности личности», «мультикультурное воспитание», «воспитание 

культуры межнациональных отношений», которые часто выступают в качестве синонимичных 

[2,с.162].   

Таким образом, мульти/поликультурное образование направлено не только на воспитание 

учащихся в духе уважения к представителям других наций и народностей, как это понимается 

большинством педагогов, но и на обеспечение образования равноценного качества всем 

обучающимся независимо от пола, социального статуса, физических и умственных 

возможностей. 

В исследовании Г.Д.Дмитриева (1999) поясняется, что слова «многокультурный», 

«мультикультурный», «поликультурный» используются как синонимы, так как первая часть 

этих слов означает одно и то же, но имеет разное происхождение – русское, греческое, 

латинское. Г.Д. Дмитриев подчёркивает, что независимо от концептуального подхода, суть всех 

концепций  объединяется в том, что они предполагают «формирование толерантной личности, 

способной на основе диалога активно взаимодействовать с представителями других культур».  

Для определения сущности понятия «поликультурное воспитание» необходимо 

установить словарное значение слова «поликультурность». Префикс «поли» указывает на 

множество и всесторонний охват или разнообразный состав чего-либо. В большой современной 

педагогической энциклопедии понятие «поликультуризм» включает принцип культурного 

плюрализма, основанный на признании равноценности и равноправия всех этнических и 

социальных групп, составляющих данное общество, на недопустимости дискриминации людей 

по признакам национальной или религиозной принадлежности, пола и возраста. 

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой (2003) дается определение 

«мультикультурное образование», которое раскрывается как «идея, процесс и инновационное 

движение в образовании». Мультикультурное образование, подчеркивается в словаре, 

стремится дать равные образовательные возможности для получения образования всеми 

учащимися, включая членов разных этнических и социальных групп, путем системного 

изменения школьной среды таким образом, чтобы она отражала разнообразные культуры и 

группы, существующие в обществе и структуре класса . 

Палаткина Г., рассматривая современную парадигму образования как формирование 

человека культуры, и первоначальное значение понятия «образование» как нахождение своего 

образа, поиск смыслосоздания, считает, что наиболее продуктивным является органическая 

взаимосвязь понятий «культура» и «образование». Приставки «мульти-», «поли-», «много-» 

имеют значение «много», но при этом каждая имеет свои оттенки. Так, приставка «много-» 

славянского происхождения, с оттенком избытка чего-либо. Употребление его с понятием 

«культура» не корректно. Приставка «поли-» греческого происхождения, с оттенком 

разнообразных сторон единого целого, а приставка «мульти-» латинского происхождения, с 

оттенком многократного повторения, приумножения [3,c.162].  

В связи с этим, автор утверждает, что понятие «мультикультурный» является более 

емким, соответствующим принципу диалога и взаимодействия культур, их переплетающемуся 

множеству. «Во-первых, оно в большей мере выражает и социокультурные цели современного 

образования; во-вторых, оно чаще употребляется в мировой научной терминологии, в-третьих, 

сегодня следует говорить о постоянном приумножении задач образования, обуславливающимся 
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как количественными (миграция населения), так и качественными (рост национального 

самосознания обуславливает сохранение и развитие этнических культур) изменениями в 

демографии» [там же, с.163]. 

По мнению автора, обозначение «мультикультурное» делает акцент на «взаимосвязи 

культур, одна из которых доминирует, предусматривается, прежде всего, усвоение 

национально-культурных ценностей, сосуществование различных культур в плюралистической 

среде, адаптация с иными культурными ценностями» [там же]. Это означает, что в приставке 

«мульти» учет национальных возможностей является наиболее важным, чем в 

интернациональном воспитании. 

Мультикультурное воспитание получило широкое признание и во многих странах мира и 

об этом свидетельствует разнообразие терминов. В Германии употребляются термины 

«многокультурное воспитание» (В. Миттер), «поликультурное воспитание» (Т. Рюлькер), в 

США—«мультикультурное воспитание» (Д. Бэнкс, Д.Линч), «межкультурное воспитание», в 

бывшем СССР — «интернациональное воспитание», на современном этапе встречаются - 

«мультикультурное воспитание» (Н.Б. Крылова, Г. Палаткина), «многокультурное воспитание» 

(Г.Д.Дмитриев), «поликультурное воспитание» (A.B. Аракелян), «мультикультурный подход в 

обучении и воспитании» (A.B. Шафрикова). ` В связи с происходящими в настоящее время 

глобализационными процессами в мировой педагогической теории и практике широкое 

развитие получила проблема поликультурного воспитания личности. Поликультурное 

воспитание, согласно И.А.Комаровой и  О.О.Прокофьевой (2011),  рассматривается как 

«приобщение подрастающего поколения к этнической, общенациональной и мировой 

культурам в целях духовного обогащения и формирования готовности молодежи к изменениям 

для жизни в многокультурной среде» . 

Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с активизацией 

международного сотрудничества, расширением информационного пространства, а также с 

возрастающим количеством межнациональных конфликтов. Развитие современной 

цивилизации, связанное со стремлением отдельных личностей и целых народов обрести свою 

этническую идентичность и утвердить ее для своего социокультурного окружения, является 

одним из факторов актуализации мультикультурного воспитания. При этом научно-

технический прогресс и информатизация общества оказывают большое влияние на 

формирование поликультурного пространства.  

В этих условиях важным направлением деятельности ЮНЕСКО и Совета Европы 

становится поликультурное образование. Международные организации приняли пакет 

документов, инициирующих развитие идей поликультурного образования в европейском и 

мировомобразовательном пространстве.Среди таких документов важнейшими являются: 

- Рекомендация Совета министров Евросоюза по обучению преподавателей 

межкультурному пониманию (1984), 

-  Декларация принципов толерантности (1995), 

-  Конвенция о миротворческом воспитании (2002), 

-  Конвенция о поощрении разнообразных форм культурного самовыражения (2005) и др. 

Наиболее четко сущность поликультурного образования сформулирована в докладе 

Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в ХХІ в., 

в котором подчеркнуто, что одна из функций школы - научить людей жить вместе, помочь 

преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную 

солидарность. В этих целях образование должно способствовать тому, чтобы «с одной стороны, 

человек осознал свои корни и тем самым мог определить то место, которое он занимает в мире, 

а с другой - привить ему уважение к другим культурам››. 

Согласно исследованиям А.Н. Джуринского (1999, 2002), термин «поликультурное 

образование» стал широко использоваться в зарубежной педагогике в 80-е гг. XX в. В 1985 г. в 

Международной энциклопедии образования поликультурное образование ограничивается 

рамками национальной, этнической культуры и его целью является воспитание толерантного 

отношения к другим культурам, в выработке знания и понимания различий и сходств между 

культурами [ 5,с.95]. 
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Идеи многокультурности общества и поликультурного образования не являются 

продуктом только современной эпохи. Теоретические основы современной концепции 

поликультурного воспитания были заложены педагогами и мыслителями прошлого. В теории 

всеобщего образования человечества «Панпедия», разработанной в ХУІІІ в., высказанной 

педагогом-гуманистом Я.А. Коменским, важная роль отводится воспитанию у молодежи 

умений жить в мире с другими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей  

[4]. 

Так, великий чешский педагог в своем труде «Всеобщий совет об исправлении дел 

человеческих» обосновывал необходимость проведения реформ в сферах образования и 

культуры, направленных на создание общества, в котором преобладало бы гуманистическое 

отношение к личности, а также осуществлялась защита достоинств и прав каждого человека 

независимо от его национальной принадлежности. Он говорил о необходимости формирования 

у каждого человека умения жить в мире с другими людьми, выполнять взаимные обязанности, 

уважать представителей других народов. [Коменский, Я.А. Избранные педагогические 

сочинения / Я.А. Коменский.–М.:Учпедгиз, 1955. – 651 с.]     

Немецкий педагог Ф.А.В. Дистервег в труде «Руководство к образованию немецких 

учителей» раскрыл ряд основополагающих принципов, которые в дальнейшем легли в основу 

концепции поликультурного воспитания. Одним из таких принципов стал принцип 

культуросообразности воспитания и обучения, который предполагал организацию учебно-

воспитательного процесса с учетом единства трех культур: внешней (нормы морали, быта), 

внутренней (духовная жизнь человека) и общественной (социальные от ношения и 

национальная культура) [ 6,с. 353–414].  

Осознать роль поликультурного образования в становлении личности позволяют идеи 

Н.А. Бердяева, П.Ф. Каптерева, К.Д.Ущинского о взаимосвязи национального и 

общечеловеческого в воспитании и обучении молодежи. В раскрытии сущности 

поликультурного образования особую роль играют философско-гуманистические и 

педагогические идеи К. Д. Ушинского. Он заложил идейно-теоретические основы 

национального воспитания, которые в настоящее время являются составной частью теории 

поликультурного образования.   

Важные выводы для обоснования поликультурного образования вытекают из культурно-

исторической теории развития поведения и психики Л.С. Выготского, в соответствии с которой 

источники и детерминанты психического развития человека находятся в исторически 

развивающейся культуре. Ученый считал, что в процессе интериоризации социального и 

культурного опыта развивается и реализуется творческий потенциал человека. 

Поликультурное образование тесно связано с этнопедагогикой и народным воспитанием. 

Этнопедагогика является важным источником поликультурного образования, так как  

занимается выявлением прогностического потенциала народного воспитания для современной 

школы и семьи, дает возможность творчески использовать гуманистический опыт 

подрастающего человека к жизни с учетом исторически сложившихся традиций, социальных и 

культурных условиях проживания. 

Этнический фактор, в широком смысле, включает в себя сожительство различных 

этнических, культурных групп, при котором проявляется процесс поддержания равнозначных 

отношений, уважения ценностей каждого, без различия культур по каким либо признакам 

[Chelcea S.; Cucoş C.; Gavreliuc A.; Nedelcu A.; Păuş V.-A.; Почебут Л.Г. и др.]. 

В контексте укрепления гуманистического компонента воспитания подрастающего 

поколения, формирование межкультурной компетентности, которая предлагает реальные 

возможности активно участвовать в профессиональной интеграции в культурном ландшафте 

Европы, снижение негативных последствий предубеждений и стереотипов о народностях 

других культур являются только некоторые из направлений мультикультурного образования 

[Cristea S.; Cucoş C. ;Борисенков В.П.]. 

Отсюда нацеленность на мультикультурное воспитание. Такая постановка проблемы 

чрезвычайно актуальна для  Молдовы, где проживают представители различных 

национальностей. Молдова, по праву, мультикультурное государство. Мультикультурное 

воспитание - это потребность многонациональных сообществ. В условиях полиэтничности 
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Молдовы воспитание должно рассматриваться как мультикультурный процесс. Вместе с тем 

мультикультурное воспитание - мощный инструмент создания демократического и гуманного 

социального климата, гармонизации отношений различных культур. Мультикультурная 

педагогика приобщает к собственным языкам, культурам, к мировой культуре через понимание 

особенностей отдельных этносов, на основе диалога культур.  

Мультикультурное воспитание в Молдове означает, прежде всего, совокупность  

социальных и педагогических условий по сохранению национальных языков и культур. 

Наиболее перспективной образовательной стратегией в этнически неоднородной среде, какой 

является  Р.Молдова, считается концепция мультикультурного образования, опирающаяся на 

современное представление о полиэтничности.  

 В этнически неоднородной среде полиэтническое образование рассматривается как 

составляющая содержания современного образования, способствующая «приобщению 

обучающихся к родной этнической культуре, усвоению знаний о культурах иных этнических 

общностей и их представителях, осмыслению общего, особенного и единичного в традициях, 

образе жизни, культурных ценностях народов, воспитанию взаимной этнической 

толерантности и уважения к этнокультурному плюрализму, формированию готовности и 

умения жить в полиэтнической среде» [7,с.59].  

Анализ имеющихся исследований по проблеме поликультурного воспитания  

подрастающего поколения Р. Молдова (Pâslaru Vl. (2003), Şalaru G. (2004),Silistraru N. (2006, 

2012), GheorghiţăC. (2007),ŢauleanM. (2008), Botnari V., Ianioglo M. (2009), Кауненко И.(2011), 

Duhlicher O. (2011), Chiriac A.(2012), Ianioglo M. (2014),)  и др. показал, что мультикультурное, 

поликультурное воспитание означает интегративно-плюралистическое взаимодействие главных 

источников: румынского, общенационального (молдавского),  национального и 

общечеловеческого.  

Подводя итог необходимо отметить, что процесс воспитания в современном мире 

протекает при межэтническом и межкультурном взаимодействии больших и малых этносов, 

которое наряду с развитием общенациональной культуры обогащает как доминирующие, так и 

малые культуры. Подобная тенденция предполагает формирование культурных ценностей у 

всех участников межэтнического и монокультурного диалога, создание общего культурного и 

национального пространства, в пределах которого каждый индивидуум обретает социальный и 

этнический статус, определяет свою принадлежность к тем или иным языкам, суб - и 

макрокультурам [7, с.58].  
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Abstract: Art represents a means of knowledge and a means of education. Art education 

provides a means to many educational purposes. It helps children to be more tolerant and open, 

promotes individuality, supports their personal trust, fosters creative expression and improves their 

academic performance. Involvement in the arts has shown increased academic performance in all 

areas, not just in the art. Also in accordance with Gardner’s theory of multiple intelligences
1
, it allows 

children who may not be the best at some materials to foster a talent. Moreover, the arts, by 

themselves, are subjects of study recognized for how to promote learning for children with different 

needs. All of these things contribute to make art education an extremely valuable subject. 

In contemporary society artistic education of children and adolescents has a wide range of 

functions that are vital not only for lighting, creative personality education, but also for harmonious 

human existence in society. 

Key words: art, creation, culture, education, school, society, civilization. 

 

Istoria ne învață că arta este o parte integrantă a activității umane, că personalitatea omului 

poate fi pe deplin descoperită și formată numai cu ajutorul și prin intermediul artei. În educarea 

omului contemporan, alături de știință, arta ocupă un loc important. Aceasta ajută la formarea 

sentimentelor sale în spiritul umanismului și comunităţii umane, dezvoltă abilitățile sale creative. În 

efortul de a educa omul contemporan, trebuie de avut grijă de dezvoltarea sensibilității sale estetice, de 

faptul ca el să fie capabil a utiliza în viața şi activitatea sa experiențele, retrăirile obținute de la 

comunicarea cu arta. Prin urmare, educația estetică este o parte integrantă a sistemului de educație a 

tinerei generații. 

Anume din acest motiv, nu se poate vorbi despre educația estetică a întregului popor, neluând în 

consideraţie dezvoltarea vârstnică a omului. Încă din copilărie, omului i se educă capacitatea de a 

percepe, a simți, a înțelege frumusețea în viață și artă, dorința de a participa la crearea frumosului. 

Copilul se alătură activităţii artistice. La el se formează o anumită relație cu natura, locul de muncă, 

viața socială, viața de familie; copilul învață să vadă în ele frumosul şi să-l creeze independent. O 

latură a educației estetice este educația artistică, realizată prin intermediul artei. 

Cu regret, în prezent, în managementul educației, la diferitele lui niveluri, se afirmă în mod 

activ părerea despre lipsa necesităţii învăţământului artistic, opțiunea de a-l desemna în domeniul de 

agrement sau al serviciilor cu plată suplimentară. Această situație găseşte tot mai mult reflectare reală 

în politica educațională de stat, deplasând educaţia artistică (în special, plastică şi muzicală) la 

periferia disciplinelor şcolare atât din treapta primară, cât și cea gimnazială. 

Drept motivație pentru o astfel de atitudine față de educația şi învăţământul artistic este, de 

regulă, negarea utilităţii sale practice, evidentă pentru omul din societatea post-industrială, 

supraîncărcarea elevilor cu discipline „neobligatorii”. În același timp, la cele mai înalte trepte ale 

statului, se menţionează în mod repetat necesitatea de a educa cetăţeni creativi, social-activi, cu o 

mentalitate tolerantă, ca o condiție prealabilă pentru dezvoltarea civilizației într-un stat democratic. 

Se poate constata că, necesitatea declarată de către stat de a pregăti noi generații pentru 

activitate în situația socio-culturală de astăzi și aspectele concrete ale acestei formări, realizate în 

procesul educaţional, nu au găsit încă soluţie adecvată, eficientă și echilibrată atât în sistemul 

învățământului școlar, cât şi în politica educațională, în general. 

În societatea contemporană educaţia artistică a copiilor şi adolescenţilor poartă o gamă largă de 

funcții, care sunt vitale nu doar pentru iluminarea, educația personalității creatoare, dar și pentru 

existența armonioasă a omului în societate. 

Ca și în deceniile anterioare, lecțiile de educaţie plastică, muzicală, literară, care vizează 

formarea/ dezvoltarea gândirii artistice la copii, educă simţul estetic și cultura emoțională. Anume în 

                                                           
1 Gardner H.,  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 
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procesul cunoaşterii culturii artistice, în măsură maximă, se asimilează  experiența morală a 

generațiilor anterioare, criteriile frumosului și urâtului în cel mai larg sens. În sistemul învățământului 

artistic intenționat, în mod constant, într-o atmosferă creativă se dezvoltă abilităţile de orientare în 

spațiul civilizat, abilităţile și criteriile activităţii de evaluare nu doar în domeniul estetic, ci, de 

asemenea, în cel social-etic. 

Dezvoltarea culturii emoționale constituie obiectivul major al societății contemporane. 

Capacitatea de a empatiza oamenii și societatea în ansamblu, reprezintă o calitate necesară pentru 

înţelegerea propriului loc și rol în relațiile sociale. Cum arată practica, cele mai bune intenții ale 

reformatorilor nu găsesc înțelegere în rândul cetățenilor țării, dacă nu sunt exprimate în forme 

umaniste adecvate şi dacă nu sunt adresate fiecărui membru al societății. Anume cultura emoţională 

este capabilă să mobilizeze o națiune. Nici o schimbare economică în sine nu este aptă să influențeze 

dezvoltarea lumii spirituale a copiilor/ adolescenţilor în măsura în care acest lucru este posibil în 

procesul de educaţie şi instruire artistică. 

În cadrul educaţiei şi instruirii artistice, în diversele sale forme şi domenii, se formează 

normele etice şi idealurile morale ale copiilor și adolescenților. Studiul culturii artistice contribuie la 

un dialog activ cu elevii despre cele mai bune calități ale naturii umane, despre decență și onoare, 

demnitate și respect reciproc; la examinarea diversităţii și contradicției emoțiilor şi faptelor umane.  

O funcție la fel de importantă a educației artistice în societatea contemporană este educarea 

toleranţei. De-a lungul perioadei de studii, anume educația artistică oferă copilului cunoştinţe privind 

diversitatea practicilor culturale, alteritatea oamenilor și fenomenelor, religiilor și modurilor de viață. 

Anume în procesul educației artistice elevul învață să aibă grijă și atitudine respectuoasă pentru cultura 

altor popoare, să perceapă atent şi profund tot ce este diferit și neobișnuit.  

Sub îndrumarea cadrelor didactice calificate copiii nu doar se familiarizează cu exemple ale 

creației artistice, ci şi cu elemente importante ale altor culturi, învăţând să le perceapă. De asemenea, 

copiii învaţă să respecte fenomene necunoscute pentru ei, dar importante pentru alți oameni, alte 

națiuni și popoare. Menţionăm faptul că, disciplinele artistice, spre deosebire de oricare altele, sunt 

orientate nemijlocit şi constant spre educarea toleranţei.  

Amintim că, arta reprezintă şi un sistem comunicativ universal. Limbajul artei, elaborat de 

milenii de civilizație, permite omenirii să păstreze valori comune, să se îmbogăţească mutual prin 

realizările diferitor culturi, să comunice și să găsească înţelegere reciprocă. Evident rămâne şi faptul 

că, noile generații sunt capabile să învețe, asimileze acest limbaj universal doar în sistemul de 

educație, în special – cel al învăţământului artistic. 

Apropiindu-se de limbajul artei, elevii nu doar intră în lumea valorilor culturale, dar au 

posibilitatea de comunicare universală, de a primi și de a transmite informații, obțin temelie pentru 

analiza și evaluarea acțiunilor, evenimentelor, fenomenelor şi perceperea multidimensională a lumii. 

În procesul educaţiei artistice ei se învață să-și exprime nu doar acțiunile și intențiile, ci sensul 

acestora, având oportunitatea de a-şi conştientiza viaţa şi activitatea în integritate și armonie cu lumea 

și societatea. 

Menţionăm că, funcţia comunicativă a artei, realizată în procesul educaţiei artistice, este în 

legătură strânsă şi nemijlocită cu toleranța şi cultura emoțională, cu educația criteriilor morale și 

viziunilor umaniste. În procesele instructiv-educaționale aceste aspecte coexistă firesc și inseparabil. 

În cele din urmă, una dintre cele mai importante funcții ale instruirii artistice constă în 

educarea atentă și rezonabilă a respectului și dragostei pentru cultura și istoria propriilor țări şi 

popor. Anume în procesul educaţiei artistice copiii/ adolescenţii cunosc şi apreciază valorile familiei, 

casei, patriei. 

Astfel, arta, pe de o parte, servește ca mijloc de cunoaştere a lumii înconjurătoare, iar, pe de altă 

parte, reprezintă un mijloc de educație. 

Rolul educaţiei artistice în formarea competenţelor tinerilor pentru viaţă în secolul al XXI-lea a 

fost recunoscut pe larg la nivel european, fiind elaborată şi o Agendă Europeană pentru Cultură, 

aprobată de Consiliul Uniunii Europene în 2007. Această agendă este conştientă de valoarea educaţiei 

artistice în dezvoltarea tinerei generaţii. La fel, au fost realizate mai multe studii la nivel european 

referitoare la locul şi rolul educaţiei artistice în şcoală.  
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Unul dintre aceste studii este Educaţia artistică şi culturală în şcoala europeană (document 

publicat de Agenţia Executivă de Educaţie, Audiovizual şi Cultură)
1
. Documentul oferă un tablou 

general al educaţiei artistice, al disciplinelor artistice sub aspect organizaţional, structural şi relaţional. 

Referitor la locul disciplinelor artistice în cadrul  planurilor de învăţământ naţionale, studiul constată 

două modele de includere a acestor discipline în curriculum-ul şcolar: 

 când două sau mai multe forme de artă sunt concepute împreună ca o arie distinctă curriculară 

(de ex. Arte); 

 când fiecare disciplină artistică este inclusă separat în curriculum. 

Aproape jumătate dintre ţările participante la studiu au adoptat o abordare integrată a 

disciplinelor artistice, restul însă, invers, au inclus formele de artă ca discipline separate
2
. 

Disciplinele artistice includ: artele vizuale (arta bidimensională, cum ar fi pictura, desenul, şi 

cele tridimensionale, cum ar fi sculptura); muzica (interpretare muzicală, compoziţia şi evaluarea 

muzicală); teatrul (interpretarea dramatică, scriere de scenariu şi evaluare teatrală); dansul 

(interpretarea dansului, coregrafie şi evaluarea dansului); artele media (elemente artistice şi expresive 

ale media – fotografia, filmul, animaţia video şi pe computer); artizanat (elemente artistice şi culturale 

ale artizanatului – artele textile, ţesutul şi producerea de bijuterii); arhitectura (arta creării clădirilor; 

observarea, planificarea şi construirea spaţiului).  

Observăm o paletă foarte largă a disciplinelor artistice, practicate în şcolile europene. Mai mult, 

este posibil ca unele şcoli să ofere toate ariile educaţiei artistice. 

În SUA, educaţia artistică presupune studierea a patru obiecte – Muzica, Drama, Dansul şi 

Artele Vizuale şi este prezentă din grădiniţă până în clasa XII, astfel, ca spre finele studiilor şcolare, 

cel puţin unul din genurile de artă menţionate să fie practicat în mod profesionist. În plus, raportul 

elaborat în 2010 „Nici un copil lăsat în urmă: un studiu asupra impactului educaţiei artistice”
3
, 

recomandă ca artele vizuale să fie la baza educaţiei în şcolile publice, iar educatorii din domeniul 

respectiv să primească resursele necesare pentru asigurarea unei educații de calitate în artele vizuale. 

Ne întrebăm, de ce este atât de importantă această educație prin artă, cu precădere cea predată în 

şcoală, la ciclul primar şi gimnazial? „Poate unicul motiv ar fi cel al deschiderii sufletelor spre cel mai 

important mod de cunoaștere și anume, cunoașterea sensibilă. În condițiile în care societatea de astăzi 

se bazează pe rațional, pragmatism, cercetare și știință, omul are nevoie să se afirme din punct de 

vedere sensibil, să-și valorifice spiritul întrecut de practicile rațiunii care, aproape îl sufocă. Astfel, 

arta vine tocmai a dezvolta partea sensibilă a vieții, pentru a echilibra lumea fiecăruia într-o societate 

tot timpul în mișcare și în plină evoluție” răspunde Mariela Bontaş
4
. Prin urmare, dacă n-ar exista arta 

şi educaţia prin intermediul acesteia, latura emoțională a lucrurilor ar fi accesibilă, probabil, doar la un 

nivel primitiv al cunoaşterii. O școală modernă, însă, trebuie să formeze un om complex care să 

stăpânească cunoașterea de orice gen. 

În această ordine de idei amintim şi opinia lui Herbert Read, care susține că „viața modernă în 

toată complexitatea ei, angajând profund raționalitatea în detrimentul sensibilității, duce la o 

dezechilibrare psihică a omului, rolul de „echilibrare” revenindu-i educației prin artă. Pentru că atunci 

când contemplăm o operă de artă, ne proiectăm pe noi înșine în forma acelei opere de artă și simțim 

într-un chip corespunzător”
5
.  

Aici facem şi o rezumare a celor mai benefice funcții ale fenomenelor artistice (conform M. 

Bontaş)
6
. Cu aceasta încercăm o elucidare mai completă a importanței primordiale a artei şi educaţiei 

prin artă nu doar pentru individ în parte, ci pentru întreaga societate și pentru toată istoria unei 

umanități:  

 arta realizează convergențe și reglări favorabile acceptării unui influx de informație; 

 arta favorizează inserția individului în societate în ansamblul ei și în contextul relațiilor 

interumane; 

                                                           
1 Arts and Cultural Education at School in Europe (document published by the Education, Audiovisual & Culture   

  Executive Agency). Eurydice, 2009 
2 Ibidem, pp. 23 - 24 
3 Sabol F. R., No Child Left Behind: A Study of Its Impact on Art Education. Purdue University, West Lafayette,   

  Indiana, 2010 
4 Bontaş M., Formarea spirituală prin artă. Iaşi: 3D Arte, 2007, p. 67 
5 Read H. Semnificaţia artei. Bucureşti: Meridiane, 1969, p. 40 
6 Bontaş M., Formarea spirituală prin artă. Iaşi: 3D Arte, 2007 
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 arta duce la identificarea factorilor generatori de tensiuni, dogmatism și angoasă; 

 arta permite valorificarea la un nivel superior a sentimentelor; 

 arta mărește cota de intercomunicare umană; 

 arta contribuie la valorificarea superioară a personalității; 

 arta potențează impulsul creator, inovația, invenția; 

 arta lărgește aria răspunsurilor la solicitările sociologice; 

 arta imprimă aspirații la nivele înalte de trăiri interioare; 

 arta invită la înțelegeri complexe ale condiției umane; 

 arta determină cunoașterea aspectelor estetice și intrinseci ale realității, descoperind omul, în 

toată complexitatea lui și întreg universul în cel mai mic detaliu. 

Așadar, arta este universală, pentru că se adresează întregii constelații psihice umane și 

reprezintă hrana interioară a tuturor, chiar dacă unii sunt mai puțin conștienți de acest lucru
1
. 

Din aceste considerente, astăzi se optează pentru învățământ fundamentat pe libertatea de 

expresie, afirmare şi creativitate, în scopul formării şi dezvoltării unei personalități armonioase care să 

nu ignore aspectul sensibil al lucrurilor. Anume educaţia artistică contribuie la faptul ca copiii să fie 

mai toleranți și mai deschiși, le promovează individualitatea, le susține încrederea personală, le 

stimulează exprimarea creativă și le îmbunătățește performanțele academice. Implicarea în arte a 

demonstrat creșterea performanței academice în toate domeniile, nu doar în cel al artei. Mai mult, 

artele, prin ele însele, sunt discipline de studiu recunoscute pentru modul în care promovează învățarea 

pentru copii cu nevoi diferite.  

Cultura artistică reprezintă, cu siguranţă, rezultatul educaţiei artistice şi este importantă nu doar 

pentru individ în parte, ci pentru întreaga societate. Suntem cert convinşi că un popor cultivat îşi dă 

întotdeauna aportul la perpetuarea valorilor autentice ale unei societăți și la promovarea principiilor de 

bază și a integrității valorice a culturii. În plus, prin intermediul educaţiei artistice se contribuie, în 

permanenţă, la îmbogățirea tezaurului valoric al societății şi anume educația artistică oferă acces la 

cele mai profunde bunuri. 

Prin urmare, învăţământul artistic reprezintă componenta cheie a întregului sistem de 

învățământ umanitar. Valoarea sa este cât se poate de actuală, întrucât nu se limitează la educația 

estetică și dezvoltarea gustului artistic, dar generează în mod activ o viziune umanistă, mentalitate 

tolerantă şi favorizează activitatea creatoare. 

Învăţământul artistic are un aspect deschis, indisolubil legat de întregul sistem de instruire și 

educație, actualizându-se atât în domeniul formării valorilor umane, cât și în cel al conservării și 

reproducerii tradițiilor culturale și a spațiului național civilizat în plenitudine. 

Extrem de important se prezintă faptul că cultura tradițională este îndreptată spre funcționarea 

rezonabilă a societății și a instituțiilor publice, și, prin urmare, se opune tendințelor distructive în 

societate. 

Rolul prim în acest sens revine comunităţii pedagogice, obligată să înfrunte tendințele 

distructive. Prin urmare, sporeşte și mai mult importanța, calificarea şi experiența de viaţă a 

educatorului. El vine să direcţioneze respectarea și conservarea normelor și standardelor adecvării 

sociale și culturale, ierarhia valorilor morale și estetice. 

În astfel de circumstanțe, anume sistemul învăţământului artistic, fie şi într-o măsură modestă, 

păstrează și transmite nu doar tradițiile culturii autentice, dar, de asemenea, şi atitudinea normală, 

constructivă și creativă faţă de viaţă. Anume, graţie asimilării tradițiilor culturii mondiale – încet, cu 

diferite grade de succes, dar constant – se schimbă gândirea noilor generaţii, ierarhia valorilor, și, în 

cele din urmă – mentalitatea, în general. 

Or, învăţământul artistic constituie una din componentele esenţiale ale spaţiului educaţional, 

necesară pentru educarea unui viitor demn al națiunii, unei generații moral intangibile, care, deşi nu 

oferă rezultate rapide, apropie perspectivele construirii unei societăți civilizate. 

În conchidere: doar prin promovarea valorilor în societatea de azi, vom putea asigura un viitor 

promițător în societatea de mâine. 

 

 

                                                           
1 Ibidem, pp. 26 - 27 
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INCLUZIUNEA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU AUTISM ÎN ȘCOALĂ 

 

VRABIE Silvia, doctorand, lector universitar,  

Universitatea de Stat ,, Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul  

 

 Abstract:  Autism is one of the most serious childhood diseases that hinder development. The 

child is hardly autonomous. Limp in emotionally: often has too many emotions, or not enough. 

Intelligence is not reached, only that it can not serve because of its closure to the outside world. Can 

become competent in areas where features. Increases dizamonic, parts of his personality remain 

underdeveloped, while others exceed normal. Arguably keeps most of his life a certain fragility of 

nature and that needs to be supported by an environment to understand it and accept it.  

Person with autism is part of society. We can not exclude, we can not hide it, does not need our 

pity, but our support, allowing him to live with his peers, as part of the community. For a person with 

autism to socialize is important to receive the personalized intervention and participate in group 

activities. Access to education has made it possible for every child, for every person with autism in the 

family and in kindergarten, in school, in social groups in the local community.  

School  is the main court of the child's social, school integration is a customization of the 

process of social integration of this category of children, a process that is fundamental in facilitating 

further integration into community life by forming behaviors and attitudes of skills and the favorable 

qualities of this process.  

 The main reason for promoting attendance at schools by normal children with autism is to 

enhance their ability to learn from interaction with others and to promote their participation in 

community life. Often these children are excluded from community life. Whether you are hiding in the 

house if it looks different because of fear and / or superstition. Often their needs are not recognized 

and are considered not contribute very little to the community. But this isolation the child's ability to 

learn, grow and develop in the native potentialities. Thus, double disadvantage! Local school is the 

main way to ensure the inclusion of all children in society. 

 

Educaţia a avut  întotdeauna o importanţă primordială în viaţa copiilor, fie că aceştia prezintă o 

dezvoltare tipică, fie că sînt cu nevoi speciale. Datele statistice indică creşterea morbidităţii copiilor în 

general, creşterea procentului de tulburări şi deficienţe neuropsihomotorii, ceea ce demonstrează că 

problemele legate de educaţie devin pe zi ce trece tot mai complicate şi stringente. În acest context e 

necesar de a menționa, că pe parcursul dezvoltării societății umane au fost mai multe încercări de a 

aborda problema persoanelor cu CES la general, și a copiilor cu autism în particular prin prisma 

necesității includerii depline a acestor persoane în societate. 

Educaţia incluzivă este caracteristica calitativă a sistemului de educaţie deschis, flexibil, adaptat 

necesităţilor persoanei, politicile şi practicile căruia sînt axate pe cooperare, parteneriat şi relaţii 

umane pozitive. Ea este văzută ca o abordare prin care se răspunde în mod adecvat la diversitatea 

nevoilor tuturor copiilor pentru a combate riscurile de excluziune şi a asigura tuturor dreptul 

fundamental la o educaţie de calitate, şanse egale şi dreptul la participare socială. Educaţia incluzivă 

are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea învăţării şi participarea în 

egală măsură a tuturor copiilor, atenţie specială acordându-se celor din familii cu grad ridicat de 

vulnerabilitate sau cu risc de excluziune şi marginalizare. Este o abordare strategică, concepută pentru 

a facilita succesul în învăţare pentru toţi copiii şi la toate nivelurile de educaţie. Scopul educaţiei 

incluzive este de a le permite atât cadrelor didactice cât şi copiilor să se simtă în largul lor atunci când 

au de a face cu diversitatea şi să o considere mai degrabă o provocare decât o problemă, cu o 

oportunitate şi nu un factor de blocaj. 

În contextul celor menționate anterior, un loc aparte și deosebit de important este și incluziunea 

educațională a copiilor cu autism.  

Copiii cu autism se include și ei în categoria copiilor cu cerințe educaționale. Dacă ne referim la 

noțiunea de” Copiii cu cerinţe  educaţionale speciale”, ei sunt acei copii a căror cerinţe (nevoi) 

speciale sunt de natură educaţională şi derivă în principal din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de 

limbaj, socio-afective şi de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Pot fi 
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cuprinşi în categoria copiilor cu CES şi unii copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale, precum şi anumiţi 

copii/elevi ce prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară.
1
”  

Orice copil/elev poate avea autism într-o perioadă sau alta a şcolarităţii sale, pe diverse perioade 

de timp şi la diferite nivele de solicitare a unui sprijin suplimentar. 

Pînă nu demult, referindu-ne la incluziunea şcolară a copiilor cu CES, aduceam ca exemplu 

ţările  europene avansate. Astăzi, însă, afirmăm cu toată certitudinea şi în cunoştinţă de cauză, putem 

prezenta  exemple proprii – cele ale unor şcoli care au încercat şi au reuşit să răspundă provocărilor 

timpului, să se transforme pentru a oferi asistenţă educaţională unor anumite categorii de copii
2
. 

În sfera CES pot fi incluse următoarele categorii de persoane ( potrivit OCDE -Organizația 

pentru Cooperare și Dezvoltare Economică):
3
  

Categoria A – se referă la cerinţele educaţionale ale elevilor cu dizabilităţi. Din punct de vedere 

medical, aceste cerinţe sunt considerate de regulă ca derivate din tulburări organice. 

Categoria B - se referă la cerinţele educaţionale ale elevilor, care au dificultăţi de învăţare şi 

care nu apar în mod evident direct legat de factori care pot justifica includerea în categoria A sau C. 

Categoria C - se referă la cerinţele educaţionale ale elevilor, care sunt considerate ca fiind în 

primul rînd rezultatul unor factori socio-economici, culturali sau lingvistici. 

Analizînd toate aceste categorii, putem remarca că,  copiii autiști se pot include în toate cele trei 

categorii menționate anterior, indiferent dacă au urmat un program de recuperare sau  nu. 

În continuare referindu-ne la incluziunea educațională a copiilor cu autism, Dr. Lovaas
4
 

transformă întrebarea: „Şcoli normale sau şcoli speciale?” în ,, copii mai avansaţi sau copii cu 

capacităţi mai reduse decât copilul în cauză?”. Aceasta consideră dr.Lovaas ca fiind reala 

problematică a integrării copilului cu autism într-un colectiv: ,,Încercaţi să includeţi copilul într-o 

clasă în care sunt mai mulţi copii normali sau o mixtură de copii, unii mai avansaţi alţii nu”.  

Ceea ce sugerează Lovaas este să oferim copilului cu autism un cadru „normal”, normalitatea 

fiind privită din punct de vedere statistic, în care există o diversitate de interacţiuni, fiecare conflict 

dintre colegi fiind o şansă de a-l învăţa pe copilul autist să facă faţă problemelor reale şi să lege 

prietenii. 

Trebuiede menționat faptul că în procesul de incluziune a  acestor copii în şcoală trebuie să aibă 

punctul de plecare coeficientul de inteligenţă/vârsta mentală a copilului şi nu vârsta cronologică. 

Simptomele autiste nu se referă la ceea ce ştie să facă copilul, ci coeficientul de inteligenţă/vârsta 

mentală sunt indicatoare care reflectă acest lucru. Simptomele autiste se pot combina cu toate tipurile 

de coeficient de inteligenţă. Vârsta mentală şi severitatea simptomelor autiste sunt indicatori pe baza 

cărora se pot face prognoze asupra integrării în şcoală. Cu cât vârsta mentală este mai mare şi 

simptomele autiste sunt mai uşoare, cu atât şansa integrării este mai mare. 

Pentru a se putea acomoda cu mediul în care învață/trăieşte, copilul autist trebuie să simtă că 

este acceptat într-un mediu, grup care îl integrează necondiţionat.  

Pentru o bună incluziune şcolară a copiilor cu autism, sunt foarte importante următoarele 

aspecte:  

 oferirea aceloraşi oportunităţi tuturor copiilor; 

 cerinţe apropiate de cele pentru ceilalţi copii (având în vedere şi nivelul de dezvoltare al 

copilului);  

 cerinţe clare, structurate, simple;  

 acordarea timpului suplimentar pentru oferirea unui răspuns;  

 oferirea ajutorului doar când e absolut necesar;  

 recompensarea copilului, precum şi al celorlalţi copii, care interacţionează cu el;  

 completarea fişei de observaţie zilnică;  

 întâlniri regulate cu părinţii (zilnic) şi terapeuţii (cel puţin o dată la 2 săptămâni) copiilor,  

pentru evaluarea progreselor  copiilor, identificarea punctelor tari şi slabe, stabilirea 

                                                           
1 Didactica Pro. Aspecte ale educației copiilor cu necesități  special. Nr.1(11). Chișinău:2002.p.7  
2 Bolboceanu A. ș.a.Inclusiv Eu. Studiul eficienței experiențelor de incluziune a copiilor cu CES, dezvoltate în instituțiile de învățământ 

general din Republica Moldova. Chișinău: Centrul de zi,,Speranța”.2010,p.38 
3 Vrășmaș T. Incluziunea școlară a copiilor cu cerințe educative speciale, Aspirații și realități. București:UNICEF. Ed.VANEMONDE. 2010, 

p.34 
4 Lovaas  I. Teaching Developmentally Disables Children. 1981,p.167 
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obiectivelor pentru perioada următoare, discutarea dificultăţilor, metodelor care facilitează 

învăţarea.
  

Beneficiile pentru copilul autist în cadrul incluziunii şcolare cuprind dezvoltarea abilităţilor 

sociale în compania copiilor „normali”, cu dezvoltare tipică în vederea unei mai bune funcţionări, 

posibilitatea adaptării la un grup de copii şi creşterea încrederii în sine. Beneficiile pentru ceilalţi 

constau în creşterea toleranţei la diversitate, îmbunătăţirea procesului de înţelegere şi conştientizare a 

diferenţelor şi asemănărilor dintre oameni şi prevenirea dezvoltării unor stereotipii negative în legătură 

cu persoanele cu autism
1
.   

Dacă analizăm  literatura de specialitate remarcăm faptul că „Incluziunea” se referă la faptul că 

oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca 

un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul 

serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor 

societăţii”
2
.   

După cum este specificat și în Declaraţia de la Salamanca
3
 (1994)  se stipulează: ”Principiul 

fundamental al şcolii incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este 

posibil, indiferent de dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între 

ei”. Deci, în contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de 

asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi, mai ales, de 

asigurarea unei educaţii de calitate, accentul punîndu-se pe necesitatea ca sistemul  educaţional şi 

şcolile să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde  diversităţii copiilor şi nevoilor ce 

decurg din acestea. 

Observabil este faptul că Şcoala Incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării şcolii, pentru a 

oferi acces necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel 

încât să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele între grade de reuşită şcolară, să asigure o 

educaţie eficentă pentru toţi
4
.  

De aceea, termenul  de incluziune a fost introdus pentru a descrie mai bine calitatea 

învăţământului oferit elevilor în cadrul unui mediu integrat. Pentru ca aceşti copii să fie incluşi 

complet este necesar ca ei să ia parte în mod activ şi total la viaţa şcolară, să fie consideraţi membri 

valoroşi ai comunităţii şcolare şi totodată membri cu drepturi depline.  

Forumul Mondial pentru Educaţie, de la Dakar din aprilie 2000 a analizat eforturile depuse în 

cursul deceniului ce a urmat după Conferinţa Mondială de la Jomiten privind Educaţia pentru Toţi, dar 

a stabilit şi ţinte noi. Obiectivele specifice stabilite la Dakar, care vizează asigurarea „accesului tuturor 

copiilor la învăţământul obligatoriu gratuit şi la o educaţie de calitate până în anul 2015” nu pot fi 

atinse fără o atenţie specială acordată copiilor care pot fi excluşi din sistemul educaţional sau 

marginalizaţi din cauza dificultăţilor aparente cu care se confruntă. O categorie aparte de beneficiari ai 

incluziunii educaționale specificate în aceste acte normative sunt și elevii cu autism. 

Pentru a răspunde nevoilor acestor elevi: 

”…Sistemele de învăţământ trebuie să fie incluzive şi să caute în mod activ să cuprindă copiii 

care nu merg la şcoală şi să răspundă cu flexibilitate la situaţiile şi nevoile tuturor elevilor…” 

Un  rol deosebit de important, îi mai revine și cadrului didactic. El este cel care trebuie să creeze 

climatul psihologic favorabil pentru dezvoltarea fiecărui copil. Fiind o persoană pregătită şi flexibilă, 

el trebuie să se apropie de sufletul fiecărui educabil, pentru a-l susţine şi a-l promova. Tipologia 

dificultăţilor fiind variată şi manifestîndu-se în mod diferit de la caz la caz, solicită cadrului didactic 

adaptabilitate, toleranţă, acceptarea fiecărui copil, indiferent de faptul dacă este sănătos sau în 

dificultate
5
.  

Educaţia incluzivă este o strategie ce poate contribui la scopul ultim de a promova o societate 

incluzivă, care să ajute toţi copiii, indiferent de sex, vârstă, etnie sau dificultate,  să participe în 

societate şi să-şi aducă propria contribuţie la dezvoltarea ei. Diferenţele sunt respectate şi valorizate. 

                                                           
1 Integrarea şcolară a copilului cu autism. Asociatia Autism Transilvania.Cluj –Napoca: 2011. p.5 
2 Popovici D. Elemente de psihopedagogia integrării. Editura:PRO HUMANITATE.1999, p.18 
3 Declarația de la Salamanca. Spania:7-10, 1994 
4 Gherguț A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe educative speciale.Iași: Polirom. 2001, p.31 
5 Didactica Pro. Aspecte ale educației copiilor cu necesități  special. Nr.1(11). Chișinău:2002.p.10 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

295 

 

Trebuie să se recunoască şi să se valorizeze diferenţele interindividuale, ca parte din procesul de 

incluziune
1
.  

După cum menționa și  Ainscow
2
,, învăţământul incluziv trebuie să se adreseze tuturor elevilor; 

învăţământul incluziv necesită mobilizarea pentru eliminarea barierelor din calea învăţării şi are în 

vedere participarea oricărui elev sau tânăr, nu doar a acelora despre care se spune că au nevoie de 

un sistem de învăţământ special; incluziunea se referă în egală măsură la participarea cu drepturi 

depline indiferent de rasă, clasă socială, sex sau condiţie socială - precum sărăcia”. 

La baza educaţiei incluzive se află principiul potrivit căruia educaţia constituie un aspect 

fundamental pentru dezvoltarea indivizilor şi a societăţilor. În ultimii cincizeci de ani, comunitatea 

internaţională a contribuit la crearea unei viziuni asupra educaţiei care nu mai este considerată un 

privilegiu pe care îl au doar unele pesoane, ci un drept al tuturor. Educaţia incluzivă constituie unul 

dintre procesele fundamentale prin care este pusă în practică această viziune, deoarece are în centrul 

demersurilor sale grupurile care au fost excluse de la educaţie. În acest sens, potrivit Declaraţiei 

Mondiale privind Educaţia pentru Toţi, educaţia incluzivă constituie una dintre strategiile cheie în 

abordarea problematicii marginalizării şi excluderii din procesul educaţiei. 

Educaţia incluzivă este un proces prin care se urmăreşte să se răspundă unor nevoi diverse ale 

elevilor prin sporirea participării acestora la procesul învăţării şi comunicării, reducând formele de 

excludere din educaţie. Abordările recente în educaţia incluzivă evidenţiază faptul că aceasta este în 

primul rând o reformă în educaţie şi nu o chestiune care vizează doar plasarea elevului şi tipul 

instituţiei în care este şcolarizat acesta. 

Incluziunea pune accent pe: schimbările din şcoală; beneficiile aduse elevilor prin faptul că îi 

include pe toţi; sprijinul informal şi expertiza şcolilor de masă; un bun act al predării pentru toţi elevii. 

Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor elevilor, tinerilor şi adulţilor, mai 

ales ale celor în pericol de marginalizare şi excluziune.  

Deciziile şi acţiunile întreprinse la scară naţională demonstrează atenţia sporită acordată 

problemei incluziunii persoanelor cu CES de societate, dar şi de autorităţile Republicii Moldova. 

Principiul dreptului egal la educaţie este legiferat în numeroase acte normative naţionale (legi, strategii 

şi planuri de acţiune), care confrmă tendinţa spre democratizarea continuă a societăţii, spre respectarea 

drepturilor omului şi spre oferirea unei educaţii de calitate fecărui copil, inclusiv celor cu autism. 

Astfel, la 9 iulie 2010 Republica Moldova a ratificat Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități (CONUDPD). În urma acestei ratificării au fost elaborate și aprobate mai 

multe acte normative și de reglementare privind incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități sau 

cu cerințe educaționale speciale (CES). Printre acestea vom enumeră unele din ele ca: Legea pentru 

aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013) nr. 169 din 09.07. 

2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.10.2010, nr. 200-201, art. 660) 
3
; Strategia 

consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015, aprobată prin ordinul ministrului 

educaţiei nr. 849 din 29 noiembrie 2010
4
 ; Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, din 30 martie 2011
5
 ; Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în R. Modova pentru 

anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea nr. 523 din 11 iulie 2011 (Monitorul oficial al R. Moldova, 

2011, nr. 114-116, art. 589)
6
. 

Oamenii se nasc egali, însă ceea ce îi diferenţiază pe parcursul vieţii sînt oportunităţile de care 

beneficiază. O societate desăvîrşită oferă fecărui cetăţean posibilităţi de afirmare. Copilul cu autism se 

poate realiza doar într-o societate unde “...dizabilitatea şi abilitatea devin posibilităţi”
7
. 

Educaţia incluzivă este cea care oferă şanse egale tuturor copiilor. Graţie acesteia învăţămîntul 

general devine accesibil şi copiilor cu autism. Educaţia incluzivă vine să răspundă cerinţelor educative 

                                                           
1 Vrășmaș E.Strategiile educației incluzive, în Educația integrată a copiilor cu handicap.Editura: UNICEF&RENINCO.1998, p.27 
2 Dezvoltarea practicilor incluzive în școli. Ghid managerial.București: UNICEF.1999, p.23 
3 Strategia de incluziune socială  a persoanelor cu disabilități (2012-2013). În Monitorul oficial, 12.10.2010, Nr.200-201, art.Nr. 660 
4 Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, nr. 849 din 29 
noiembrie 2010 
5 Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, din 30 martie 2011 
6 Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în R. Modova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea nr. 523 din 11 iulie 2011 
(Monitorul oficial al R. Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 589) 
7 Bolboceanu A. ș.a.Inclusiv Eu. Studiul eficienței experiențelor de incluziune a copiilor cu CES, dezvoltate în instituțiile de învățământ 

general din Republica Moldova. Chișinău: Centrul de zi,,Speranța”.2010,p.40 
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speciale prin individualizarea  procesului  instructiv-educativ, prin asigurarea accesului la educaţie 

tuturor copiilor.  

În recentele actele normative și de reglementare privind incluziunea educațională a copiilor cu 

dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale, se stipulează clar dreptul tuturor copiilor la educaţie, 

fiind nominalizate categoriile beneficiarilor educaţiei incluzive, cu indicarea mai multor categorii ce 

prezintă cerinţe educative speciale, inclusiv şi copiii cu autism. 

Astfel, Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, este recunoscută drept 

primul instrument juridic obligatoriu care vizează direct drepturile şi libertăţile persoanelor cu 

dizabilităţi, oferind un nivel de protecţie fără precedent, stabilind standarde universale minime de 

acţiune, precum si paşi concreţi care ar asigura incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în toate 

domeniile de activitate. Articolul 24 al Convenţiei care se referă la educaţie, merită o atenţie aparte, 

deoarece se stipulează dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie: 

1. Statele Părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi la educaţie. În vederea realizării 

acestui drept fără discriminare şi cu respectarea principiului egalităţii de şanse Statele Părţi vor asigura 

un sistem educaţional incluziv la toate nivelele de instruire continuă.   

2. Pentru realizarea acestui drept, Statele Părţi vor asigura că: 

3. Persoanele cu dizabilităţi nu sunt excluse din sistemul general de educaţie pe criterii de 

dizabilitate, iar copiii cu dizabilităţi nu sunt excluşi din învăţămîntul primar gratuit şi obligatoriu sau 

din învăţămîntul secundar din cauza dizabilităţii; 

4. Persoanele cu dizabilităţi au acces la învăţămînt gratuit general, primar şi secundar 

calitativ, avînd posibilităţi egale cu alţi membri ai comunităţii în care locuiesc; 

5. Se asigură adaptarea rezonabilă a condiţiilor la nevoile individuale;  

6. Persoanele cu dizabilităţi primesc sprijinul necesar în cadrul sistemului general de educaţie, 

pentru a li se facilita o educaţie eficientă
1
.  

„Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020”, 

aprobat prin Hotărârea nr. 523 din 11 iulie 2011, constituie un moment de cotitură istorică pentru 

sistemul educațional din țară, și pentru situația copiilor cu dizabilități, în mod special.  

Documentul stabilește cadrul conceptual al educației incluzive, bazîndu-se pe necesitatea de a 

schimba și adapta continuu sistemul educațional național pentru a răspunde diversității copiilor și 

nevoilor ce decurg din aceasta. Implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive va 

contribui la realizarea misiunii prioritare a învățămîntului – aceea de a asigura șanse egale și acces la 

educație de calitate pentru fiecare copil, tînăr și adult, la toate nivelurile și treptele sistemului de 

învățămînt
2
. 

Astfel, prin ratificarea celor mai importante tratate internaţionale în domeniul drepturilor omului 

statul şi-a asumat angajamentul de a asigura respectarea drepturilor oricărei persoane, inclusiv 

persoanelor cuautism. 

Pentru elucidarea cît mai amplă a tuturor aspectelor subiectului supus cercetării, la studiu am 

cercetat care este situația incluziunii educaționale a copiilor cu autism în orașul Cahul. Astfel am 

remarcat că singura instituţie de învăţământ primar din oraşul Cahul unde se aplică un program 

educaţional, corecțional și terapeutic pentru copiii cu autism este Şcoala primară „Alexandru 

Donici”. Mai sunt și alți  4 copii autiști  incluși în învățămîntul general în raionul Cahul, dar cu care 

nu se lucrează individual, nefiind însoțiți de un cadru didactic de sprijin. 

Experiența ne arată că toate încercările de integrare a copilului cu autism în școala de cultură 

generală au demonstrat că nu s-a găsit încă formula care să conducă spre un real succes în școlarizarea 

copilului cu autism. 

Într-o clasă din școala de cultură general, problemele de adaptare generate de autism, îl 

condamnă pe elev să devină, veșnicul elev din ultima bancă, ținta tuturor ironiilor și a nedreptăților din 

partea colegilor. Astfel, programa școlară, prea complex pentru ei, atitudinile celor din jur, 

neînțelegerea executării unor sarcini a căror finalitate nu prezintă interes, nu fac decît să adîncească și 

mai mult prăpastia adaptării și integrării școlare. 

                                                           
1 Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, art.24 
2 Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în R. Modova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărârea nr. 523 din 11 iulie 2011 

(Monitorul oficial al R. Moldova, 2011, nr. 114-116, art. 589) 
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Acești copii prezintă cele mai mari probleme sub aspectul incluziunii . Una dintre primele 

probleme cu care se confruntă copiii cu autism în realizarea dreptului la educaţie în cadrul sistemului 

general de învăţămînt constituie accesul limitat din cauza neacceptării, neinformării și nepregătirii 

sufieciente a specialiștilor/ profesorilor, de a lucra cu această categorie de copii cu  autism. O altă 

problemă cu care se confruntă acești copiii  sunt și lipsa cadrelor didactice de sprijin, care este una 

foarte stringentă. O problemă majoră, constituie indiferenţa societăţii vis a vis de problemele acestei 

categorii de persoane. În cele mai multe cazuri aceşti copii îşi fac studiile la domiciliu, fapt prin care 

sunt excluşi din societate, iar studiile la domiciliu, nu sunt cele mai eficiente. Din acest considerent, 

aceştia întîmpină mari dificultăţi la accederea în învăţamîntul superior, reintegrarea în societate şi în 

consecinţă, la angajarea în cîmpul muncii.  

Analiza datelor statistice pentru ultimii ani remarcă tendinţa de creştere permanentă a numărului 

de persoane cu autism. 

În medie, în lume unul din 110 copii este afectat de autism. Conform datelor raportului 

Centrului Mondial de Control al Maladiilor (CDC) pentru 2009, la fiecare 20 de minute este înregistrat 

un caz nou de autism, astfel 67 de copii pe zi sunt diagnosticați cu autism. 

În Republica Moldova, ultimele statistici ale Ministerului Sănătății arată că la evidența 

medicilor se află 157 de persoane care suferă de autism, dintre care 144 de copii. Cu toate acestea, 

Organizația părinților și copiilor „SOS Autism” 
1
din Chișinău,  susține că în realitate datele statistice 

sunt mult mai mari, iar autoritățile neglijează persoanele cu această maladie, deoarece, până în prezent, 

nu există niciun centru de stat dotat pentru necesitățile lor.  

În concluzie menţionăm că respectarea diferenţelor umane şi acceptarea persoanelor cu 

dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane constituie un element important al Convenţiei ONU 

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Acest principiu completează ideea de toleranţă prin 

acceptarea ideii egalităţii, indiferent de forma de dizabiilitate, care nu este privită ca o cauza de 

capacitate redusă, ci ca un rezultat firesc al diversităţii umane.  

Incluziunea educaţională este un proces cu beneficii pentru copiii cu autism, pentru familiile 

acestor copii, pentru toţi copiii care învaţă în  şcoala incluzivă şi pentru întreaga societate. 

Analiza literaturii de specialitate ne permite să facem următoarele concluzii cu referire la 

incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități și a celor cu autism,  în învățămîntul general: 

 Diversitatea a devenit o caracteristică esenţială şi în acelaşi timp o provocare pentru şcoala 

de masă, pentru cadrele manageriale şi pentru cadrul didactic; 

 Acceptarea diversităţii circumscrie educaţia incluzivă, care presupune îndepărtarea sau 

diminuarea barierelor de orice tip din calea învăţării şi participarea în egală măsură a tuturor copiilor, 

facilitarea succesul în învăţare pentru toţi copiii şi la toate nivelurile de educaţie; 

 Incluziunea şcolară a copiilor cu autism este un proces complex, care solicită un efort 

deosebit din partea tuturor actorilor implicaţi; 

Pentru reuşita incluziunii educaţionale a copiilor cu autism este nevoie de: 

 disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice de a susţine învăţământul incluziv prin 

activităţile desfăşurate cu colectivul claselor pe care le au în primire; 

  perceperea adecvată şi acceptarea copiilor cu autism de către cadrele didactice; 

 acceptul părinţilor care au copii în clasele unde se practică incluziunea - acest fapt evită 

posibile stări de tensiune sau conflict care se pot ivi pe parcurs; 

 posedarea de către cadrele didactice a metodologiei abordări diferenţiate a categoriilor de 

copii din clasă. 

Factorii care facilitează incluziunea la nivelul şcolii se axează pe trei dimensiuni: cultura, 

politica/strategia şi practica. Orice proiect de schimbare/dezvoltare  a orientării incluzive la nivelul 

şcolii trebuie să acorde atenţie fiecărei dimensiuni în parte şi tuturor dimensiunilor luate împreună 

pentru a obţine un grad mai înalt de incluziune. Dar, la etapa actuală se constată o subestimare a 

importanţei dimensiunii cultura în managementul procesului incluziunii educaţionale ceea ce duce la 

diminuarea eficienţei şi eficacităţii respectivului proces. 

                                                           
1 http://www.timpul.md/articol/autismul-intre-disperare-i-intolerana-societaii-42945.html.vizitat la data de : 5.05.2016 
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Percepţia de către fiecare cadru didactic a rolului său în procesul incluziunii educaţionale, 

acceptarea copiilor cu cerinţe educative speciale, acceptarea procesului incluziunii copiilor cu autism 

în şcoala de masă  sînt părţi componente a culturii şcolii şi factori determinanţi în reuşita incluziunii. 

Incluziunea copiiilor cu autism este un proces cu beneficii pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale, inclusiv și pentru copiii cu dizabilități, pentru familiile acestor copii, pentru toţi copiii care 

învaţă în şcoala incluzivă şi pentru întreaga societate. 
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NOI PERSPECTIVE EDUCAȚIONALE DE CONTRACARARE A MANIPULĂRII, ÎN 

CONTEXTUL ACTUALELOR RELAŢII PĂRINŢI ȘI ADOLESCENȚI – 

REPREZENTANȚII AI STRUCTURII SOCIO-MILITARE 
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Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 

 

Abstract: Interpersonal relationships are varied and complex, being determined largely by 

individual psychological peculiarities of personality, social media contacts, purposes and goals that 

are differently motivated. Variability of vital situations requires the use of various interaction 

mechanisms and techniques for achieving desired goals, maintaining already formed attitudes and 

images, or creating them. 

Why do people use manipulation, if the desired result can be achieved by other means - through 

open pressure or by simple understanding? The trick lies in the desire ”to kill two birds with one 

stone”: 

1. To get what you want and at the same time, keep your positive self-image in terms of social 

norms; 

2. To get what you want and simultaneously to avoid, if possible, anger (dissatisfaction, grief, 

revenge, etc.) from the hierarchically superior structure. 

 

Fenomenul manipulării este destul de bine cunoscut de către psihologi, fiind studiat de E. 

Fromm, E. Bern, M. Djeims, D. Djongvard, U. Novac, V. Kapponi, E. Sostrom, V. Satir, A. B. 

Dobrovici, E. L. Doțenco, etc. Există mai multe definiţii ale noţiunii de manipulare, una dintre cele 

mai comulative, după părerea noasta, este definiţia formulată de către E. L. Doțenco: „Manipularea – 

este un tip de intervenţie psihologică, utilizat cu scopul atingerii unui caştig unilateral, prin 

                                                           
1 Valeriu BULAT, maior, magistru în psihologie, Locțiitor șef catedră științe umanistice - lector universitar (nivelul I), Facultatea 

administrație publică, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
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intermediul îndemnării/motivării ascunse a unei alte persoane, spre realizarea unor anumite 

acţiuni”.
1
 

Omul nu se naşte fiind manipulator, acesta este rezultatul interacţiunii lui cu mediul social, 

învăţării sociale. Căile și procedeele de manipulare sunt infinite și în acest context prezintă interes 

analiza celor mai importante cauze ale manipulării:  

 Cauza principală a manipulării, după părerea lui Fritz Perlz, constă în conflictul permanent 

dintre încrederea în sine însăşi și încrederea în ceilalţi oameni. Subiectul niciodată nu se încredințează 

sie însăși în totalitate, dar totodată, conştient sau inconştient, el nu se încredinţează și altora. În acest 

sens, manipularea este folosită pentru a controla interlocutorul, ca în final să devină posibilă 

încredinţarea lui
2
.  

Neîncrederea în altul, conduce la definirea unui set de reguli, restricţii cu scopul de a dirija 

activitatea subiectului, pentru a-l face să acţioneze strict în conformitate cu anumite indicaţii. 

Neîncrederea în sine, generează intenţia de a caută susţinere și sprijin din partea altor persoane de 

încredere, de autoritate cu scopul de a restitui încrederea pierduta. Conform părerii lui Everett 

Sostrom, toate acestea sunt rezultatul influențelor educaţionale. La fel și adolescentul, învaţă a nu se 

încredinţa sie însăşi, să se autocontroleze și să se autoverifice permanent
3
. 

 Erich Fromm drept cauză a manipulării indică dragostea. Dorinţa de a iubi și a fi iubit, 

generează tendinţe iluzorii de a fi perfect, pentru a merita dragostea altuia. În situaţii de acest tip, 

manipulatorul încearcă să substituie dragostea prin putere, dominare asupra unei alte persoane
4
.  

 Existenţialistul Джеймс Бьюдженталь considera drept cauză a manipulării, incapacitatea 

umană generată de nedeterminarea mediului, de existența care îl face pe subiect să refuze controlul 

după situaţie și să accepte poziţia de obiect al influențelor externe, poziţia vitală fatalistă. 

Conştientizînd imprevizibilitatea vieţii proprii, subiectul devine inert, depresiv, transformîndu-se în 

obiect al influențelor, fapt care intensifică și mai mult incapacitatea lui primară
5
.  

 Conform părerii lui Eric Berne, frica în fața greutăţilor, situaţiilor complicate, la fel 

predispune către manipulare. În comunicare cu alţi subiecți, manipulatorul foloseşte diferite ritualuri, 

încercînd din toate forţele să evite intimitatea în relaţii și situaţiile dificile
6
.  

 Albert Ellis considera că la baza manipulărilor, stă necesitatea de a fi acceptat de către toată 

lumea, care la rîndul ei, condiţionează tendinţa persoanei de a conveni tuturora. Manipulatorul nu este 

orientat să fie cinstit și sincer cu cei din jur, prin intermediul oricăror mijloace el tinde să le convină 

tuturora, fiind dirijat de această axiomă de viață
7
.  

Variabilitatea cauzelor manipulării este mult mai mare, aici fiind numite cele mai semnificative 

împrejurimi. Prin manipulare putem subînţelege ceva mai mult decît un simplu „joc” descris de Eric 

Berne
8
. Manipularea poate fi reprezentată ca un sistem de jocuri, ca un stil de viață. Un singur joc 

poate fi folosit cu scopul evitării situaţiilor complicate, nedorite, sistemul de jocuri însă, constituie 

scenariul vieţii care reglementează tot sistemul interacţiunilor cu lumea. Manipularea în aşa mod, este 

calificată ca un mod de viață, o filozofie vitală orientată spre exploatarea și controlul „Eului” și al 

celor din jur.  

De rînd cu impunerea, presingul, umilirea, manipularea poate fi referită la un atentat asupra 

personalităţii umane, avînd un efect distructiv reciproc atît pentru manipulator, cît și pentru cel 

manipulat.  

Nu oricare îndemn inevitabil generează manipularea, ci numai acela care impune adresatului 

scopuri noi, pe care el nu le-a preconceput iniţial. Manipularea se deosebeşte de celelalte influențe 

psihologice, prin caracterul său ascuns: sunt ascunse nu numai scopurile, intenţiile sau interesele părții 

active, dar și însăşi faptul urmăririi unor alte scopuri în afară de cele declarate. Caracterul ascuns al 

intervenţiei manipulative se manifestă la fel și prin ascunderea sau denaturarea informaţiilor care ţin 

                                                           
1 Auger M. T, Boucharlat C., Eleves „difficiles”, profs en difficulte, chronique sociale. Lyon, 1999, p. 137 
2 Fritz Perls, Gestalt Approach and Eye Witness to Therapy. Science and Behavior Books, 1973, p. 39 
3 Everett Sostrom, Man, the manipulator: the inner journey from manipulation to actualization. Abingdon Press, 1967, p. 156  
4 Erich Fromm, Nature of Man (Problems of Philosophy). Paperback, 1968, p. 132 
5 Джеймс Бьюдженталь,  с англ. А. Б. Фенькo, Hаука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической 

терапии, Издaтельcтво: Независимая фирма „Класс”, Москва, 1998, с. 236  
6 Eric Berne, A Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis. Mass Market Paperback, 1979, p. 192 
7 Albert Ellis, Cum să te simți mai bine, să te faci mai bine, să rămîi mai bine. Ed. Trei, 2015, Colecția: Psihologie practică, p. 125 
8 Eric Berne, Games People Play. Published in 1964, p. 127 
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de situaţie, iar în unele cazuri, și prin crearea unor informaţii noi, introducerea unor subiecte noi 

pentru discuţie. Intenţia de a manipula, are şanse reale la succes, doar în cazul cînd adresatul nu 

conştientizează scopul final al manipulatorului, în caz contrar, această intervenţie nu mai poate fi 

considerată manipulativă
1
. 

Pentru manipulare, este foarte important de a crea interlocutorului iluzia independenței lui de 

influențele din afară, independenței în deciziile primite și acţiunile realizate. 

Impunerea ascunsă a subiectului spre realizarea anumitor acţiuni se face datorită:  

 Motivării suplimentare a interlocutorului pasiv;  

 Impunerii motivelor suplimentare care schimbă comportamentul interlocutorului pasiv;  

 Capacităţii interlocutorului activ de a inventa scopuri noi pentru cel pasiv și de a-l stimula 

spre realizarea lor.  

Manipularea este o iscusită intervenţie în comportamentul altei persoane, cu scopul de a o 

motiva spre acţiuni, pe care ea iniţial nu intenţiona să le realizeze. Se disting prin particularităţi 

specifice la fel și contactele manipulatorului cu cei din jur. La prima vedere, manipulatorul pare să fie 

comunicabil, însă în esenţă, frica vulnerabilităţii, frica de a fi devulgat și acuzat, îl face să evite 

contactele stabile și stinse. Preferînd să nu meargă la risc, manipulatorul se limitează la semicontacte, 

preferă sa-i controleze pe cei din jur, în loc să interacţioneze cu ei. Pe parcursul convorbirilor, el tinde 

să controleze situaţia: alege singur tema de discuţie, apreciază situaţia creată, preferă persuasiunea în 

locul ascultării interlocutorului, fuge de discuţie în cazul cînd auditoriul nu-i convine, etc.
2
  

Джей Хейли indică la patru cele mai frecvente modalităţi de evitare a contactului, folosite 

foarte frecvent de către manipulator (anexa nr. 1)
3
.  

Manipulările împiedică nu numai la stabilirea contactelor noi, dar și la stoparea celor inutile, 

valoarea semnificativă a cărora este nulă. 

Cu scopul de a realiza influențe efective, manipulatorul organizează într-un anumit mod 

condiţiile interacţiunii, fapt care î-i permite să controleze parametrii externi ai situaţiei: anturajul fizic, 

contextele cultural și cel social.  

Condiţiile fizice constituie particularităţile anturajului, care determină situaţia („decoraţiile”) în 

care decurge comunicarea: locul acţiunilor (în oficiu, în pădure, în stradă, în aulă, în automobil, în pat, 

la bucătărie, etc.); anturajul senzorial (particularităţile iluminării, gradul de audiţie, zgomotele, 

temperatura aerului, mirosurile, timpul, etc.); particularităţile interierului (aranjarea mobilierului, stilul 

de oformare, caracterul și mobilitatea deplasării). Posibilităţile de concentrare sau de sustragere ale 

atenţiei adresatului în momentul necesar vor fi diferite, de exemplu, în stradă sau la bucătărie.  

Din aceste motive, manipulatorii sunt foarte atenţi la condiţiile interacţiunii: sunt bine cunoscute 

modalităţile de rezolvare a problemelor de afacere, în condiţii uzuale sau cu ieşiri la natură, etc. La fel 

de semnificativ este și fonul cultural: particularităţile situaţiei de comunicare determinate de sursele 

culturale: limba comunicării, gradul de cunoaştere al limbii, tradiţiile culturale, etc. 

Influențele manipulative sunt deseori utilizate în sistemele relaţionale intrafamiliale: părinte – 

părinte, părinte – adolescent, adolescent – adolescent, păstrând specificul caracteristic general. 

Manipularea în contextul relaţiilor părinte-adolescent, prezintă interes deosebit prin tratarea ei ca 

intenţie, tehnică de influență, context moral. Variabilitatea și complexitatea relaţiilor intrafamiliale, 

condiţionează diverse situaţii favorizante pentru aplicarea manipulărilor, cu scopul de a atinge 

scopurile determinate iniţial. 

Posibilităţile adolescenților de a manipula cu părinţii, sunt destul de variate. Everett Sostrom a 

desprins tehnicile de manipulare cel mai frecvent utilizate de către adolescenții în devenire (anexa nr. 2).  

În toate cazurile susnumite, adolescentul prin intermediul acţiunilor manipulative, obţine 

realizarea scopurilor înaintate. Părinţii sunt conduşi spre cedare, îndeplinirea acţiunilor neplanificate 

iniţial. În toate situaţiile, contradicţia, conflictul, se rezolvă la exterior și apare iluzia înţelegerii, 

acordului reciproc. 

La fel de întreprinzători în situaţii conflictule, de tensiune cu adolescenții sunt și părinţii, 

folosind acelaşi arsenal de procedee de manipulare, precum adolescenţii (anexa nr. 3)
4
. 

                                                           
1 W. Richer American Journal of Psychotherapy. nr. 4/2008,  www. books. google.com accesat la 02 octombrie 2015. 
2 Gozman, V., Etkin D, A., De la cultul puterii la puterea oamenilor. București, Ed. Anima, 1992, p. 214 
3 Джей Хейли, Необычайная психотерапия. Издaтельcтво: W.W. Norton 7 Company Нью-Йорк, Лондон 1986, p. 163 
4 Everett Sostrom, Man, the manipulator: the inner journey from manipulation to actualization. Abingdon Press, 1967, p. 119  
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Toate tehnicile manipulative sunt orientate asupra unei anumite slăbiciuni umane, cu scopul de 

a o exploata. În locul unei influențe prin forţă, părintele poate să dirijeze adolescentul pe neobservate, 

creîndu-i iluzia deplinei independențe și libertăţi. 

Manipulabilitatea subiecţilor este diferita și este determinată de un complex de factori 

psihologici interni, care condiţionează vulnerabilitatea lor pentru influență.  

Particularităţile psihologice ale adolescenţilor care î-i fac vulnerabili în situaţii de manipulare: 

1. „Eu-concepţia” dezvoltată insuficient;  

2. autoaprecierea neadecvată;  

3. prezența stereotipurilor în comportament;  

4. neîncrederea în sine;  

5. lipsa experienţelor de comunicare în situaţii provocatoare;  

6. predispunerea către imitare;  

7. tendinţa mărită către riscul neîntemeiat;   

8. atracţia către divertisment.  

Majoritatea dintre manipulările folosite de către părinţi, sunt aplicate cu scopul realizării 

controlului după situaţie, dorinţele și acţiunile copilului sau partenerului, pentru a micşora, în efect, 

neliniştea proprie și îndeterminarea viitorului apropiat
1
.  

Arta de manipulare este invadată de indivizi în contexte favorizate și în primul rînd, în cadrul 

familiei. Stilul de educaţie în familie, tipologia înteracţiunilor stabilite, influenţează asupra învăţării 

comportamentului manipulativ: 

 în familii autoritare, încă de mic copil, adolescentul învață sa-i frustreze pe alţii, să-i sperie, 

să-i şantajeze, foloseşte des ameninţările;  

 în familii cu stil educaţional instabil, încă din copilărie adolescentul învață să îngăduie altora, 

să folosească promisiunile, să recurgă la plîngeri pe starea sănătăţii;  

 în familii cu relaţii deprimante emoţional, se învață folosirea plînsului și văicărelilor, 

comparările cu alte familii, pentru a-și atrage atenţia părinţilor, pentru a-și realiza nevoia de dragoste 

și blîndeţe
2
.  

Fiecare dintre noi într-o oarecare măsură este manipulator. Uneori noi nu conştientizăm faptul 

că manipulăm, în alte situaţii – o facem intenţionat. Manipulările pot fi realizate atît în dauna celui 

manipulat cît și în folosul lui. Totul depinde de morala manipulatorului. În cazul cînd scopul lui este 

de a obţine un folos personal pe contul victimei – amoralul devine evident. În cazul cînd părintele, pe 

neobservate pentru adolescent, dirijează acţiunile lui în direcţia dorită, necesară – o astfel de 

manipulare este benefică, deoarece ea nu traumează tînărul. Prin urmare, manipularea ca tehnică de 

interacţiune are sens negativ, dar, totodată, ea poate fi folosită cu intenţii pozitive. 

Manipularea, în final, ajută să dirijam o altă persoană. Manipularea reciprocă devine condiţie 

care favorizează formarea particularităţilor psihologice de personalitate nedorite pentru interacţionare: 

intenţia de a folosi o altă persoană, ca mijloc sau obiect pentru satisfacerea necesitaţilor proprii, 

tendinţa de a cîştiga situaţia cu orice preţ, de a obţine un profit personal, de a folosi forţa psihologică 

proprie pe contul calităţilor, punctelor slabe ale interlocutorului. Deoarece manipularea presupune 

ascunderea scopurilor veritabile, comunicarea prin utilizarea manipulării, blochează stabilirea relaţiilor 

sincere, profunde, bazate pe sentimentul de încredere, înţelegere reciprocă și dragoste. 

Situaţiile conflictuale mai mult sau mai puţin tensionate, sunt inevitabile în cadrul familiei, fiind 

marcate de efecte distructive pentru sistemul familial în întregime. În astfel de situaţii, este important 

ca contradicția aparută, să nu se transforme într-un conflict emotional distructiv. În cazul, cînd se 

inițiază confruntarea părerilor, pozițiilor, necorespunderea viziunilor, este important să ne discurcăm 

la moment, să încercăm să găsim soluțiile acceptabile pentru toți. În cazul, cînd conflictul deja s-a 

aprins, nu este rațional să-l evităm, mult mai productiv este să clarificam situaţia, să discutăm despre 

cele întîmplate. 

În literatura psihologica, sunt descrise diverse procedee simple, care pot să îmbunatățească 

înțelegerea reciprocă, să consolideze relațiile în familie, cele mai des utilizate dintre ele sunt: 

                                                           
1 Эверетт Шостром, Человек — манипулятор Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации, 

http://royallib.com/read/shostrom_everett/chelovek___ manipulyator.html#0 accesat la 18 octombrie 2015 
2 Brian Clegg, Arta de a-i conduce pe ceilalți. Ed. Polirom, 2003, p. 228  

http://royallib.com/read/shostrom_everett/chelovek___%20manipulyator.html#0
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1. Utilizarea „Eu - expresiilor” în locul „Tu - expresiilor”. În loc să-i spunem adolescentului: 

„Tu mă încurci cu întrebările tale”, putem să folosim fraza: „Eu am de lucru, î-mi este greu să mă 

concetrez cînd sunt nevoit să raspund la întrebări”. În locul frazei: „Mereu nu faci nimica, ai fi putut să 

mă ajuți măcar odată”, adresați-vă în felul următor: „A-și dori mult ca tu să mă ajuți la curățenie. Eu 

am să strîng cu aspiratorul iar tu aranjază carțile și lucrurile tale la locul lor”. O astfel de comunicare, 

va minimaliza tensiunea interpersonală, va înlătura nuanțele de învinuire din comunicare, în efect, va 

face inutilă folosirea manipulărilor.  

2. Exprimarea sinceră și nemijlocită a emoțiilor. În locul expresiei de tipul: „Tu nu mă 

iubești” cu nuanța de învinuire, este mult mai efectiva adresarea: „Î-mi este trist fiindcă tu pleci” sau 

„Eu sunt indispusă, fiindcă nu o să luăm cina împreună”. Avantajele exprimării sincere a emoțiilor 

sunt evidente – interlocutorul nu este nevoit să completeze trăirile și gîndurile noastre, el are 

posibilitatea să ne înțeleagă mai bine și să stabilească întelegerea reciprocă.  

3. Refuzul de la stereotipul de a face aprecierea generală a personalității adolescentlui: „Ești 

neindemînatic, nu poți face nimica”, „Ești nepriceput, nimica bun din tine nu o să se primească”, „Ești 

un nespălat ca și taică tau”, „Tu mereu întirzii”. Impactul psihologic al unor astfel de adresări, constă 

în faptul că adolescentul (sau adultul), manifestă dezacord cu astfel de aprecieri și opune rezistență 

echivalentă, se supară, devine furios sau se închide în sine. Mult mai efectivă ar fi fost înlocuirea 

aprecierii negative a persoanei, prin descrierea faptei concrete care a condiționat o astfel de apreciere. 

Adolescentul nu o să fie etichetat, apreciat la general, dar o să aibă posibilitatea să analizeze fapta 

proprie obiectiv, dintr-o parte, și să aleagă independent procedeul de acțiune potrivit. Toate acestea, o 

să se producă pe fonul pozitiv al „Eului”, păstrat prin intermediul separării aprecierii generale a 

personalității adolescentului, de aprecierea acțiunilor lui concrete
1
. 

În situațiile conflictuale, devine efectivă formula: exprimarea sentimentelor veritabile de la 

prima persoană și descrierea faptelor care le-au provocat. În situație concretă, aceasta ar suna în felul 

urmator: în loc de „Nerușinatu-le, cum de ți-ai permis să te întorci acasă atît de tîrziu, nu te gîndești la 

mine deloc” merită să spuneți: „Am retrăit mult cînd nu te-ai întors la orele 22, după cum ne-am 

înțeles. Mi-ar fi fost mult mai ușor dacă tu ai fi sunat, pentru a mă informa pe cît timp te reții”. 

Un astfel de stil de comunicare, reprezintă un pas în întimpinare, încredere, înțelegere reciprocă, 

o cale de a stabili un dialog constructiv. Aceste procedee, pot fi folosite la fel și în cazurile cînd 

conștientizați că faceți încercări de a manipula cu adolescentul, sau vedeți că sunteți manipulați de el. 

CONCLUZII. Manipulatorul, cît de șiret nu ar fi, este previzibil. Din momentul cînd reușim să-

l deconsperam, putem să anticipam comportamentul lui în anumite situații și în efect, el încetează să 

funcționeze ca manipulator. Pentru deconsperarea manipulatorului, este foarte efectiv procedeul: de a 

anunța direct manipulatorului că noi înțelegem, am descoperit intențiile lui manipulative și nu o să-i 

mai permitem pe viitor să ne manipuleze. Este o tehnică universală care dezarmează manipulatorul, î-l 

face incapabil de a recurge la tactica comportamentală aleasă inițial. 
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Anexa nr.1 

Modalităţi de evitarea a contactului folosite de către manipulator  

 

Intenții: Comportament demonstrativ: 

1. Manipulatorul doreşte să pară un om 

„întâmplător” în discuţie. 

„Eu nu am dreptul sa mă implic în lucrurile voastre personale, 

însă…”. 

„Eu nimica nu înţeleg în lucrurile acestea, dar mie î-mi pare…”. 

2. Manipulatorul încearcă să pună la 

îndoială ceea ce el singur numai ce a 

spus. 

„Uitaţi ceea ce v-am spus”.  

„Nu aţi înţeles principalul”.  

„Nu daţi importanță acestor cuvinte…”. 

3. Manipulatorul creează iluzia că 

cuvintele lui se referă la o altă persoană. 

„Aceasta eu nu despre Dumneavoastră am spus, dar la 

general…”,  

„Eu am gîndit în glas, scuzaţi-mă…”. 

4. Manipulatorul face față că nu s-a 

discurcat în situaţie sau în contextul celor 

spuse. 

„Întotdeauna rîdeţi de mine…”.  

„Mă supraapreciaţi…”. 

 

 Anexa nr.2 

Tehnici de manipulare utilizate de către adolescenți  

Strategie: Efectul manifestat: 

1. Plînsul și văicăreala. 

Necunoscînd alte modalităţi de a calmare, părintele deseori este 

predispus să îndeplinească cerinţa copilului numai să nu audă 

bocetele lui insuportabile.  

2. Ameninţările. 
„O să mă impuneţi, nu am să fac nimica”, „O să insistaţi, am să 

fug de acasă”, etc.  

3. Speculările. 
„Î-ți este greu să faci aceasta pentru mine? Tu nu mă iubeşti 

deloc”
1
.  

4. Compararea cu alţi adolescenți și 

părinţii lor. 

„Lui Ionel tata i-a cumpărat un computer”, „Pe alţi colegi de-ai 

mei nimenea nu-i impune să îmbrace haine calde pe asemenea 

căldura”.
2
 

5. Şantajul și excrocheria. 
„Eu am să-i spun mamei că tu ascunzi banii de ea”, „Tata o să 

afle că tu fumezi cu tanti Elena și el o să-ți arate…”.
3
 

6. Demonstrarea stării deprimate. Părinţii sunt îngrijoraţi - cum să-l scoată din această stare? – 

                                                           
1 NOTĂ: Rar cine dintre părinţi poate să refuze posibilitatea de a confirma dragostea sa pentru copilul iubit. În cazul cînd nu pot să-i acorde 

copilului atenţie și timp suficient, am să-i satisfac o careva necesitate, de regulă, materială și asta mă va ajuta să mă răscumpăr, îndreptăţesc 
în ochii copilului. Anii trec, necesităţile cresc și, la moment, părintele care se răscumpără de la copil cu cadouri, conştientizează ca este supus 

unei atitudini pragmatice, de venit, în scopurile unei alte persoane. 
2 NOTĂ: Compararea în astfel de situaţii devine un imbold pentru acţiunile părintelui iniţial neplanificate. 
3 NOTĂ: Fiind îngrijoraţi de situaţia creată, de soluţionarea conflictelor și reglarea relaţiilor, mama sau tata încearcă sa-l calmeze pe 

adolescentul neascultător, dezvoltînd în aşa mod contradicţia deja apărută, stimulînd mai departe conflictul și consolidînd ca efect capacitatea 

copilului de a manipula.  

http://psichology.vuzlib.net/book_o458_page_13.html
http://psichology.vuzlib.net/book_o458_page_13.html
http://psichology.vuzlib.net/book_o458_page_13.html
http://royallib.com/read/shostrom_everett/chelovek___%20manipulyator.html#0
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îndată apare dorinţa de a-l linişti pe adolescentul aflat în tristeţe, 

de a-l alina, de a-i face un cadou sau de a-i realiza dorinţa, visul.  

7. Minciuna. 

„Eu nu am atins portmoneul tău, posibil Nicușor a făcut-o”, „Eu 

nu sunt de vină, asta e lucrul băieţilor, ei nu scapă momentul 

potrivit pentru a-l înjosi pe cineva” . 

 

Anexa nr.3 

Arsenalul procedeelor manipulatorii folosite de către părinți 

Strategie: Efecte așteptate: 

1. Promisiunea fără garanţia îndeplinirii 

ei. 

Părinţii utilizează promisiunea pentru a stimula activismul 

copilului, pentru a-l motiva spre acţiunile dorite de către părinţi. 

2. Ameninţarea și stimulărea pentru 

înlăturarea comportamentului nedorit și 

consolidarea celui dorit. 

Comportamentul corespunzător aşteptărilor este stimulat, 

consolidat, cel neadecvat restricţiilor determinate în familie, este 

acuzat și se face ameninţarea repetării lui. 

3. Şantajul ca modalitate de stimulare 

spre acţiune. 

Pentru şantaj sunt folosite negocierile, ameninţările în distracţii, 

comunicare, nesatisfacerea unor careva promisiuni.  

4. Referirea la boală, apelarea la 

sentimentul de dragoste 

„A-i fi procedat în aşa mod, dacă m-ai fi iubit?”, „Nu m-ai 

ascultat și acum mă simt prost”.
1
 

 

 

 

ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ A COPILULUI – OPORTUNITATE DE BAZĂ ÎN CUNOAȘTEREA 

LUMII 

 

STANCIUC Zinaida, doctor, cercetător științific,  

Institutul de Științe ale Educației, Chișinău 

 

Abstract: The article elucidates the concept of learning through the pedagogical and 

psychological aspects. The types of learning are presented with a detailed description of the learning 

characteristics.  There was made a broad analysis of the active learning concept in conjunction with 

integrated activities that were carried out in the preschool education institution. In the end the article 

presents some specific aspects of the early education. 

 

Ştiinţa psihopedagogică elucidează conceptul de învăţare drept: acţiune operaţională, proces şi 

rezultat.  

Învăţarea ca acţiune poate fi identificată la nivel dirijat sau independent, individual sau colectiv 

şi i se pot atribui următoarele noţiuni: exersare, instruire, predare, autoinstruire, verificare, 

autoverificare.   

Învăţarea ca proces este caracterizată de interacţiunea dintre subiecţii educaţiei (cadrul didactic 

şi copilul) angajând dimensiunile cognitive, afective, motivaţionale şi volitive  în procesul educaţional. 

În acest proces se face referire la mecanismele învăţării, la condiţiile şi la realizarea propriu zisă a 

fenomenului de învăţare, prin exprimarea în termenii: instruire, asimilare, modificare, restructurare.  

Învăţarea ca rezultat se exprimă printr-un  ansamblu de deprinderi (cognitive şi psihomotorii), 

strategii cognitive, informaţii logice (noţiuni, judecăţi, raţionamente), atitudini cognitive obiectivate în 

cadrul unor structuri specifice şi incluse în cadrul programelor.
2
  

Din perspectiva psihologică, învăţarea presupune „modalitatea specifică umană de achiziţie a 

cunoştinţelor, competenţelor sau aptitudinilor”.  

Totodată, învăţarea reprezintă o activitate efectuată în vederea însuşirii a ceva sau este definită 

ca proces ce are loc la nivelul sistemului nervos şi care este urmat de modificări comportamentale. 

                                                           
1 NOTĂ: O astfel de adresare provoacă la adolescent, sentimentul vinovăței care conduce spre dorinţa de a recompensa vina apărută prin 

realizarea, îndeplinirea promisiunilor făcute iniţial, satisfacerea nevoilor părinţilor. În rezultat, sentimentul vinovăței dispare și se creează 
atmosfera de înţelegere și împăcare. Astfel de comportamente, repetate de mai multe ori, formează stereotipuri comportamentale și se repetă 

în formă de cercuri afectiv - acţionare.  
2 Cristea S., Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera Internaţional Chişinău-Bucureşti, 2000        
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Psihologul polonez Wlodarski sublinia că nu orice modificare este învăţare, ci doar cea care este o 

consecinţă a schimbărilor centrale şi care nu depinde exclusiv de funcţiile receptorilor şi ale 

efectorilor. Astfel, calitatea învăţării depinde de experienţa individului, de acţiunile lui, de situaţiile în 

care se află şi de felul în care reacţionează. Modificările de comportament nu trebuie sa fie o 

consecinţă a maturizării sau regresiei biopsihice, dar o bază solidă de cunoştinţe procedurale (adică 

moduri de operare cu informaţiile), înţelegerea faptelor, fenomenelor într-un cadru conceptual şi 

organizarea cunoştinţelor astfel încât, acestea să fie uşor accesate şi aplicate. Învăţarea se prezintă în 

forme generalizate şi demonstrează însuşirea experienţei sociale.
1
   

V.S.Hunder relatează că învăţarea este o schimbare propriu-zisă a comportamentului, cu 

repetiţia aceleaşi situaţii stimulente. H. Peron vede învăţarea ca modificare adaptivă a 

comportamentului în cursul probelor repetate. Montipeliler defineşte învăţarea ca fiind o modificare 

sistematică şi relaţii permanente, iar W.A. Torpe este de părerea că învăţarea este organizarea 

comportamentului ca rezultat al experienţei individuale.
2
  

Învăţarea pe de o parte este o activitate umană care constă în îmbogăţirea tezaurului 

informaţional (instruire), iar pe de altă parte, în sporirea capacităţii de răspuns a organismului, adică a 

creierului (educaţie). Aceasta este atât o activitate spirituală, cât şi fizică, deoarece în actul învăţării, 

copilul participă cu întreaga sa fiinţă. În acest context, se evidenţiază că sunt activităţi ca cele de tip 

intelectual, la care participarea forţelor spirituale este esenţială, dar există şi activităţi la care efortul 

fizic este principal, ca de exemplu învăţarea unui sport. De fapt, în orice act de învăţare participă atât 

sistemul nervos, în speţa creierului, cât şi sistemul muscular. 

Cercetările în ştiinţe ce ţin de conceptul de învăţare propun mai multe tipurile de învăţare, 

acestea fiind reflectate în următorul tabel.
3
 

 

Tabelul 1. 

Tipurile de învăţare şi caracteristica lor  

Nr. Tipul de învăţare Caracteristici 

1. După criteriul tipului de 

învăţare 

- Învăţarea directă prin experienţa personală; 

- Învăţarea  prin înlănţuirea unor evenimente consecutive; 

- Învăţarea prin asocierea verbală; 

- Învăţarea prin discriminarea multiplă; 

- Învăţarea socio-experimentală; 

- Învăţarea din experienţa altora; 

- Învăţarea prin identificaţie; 

- Învăţarea prin participare la acţiunile altora. 

2. În funcţie de nivelul 

activităţii psihice pe care se 

realizează acţiunea învăţării 

- învăţarea latentă, neconştientizată, imediată; 

- învăţarea spontană, neintenţionată; 

-  învăţarea conştientă prin înţelegere şi anticipare; 

- învăţarea prin descoperire, creatoare şi inventivă. 

3. După modul de administrare 

a experienţei umane, care 

urmează a fi însuşită prin 

situaţii stimulatorii 

- învăţarea algoritmică pe secvenţe operaţionale; 

- învăţarea euristică prin rezolvare de probleme; 

- învăţarea programată; 

- învăţarea prin modelare şi analogie; 

- învăţarea prin creaţie. 

4. După principalele procese 

psihice angajate în procesul 

de învăţare 

- învăţare senzorială; 

- învăţare cognitiv-mintală; 

- învăţare bazată pe impuls emoţional; 

- învăţare prin operaţiuni intelectuale formate prin 

interiorizare mintală a acţiunilor materiale. 

5. După scopul urmărit  - învăţarea informaţională: 

- învăţarea formativă. 

                                                           
1 Învăţare şcolară, http://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie, vizitat 27.03.2016 
2 http://www.referat.ro 
3 Zlate M., Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iaşi, 2000 

http://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie,%20vizitat%2027.03.20
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Un concept de valoare este învăţarea activă care se realizează prin implicarea copilului în 

explorări, experienţe şi prin variate tipuri de joc. Jocul este activitatea de bază a copilului, încărcată de 

valorificarea experienţei de viaţă, a observaţiilor, emoţiilor, a acţiunilor şi conduitelor, de creare 

verbală şi comportamentală a rolurilor, de descoperire a relaţiilor între lucruri şi fenomene. Toate 

interacţiunile, jocul, experienţele, activităţile, rutina şi evenimentele, planificate şi neplanificate, sunt 

concepute şi valorificate pentru a încuraja învăţarea şi dezvoltarea copilului.   

Copiii mici învaţă la nivel concret. Ei învaţă cel mai bine atingând, gustând, auzind, mirosind şi 

mişcându-şi corpurile, au nevoie de multe experienţe senzoriale pentru a dezvolta sinapse între 

celulele creierului, dar şi pentru a se putea deplasa şi a acţiona asupra obiectelor pentru a construi 

cunoştinţe despre cum merg lucrurile. Copiii au, de asemenea, nevoie de limbaj în acţiunile lor pentru 

a îi ajuta să treacă la moduri mai mult simbolice de a interacţiona în lume. Copiii mici învaţă, de 

asemenea, activ. Ei sunt interesaţi în experimente, explorare, creare şi reprezentarea a ceea ce învaţă 

prin joc şi construcţie. Potrivit lui Epstein, învăţarea este „un proces interactiv dintre copil şi mediul 

înconjurător. Învăţarea care reflectă o schimbare reală în gândire nu are loc atunci când copiilor li se 

spune pur şi simplu ceva, aceştia trebuie să vadă şi să facă ei înşişi acţiunea dată, în prezenţa adulţilor 

care să îi încurajeze şi să le provoace gândirea”.
1
 

În  cadrul jocului, a diverselor activități, copiilor li se dezvoltă diverse abilități care pot fi 

acumulate prin experienţe de învăţare activă, concretă şi individualizată. Educatorul sprijină aceste 

procese furnizându-le copiilor materialele şi timpul necesar pentru a explora, experimenta şi a crea în 

felul lor propriu. Atunci când copiii sunt încurajaţi să pună întrebări în loc să răspundă întotdeauna la 

întrebările educatorului, interesul şi responsabilitatea lor creşte faţă de propria învăţare. În încurajarea 

explorării şi a experimentelor, de asemenea este necesar ca şi copiii să îşi asume riscuri şi să vadă 

greşelile ca o parte naturală a învăţării. În eforturile de explorare, experimentare şi creativitate nu 

există răspunsuri corecte sau greşite. 

Un alt concept important pentru educaţia timpurie este învăţarea semnificativă. David Ausubel 

defineşte învăţarea semnificativă/conştientă în raport cu învăţarea mecanică. Astfel, învăţarea 

semnificativă este non-arbitrară, nu de tipul „cuvânt cu cuvânt”, ci prin încorporare substanţială a 

noilor cunoştinţe în structuri cognitive. Aceasta depune efort deliberat de a relaţiona noile cunoştinţe 

cu conceptele de nivel mai înalt în cadrul unor structuri cognitive. Învăţarea semnificativă se manifestă 

în relaţie cu experienţele, evenimentele şi obiectele cu care interacţionează copilul, este asigurată de 

un angajament afectiv pentru a relaţiona noile cunoştinţe cu învăţarea anterioară. În partea ce ţine de 

învăţarea mecanică arbitrară, de tipul „cuvânt cu cuvânt”, aceasta presupune încorporare non-

substanţială a noilor cunoştinţe în structuri cognitive. Nu este depus un efort deliberat de a relaţiona 

noile cunoştinţe cu conceptele de nivel mai înalt în cadrul unor structuri cognitive. Această învăţare nu 

se relaţionează experienţelor cu evenimente şi obiecte şi respectiv, nu se realizează un angajament 

afectiv pentru a relaţiona noile cunoştinţe cu învăţarea anterioară.
2
  

Învăţarea integrată are ambiţia de a trece dincolo de discipline, spre o abordare globală, holistă 

a realităţii, aşa cum există ea.
3
 Învăţarea dată asigură un nou tip de conţinuturi, rezumabile în abilităţi, 

aptitudini şi atitudini. Acestea constituie achiziţii esenţiale pentru a răzbi în contextul societăţii 

cunoaşterii.
4
   

Învăţării integrate i se atribuie particularităţile ,,interacţiunii obiectelor de studiu, centrării pe 

activităţi integrate de tipul proiectelor, relaţii între concepte din domenii diferite, corelării rezultatelor 

învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană, rezolvării de probleme - cea mai importantă forţă motrice a 

integrării, relevanţă practică“.
5
  

Abordarea integrată a predării asigură stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare, 

acordându-le atenţie egală tuturor. Activităţile integrate se pot desfăşura alternând formele de 

organizare a activităţii: frontal, pe grupuri şi individual, în funcţie de conţinut, particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor, momentul zilei.  

                                                           
1 Epstein RM, Defining and assessing professional competence. JAMA 2002 
2 Ausubel D., Transcript of Învăţarea semnificativă https://prezi.com/tdsoawsa 
3 Ciolan L.,  Invăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi, 2008 
4 Culea L., coord. Activitatea integrată în grădiniţă - Ghid pentru cadrele didactice din învăţămantul preuniversitar, Editura Didactica 

Publishing House, 2008 
5 Cherechean C., Camelia T., Silvana O., Andreea I., Management de curriculum, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2010 
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Educatoarea este cea care creează  mediul educaţional favorabil învăţării în sala de grupă şi, de 

asemenea, pentru a stimula învăţarea copilului este indicat să se apeleze la acesta, solicitându-l să 

aducă în grupă ceva din viaţa lui petrecută în afara grădiniţei pentru a primi ajutor în alegerea şi 

definirea unui subiect de proiect de învăţare pornind de la acel ,,ceva” familial şi cunoscut.  

De asemenea, este de menţionat că destul de importantă este şi învăţarea prin cooperare care 

presupune pregătire psihopedagogică din partea cadrului didactic, cunoaşterea specificului grupului 

mic, a tipurilor de fenomene ce pot apărea, precum şi a tipurilor de interacţiune cu efecte asupra 

învăţării şi modelării personalităţii copiilor (comunicare, cunoaştere, relaţii simpatetice, de putere, 

cooperare). 

Morton Deutsch este cel care a definit, a încadrat ideile într-o teorie a învăţării prin cooperare şi 

a conceptualizat trei tipuri de interdependenţă socială – pozitivă, negativă şi inexistentă. Primul tip 

încurajează interacţiunea dintre persoanele care lucrează împreună, fiind denumită „interacţiune bazată 

pe cooperare şi stimulare”; cel de al doilea se caracterizează prin obstrucţionarea reciprocă a 

membrilor unui grup de a atinge un ţel, fiind denumită „interacţiune bazată pe opoziţie şi competiţie”; 

iar cel de al treilea tip - interacţiunea inexistentă - este atunci când membrii unui grup lucrează 

independent. Autorul arată că ,,orice proces de cooperare se caracterizează prin: comunicare deschisă 

şi sinceră a unor informaţii relevante între participanţi; accent pe evidenţierea asemănărilor şi 

minimalizarea diferenţelor dintre membrii grupului; atitudine pozitivă a fiecărui membru al grupului, 

unul faţă de celălalt, focalizarea pe sarcină”.
1
   

Învăţarea prin cooperare presupune schimbări esenţiale în modul de concepere şi realizare a 

învăţării în educaţia timpurie. Este vorba de transformarea grupului de copii într-o comunitate de 

învăţare în care competiţia individualizată este înlocuită cu cooperarea bazată pe folosirea controversei 

constructive, prin dobândirea de către copii a unor abilităţi de rezolvare a problemelor, a situaţiilor de 

învăţare. 

Învăţarea cooperativă este o metodă didactică bazată pe organizarea în funcţie de obiective 

operaţionale bine stabilite, a unei munci colective fondate pe complementaritate, orientată spre 

aspectul social al învăţării şi care vizează dezvoltarea deprinderilor de comunicare interpersonală, a 

interacţiunilor, competenţelor şi comportamentelor sociale ale copiilor.            

Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor mici 

de copii, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului   să-şi 

îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi membrii ai 

grupului.
2
          

În tabelul de mai jos sunt redate unele aspecte  ale învățării în educația timpurie. 

 

Tabelul 2. 

Particularităţi ale tipurilor de învăţare 

Nr. Repere 

conceptuale 

Caracteristici ale învățării Formare de comportament 

manifestate de copil 

1 învăţarea activă învățare prin: 

-  acțiune; 

-  prin joc;  

-  simțiri; 

-  interacțiuni cu semenii și adulții; 

- angajare în activități concrete; 

- independenţa;  

- încredere;  

- automotivare; 

- autoexprimare; 

- îndeplinește acțiuni repetate; 

- implicare în activități. 

2 învăţarea 

integrată 

Învățarea prin: 

- corelarea domeniilor de dezvoltare; 

- centrele de interese; 

- activități la libera alegere; 

- activități în rutina zilei; 

- activități de tranziție; 

- activități integrate; 

- asumă responsabilități; 

- exprimă păreri personale; 

- cooperează cu ceilalți; 

- elaborează ideilor noi; 

- rezolvă sarcini;  

- argumentează păreri;  

- manifestă activism;  

                                                           
1 Deutch M., Şaizeci de ani de studiu sociopsihologic al conflictului în Soica, C, A; Necolau, A.,Psihologia rezolvării conflictului, Iaşi, 2002 
2 Ionescu M., Bocoş M., Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Piteşti. 2001 
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- proiect tematic. - are încredere ȋn sine. 

3 învăţarea 

semnificativă 

Învățarea: 

- începe de la copil; 

- este în conformitate cu nivelul individual 

de dezvoltare; 

- din experiențe cotidiene; 

- prin valorificarea interesului copilului.  

- autonomie;  

- deservire personală; 

- abilități sociale; 

- abilități de comunicare; 

- liber în activitate. 

4 învăţarea prin 

cooperare 

Învățare în: 

- grup, echipe, perechi; 

- crearea unor idei noi; 

- prin explorare a unei teme; 

- rezolvarea unei probleme 

- lucrează împreună; 

- adoptă și accepta ideii; 

- influențează prin convingere;  

- grijă faţă de ceilalţi; 

- încredere reciprocă; 

- comunicare deschisă; 

- soluţionează conflicte. 

Actualmente  s-a schimbat strategia realizare învăţământului, fiind orientat spre „modernitate”, 

se pleda pentru încurajarea reuşita personală și mai puțin în promovarea competiţiei. Astfel, ideea 

cooperării în educaţia timpurie se caracterizează prin: dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

simularea interacţiunii dintre copii; încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi; 

depunerea unui efort sporit de către copii în procesul de învăţare; generarea sentimentelor de acceptare 

şi simpatie; dezvoltarea gândirii critice.  

Un proces de cooperare conduce la atitudini de încredere de prietenie şi ajutorare, la dorinţa de a 

răspunde la solicitările şi nevoile celorlalţi în vederea rezolvării prin eforturi comune a unor sarcini.  

În concluzie se menţionează că instituţia de învățământ preşcolară reprezintă instituţia unde 

copiii vin să se joace, să achiziţioneze deprinderi şi abilităţi prin descoperire, prin munca intelectuală 

realizată în comun cu alţi copii. Dacă, educatorul, până nu demult, era considerat principala sursă de 

informaţii pentru cunoaştere, datorită democratizării accesului la cunoştinţe, acest rol al cadrului 

didactic se reduce, fapt ce-l determină să devină un organizator de condiţii pentru explorare, 

observare, descoperire a mediului ambiant, fiind o călăuză a învăţării şi oferind copiilor ,,experienţe de 

învăţare” veritabile. 
 

 

 

EDUCAȚIA ESTETICĂ PRIN INTERMEDIUL PORTULUI POPULAR LA COPIII DE 

VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ 
 

BARBĂ Maria, lector superior universitar, 

Universitatea de Stat ,, Bogdan Petriceicu Hasdeu”din Cahul  
 

Abstract: The aesthetic education of preschool children can be achieved through the art of 

fashion design, literary art and fine art. 

The traditional costume is an important source for the education of aesthetic taste.The teacher 

should organize and carry out such activities that will develop in children the ability of perceiving and 

understanding properly the beauty, taste and aesthetic sense. The aesthetic education aims to prepare 

the child for the act of exploitation - recovery -assimilation and creation of the aesthetic values. 

The preschool children should be familiar with the elements of the traditional costume, and 

namely the woman and man folk costume. These children should know the concepts of ie, cămaşă cu 

altiţă (peasant blouse) opinci (leather peasant sandals- traditional footwear), brâu (traditional leather 

belt / girdle), and bag. 

The educators should teach children to value and respect their native customs and traditions 

and also, to teach them to love their homeland and the national folk costumes. The teachers have to 

instil in the children’s souls the elements of the nation identity to know where they come from and who 

they are on this earth. 

 

”Costumul popular reprezintă caracteristica întregii tradiții naționale,  

a unui popor, un mesaj și o carte de vizită de la strămăși  
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       pentru comunicare între generații”  

 

Cuvântul costum a fost introdus în timpul domniei lui Ludovic al XIII și este de origine latină, 

însemnând ,,folosire”. Costumul popular, ca și limba reflectă istoria îndelungată cu perindări de 

evenimente social-politice și culturale, atitudinea la diferite etape față de aceste valori eterne, de 

asemenea este un certificat de aptitudine, pentru românii de pretutindeni, mărturie a unei culturi 

străvechi.  Acesta ca și covorul lucrat de mână, duce mesajul de pricepere și gândire a neamului, este 

un etalon de demnitate și frumusețe, o mărturie vie a unui mare fenomen de creație în masă. Costumul 

ne deschide pagină cu pagină istoria și cultura neamului, ne transpune în mediul rural, la târgurile de 

toamnă, la sărbătorile de iarnă, șezători, hore, nunți, la ziua de Paști. În costumul național, unde se 

păstrează tradițiile, sunt formate pe parcursul multor secole și unde există deosebiri esențiale în 

îmbrăcăminte diferitor naționalități și grupuri etnice, putem constata despre prezența funcției 

naționale. În această ordine de idei este necesar să analizăm stilul îmbrăcămintei, anume stilul 

folcloric-stil contemporan, de îmbrăcăminte ce utilizează elemente a costumului național a diferitor 

țări. Specialiștii în domeniu industriei ușoare T.Cozlova, L. Ratvinskaia, Z. Timașev- cantri-luc 

(country look) este o denumire engleză a tuturor tipurilor de îmbrăcminte modernă contemporană de 

stil sătesc, țărănesc, creat pe baza elementelor costumului popular ațărilor europene.  

Portul popular moldovenesc reprezintă un gen al creației artistice populare incluzând 

îmbrăcămintea tradițională. A apărut în procesul formării comunității etnice, oglindind caracterul, 

trăsăturile specifice ale portului; la baza costumului popular stă portul triburilor tracice, care au fost 

supuse romanizării în primele secole ale erii noastre. Drept argument ne servește și portul 

”Călușarilor” – care s-a păstrat pe parcursul a două milenii transmițându-se din generație în generație.  

Cercetătorul Bertnic T. atribuie stilului folcoric o analiză amplă evidențiind particularitățile 

principale ale împrumutării din costumul național: simplitate și croiala rațională, comoditatea și 

funcționalitatea formelor, atestarea unui decor pronunțat; costumul în stil etnic presupune folosirea 

accesoriilor tradiționale pentru portul popular: broboade, fulare, bijuterii, coloane(brâuri), 

încălțăminte, ciorapi. 

V. S. Zelenciuc menționează: ”Portul popular este un izvor important pentru studierea istoriei 

etnice. Prin componență, structură morfologică, cât și prin elementele ornamentale, cromatice. 

Îmbrăcămintea constituie o parte componentă de bază a culturii popoarelor”.  

Portul popular este analizat și de Miron Costin în lucrarea: ,,De neamul moldovenilor”, unde 

menționează modul de a purta căciula de oaie la moldoveni: mocănească, țurcănească.  

Dimitrie Cantemir în ,,Descrierea Moldovei” descrie portul și obiceiurile legate de 

îmbrăcăminte. 

După cum menționează istoricul N.Iorga, în evul mediu costumul românesc a fost influnețat de 

costumul oriental și bizantin, occidental, unde încălțămintea consta din colțuri de pîslă și din opincide 

piele. Purtau și curea lată din piele ce avea o cataramă de argint ornamentată. După revoluția de la 

1848 costumul primește o înfățișare nouă, devenind mai practic, mai comod, adecvat noilor condiții de 

viață. Bărbații poartă pălării cilindrice (jubenul), fracul, pantaloni în formă tubulară. Sub frac se purtau 

veste de culoare albă. Femeile poartă rochii cu decolteu, fuste ample cu multe volane orizantale. 

Noțiunea de port popular se reflectă în totalitatea pieselor vestimentare. 

Vestimentația oferă semnificație corpului uman prin el însuși, îl valorizează estetic. 

Vestimentația poate fi o artă care înfrumusețează viața omului. Cuvântul vestimentație este de origine 

latină (vertitores) și desemna, la origine, meșteșugării care confecționau îmbrăcăminte. Prin noțiunea 

de vestimentație se înțelege întreg ansamblu de piese vestimentare necesare unei persoane (lengerie de 

corp, costumul, paltonul, pardesiul, pălărie sau căciulă, cravată, ciorapii, încălțămintea, accesorii, 

bijuteri, poșete, mănuși). Principalele funcții ale vestimentației sunt: funcția de protecție, funcția 

estetică, funcția socială. 

Estetica vestimentară se înscrie în problematica și în preocupările estetice industriale, care apare 

ca disciplină de sinestătătoare în sec. al  XVIII-lea, aproximativ în aceeași perioadă cînd esteticii li se 

recunoaște statul de știință.  

Estetica se constituie ca știință aparte către jumătatea secolului a XVIII-lea, bazele acesteia 

fiind puse de filosoful german Alexander Baumgarden(1714-1772); el dă esteticii următoarele 
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definiții: ”estetica este știința cunoașterii sensibile, teoria artelor libere, arta gîndirii despre frumos, 

arta analogică a rațiunii, știința efectelor”. 
1
 

Dovezi scrise despre vestimentația geto-dacilor ne sunt furnizate din scrierile lui Ovidiu. 

Existența îmbrăcămintei observată pe figurinele găsite în complexul arheologic de la Bogota-rochia ce 

îmbrăca femeia de la gât până la gleznă, este realizată dintr-o singură bucată de țesătură, ornamentată 

în față. Bărbații îmbrăcau cojoace care se purtau cu blană în afară sau pe dinăuntru; purtau cămașă din 

pânză groasă de cânepă. Reprezentările de pe Monumentul Adamclici înfățișează femei purtând 

cămăși cu mânici lungi și cu guler mic împodobit cu motive, probabil cusute. Din descrierile unor 

autori atenieni (Aristofan și Menandru) rezultă că veșmintele geto-dacilor erau colorate. 

Ideea de frumos apare în antichitate și este abordată în lucrările filosofilor greci Pitagora, 

Platon, Aristotel, Xenofan, ultimul menționând că…toate lucrurile care servesc omului sunt la fel de 

bune și frumoase din momentul ce ele sunt bune de folosit.  

Educația estetică reprezintă activitatea de formare-dezoltare a personalității umane, proiectată și 

realizată prin receptarea, evaluarea și crearea frumosului existent în natură, societate, artă. Implicată în 

întregul proces de formare și autoformare a personalității, educația estetică urmărește: 

 dezvoltarea capacității de percepere și înțelegere corectă a frumosului din realitate 

 formarea conștiinței estetice, a gustului și simțului estetic 

 formarea necesității și posibilității de a participa la crearea frumosului în artă și în viață 

Conceptul de educație estetică își are originea în limba greacă: aithesis, aisthetikos, ceea ce se 

referă la sensibil, plăcut, frumos. Educația estetică urmărește pregătirea copilului pentru actul de 

valorizare-recuperare-asimilare și cel de creare a valorilor estetice. 
2
  

Ea are la bază anumite obiective, ce se pot împărți în două categorii reprezentative: 

a) obiective care  au  în vedere formarea capacității de a percepe însuși și a folosi adecvat 

valorile estetice 

b) obiective care urmăresc dezvoltarea capacităților de a crea noi valori estetice, cultivarea 

atitudinilor estetice creatoare. 

Sarcina educației estetice este de a forma atitudini estetice a preșcolarului mic față de valorile 

estetice ale naturii, societății și artă. 
3
 

Estetica este știința despre frumos, ea studiind legile și categoriile frumosului.
4
 Categoriile 

educației estetice sunt: 

 Idealul estetic este categoria care exprimă modelul estetic spre care năzuiește, aspiră, să-l 

cultive și să-l finalizeze un artist, un individ sau o comunitate umană. 

 Stilul estetic este o categorie care exprimă calitățile și 

capacitatea omului de a percepe și a trăi frumosul. I. Kant 

promova ideea că frumosul este ceea ce place în mod universal 

fără concept, fiind o finalitate fără scop. 

 Gustul estetic este categoria care exprimă calitățile și 

capacitatea omului de a iubi și a aprecia frumosul sub raport 

cognitiv, afectiv și comportamental. 

 Spiritul de creație este categoria care exprimă capacitatea și 

stabilitatea de a imagina și crea frumosul. Educația în general și 

educația estetică în special trebuie să treacă accentul de 

ipostază reproductivă a învățămîntului de ipostaza cultivării 

potențialului creator al personalității. 
5
  

 

 

                                                           
1 Viorica Țurcan, Costum: tradiția și modernitatea-valorificări. Chișinău, Notograf Prim 2012, p. 42-43. 
2 Sorin Cristea, Curriculum pedagogic I Editura:  Didactica și Pedagogica R.A., București 2008, p. 161. 
3 Constantin Cucoș, Pedagogie , Collegium, Pollirom, Iași, 1996, p. 146. 
4 Elena Jincă, Istrate E, Manualul de pedagogie, București, Editura ALL, 2008, p. 161-162. 
5 Ion Bontaș. Pedagogie, Editura: ALL, București, 1994, p.82. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

311 

 

Altița - Porțiune ornamentală prin alesătură sau  prin 

cusătură în partea de sus a mânecilor  iilor 

          „Ilenuța gînditoare 

           Astăzi stă lîngă portiță, 

          Coase stele în poală 

          Și le pune pe altiță.”
1
 

Bondiță - o vestă partea superioară a corpului; cojocel scurt din 

blană de oaie, fără mâneci, adesea ornamentat, încheiat în față sau 

pe umăr; 

„O bondiță, o bondiță, 

                                                      Și-a luat din nou Gheorghiță. 

                                                             Vesel tare, iute foc, 

A plecat în sat la joc.„ 
2
 

Catrință - Obiect de îmbrăcăminte din portul național al femeilor 

românce, care servește ca fustă sau ca șorț și care constă dintr-o 

bucată dreptunghiulară de stofă adesea împodobită cu alesături, cu 

paiete etc. Se țese în patru ițe, din lînă de culoare închisă, având 

părțile din față (2), cu decor bogat ornamentat, iar în spate- de o 

singură culoare. Partea de sus se întărește cu o bată îngustă țesută.  

 „Astăzi dis de dimineață 

 A îmbrăcat din nou catrința, 

               Nu e nimeni mai frumoasă, 

     Decît este Dumitrița!”
3
 

Ie - bluză femeiască caracteristică portului național românesc, confecționată din pînză albă de bumbac, 

de in sau borangic și împodobită la gât, la piept și la mâneci cu cusături alese, de obicei în motive 

geometrice, cu fluturi, cu mărgele. 

     „Este albă ca zăpada, 

                                                        Stele pe ea sunt o mie, 

    Ce-a îmbrăcat azi Luminița? 

      Cu toți știm – o nouă ie.”
4
 

Năframă - Bucată de pânză de in, cânepă, bumbac, 

borangic etc. tivită pe margini și adesea împodobită cu cusături, 

folosită ca basma, batistă, ștergar 

”Mărioara în cămară, 

              Cântă dulce și cu dor, 

             Croșetează la năframă 

             Să i/o dea lui Nicanor”.
5
 

Opinci –  Încălțăminte țărănească făcută dintr-o bucată 

dreptunghiulară de piele sau de cauciuc, strânsă pe laba 

piciorului cu ajutorul nojițelor 

”Azi în sat e horă mare 

Treceți toți peste hotare 

Bateți tare din opinci 

    Să vedeți din nou aici.” 
6
 

 

Suman -  Haină țărănească lungă (până la genunchi), făcută din 

pănură, dimie, postav gros etc. (bogat ornamentată cu  găitane); 

țundră, zeghe, dulamă. 

                                                           
1 Iurie Răileanu, Etno ABC, Î.I ”Răileanu Iurie”,Chișinău 2015, p.10. 
2 ibidem, p. 12. 
3 ibidem, p. 14. 
4 ibidem, p. 26. 
5 Iurie Răileanu, Etno ABC, Î.I ”Răileanu Iurie”,Chișinău 2015, p. 34. 
6 ibidem, p. 36. 
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”Zvelt e pomul din grădină  

Cel ce crește la hotar, 

E mai chipeș și flăcăul 

Îmbrăcat într-un suman”.
1
 

 

 

 

Traistă - Obiect în formă de sac, confecționat dintr-o 

țesătură, din piele etc., adesea ornamentat, prevăzut cu o baieră 

pentru a fi agățat, care servește la transportul sau la păstrarea unor 

obiecte, mai ales a mâncării; straiță.              

”Ciobănaș cu traista plină 

Să treci azi și pe la noi, 

Sub cireșul din grădină 

    Să gustăm brânza de oi.”
2
 

 

 

Țărăncuță – Diminutiv de la țărancă, fată de țăran 

”Țărăncuța cu fuiorul  

            Toarce lâna subțirel 

          Și apoi țese covorul 

           Pentru badea Ionel”
3
  

Începând cu vârsta timpurie, educatorii, învățătorii trebuie să-i 

învețe pe copii să prețuiască și să respecte obiceiurile și tradițiile 

în care s/au născut, să-i învețe să iubească meleagurile natale, 

portul moldovenesc. Să le sădească în suflet elemente definitorii 

ale identității neamului fără de care nu am mai putea ști de unde 

venim și cine suntem pe fața acestui pământ. Prin intermediul 

diferitor activități în cadrul orelor tehnologice, orele de dirigenție, 

orele de literatură, artă plastică, etc. Să ajute copiii să înțeleagă 

imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară este o minunată oglindă în care se reflectă 

frumusețea Moldovei, istoria și mai ales sufletul neamului. 

 În calitate de învățători suntem obligați din creația noastră populară o carte de vizită cu care să 

batem la porțile cunoașterii și cu care vom fi primiți și apreciați fără îndoială oriunde în lume.  

 După particularitățile portului popular, teritoriul Republicii Moldova poate fi împărțit 

convenționat în cîteva zone etnografice. Acestea sunt: 

 Zona de Nord 

 Zona de Centru 

 Zona de Sud 

 Zona Transnistriană 

În concluzie putem menționa următoarele: creația populară trebuie să fie obiectul studiilor 

noastre serioase, dacă vrem să aflăm cine am fost și cine suntem și cine vom fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Iurie Răileanu, Etno ABC, Î.I ”Răileanu Iurie”,Chișinău 2015, p. 42. 
2 ibidem, p. 46. 
3 ibidem, p. 48. 
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Atelierul VI. ȘTIINȚE ISTORICE  
 

 

 

PATRIMONIUL ARHEOLOGIC AL RAIONULUI CAHUL: DOCUMENTARE, 

CERCETARE, VALORIFICARE 

 

VORNIC Vlad, doctor, conferențiar universitar, 

CEBAN Ion, doctorand, cercetător științific,  

Institutul de Arheologie din Republica Moldova 

 

Amplasat într-o zonă geografică ce a oferit condiţii prielnice de trai pentru comunităţile umane 

din cele mai vechi timpuri, raionul Cahul dispune de un patrimoniu arheologic bogat şi variat, 

cuprinzând peste 300 de situri de diferite tipuri (tumuli, aşezări, cimitire,  fortificaţii, ş.a.). Din 

categoria monumentelor arheologice face parte şi celebrul Val al lui Traian de Jos, care impresionează 

şi astăzi prin întinderea şi proporţiile impunătoare. 

Deşi interesul pentru monumentele şi vestigiile trecutului se manifestă din epoca modernă, 

primele săpături arheologice în zona Cahulului au fost întreprinse abia în anii 60 ai secolului trecut. 

Menţionăm mai întâi cercetările din aşezarea eneolitică de tip Gumelniţa de la Lopăţica din anii 1965-

1966 şi 1968 executate de G.P. Sergheev şi V.S. Beilekci, soldate cu descoperirea  unor vestigii 

deosebit de importante pentru  preistoria regiunii.  

Nu mai puţin importante sunt săpăturile din aşezarea cu urme de locuire din epocile eneolitică şi 

romană de la Cucoara, efectuate de V.S. Beilekci în anul 1968 şi 1972. Au urmat apoi săpăturile de 

salvare la movilele funerare  de la Zîrneşti, Găvănoasa, Manta şi Crihana Veche, cu descoperiri 

deosebit de interesante pentru arheologia şi istoria veche a regiunii.  

Materiale extrem de valoroase pentru ştiinţă şi patrimonial cultural naţional au furnizat 

îndeosebi investigaţiie arheologice de la Giurgiuleşti din anii 1991 şi 1998, efectuate de V. Haheu, S. 

Kurceatov, O. Leviţki, T. Arnăut şi I. Tentiuc. Menţionăm şi descoperile din  tumulii scitici de la 

Manta şi Crihana Veche scoase la lumină prin săpăturile de salvare coordonate de S. Agulnicov şi I. 

Ceban. 

De asemenea, notăm contribuţiile aduse de T. Arnăut şi V. Haheu la identificarea şi 

repertorierea siturilor arheologice din raionul Cahul, mai numeroase fiind movilele funerare preistorice 

şi aşezările deschise din epoca bronzului şi antichitatea târzie.  

Patrimoniul arheologic imobil, constituind o componentă esenţială a moştenirii culturale naţionale, 

trebuie în mod obligatoriu inventariat complet şi protejat, iar cele mai reprezentatative monumente, cum 

sunt de pildă Valul lui Traian de Jos,  Movila Mare de la Giurgiueşti sau galeriile subterane din oraşul 

Cahul,  se impun a fi explorate, conservate şi valorificate din punct de vedere turistic.  

 

 

 

VALUL ROMAN TRAIAN-TULUCEȘTI. 

NOI PERSPECTIVE ÎN LUMINA UNOR CERCETĂRI RECENTE 

1. DESPRE UN STADIU AL CUNOȘTINȚELOR 

 

CROITORU Costin, doctor, arheolog expert,   

Muzeul „Carol I”, or. Brăila, România 

 

Abstract: „Galaţi Vallum or Trajan’s Vallum”, as it is known in popular culture, had a clear 

lay-out, over 20 kilometres between the benches of river Siret (ancient name „Hierasus”) and Prut 

(ancient name „Pyretus”), in the present-day villages Traian and Tuluceşti. As for the necessities for 

the construction of this line fortification, the arc form of the vallum Traian-Tuluceşti, with the central 

area in the military aedificia from Barboşi, is self-explanatory. Apart from its defensive function, 
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similar to that of the vallum between Cahul Lake and Cartal Lake for the Orlovka fortress, the vallum 

lay-out probably delimitated the „militärisches Nutzland” of the fort from Barboşi. 

  

„Valul Galaţiului”, cum i se mai spune, sau popular „Valul lui Traian” ori pe alocuri în mediul 

rural „troian”
1
, are un traseu cu o lungime de peste 20 de kilometri, relativ bine definit, fixat măcar sub 

aspect convenţional între malurile Siretului (anticul Hierasus) și Prutului (anticul Pyretus), în zona 

localităţilor contemporane Traian (comuna Braniștea) și Tulucești (comuna omonimă)
2
. 

Dezvoltarea ultimei localităţi menţionate a dus la „ștergerea” urmelor capătului estic al valului. 

Iată ce observaţii făcea P. Polonic despre această chestiune, acum mai bine de un secol: „după un 

parcurs de 100 de metri Troianul este tăiat de șoseaua Galaţi – Bârlad. În ambele laturi ale șoselei 

valul este stricat de locuitori care scot lutul din el pentru unsul caselor; la răsărit de care valul începe 

a se pierde, dar se mai cunoaște cum trece chiar prin casa lui Nevel Kireluk. De aici înainte el nu se 

mai cunoaște, dar are direcţia drept spre gară, trecând prin casa Saftei Constantin Donea și se finește 

la kilometrul 15 al drumului de fier, în malul Brateșului”
3
.  

Aceste repere relative la capătul estic se pot confirma azi cu ajutorul aerofotografiei sau al 

hărţilor satelitare, pe care traseul valului de pământ poate fi sesizat cu ușurinţă; iar în plus, la Tulucești 

trăiesc încă localnici care indică traseul cu suficientă precizie, semnalând chiar și casele construite pe 

val. Am insistat asupra acestor indicii pentru că, nu mult timp în urmă, M. Brudiu a „corectat” aceste 

realităţi astfel: „în ceea ce privește limita estică a acestei fortificaţii considerăm necesar să prezentăm 

următoarele corecţii rezultate din observaţiile de pe teren. Până acum toate sursele au menţionat că 

valul trece prin localitatea Tulucești și se oprește la marginea de est, în apropierea marginii fostului 

lac Brateș. În realitate șanţul și valul antic continuă traseul în șesul Brateșului, în direcţie estică, 

până la latura sudică a buclei marelui meandru pe care îl face Prutul în dreptul localităţii Șiviţa. Deci 

traseul trecea prin apropierea marginei nordice a fostului lac Brateș și a fost surprins în profilele 

unor șanţuri de desecare cu direcţia N-S, realizate de IEELIF Galaţi înainte de 1989”
4
.  

Prelungirea aceasta a traseului valului, paralel cu Prutul, câţiva kilometri spre nord (între 

Tulucești și Șiviţa sunt aproximativ cinci kilometri!), mai ales că pe hărţile satelitare, ortofotoplanuri 

și aerofotografii se distinge clar intrarea valului in Tulucești (în ipoteza că varianta dlui. M. Brudiu ar 

fi corectă și este vorba despre același val și nu altul, distinct), aparent nu are nici o logică (vom explica 

la finele acestei intervenţii raţiunile care l-au determinat pe profesorul gălăţean să schimbe traseul 

fortificației). Evident că romanii ar fi ales cel mai scurt traseu posibil, plus de care nu există (sau nu 

cunoaștem!) nici un obiectiv în zonă care să justifice o astfel de deviere. Doar cercetări arheologice în 

spaţiile rămase libere pe teritoriul celor două localităţi vor putea lămuri pe deplin, în viitor, această 

chestiune, eventual identitatea de structură a sectoarelor de val, faptul că aparţin aceleiași perioade, 

aceleiași fortificaţii etc., dacă o asemenea ipoteză merită efortul de a fi verificată [nu putem să nu 

observăm faptul că M. Brudiu notează în paginile aceleiași publicații câteva date despre structura 

valului și șanţului, observate, atenţie, în marginea sud-vestică a localităţii Tulucești
5
 (sic!)].  

În ceea ce privește structura fortificaţiei trebuie spus că aceasta era impresionantă, chiar dacă 

actualmente nu se mai conservă decât vagi indicii. La începutul secolului al XX-lea P. Polonic 

consemna următoarea descriere: „la început el se reprezenta ca o ridicătură de pământ care duce spre 

nord, de 22 metri lăţime şi un metru înălţime, având în partea dinspre apus un şanţ de 24 metri lăţime 

şi un metru adâncime. Cu acest profil se suie valul încet spre deal; la 200 de metri este întretăiat, întâi 

                                                           
1 C. Croitoru, „Troianul” în unele surse relative la spaţiul gălăţean. Consideraţii generale, în vol. Perspective asupra istoriei locale în 
viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană, (I), Lucrările Colocviului Ştiinţific, Galaţi, 19 mai 2005 (vol. îngrijit de: Şt. 

Stanciu, C. Croitoru), Galaţi, 2005, pp. 17-42; Idem, „Troianul” – onomastică imperială romană în toponimia românească. Consideraţii 

asupra termenului (I), în „Analele Cercului de Istorie «Gh. I. Brătianu»”, VII-VIII, 2005-2006 (2007), pp. 39-44; Idem, Fortificaţii liniare 
romane în stânga Dunării de Jos. Terminologia relativă, II, Brăila, 2007, pp. 57-140; Idem, The ”Trojan” in the Romanian Oral Tradition, 

în vol. Ancient Linear Fortifications on the Lower Danube, Proceedings of the National Colloquium ”Ancient Linear Fortifications on the 
Left Bank of the Lower Danube”, Brăila, 14-16 June 2013, Cluj-Napoca, 2014, pp. 99-110. 
2 M. Brudiu, Cercetări privind valurile antice din sudul Moldovei, în vol. Din istoria Europei romane, Oradea, 1995, 227-236; C. Croitoru, 

Sudul Moldovei în cadrul sistemului defensiv roman. Contribuţii la cunoaşterea valurilor de pământ, în Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu, 
I, 2002, pp. 107-120; Idem, Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos (secolele I – IV p. Chr.), I, Galați, 2004, pp. 80-90; Idem, 

Galați. Repertoriul descoperirilor arheologice și numismatice, Galaţi, 2013, pp. 233-238.  
3 P. Polonic, Valul lui Traian de la Galaţi, mss. la Biblioteca Academiei Române, caiet 6, f. 4-12. Vezi și C. Croitoru, Pamfil Polonic şi 
cercetarea „troianelor” din sudul Moldovei, în Danubius, XXV, p. 88. 
4 M. Brudiu, op. cit., pp. 231-232. 
5 Ibidem, p. 231, fig. 2/B. 
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de linia căii ferate, apoi de şoseaua care duce de la Galaţi la Mărăşeşti, apoi tot suindu-se la deal pe 

lângă satul Troiana ajunge pe o creastă de deal de la marginea de nord a satului şi unde are profilul 

bine conservat: valul 24 metri lăţime şi 2,5 înălţime, iar şanţul 26 metri lăţime şi 3 metri adâncime; 

apoi se coboară repede în Valea Cailor (o vâlcea mică), pe acest parcurs valul este foarte înalt, 3 

metri pe 30 metri lăţime iar şanţul cinci metri adâncime şi 40 metri lăţime – şanţul poate că s-a lăţit 

prin sudura drumului care duce prin el; apoi pe lângă el până la satul Fântânele. De aci valul se suie 

pe Dealul Cailor unde valul are o lăţime de 20 de metri şi o înălţime de 2,20 metri, şanţul este ascuţit 

de 2,50 metri adâncime şi 18,80 metri lăţime. [...].  

De aici se suie pe platoul de la «Gheboasa» şi arată în profil deosebit de până acum, adică 

între şanţ şi val este o platformă (bermă) de 8 metri lată care a notat-o şi Schukardt în cercetările sale 

asupra acestui val. Profilul este mai ridicat, valul are o înălţime de 1,50 metri pe 24 metri lăţime, iar 

şanţul este numai de 12,60 metri şi 1,80 metri adânc, şanţul este mai mic din cauză că a fost astupat 

prin drumul făcut între şanţ şi val. Sus pe platou valul este pe toată întinderea lui bine conservat. La 

locul numit «La Cruci» trece prin val un drum care duce de la Galaţi la Slobozia Conachi, în partea 

de sud de drum are profilul: valul de 20 de metri lat şi 2,50 metri înălţime, iar şanţul 21 metri lat şi 

2,10 adânc. La 1 ½ kilometri spre nord dăm de un loc numit «La Portiţă» unde valul este tăiat prin un 

drum are duce de la Galaţi la satul Costache Negri. Aici observăm că pe ambele laturi o deschizătură 

în aval se găseşte spre interior postat lângă val, câte o ridicătură sau movilă. Această formă şi 

denumirea de «Portiţa» ne arată că aici a fost în vechime o poartă a Troianului apărată pe ambele 

părţi cu câte un turn, care era aşezat pe movilele care sunt cu 2 metri mai înalte decât valul. Intrarea 

(între aceste movile) este de 26 de metri lată. Cred că pe aceste movili au fost construite turnuri de 

lemn care apărau poarta şi din care putem deduce că tot valul a fost fortificat pe creasta sa de un zid 

de palisade (butuci de lemn înfipte vertical în pământ). «Portiţa» unica poartă care se găseşte pe 

Troian este aşezată aproape în mijlocul Troianului şi ne arată că pe aici duce drumul principal spre 

nord-vest.  

La 700 de metri mai spre nord de «Portiţa» Troianul este tăiat prin drumul principal Tecuci-

Galaţi. De aici valul se scoboară pe lângă satul Fântânele în valea Mălina unde sunt o mulţime de 

izvoare, de unde şi satul şi-a luat numele de Fântânele. Înainte de a ajunge în valea sus numită, trece 

peste o vâlcea mică prin care curge un pârâu. Din Valea Mălina Troianul se suie pe o coastă repede 

pe Dealul Căprăriei, se scoboară apoi după un parcurs de 200 de metri cu profilul bine păstrat în 

valea Joarcei. În mijlocul văii valul este întrerupt pe 20 de metri iar şanţul astupat pe o întindere de 

100 de metri, aproape cât ţine albia văii şi arată profilul: valul 20 metri lăţime şi 1,50 metri înălţime, 

iar şanţul împotmolit prin scurgerea apelor.  

Din Valea Jorcei Troianul se suie pe o coastă repede pe Dealul Mare. Aici are profilul: valul 

16 metri lăţime şi 2 metri înălţime, între val şi şanţ este urma unui drum (bermă) de 8 metri lăţime, 

şanţul 12 metri lăţime şi 2,5 metri adâncime. Formele sunt foarte bine păstrate încât crezi că ai un 

şanţ modern înaintea ta.  

Din dealul Mare valul se scoboară cu profilul de mai sus în Valea Tărnăşoaia, iar de aici până 

în satul Odaia Manolache, Troianul are profilul: Valul 20 metri lăţime şi 2 metri înălţime, şanţul 18 

metri înălţime şi 1,50 metri adâncime. În Valea Târnăşoaiei sunt încă vreo câţiva stejari, rămăşiţă din 

pădurile seculare care acopereau terenul pe aici. Din această vale, ne suim pe Troian pe Dealul 

Cânepei – de aici, după un parcurs de 500 de metri, traversăm o vâlcea mică, care se scurge în Valea 

Manolache. După un drum de 700 de metri coborâm cu valul într-o vale adâncă şi lată, unde este 

situat satul Odaia Manolache. Pe această distanţă găsim sus pe coama dealului, chiar în şanţul 

Troianului, un stejar mare, singuratic, rămăşiţă din pădurile de demult, şi care ne arată cât de vechi 

este Troianul încât astfel de păduri au crescut pe el. Aici valul are o lăţime de 20 de metri şi o 

înălţime de 1,80 iar şanţul o lăţime de 16 metri şi adâncime de 2 metri.  

Valul coborând repede în Valea Manolache, şanţul său s-a prefăcut din cauza scurgerei apei 

într-o râpă adâncă – în vale, valul are direcţiunea prin mijlocul satului este însă şters, numai în faţa 

casei locuitorului Vasile Slabu se mai cunoaşte, de aici şi până la coasta cealaltă a văii este şters pe o 

distanţă de aproape 400 de metri. Îl regăsim apoi sub coastă, lângă casa locuitorului Niculae 

Patrichii. De aici înainte, direcţiunea Troianului, după busolă este 60 de grade de la nord spre est. 

Sus pe deal, profilul valului este: calul 20 de metri lăţime şi 1,80 metri înălţime, iar şanţul este 14 

metri lăţime şi 2 metri adâncime între val şi şanţ iarăşi se vede că a fost un drum (bermă) vechi care 
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ducea pe val. [...]. De la drumul Galaţi-Bârlad, Troianul face o curbă spre răsărit. Valul scoborându-

se încet spre satul Tuluceşti, intră în sat prin via lui Gheorghe Vacăgrasă, aici are profilul: valul 20 

de metri lăţime şi 2 metri înălţime, şanţul 22 metri lăţime şi 2 metri adâncime”
1
.  

Despre imperativele care au stat la baza ridicării acestei fortificaţii liniare, lucrurile sunt ceva 

mai clare
2
. Forma arcuită a valului Traian–Tuluceşti, centrat pe edificiile militare de la Bărboşi, este 

elocventă în acest caz. Dincolo de funcţia lui defensivă, identică cu cea pe care valul dintre Lacul 

Cahul-Lacul Cartal o îndeplinea pentru castrul de la Orlovka
3
, traseul său delimita probabil şi 

„militärisches Nutzland” al castrului de la Bărboşi. Aceste realităţi topografice sugerează și cronologia 

valului. Prin urmare, datele la care au fost iniţiate cele două faze de construcţie ale valului Traian–

Tuluceşti trebuie puse în legătură cu perioada în care a funcţionat castrul de la Barboşi, adică secolele 

II-III p. Chr. şi, respectiv, începutul secolului IV p. Chr.
4
. Pentru aceste două faze de utilizare 

(surprinse și arheologic) ale fortificaţiei liniare pledează și descoperirile numismatice. Este vorba, în 

primul rând, despre identificarea la Traian și într-un punct necunoscut de pe val a unor denari, 

emisiuni din timpul domniei lui Marcus Aurelius (161-180)
5
, respectiv despre „monedele din timpul 

lui Constantin cel Mare găsite pe el”, menţionate de P. Polonic.  

Din punct de vedere arheologic, „Valul lui Traian” a fost mediocru investigat, prin câteva 

secţiuni. Numărul lor, anul în care au fost efectuate, dar mai ales rezultatele acestora sunt prea puţin 

cunoscute, oricum publicate într-o manieră care le face astăzi  aproape de neutilizat.  

Deţinem câteva informaţii despre prima secţiune efectuată la Smârdan, aceasta fiind prilejuită 

de construcţia canalului magistral din sistemul de irigaţii a Câmpiei Covurluiului, în anul 1984. Astfel, 

cunoaștem dimensiunile fortificaţiei (Hșanţ = 5 m., lbermă = 4,50 m., lval = 16-17 m.), faptul că s-au 

sesizat două faze de construcţie și existenţa unui par din lemn în structura valului
6
, un indiciu cu 

privire la prezenţa unei palisade. 

În același timp cu precedenta este publicată și cea efectuată la 100 metri nord de marginea 

localităţii Traian, trei ani mai târziu. Rezultatele ei sunt deosebit de importante, permiţând două 

observaţii, ce confirmă prima secţiune, valul are două faze de construcţie și este prevăzut cu palisadă
7
. 

În fine, o a treia, pretenţios intitulată secţiune este de fapt o ravenă săpată de apele văii Bălaia, sesizată 

în marginea sud-vestică a localităţii Tulucești, despre care se notează: „s-a observat exact aceiași 

structură a șanţului și a valului ca în celelalte secţiuni din săpăturile sistematice”
8
.  

La aproape un deceniu distanţă cercetările au fost reluate. Din „raportul de săpătură” aflăm 

despre executarea unei noi secţiuni (34 x 2 m.) deschisă în anul 1995, la Cișmele (comuna Smârdan). 

Puţinele informaţii publicate sunt, din păcate, neinteligibile: „s-a constat că şanţul şi valul traversau o 

pantă a capătului unui interfluviu, astfel încât între val şi pantă a avut loc un proces de colmatare 

care a ridicat cota terenului cu mult faţă de orizontul de călcare antic. Pe această colmatare, într-o 

perioadă recentă s-a instalat vatra unei aşezări, care a produs o serie de deranjamente în structura 

valului antic, unde a fost descoperită o locuinţă atelier. După unele complexe arheologice demidate 

din această zonă s-a putut constata că a existat o aşezare aparţinând culturii Folteşti, realitate 

surprinsă şi în secţiune, prin fragmentele ceramice şi de silex. O locuire ulterioară în această zonă a 

mai fost în secolele XVIII - XIX, de la care provin o locuinţă şi trei gropi menajere situate pe val. 

Urmează să urmărim situaţia în zona şanţului de apărare. Menţionăm că valul a suportat o acţiune 

puternică de demidare şi deflare în acest sector”
9
. 

Anul următor a fost continuată secţiunea (de data aceasta dimensiunile ei notate sunt 36 x 2 m.) 

și au fost identificate „la baza valului antic, în zona care aparţine celei de-a doua faze de refacere”, 

primele materiale arheologice, anume „fragmente ceramice de factură romană, provenind de la vase 

                                                           
1 P. Polonic, op. cit., passim. 
2 C. Croitoru, Fortificaţii liniare romane... I, pp. 80-90, cu principalele discuţii asupra chestiunii. 
3 V. P. Vancugov, V. Sîrbu, I. T. Niculiţă, V. Bârcă, Cercetările arheologice de salvare de la Orlovka-Cartal (Ucraina). Campania 1998, în 
vol. Cercetări arheologice din aria nord-tracă, Bucureşti, III, 1999, pp. 135-221.  
4 Mai recent, V. Sîrbu, C. Croitoru, Barboși: de la dava la castrum / Barboși: de la dava au castrum, în Istros, XX, 2014, pp. 311-390, cu 

bibliografia. 
5 Vezi C. Croitoru, Galați. Repertoriul descoperirilor arheologice și numismatice…, pp. 53-54, litera. A.2. (Traian), respectiv p. 181, litera D 

(punct necunoscut) cu trimiterile la surse. 
6 M. Brudiu, op. cit., p. 231.  
7 Ibidem, pp. 228-231. 
8 Ibidem, p. 231, fig. 2/B. 
9 Idem, Tulucești, Valul antic Traian, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1995, București, 1996, p. 27. 
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(amfore), din pastă de culoare roz şi cafeniu gălbui şi de la vase calcinate la roşu. Fragmentele 

ceramice, având aspect amorf, nu permit o datare mai satisfăcătoare” (!?). Urmează concluzia 

autorului, fără absolut nici o legătură cu rezultatul cercetărilor: „în stadiul actual al cercetărilor 

noastre, din zona stăpânită de romani, pe baza coroborării cu alte complexe funerare de aici (!?), 

considerăm că prima fază a acestei fortificaţii, poate fi datată, la începutul perioadei romane din 

sudul Moldovei”
1
. 

În fine, în anul 1997 a fost deschisă și ultima secţiune despre care deţinem informaţii, tot la 

Cișmele, paralel cu precedenta, dar de dimensiuni ceva mai mici (14 x 2 m.). Mobilul pentru plasarea 

ei în această zonă l-a constituit identificarea la suprafaţă a unor fragmente de amfore romane, respectiv 

a unui fragment ceramic lucrat din pastă fină de culoare cenușie (e poate de prisos să spunem că 

materialele au rămas inedite!). Cum alte materiale arheologice nu au fost descoperite rămâne să 

consemnăm concluzia autorului, nu mai puţin originală decât precedenta: „prin cercetările de la 

Cişmele se poate considera că Valul Traian - Tuluceşti, având continuarea şi la est de Prut, a fost 

construit în prima fază, la începutul perioadei romane. Faza a II-a aparţine, probabil, începutului 

Evului Mediu”
2
 (sic!).  

Încheind aceste succinte observaţii cu privire la „odiseea” arheologică a valului, amintim aici și 

ipoteza conform căreia „valul lui Traian” se continua la est de Prut cu sistemul liniar cuprins între 

Vadul lui Isac și Lacul Sasâc
3
, care nu este exclus să fi funcţionat concomitent. M. Brudiu identifică și 

un „troian” (?) ce ar completa, într-un mod original, spaţiul dintre cele două valuri: „acest troian din 

zona Brateșului de Sus se prezintă ca o gârlă puţin meandrată, având o direcţie aproape paralelă cu 

Prutul. În actualul stadiu al cercetării, nu cunoaștem dacă această gârlă a fost amenajată pentru a 

deveni o fortificaţie, care să dubleze Prutul al cărui curs liniștit și neavând lacuri sau bălţi în dreapta 

sau stânga în zona dintre capetele valurilor de la Tulucești și Vadul lui Isac, putea să devină un sector 

vulnerabil în timpul unui atac al populaţiilor migratoare”
4
. Autocitându-se cu această „contribuţie”, 

autorul menţionat sintetizează trei ani mai târziu informaţiile, plusând astfel: „între Tulucești și Vadul 

lui Isac, în albia majoră a Prutului, a existat tot o fortificaţie cu șanţ și val dispusă paralel cu vechiul 

curs al râului, dar spre est, fiindcă acesta curgea, pe latura vestică a văii, unde în prezent, se află 

albia colmatată, numită Pruteţ”
5
.  

Ceea ce este și mai interesant de menționat este faptul că, recent a fost editat
6
 manuscrisul nr. 

533 care reprezintă Condica nr. XII cuprinzând Documentele moșiei Balta Brateșului din Ţinutul 

Covurluiului. Concret, planul Bălţii Brateș din 4 aprilie 1853 coroborat cu documentele din 

Manuscrisul 533, au sugerat autorului/editorului reconstituirea următorului traseu al „troianului 

Brateșului”: „sud-vestul localităţii Tulucești – ravena din talvegul văii Bălaia – șesul Brateșului – 

latura sudică a buclei marelui meandru pe care îl face Prutul în dreptul localităţii Șiviţa și unirea cu 

Troianul, la sud de Stoicani – pârâul Pruteţ – Piscul Covurluiului până în punctul Trond (râpa 

Trondului) – sud de Măstăcani – Grindul Lung (Grindul sub Pisc) – traversează șesul dintre 

Măstăcani și Stoicani – Grindul Tochilii – Siliștele vechi ale Fereștilor de pe malul drept al Prutului – 

Cotul Gârneţului – sudul Vadului lui Isac”
7
. 

În actualul stadiu al cercetărilor, al cunoașterii zonei inclusiv cu mijloace moderne, și cu toată 

stăruinţa de a înţelege descrierile de mai sus, credem că „troianul” ce „se prezintă ca o gârlă puţin 

meandrată” poate fi un vechi curs de apă, care urmează un traseu sinuos până la vărsarea în Prut, 

vizibil azi pe hărţile satelitare, aerofotografii și/sau ortofotoplanuri
8
; rămâne discutabil deci, ceea ce ar 

fi fost „surprins în profilele unor șanţuri de desecare realizate de IEELIF Galaţi înainte de 1989”; să 

fie vorba despre amenagarea antropică a malului gârlei? Poate un dig? Poate o limită de moșie? 

Eventuala existenţă a unor elemente defensive (val/valuri de pământ?), paralele cu Prutul (desigur 

rămâne de reconstituit topografia zonei pentru a se vedea în ce măsură albia râului permitea 

                                                           
1 Idem, Tulucești, Valul antic Traian, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1996, București, 1997, p. 26. 
2 Idem, Tulucești, Valul antic Traian, jud. Galaţi, în Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 1997, Călărași, 1998, pp. 82-83. 
3 R. Vulpe, La date du vallum romain de la Bessarabie inférieure, în Serta Kazaroviana, 1, Izvestija na bulgarskija archeologiceski Institut, 

XXVI, 1950, p. 97-98; Idem, Les Valla de la Valachie, de la Basse Moldavie et du Boudjak, în Actes du IXe Congrès International d’études 
sur les Frontières Romaines, Mamaia, 6-13 septembre, 1972, Bucureşti-Köln-Wien, 1974, p. 275. 
4 M. Brudiu, Cercetări privind valurile antice..., p. 235.  
5 Idem, Drumul roman prin Moldova de Jos – între intuiţie și realităţi arheologice, în Pontica, XXXI, 1998, p. 212.  
6 C. D. Căldăraru, Moșia „Balta Brateșului” din Ţinutul Covurluiului (1448-1847), Galaţi, 2015. 
7 Ibidem, p. 25. 
8 Vezi, de exemplu, ortofotoplanurile disponibile la adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html.  
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traversarea în acest sector, și deci imperativitatea de a plasa aici un obstacol) în zona dintre Tulucești 

și Șiviţa, poate continuând până spre Stoicani (?), cred că ar fi mai curând de pus în legătură cu valul 

Stoicani-Ploscuţeni decât cu valul dintre Vadul lui Isac și Lacul Isac. Funcţionarea acestui „arc de 

cerc” format din valul Traian-Tulucești, troianul Tulucești-Șiviţa-Stoicani (?) și valul Stoicani-

Ploscuţeni ce delimita/izola câmpia Covurluiului ni l-am explicat altădată în contextul frământărilor 

din debutul domniei lui Hadrianus și cedarea Câmpiei muntene sarmaţilor
1
. 

Evident prezenţa ansamblului vallum – fossa la „troianul Brateșului” în actualul stadiu al 

informaţiilor este doar o supoziţie (profesorul Brudiu ar fi văzut văzut profilele „valului și șanţului 

antic” în urma lucrărilor de desecare din veacul trecut; oricum nu divulgă forma, dimensiunile sau 

„schiţa” acestora), la fel atribuirea sa unui sistem defensiv roman unitar Traian-Tulucești – Vadul lui 

Isac-Lacul Sasâc ori Traian Tulucești – Valul lui Athanaric; fără a fi excluse aprioric, rămân de 

demonstrat de cercetări ulterioare de teren. Actualmente rămâne întrebarea dacă inginerii/strategii 

romani au apelat la soluţii originale în această zonă cu totul specială, care impunea probleme de 

abordare specifice. Personal, privind harta cu dispunerea generală a fortificaţiilor liniare din sudul 

Moldovei – nu am văzut pe teren ori pe ortofotoplanurile avute la dispoziţie nici un indiciu material cu 

privire la „troianul Brateșului”, altul decât gârla figurată de topografii militari –, acesta din urmă ar 

(a)părea eventual ca o corectură ulterioară a unor realităţi observate practic, în teren, la un moment pe 

care nu îl putem intui (eventual în faza a doua de funcţionare, cea care de altfel a (re)modelat forma 

iniţială a fortificaţiei dându-i pare-se un aspect continuu la est și vest de Prut). Să mai spunem că, în 

acest moment,  legătura sa practică, pe teren, cu capătul estic al valului Traian-Tulucești, respectiv cu 

cel vestic al valului Vadul lui Isac-Lacul Sasâc este doar ipotetică, pe hartă. 

Doar cercetări arheologice în spaţiile rămase libere vor putea lămuri pe deplin, în viitor, această 

chestiune, eventual identitatea de structură a sectoarelor de val identificate, faptul că aparţin aceleiași 

perioade, aceleiași fortificaţii etc., și/sau eventual punctele lor de joncţiune. 

                                                           
1 C. Croitoru, Asupra unor probleme de strategie politico-militară romană la Dunărea de Jos în timpul lui Hadrianus, în „Analele Cercului 

de Istorie «Gh. I. Brătianu»”, III-V, 2000-2002, pp. 19-24; Idem, Fortificaţii liniare romane... I, pp. 109-111. 
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Valul Traian-Tulcești. 
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 ,
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(SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVI-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA)  
 

  BERCU Igor, doctorand, lector superior universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 
 

Abstract: The Ottoman Empire has been created on various judicial traditions and evolved 

during the centuries from a small principality (beylik) on the margins of the Islamic world to a world 

power. As a product of seizing numerous Islamic and Christian peoples with various ethno-cultural, 

social and political peculiarities, the Ottoman Empire becomes the sole political force to represent the 

Islâm.  

An important element in the consolidation of the Ottoman Empire in the north territories of 

Black Sea during the 15th-18th centuries were the territorial annexations and the subsequent 
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imposition of direct jurisdiction and Ottoman policies in different domains. As a result of these 

processes, there followed important administrative, economic, spiritual and demographic changes in 

the „re’âyas” created on the territory of the Principality of Moldavia.  

 

Istoria Imperiului otoman a cunoscut mai multe perioade în cadrul evoluţiei sale politice. Fondat 

pe baze juridice multiple, pe parcursul secolelor, de la un mic principat (beylik), situat la frontierele 

lumii islamice, s-a transformat într-o putere mondială în timpul domniei lui Suleymân I Kânuni (1520-

1566)
1
. În acest sens este relevantă aserţiunea orientalistului francez Claude Cahen care remarca: „În 

ciuda slăbirii şi, în cele din urmă, a desmembrării Imperiului otoman, nimeni nu poate contesta că 

totuşi acesta a fost cea mai mare realizare a turcilor din punctul de vedere al formării de state şi că 

tocmai istoria acestui imperiu se cunoaşte cel mai bine”
2
. 

Rezultat al înglobării unui conglomerat de popoare islamice şi creştine fiecare din ele având 

anumite particularităţi etno-culturale, sociale sau politice, se creaseră condiţii benefice pentru 

afirmarea Imperiului otoman drept unica forţă politică în evoluţia Islâm-ului, ca religie şi ca sistem de 

organizare a statelor lumii musulmane pe parcursul a mai mult de cinci secole. Noua realitate 

condiţiona realizarea unicităţii comunităţii islamice, reprezentate de un singur calif, în persoana 

sultân-ilor otomani, după ce Selîm I intrase în stăpânirea sfintelor oraşe Mecca şi Medina, în anul 

1517. Astfel „în cadrul acestei comunităţi musulmane, populaţiile neislamice erau tratate după legea 

Şeriatului, dar prin prisma doctrinei hanefite , după numele lui Ebu-Hanife (699-769), care era 

doctrina susceptibilă de adaptări la condiţiile noi ce se creau în desfăşurarea istoriei Islamului”
3
. 

Natura dreptului islamic al popoarelor şi, în acelaşi timp, fundamentul pe care s-a constituit 

întreaga doctrină a „războiului sfânt”, a constatat divizarea lumii în două componente: „dâr al-Islam” 

(Casa Islamului) şi „dâr al-harb” (Casa războiului)
4
. Teoretic otomanii ca adepţi ai doctrinei hanifite, 

nu admiteau existenţa categoriei dâr al-ahd (Casa păcii), ca o categorie intermediară între „dâr al-

Islam” (Casa Islamului) şi „dâr al-harb” (Casa războiului), ci o considerau inclusă în „dâr al-Islam”, 

dar în practică ei au acceptat şi chiar aplicat faţă de statele supuse, inclusiv Ţările Române. 

O importantă verigă în planul consolidării poziţiilor Imperiului otoman în spaţiul nord-pontic l-a 

constituit cucerirea celor două cetăţi de margine ale Ţării Moldova, Chilia şi Cetatea Albă, în vara 

anului 1484
5
. În acest sens prezintă interes ideea că „programul politic” al sultân-ului Mehmed al II-

lea Fâtih până în ultima clipă prevedea reconstituirea teritorială a vechii împărăţii creştine răsăritene
6
. 

Fiind succesorul împăraţilor bizantini la acel moment Bâyezîd al II-lea Velî, după decesul tatălui său a 

continuat opera lui cucerind cele două cetăţi de pe litoralul Mării Negre. 

Conform relatărilor cronicarului turc Tursun-bey după ce cade Chilia şi Cetatea Albă, sultân-ul 

„a numit în acele cetăţi cadii şi sangeacbey”
7
. Menţiunea este extrem de importantă, deoarece fiind 

martor ocular a evenimentelor şi ocupînd funcţii înalte în stat, el foarte bine cunoştea sistemul 

administrativ din Imperiul otoman. Astfel numirea sancâkbeyi-lor necesită şi crearea unor noi unităţi 

administrative supuse Porţii. Reţinem, că alături de sancâkbeyi sunt trecuţi şi kâdă-i. La moment 

lipseşte o a treia componentă din cadrul principalilor factori de decizie în organizarea administrativă a 

provinciilor de margine, defterdâr-ul, care nu întârzie să apară în documentele din secolul al XVI-lea. 

Ne permitem să susţinem, că o asemenea gestionare a provinciilor otomane, poate fi considera ca un 

model de cel mai eficient control de către centru al periferiilor sale. Sancâk-ul era o unitate 

administrativă sub conducerea unui guvernator militar – sancâkbey-ul. La rîndul său kâdi-i dispuneau 

de exerciţiul exclusiv al justiţiei, trebuind să cunoască toate problemele de ordin public sau privat, ca 

şi aplicarea kânun-ului şi şeria. Este adevărat că judecata kâdi-ului îi privea în principal pe 

musulmani, statul recunoscând o anumită autonomie judiciară, civilă şi penală comunităţilor 

nemusulmane. Însă oricând un zimmî
8
 putea recurge la judecata kâdi-ului. De regulă, acest lucru se 

                                                           
1 Andre Clot. Soliman Magnificul. Bucureşti: Artemis, 1997.  
2 Claude Cahen. Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and spiritual culture and history, c. 1071-1330, Londra: Sidgwick and 

Jackson, 1968, p. 369. 
3 Ibidem, 326. 
4 Coranul. Traducere din arabă: dr. Silvestru Octavian Isopescul, Chişinău: Cartier, 2005, p. 197-212. 
5 Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, Vol. I, Se. XV – mijlocul sec. XVII, Volum întocmit de Mihail Guboglu și Mustafa 

Mehmet, Bucureşti: Editura Academiei, 1966, p. 131-236. 
6 Ştefan S. Gorovei, Câteva însemnări pentru istoria relaţiilor româno-otomane, în „Românii în Istoria Universală”, Vol. I, Iaşi, 1986, p. 38. 
7 Cronici turceşti privind... p. 78. 
8 Populație creștină. 
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întîmpla atunci cînd era vorba de doi necredincioşi, ce aparţineau unor comunităţi diferite, în plus, 

prezenţa kâdi-ului era obligatorie  în orice proces intercomunitar, în care era implicat un musulman. 

Sancâkbey-ul nu putea aplica vre-o pedeapsă fără a obţine, mai întâi, hotărârea judecătorească a kâdi-

ului, iar kâdi-ul nu putea personal să execute nici una din propriile lui sentinţe. Defterdâr-ii la rîndul 

lor se ocupau de problemele financiare a provinciei. Otomanii considerau această împărţire a puterii în 

cadrul guvernării provinciilor cucerite ca esenţială pentru o administrare dreaptă. 

Pierderea celor două cetăţi a cauzat şi modificarea substanţială a statutului juridic al creştinilor 

faţă de musulmani. Practic locuitorii acestor circumscripţii otomane au fost încadraţi în dâr al-Islâm 

(Casa Islamului. Statutul musulmanilor interni sau re’âya-lelor
1
, cuprinşi între frontierele unui stat 

islamic, are la bază pe lângă prevederile coranice
2
 şi aşa zisele „ordonanţe” sau „prescripţii ale lui 

’Umar (Omar)”
3
. Deşi nu este un text autentic ci o sistematizare, un rezultat târziu al obligaţiilor 

nemusulmanilor, în speţă al creştinilor, rezumat alcătuit nu în timpul lui ’Umar I ibn el-Khattâb  (634-

644)
4
, ci parţial la sfârşitul secolului al VIII-lea şi în cea mai mare parte al secolului al IX-lea

5
, în 

temeiul unor practici şi proceduri mai vechi, acest document are o importanţă majoră. 

Atât juriştii şi practicienii timpului, cât şi cele mai înalte autorităţi otomane, au ţinut seama de 

aceste prevederi, ca şi cum ele au fost stabilite de însuşi ’Umar. Pentru o mai bună sesizare a statutului 

juridic al re’âyâ-lelor de pe teritoriul Moldovei vom trece în revistă unele prevederi din aceste 

„ordonanţe a lui ‘Umar”: 

„Când aţi venit asupra noastră - se reproduc, în text, cuvintele creştinilor dintr-o scrisoare 

către ‘Umar - noi v-am cerut aman [securitate] pentru noi, pentru familiile noastre, pentru bunurile 

noastre şi pentru toţi cei de credinţa noastră; (primindu-l) noi ne-am angajat faţă de dv. [la 

următoarele: să plătim îndată djizya şi să fim umiliţi]; de acum înainte să nu mai construim în oraşele 

noastre şi nici în împrejurimile lor nici mănăstiri, nici biserici, nici case patriarhale, nici schituri; nu 

vom mai repara lăcaşurile (noastre de cult), care se vor afla în ruină şi nici casele (noastre), care se 

găsesc în cartierele musulmane. Nu vom refuza defel intrarea musulmanilor în bisericile noastre, fie 

ziua, fie noaptea; pentru aceasta le vom lărgi uşile pentru a înlesni accesul trecătorilor şi călătorilor 

aici; vom primi la noi pe orice călător musulman şi-l vom găzdui [dându-i casă şi masă[ timp de trei 

zile; nu vom acorda adăpost duşmanilor statului (musulman), nici în bisericile noastre, nici în casele 

noastre şi nu vom tăinui faţă de musulmani nimic din ceea ce le-ar putea produce vre-o pagubă; nu 

vom învăţa [nici noi], nici pe copiii noştri (Coranul), nu vom predica de fel  (altora) legea noastră şi 

nici nu vom chema pe nimeni la ea: dar nu vom împiedica pe nimeni dintre ai noştri să îmbrăţişeze 

Islamul, dacă aceasta îi va fi vrerea. 

[În public] îi vom trata pe musulmani cu cinste şi consideraţie şi ne vom ridica de pe locurile 

noastre dacă ei vor dori să se aşeze. 

Nu ne vom asimila deloc lor în ceea ce priveşte veşmintele, nici calancoua, nici turbanul, nici 

încălţările, şi nici în felul de tundere sau aranjare a părului.  

Nu vom folosi de loc expresiile lor (uzuale) în graiul nostru şi nici nu le vom împrumuta 

poreclele. 

Nu ne vom servi de şei când vom merge călare, nici nu vom purta sabie asupra noastră; nu vom 

fabrica deloc arme [şi săbii] şi nici nu le vom purta asupra noastră [într-un oraş sau pe drumurile 

musulmane]; nu ne vom face deloc petreceri cu caracter arabe; nu vom vinde deloc băuturi 

fermentate (khoumour). 

Ne vom rade (doar) părţile anterioare ale capului şi vom păstra aceleaşi forme ale veşmintelor 

noastre ca în trecut (…); vom face să nu se vadă crucile noastre [pe biserici şi] la ceremonii, nici 

                                                           
1 Re’âyâ înseamnă „turmă”. În Imperiul otoman prin acest termen erau desemnaţi până în sec. XVII doar contribuabilii nemusulmani. După 
această dată s-a impus treptat practica desemnării prin termenul respectiv atât a contribuabililor nemusulmani, cât şi musulmani. Astfel când 

este vorba de unităţile teritorial-administrative otomane formate pe parcurs pe teritoriul Ţării Moldovei, desemnare lor prin termenul „reia” 
este pur convenţională. În dependenţă de statutul circumscripţiei şi cine o administrează, este preferabilă utilizarea terminologiei oficiale: 

sancâkbeyi-lic, kâza, beylerbeyi-lic. 
2 Ne referim la versetul IX, 29 privind plata cizye (ar. djye), care prescrie „Luptaţi-vă împotriva celor ce nu cred în Dumnezeu şi în ziua de 
apoi şi nu opresc ceea ce a  oprit Dumnezeu şi trimisul Său şi nu mărturisesc mărturia adevărului-dintre cei cărora li s-a dat scriptura - până 

ce nu dau tributul din mână şi nu sânt umiliţi”. 
3 Mihai Maxim, Țările Române și Înalta Poartă. Cadrul juridic al relațiilor româno-otomane în Evul Mediu, București: Editura Enciclopedică, 
1993,  p. 169. 
4 Ibidem. 
5 И.И. Петрушевский, Ислам в Иране в VII-XV веках, Ленинград, 1966, стр. 169. 
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cărţile noastre [sfinte]pe nici una din străzile frecventate de musulmani şi nici în pieţele lor. [Nu vom 

etala idolatria, nici nu-l vom îndemna pe alţii la aceasta]. 

(…) În bisericile noastre nu vom trage clopotele decât foarte încet şi nu vom ridica deloc vocea la 

rugăciune [şi la cântările noastre religioase], când un musulman va fi de faţă; vom face să nu se audă 

deloc bocetele, când ne petrecem morţii; (…) nu vom ţine în mână pe stradă lumânări (aprinse) (…); 

[nu ne vom aduna împreună într-un cartier musulman, nici în prezenţa musulmanilor]; nu ne vom 

îngropa morţii în apropierea (cartierelor) musulmanilor, (…) nu vom lovi niciodată un musulman. 

Nu vom lua deloc robi dintre persoanele, care sânt destinate prin partaj musulmanilor; nu vom 

căuta deloc să avem case [mai înalte decât ale musulmanilor] cu vederea spre interiorul locuinţelor 

acestora. 

Acestea sânt condiţiile la care am subscris noi toţi şi membrii neamului nostru şi în schimbul 

cărora am primit âmân. Dacă vom încălca [dacă cineva dintre noi va încălca] vreuna din aceste 

condiţii, acceptate de noi, atunci musulmanii nu vor mai avea nici o obligaţie (zimmet) de respectat 

faţă de noi [faţă de acela] şi le va fi permis şi îngăduit să ne trateze [să-l trateze] ca pe răzvrătiţi şi 

rebeli [răzvrătit şi rebel].”
1
. 

Primul lucru care imediat se aruncă în ochi, dacă facem o analiză cât de succintă a acestui 

document, este imensa disproporţia dintre drepturile creştinilor şi obligaţiile lor. Ei apar într-o poziţie 

net inferioară faţă de musulmani. 

Pornind de la această sursă şi de la teoria şi practica juridică musulmană acumulată de-a lungul 

veacurilor, juriştii musulmani au grupat obligaţiile zimii-lor dintr-un stat islamic în două categorii: 6 

obligaţii “absolut necesare” iar alte 6 doar “dezirabile”.  

Potrivit celor 6 obligaţii “absolut necesare”, re’âyâ-lele  otomane erau obligate: 

„1. Să plătească - fiecare bărbat adult, liber şi sănătos  - capitaţia (dijizya), pe trei categorii, în 

funcţie de mărimea averii, ori în funcţie de practica locală, impozitul funciar - haraci, al cărui cuantum 

se fixa în raport cu întinderea şi calitatea pământului, ori cu felul culturii şi mărimea recoltei; 2-4. Să 

manifeste o atitudine plină de respect pentru religia şi practicile musulmane, pentru Profet şi Coran, 

pentru viaţa şi proprietatea musulmanilor; 5. Să nu întreţină relaţii sexuale, şi cu atât mai mult, să nu să 

se căsătorească cu femei musulmane; 6. Să nu ajute în nici un fel pe duşmanii Islamului, pe harbî-i, să 

nu le acorde azil, să nu le divulge tainele Islamului şi să nu cadă la înţelegere cu ei.”
2
.  

Obligaţiile “dezirabile” respectarea cărora depindea de societate, spaţiu şi timp erau 

următoarele: 

„1. În relaţiile comerciale cu musulmanii, zimi-ii nu trebuiau să vândă acestora vin, să le dea 

camătă, să bea vin sau să mănânce carne de porc în public, adică de faţă cu musulmanii; 2. Pentru a 

putea fi deosebiţi de musulmani, trebuiau să poarte anumite semne specifice (un petec galben, etc.) pe 

haine; 3. Să nu meargă călare, decât pe măgari şi catâri, dar fără şea, şi să nu poarte arme; 4. Să nu-

şi construiască locuinţe mai înalte decât ale musulmanilor, ci egale sau de preferinţă mai joase; 5. Să 

nu-şi ridice lăcaşuri de cult prea aproape de musulmani (de locuinţele lor), iar clopotele şi 

rugăciunile lor să nu deranjeze musulmanii; 6. Să nu-şi bocească prea tare morţii, care nu pot fi 

îngropaţi prea aproape de cartierele musulmane.”
3
. 

Dacă vorbim despre traducerea în viaţă a acestor prevederi de către otomani în teritoriile 

creştine trecute sub directa administraţie a Imperiului otoman, putem observa următorul fapt, că a 

existat tot timpul tendinţa autorităţilor de a încălca sau a îngrădi tot mai mult acest statut, după cum la 

rândul lor, nemusulmanii au căutat să ocolească prin diverse modalităţi restricţiile impuse. 

Supusul nemusulman din Imperiul era numit (zimmi), iar străinul (muste’min)
4
. Deci, populaţia 

nemusulmană trecută sub directa jurisdicţie a Porţii otoman, după expediţia lui Bayezid al II-lea din 

1484, finalizată cu cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe, poate fi identificată prin termenul de zimmi. Într-

un studiu fundamental, cercetătorul Antonie Fattal formulează astfel concluziile privitoare la statutul 

zimmi-ilor: „Dimmi-ul nu e nici un fel egal musulmanului. El este apăsat de inegalitatea socială şi 

constituie o castă dispreţuită de inegalitate privind drepturile individuale: de inegalitatea la plata 

                                                           
1 Ibidem, p. 169-171. 
2 Ibidem, p. 171-172. 
3 Ibidem, p. 172. 
4 Viorel Panaite, Pace, război şi comerţ în Islam, Ţările Române şi dreptul otoman al popoarelor (secolele XV-XVII), Bucureşti: Editura 

B.I.C.ALL,, 1993, p. 395. 
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impozitelor; de inegalitatea în faţa justiţiei, pentru că mărturia sa nu este admisă de tribunalele 

musulmane şi pentru că în cazul egalităţii de delict el nu beneficiază de egalitate de pedeapsă”
1
. 

Otomanii din plin au folosit instituţia amân-ului în relaţiile cu nemusulmanii, atât în timp de 

pace, cât şi în timp de războaie. În 1484, cînd „necredincioşii” din Chilia „au cerut (amân) ..., 

padişahul la rîndul său, i-a iertat”
2
. La fel Cetatea Albă, predîndu-se, a „cerut îndurare şi (sultanul 

Bayezid al II-lea) i-a acordat-o”
3
. Din punct de vedere strict juridic, otomanii au fundamentat statutul 

comunităţilor musulmane din imperiu (în special, sistemul millet „comunitate religioasă” pe instituţia 

amân-ului (protecţie, iertare, siguranţă). 

Soarta orăşenilor, după ce otomanii cuceresc cele două cetăţi a fost diferită. Unii au fost 

deportaţi, şi au colonizat capitala şi oraşul Eski Biga situat în Anatolia, alţii transformaţi în sclavi, iar 

tinerii trimişi la Istanbul şi încorporaţi în unităţile de yeniceri
4
. Astfel, Imperiul otoman pentru un 

control mai eficace a teritoriilor cucerite şi trecute sub directa s-a administrare, foloseşte cunoscutul 

procedeu de strămutare a populaţiei supuse în interiorul hotarelor sale, un prim exerciţiu în acest sens 

il face regele Babilonului Nubakadnesar după cucerirea Iudeii şi Ierusalimului în 585 a Ch., cînd au 

loc deportări masive a iudeilor în capitala babiloniană  (până în 539/538 a. Ch.). 

Pe lîngă schimbări de ordin politico-administrativ, statut juridic, situaţie etnică, intervin anumite 

modificări de ordin spiritual. Cronicarul Mehmed Neşri remarcă că după ce otomanii au ridicat steagul 

deasupra Chiliei „Ei au transformat bisericile în moschee (meşgid)”
5
. Documentele de arhivă ne atestă 

şi ridicarea de noi edificii pioase în „re’âyâ-lele” otomane după înfiinţare, ca de exemplu moscheia din 

satul Ursoaia, beylerbeilic-ul Bender
6
. 

Impactul politic produs la sfârșitul secolului XV-lea – primele decenii ale secolului al XVI-lea 

în zona de nord a Mării Negre, anterior parte componentă a Ţării moldovei, a generat substanţiale 

transformări de ordin politic, administrativ, economic şi social. Pierderea Chiliei „care e cheia şi 

poarta a toată Ţara Moldovei şi Ungariei şi a Ţerii de la Dunăre”
7
, iar „Cetatea Albă care e cheia şi 

poarta pentru toată Polonia , Rusia, Tataria şi toată Marea Neagră”
8
 a creat o problemă nu de ordin 

zonal, ci de ordin internaţional.  

Expediţia sultân-ului Suleyman Magnificul împotriva Ţării Moldovei la 1538, posibil generată 

şi de pretenţiile justificate în baza „drepturilor” care-i reveneau din moştenirea ungurească după ce 

regatul Ungariei a suferit cumplita înfrângere de la Mohacs, 28 august 1526, s-a soldat cu anexarea 

cetăţii Tighina cu întreg teritoriul Bugeacului. Cetatea reconstruită, denumită Bender cu teritoriul 

aferent a format un nou sancâkbeyi-lic în frunte cu „Hasan” la 1539
9
. 

Noua anexare şi mai mult a complicat situaţia Ţării Moldovei în plan strategic. De acum înainte 

la numirea domnitorilor din Ţara Moldovei, susţinerea din partea sancâkbeyi-ului de Bender deseori 

era hotărâtoare. 

Perioada anilor 1544-1555 se caracterizează prin desele ciocniri de hotar, ce aveau loc între 

polonezi şi otomani în zona nord-pontică. Reglementănd problema Pocuţiei prin tratatul de la Hîrlău 

din 22 iunie 1553
10

, între regele Sigismund August şi domnul Țării Moldovei Alexandru Lăpuşneanu, 

Coroana poloneză insista asupra teritoriilor de serhat a Porţii. 

Administraţia otomană conştientă de importanţa deosebită, pe care o reprezentau „re’âya-lele” 

constituite între Prut şi Nistru, a întreprins un şir de măsuri pentru a-şi consolida poziţiile sale. Printre 

ele se înscriu şi înfiinţarea sau reinfiinţarea unor aşezări, iniţial, de tip rural, de regulă în locuri ce 

prezentau o importanţă strategică însemnată, care cu timpul se vor transforma în puternice cetăţi. Ca 

mărturie în acest sens ne serveşte fermân-ul pâdişâh-ului din 15 ianuarie 1560, prin care se confirmă 

                                                           
1 Antonie Fattal, Le statut legal non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, 1958, p. 370. 
2 Cronici turceşti privind…, p. 98. 
3 Ibidem. 
4 Nicoară Beldiceanu, La conquete Ottomane de cites marchandes de Kilia et Cetatea Albă par Baiazid II, în „Sudost-Forsuchunden”, vol. 
XXIII, 1964, p. 77. 
5 Cronici turceşti privind…, p. 130. 
6 ANRM, F.1, inv.1, d. 442, f. 1. 
7 Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 158. 
8 Ibidem. 
9 M. Guboglu, Inscripţia sultanului Suleiman Magnificul în urma expediţiei în Moldova (1538/945), în “Studii. Revista de istorie”, nr. 2-3, 
1956, p. 119. 
10  Ilie Corfus, Documente privitoare la Istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea, București: Editura Academiei, 1979, 

p. 166-177. 
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„vv. Moldovei, primirea unei scrisori privind stăpînirea „Vialetului” său, dorinţa beiului (Hasan) al 

Akkermanului de a înfiinţa un sat lîngă locul zis Ismail”
1
. 

Un pas important pentru un control strict a curţii domneşti de către Poartă, a fost mutarea 

capitalei Ţării Moldovei de la Suceava la Iaşi în anul 1564. Pârghii decisive în acest sens îl jucau 

unităţile teritorial-administrative otomane situate în zona Pruto-nistreană. În caz de necesitate, 

efectivele akingi-lor într-un timp maxim util ajungeau la Iaşi. 

O ultimă componentă în consolidarea acestui semicerc în jurul Ţării Moldovei o constituie 

cucerirea cetăţii Hotin la 1711 şi transformarea ei în „re’âya”  1713
2
. Pe data de 24 octombrie 1715 a 

sosit un ceavus-başa cu ferman împărătesc cu ordin ca Abdi-paşa „să rămînă paznic şi seraşcher la 

Hotin”
3
. Pe moment, Imperiul otoman primea posibilitatea unui control riguros asupra regatului 

Poloniei, dar şi a unei eventuale colaborări ruso-poloneze contra sa. 

Perioada secolului XVIII se caracterizează printr-o serie de războaie cu implicaţia directă a 

celor trei imperii: Imperiul otoman, Imperiul Habsburgilor şi Imperiul rus. „Re’âya-lele” Pruto-

nistrene au devenit un teatru nemijlocit de desfăşurare a operaţiunilor militare. 

În concluzii: 

1. Politicile imperiale promovate de otomani în provinciile cucerite se bazau pe tradiţiile 

seculare a popoarelor turce, arabe şi bizantine. 

2. De regulă, imediat după cucerire spaţiile şi provinciile ce prezentau interes strategic pentru 

otomani erau transformate în unităţi administrativ-teritoriale trecute supt directa jurisdicție a Porții. 

3. Noua calitate presupune şi o nouă administrare, reprezentată prin bey, kâdi-i şi defterdâr-i. O 

asemenea organizare permite o gestiune maxim de eficace din partea centrului a periferiilor (serhat). 

4. Organizând aceste „re’âya-le” de-a lungul hotarelor Ţării Moldovei, Imperiul otoman urmărea 

drept scop un control strict a politicii interne şi externe promovate de Ţara Moldovei, dar şi crearea unei 

piste strategice pentru desfăşurarea viitoarelor expediţii militare contra Poloniei, Ungariei şi Rusiei. 

5. Trecerea sub directa administrare otomană, presupunea şi schimbarea statutului populaţiei 

creştine, conformate dreptului islamic. 

6. Pentru a preîntâmpina viitoarele revolte ale creştinilor în „re’âya-le”, dar şi intenţiile de 

reunificare cu Ţara Moldovei s-au utilizat procedee de strămutare forţată a populaţiei autohtone în 

provinciile interne ale Imperiului otoman. 

7. Deşi otomanii a transformat unele biserici creştine în moschee şi au construit noi edificii 

musulmane, remarcăm o anumită toleranţă faţă de alte confesiuni. 

8. În general, politica Imperiului otoman promovată în provinciile trecute sub directa 

administrare de către Poartă se înscrie în spectrul tradiţional al politicilor imperiale. 
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1 Catalogul documentelor turcești, Vol. II (1455-1829), întocmit de Mihail Guboglo, București: Editura Arhivelor Statului, 1965, p.25. 
2 Ion Gumenâi, Istoria ținutului Hotin. De la origini până la 1806, Chișinău: CIVITAS, 2002, p.176. 
3 Nistor Camarino, Cronica Ghiculeştilor; Istoria Moldovei între anii 1661-1729, Bucureşti: Editura Academiei,  1965, p. 171. 
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Problema românilor şi a autoidentificării lor pe parcursul istoriei cu acest nume continuă să fie o 

temă destul de aprins discutată de către istoricii din RM şi România, unii dintre ei contestând utilizarea 

termenului român pentru denumirea locuitorilor din Moldova pentru o perioadă anterioară secolului al 

XIX-lea. Aşa afirmă, de exemplu, şi istoricul Lucian Boia: „(moldovenii de altfel aveau să-şi spună 

moldoveni, şi nu români, până în plin secol al XIX-lea)”
1
. 

În rândurile care urmează vom aduce în discuție un document din secolul al XVIII-lea, mai 

puţin cunoscut specialiştilor, publicat într-o remarcabilă colecţie de documente din Imperiul Rus încă 

în secolul al XIX-lea, document care este datat cu 28 februarie 1767. Este vorba de un Raport al 

contelui G.G. Orlov (1734-1783), preşedintele Cancelariei de Tutelă a străinilor din Imperiul Rus
2
. 

Prezentul Raport aminteşte de un alt document anterior al acestuia din martie 1765, cu referire 

la polcovnicul Filipovici, care, în aprilie acelaşi an, a primit dreptul autorităţilor ruse de a convinge 

oameni străini să treacă cu traiul şi să se aşeze pe teritoriul Imperiului Rus, promiţându-li-se pământuri 

libere în gubernia Belgorod. Dar, după un anumit timp, s-a constatat că pământurile din gubernia 

numită sunt deja populate. De aceea Cancelaria de Tutelă a străinilor s-a văzut nevoită să caute alte 

pământuri pentru aşezarea noilor veniţi, mai aproape de Kiev, şi anume în stepa Bogorodiţk. La o nouă 

solicitare a contelui Orlov din 25 iulie 1765 ţarina Ecaterina a II-a a acceptat aşezarea străinilor în 

aceste locuri, dar şi aici situaţia s-a dovedit a fi nu tocmai favorabilă, deoarece nu erau suficiente 

pământuri libere. 

Documentul în cauză face anumite precizări extrem de preţioase referitoare la străinii veniţi din 

Ţara Moldovei. Este vorba despre reprezentanţii poporului, „cum îl numesc ei singuri, popor român 

(în original Ромунского народа)”, de la care, anterior, încă pe 13 iunie 1765, au fost trimişi la 

împărăteasă împuterniciţii acestora numiţi Cuca (Cucu-?) şi Telebuţ (în original Кука и Телебуцъ), 

care urmau să solicite permisiunea pentru doritorii din poporul lor, adică din poporul român, de a se 

aşeza cu traiul în Rusia, dar cu condiţia ca să beneficieze de anumite privilegii. 

Una din primele doleanţe ale noilor veniţi era ca ulterior, ei singuri să primească în comunitatea 

lor doar pe acei pământeni, pe care vor binevoi să-i primească principalii lor şefi. Această solicitare a 

fost acceptată, dar se menţionează că pentru toţi acei care deja au venit şi pentru acei care vor veni 

ulterior, nu au fost deocamdată repartizate pământuri. În legătură cu situaţia creată, Cancelaria de 

Tutelă a străinilor consideră necesar să fie adoptate două hotărâri: una pentru aşezarea celor chemaţi 

de Filipovici şi care vor veni singuri prin Kiev, şi a doua, pentru acei care vor fi primiţi de şefii acelui 

popor român (în original Ромунского народа), de la care au fost trimişi acei împuterniciţi. 

În actul nominalizat mai sus, sunt prezentate ambele proiecte, primul fiind Hotărârea 

referitoare la străinii chemaţi de Filipovici şi acei care singuri au venit prin Kiev. 

Articolul 4 al acestui proiect de Hotărâre prevedea că dacă cineva dintre aceştia, chemaţi de 

Filipovici sau veniţi singuri, în mod independent, prin Kiev, vor dori să intre în comunitatea 

coloniştilor din poporul român (Ромунским народом), să se adune informaţii despre ei din timp, şi 

dacă îi vor primi, să-i trimită să se aşeze acolo în baza privilegiilor acelor români care sunt deja, 

privilegii care vor fi prezentate mai jos; ceilalţi, pentru a fi aşezaţi cu traiul, să fie trimişi la contele 

P.A. Rumeanțev (1725-1796), care, în acest timp, îndeplinea funcţia de general-guvernator al  

Malorossiei. 

Urmează solicitarea referitoare la persoanele care doreau să se aşeze cu traiul în Imperiul Rus, 

conform unor privilegii speciale: Rugămintea celor veniţi aici în anul trecut pe 13 iunie 1765 

moldovenii Cuchi (Cucu -?) (молдавцев Куки) şi tovarăşii săi, care neam (родъ) al lor îl numesc în 

general românesc (Ромунским) şi locuiesc în trei state (княжествах) şi anume: în Valahia, Moldova 

şi Transilvania. 

Conform primei doleanţe, românii vor să se aşeze în locuri libere şi pustii; pentru aceasta au ales 

locul situat între oraşul Pecersk şi vechiul Kiev, cu câmpiile, pădurile şi apele pe care solicită să le fie 

date pentru a aşeza cu traiul pe acei veniţi din acele state-cnezate (Valahia, Moldova şi Transilvania 

I.E.), pentru construcţia bisericii, clopotniţei, pentru traiul preoţilor, diaconilor, diecilor, pentru şcoală, 

                                                           
1 Lucian Boia, Istorie şi mit in conştiinţa românească, Bucureşti: Humanitas, 2011,  p.35. 
2 Полное Собрание Законов Российской империи, Собрание I (1649 - 1825), Том XVIII (1767 - 1769), Печатано в Типографии II 

Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830, c. 35-49. 
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tipografie şi Magistrat
1
, iar ulterior aşezarea să fie numită prima  Noua slobozie Românească (первая 

Волохская Новая слобода).  

Aşadar, cu toate că titlul Rugăminţii conţine doar termenii moldoveni (молдавцев) şi români 

(Ромунским), românii au solicitat ca aşezarea lor să fie numită Волохская
2
. Totuşi, este important 

faptul că termenul Волохская a fost solicitat de românii trecuţi cu traiul în Rusia, ceea ce denotă că ei 

erau absolut conştienţi de faptul că termenul respectiv, Волохская, îi include şi pe moldoveni, şi pe 

transilvăneni, care vor fi amintiţi mai jos, şi nu semnifică nimic altceva decât români
3
. 

După această primă doleanţă, urmează Proiectul confirmărilor la această Hotărâre realizată de 

Cancelaria de Tutelă a străinilor
4
, în care sunt indicate celelalte rugăminţi ale românilor, dar şi 

proiectul hotărârii pentru fiecare solicitare în parte. 

În răspunsul la prima doleanţă se indică limpede că locul solicitat nu poate să le fie dat, 

deoarece el aparţine mănăstirii Pecersk care îl acordă oamenilor străini în chirie. Se propune ca 

problema să se rezolve fie pe calea cumpărării acestui loc de către stat, fie că se va plăti mănăstirii 

suma anuală pe care ea o obţinea din chiria acestor pământuri. De asemenea se propunea şi soluţia 

căutării altor terenuri pentru a-i aşeza pe aceşti români, terenuri care să aparţină cu siguranță coroanei. 

În locul unde s-au aşezat ei, alte naţiuni (нации) sau locuitori de altă credinţă să nu se stabilească cu 

traiul, decât poate doar meşteşugari, dar şi aceia să locuiască doar atât timp, cât comunitatea 

românească va avea nevoie de serviciile lor. În cazul în care cineva dintre ofiţeri sau alţi oameni 

emeriţi, de legea noastră pravoslavnică, vor dori să locuiască între români, ei să fie egali cu alţi 

locuitori în toate greutăţile şi întâmplările comunităţii. Se propunea ca această cerinţă să fie acceptată 

în întregime. 

Comunitatea românească solicita ca mai târziu, dacă se va considera necesar, să-i fie permis să 

construiască o mănăstire, dar în care să nu fie oameni de altă tagmă, decât „doar dintre noi”, dintre 

străini ar putea fi admişi doar învăţători sau meşteri buni, care, se pot întreţine din munca lor, fără a 

împovăra comunitatea, şi contribuie la progresul binelui comun. În proiectul de răspuns se indica 

limpede că ridicarea mănăstirilor este exclusă din oficiu de Manifestul
5
 adoptat care nu permite nici 

unei naţiuni străine să construiască mănăstiri, dar totuşi, dacă va fi necesitate în aceasta, ulterior vor 

cere permisiune. 

Următoarea doleanţă se referea la preoţii şi diaconii necesari comunităţii româneşti. Se solicita 

ca aceştia să fie aleşi şi confirmaţi de comunitatea românească şi hirotoniţi de mitropoliţii de Kiev. 

Preoţii şi diaconii trebuie să oficieze serviciul divin „în limba noastră”, adică în limba română, iar 

veniturile lor să fie determinate de comunitatea românească. Se propunea ca această solicitare să fie 

acceptată, comunitatea românească să fie sub jurisdicţia Mitropoliei de Kiev, iar în chestiunile 

religioase supreme să depindă de Sfântul Sinod. 

Cerinţa următoare se referea la şcoală, învăţători şi tipografie. Se solicita să li se permită 

deschiderea unei şcoli pentru învăţarea copiilor în limba rusă şi „în limba noastră”, să ţină învăţători, 

să deschidă o tipografie pentru tipărirea cărţilor bisericeşti şi laice, de asemenea, „în limba noastră”, 

necesare pentru învăţarea copiilor şi, de asemenea, pentru vânzarea lor în interiorul şi în afara 

Imperiului Rus, fără a plăti taxe, iar până când va fi deschisă tipografia, să se ordone ca amintitele 

cărţi de care au nevoie, să fie tipărite la tipografia KievoPecersk, iar cu plata să fie aşteptaţi până când 

acestea vor fi vândute. Suplimentar, se propunea ca şcoala construită în una din principalele lor 

aşezări, în primii doi ani să fie întreţinută din subsidiile de stat pe contul întregii lor comunităţi. În 

ceea ce priveşte tipografia, ei pot să încheie un contract benevol cu tipografia din Pecersk, să-l prezinte 

                                                           
1 Регламент или устав главного магистрата, 16 января 172  în Реформы Петра I.  Сборник  документов. 

Сост. В.И. Лебедев. М., Гос.соц.-эк.изд-во, 1937, c. 187-206 (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/magstrat.htm).  
2 Despre terminologia utilizată în sursele ruseşti pentru a desemna Ţara Moldovei şi pe moldoveni a se vedea Eremia Ion, Ţara Moldovei şi 
moldovenii reflectate în terminologia surselor documentare ruseşti – observaţii preliminare, în: The Historian' s Atelier: Sources, Methods, 

Interpretations, workshop: Oradea, ed. A 5-a, 26-28 May 2011/ coordonators: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa, Mircea Brie, Florin Sfrengeu, Ion 
Cumenâi; foreword: Acad. Ioan-Aurel Pop, Editura Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, p. 29-58.  
3 A se vedea şi opinia lui E. Zagorovski, care, referindu-se la procesul de colonizare a Novorosiei, aminteşte şi de colonizarea acestei regiuni 

cu volohi, precizând, în paranteză, că aceştia sunt români (Загоровский Е., Очерки по истории Славянской колонизации в Новоросии в 
XVIII веке. Сербские военные поселения (http://library.kr.ua/elib/zagorovski/zagor.html) 
4 1766 г., апреля 30. Именной указ императрицы Екатерины II, объявленный из Правительствующего Сената, об учреждении 

Конторы Канцелярии опекунства иностранных (http://wolgadeutsche.net/history/ukas-30-04-1766.htm).  
5 1763 г., июля 22. Манифест императрицы Екатерины II о дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в 

разных губерниях по их выбору, их правах и льготах (http://wolgadeutsche.net/history/manifest.htm)  

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/magstrat.htm
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în Cancelaria de Tutelă a străinilor, să solicite ajutor, pe care, după examinare, cu siguranţă îl vor 

primi.  

O altă cerinţă ţinea de aducerea în comunitatea românească din Rusia a unei persoane cărturare 

din oraşul Iaşi, care cunoaşte limbile greacă veche, greacă, română (волоском) şi latină. Se preconiza 

ca acesta să fie nu numai corector în viitoarea tipografie a românilor şi învăţător pentru copiii lor, ci şi 

secretar al comunităţii respective. Din aceste considerente ei solicitau ca respectiva persoană să fie 

anual salarizată din contul Cancelariei Guberniei Kiev şi rugau să li se permită să-l înştiinţeze despre 

aceasta, ştire pe care el o aşteaptă de la noi cu plăcere. În proiectul de răspuns se prevedea că în primii 

doi ani după aşezare persoanei respective să i se determine leafa din contul întregii comunităţii, dar nu 

mai mult de 120 de ruble anual, conform Manifestului, iar pe viitor ei singuri să caute mijloace pentru 

întreţinerea atât a ei, cât şi a altor membri ai comunităţii lor. 

Comunitatea românească solicita să i se permită să aibă un Magistrat, preşedintele căruia să fie 

ales dintre ei şi, de asemenea, 4 membri, iar secretari şi grămătici - de câţi va fi nevoie. Aceştia  

trebuie să depună jurământul că vor conduce toate treburile obşteşti, fără încălcarea drepturilor 

Statului rus, dar solicitau să aibă împuterniciri depline ca să poată executa răufăcătorii nu numai din 

comunitatea lor, dar pe oricine va încălca legea în limitele teritoriale ale comunităţii lor. De asemenea, 

se propunea să se permită alegerea unui Magistrat din naţiunea lor, dar numai în una din aşezările lor 

principale, care cu timpul, poate fi numit şi oraş. Locuitorii celorlalte aşezări mai mici, cu toate că se 

pot afla sub conducerea acelui Magistrat, vor fi consideraţi nu orăşeni
1
, ci plugari. În plus, se 

recomanda să li se refuze executarea, torturarea şi defăimarea răufăcătorilor. 

Cerinţa următoare, de asemenea se referea la judecată: să se permită Magistratului judecarea şi 

represiunea tuturor, indiferent de naţiune  şi de titlu, conform obiceiurilor lor, adică după obiceiul 

românilor, în limba lor. Se prevedea ca învinuiţii să poată fi amendaţi, pe cei acuzaţi să  nu-i apere 

nimeni de judecată, iar dacă cineva va fi nemulţumit de judecata făcută, să poată face recurs, conform 

legii, la Cancelaria de Tutelă a străinilor. Dreptul la recurs să-l aibă acei negustori şi meşteşugari, care 

au pretenţii în sumă mai mare de 300 de ruble, iar dintre plugari, cei care au pretenţii mai mari de 50 

de ruble. Celorlalţi să li se refuze acest drept, pentru ca, poporul să nu fie ruinat de formalismul 

birocratic în vederea satisfacerii unor pretenţii mici. La această doleanţă se recomanda ca pentru 

variatele lor necesităţi să li se permită oamenilor de alte naţiuni să se afle în satele lor, adică ale 

românilor, dar aceştia să deţină paşapoarte sau alte documente care fac dovada identităţii lor. Desigur, 

aceşti străini vor fi judecaţi după legile românilor, care vor fi confirmate de guvernul rus, cu condiţia 

ca aceşti străini, aşezându-se cu traiul în satele lor, în înţelegerile pe care le-ar fi încheiat cu românii, 

să-şi dea acordul ca să fie judecaţi după legile acestora. În general însă, asemenea năimiţi trebuie 

judecaţi după legile ruseşti. 

Individualitatea comunităţii româneşti urma a fi subliniată şi prin însemnele heraldice, 

solicitându-se ca autorităţile ruseşti să dea ordin ca în Magistratul lor să existe un sigiliu „cu însemnele 

ţării noastre”, adică a Moldovei, şi anume: în mijloc capul de bour cu coarne, între coarne steaua, iar 

de asupra ei coroana cu crucea, sprijinită din ambele părţi de labele inferioare ale doi lei. Textul 

sigiliului urma să fie scris cu litere ruseşti: Sigiliul Magistratului primei Noi slobozii româneşti anul 

1766 (Печать Магистрата первой Волохской новой слободы 1766 года). De asemenea, se 

recomanda ca ei să poată dispune de propriul sigiliu pe care îl va recunoaşte Biroul de Heraldică 

(Герольдместерская Контора) al Imperiului Rus, dar această chestiune urma să fie discutată 

suplimentar, atunci când comunitatea românească va cuprinde un număr suficient de oameni. 

În răspuns la solicitarea de a oferi Magistratului dreptul de a organiza poliţia, fără amestecul 

cuiva, se recomanda să se permită acest lucru, cu condiţia că organizarea ei să se facă în baza 

Regulamentelor statului rus referitoare la poliţie.  

Câteva solicitări ţineau de practicarea comerţului: să se permită Magistratului să înscrie doritorii 

în categoria negustorilor şi cel ce se va înscrie să fie liber să comercializeze orice fel de mărfuri, cu 

excepţia celor interzise, în interiorul Imperiului Rus fără a plăti taxe. De asemenea, să exporte mărfuri 

peste hotare, cu plata taxei de 5 copeici din fiecare rublă, să comercializeze vin, „care se produce în 

patria noastră”,  adică în Moldova, să li se permită să organizeze bresle şi să angajeze atâţia meşteri, 

de câţi ei vor avea nevoie. Se menţiona ca acei care s-au înscris în tagma negustorilor, în afară de 

                                                           
1 În secolul al XVIII-lea în Imperiul Rus, гражданин (cetăţean) semnifica doar locuitor al oraşului. 
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plugari, pot să practice comerţul şi, aşa ca şi negustorii ruşi, să nu plătească niciun fel de taxe. În 

acelaşi timp, pentru exportul mărfurilor peste hotare şi importul acestora se prevedea plata aceloraşi 

taxe pe care le plăteau şi negustorii ruşi. Cât priveşte dreptul Magistratului de a înscrie persoane în 

tagma negustorilor şi de a organiza bresle, acest lucru se va decide numai după formarea 

Magistratului. De asemenea, se solicita ca persoanele care vor practica comerţul în acea slobozie, să 

aibă dreptul de a vinde „vin fiert”, adică diferite feluri de votcă, mied, bere, vin din poamă, cu ridicata 

şi cu amănuntul. Se prevedea ca să nu fie deschise în comunitatea lor cârciumi şi alte localuri ale 

statului de comercializare a băuturii, precum şi să fie organizate două iarmaroace pe an, fiecare a câte 

20 de zile: unul la 24 noiembrie, altul la 29 iunie. Alegerea acestor intervale de timp era argumentată 

prin aceea că anume atunci în Rusia vin negustorii din părţile lor, şi doritorii de a se aşeza aici îşi vor 

face o impresie bună şi îşi vor aduce întreaga avere şi animalele. La aceste cerinţe se recomanda ca 

acum să li se refuze categoric acest drept (de a vinde vin – I.E.), însă în viitor, dacă vor fi oameni 

mulţi, li se va putea acorda acest privilegiu, cu atât mai mult, dacă din veniturile obţinute, ei vor 

întreţine cinovnicii, şcolile, Magistratul etc. În ceea ce iarmaroacele, se recomanda să li se permită 

organizarea acestora, numai după precizarea perioadei în care au loc iarmaroacele în aşezările vecine, 

ca să nu se împiedice unul pe altul. 

Doleanţa următoare se referea la impozite: atunci când vor expira anii de slobozire indicaţi în 

Manifest, românii să nu dea mai mult tribut (дань), adică impozite, dar numai atât cât se prevede în 

acel Manifest, iar în loc de slujbe, să fie prevăzută o plată moderată. De asemenea, se solicita ca în 

satele româneşti, încartiruiri să nu fie în veci. În propunerea de răspuns se preciza că impozitele vor fi 

fixate conform Manifestului, iar în locul slujbelor se va putea achita o plată moderată. În ceea ce  

priveşte eliberarea de încartiruire, se considera că acum nu se poate promite aşa ceva, deoarece nu se 

cunosc încă exact locurile unde se vor aşeza aceştia şi nici dacă va fi posibil să fie eliberaţi pentru 

vecie de încartiruire. Acum li se poate promite doar că nu vor fi împovăraţi cu dările, iar până la 

aşezarea lor definitivă, aceştia sunt eliberaţi de încartiruire. 

O problemă importantă era şi cea a moşiilor şi a libertăţii personale. Românii erau absolut 

conştienţi că „noi rupem orice relaţii cu patria noastră şi trecem sub mila înaltei tale împărăţii”, de 

aceea ei solicitau ca toate locurile, unde se vor aşeza cu traiul, să le fie date în proprietate veşnică şi 

ereditară şi să li se promită că niciodată, sub niciun pretext, nu vor nimeri în proprietatea vreunui 

stăpân, oricine ar fi el, ci „întotdeauna să fim Popor împărătesc (Императорский народ)”, iar 

locurile care le-au fost date, în veci să se numească slobozii. Recomandarea este pozitivă, adică să li se 

permită aceasta, dar fără dreptul de a vinde moşiile şi a le pune amanet. În plus se garanta că românii 

întotdeauna vor fi sub puterea şi protecţia imperială.   

Solicitanţii români au prevăzut şi situaţia în care Imperiul Rus ar ocupa în viitor Ţara Moldovei: 

dacă Măria Sa imperială va binevoi ca patria noastră, adică Moldova, „să fie luată în stăpânirea sa, 

despre ce întreg poporul nostru îl roagă pe Dumnezeu, atunci locurile noastre şi ale strămoşilor noştri 

să ne fie date nouă”. De asemenea, dacă cineva din comunitatea românească de pe teritoriul Imperiului 

Rus ar manifesta dorinţa să se întoarcă şi să trăiască în acele locuri, să fie liber să o facă. Evident, 

nimeni nu ştia cum vor derula evenimentele, de aceea, în propunerea de răspuns se făcea doar 

constatarea că nimeni nu ştie ce se va întâmpla în viitor şi, din această cauză, nu li se poate promite 

nimic. Mai mult chiar, nici nu este cazul pentru asemenea discuții. 

În sfârşit, urma rugămintea ca împărăteasa să le dea o carte, pentru încredințarea tuturor celor 

din neamul nostru Românesc (роду нашему Ромунскому), sub care, după cum specifica documentul 

în cauză, se subînţeleg: moldovenii (молдавцы), volohii propriu-zişi (точные Волохи) şi 

transilvănenii (Трансильванцы), toţi de o limbă şi de o credință (одного языка и веры), solicitare care 

urma să fie realizată după organizarea Magistratului şi elaborarea Statutului  (Земский устав). 

Aşadar, aceşti doi piloni – limba şi credinţa
1
, în conceptul moldovenilor emigraţi în Imperiul 

Rus, erau determinanţi pentru definirea neamului, poporului, naţiunii române din secolul al XVIII-lea. 

Evident, trecerea treptată la citirea Evangheliei în limba română în biserică încă de pe la sfârşitul 

secolului al XVI-lea, a contribuit la coeziunea limbii poporului şi a credinţei, ceea ce i-a şi făcut 

determinanţi în identificarea naţiunii române. Moldovenii respectivi nu erau deranjaţi în nici un fel de 

                                                           
1 Despre locul şi rolul limbii şi credinţei în structura conştiinţei sociale a se vedea Мечковская Н. Язык и религия. Лекции по филологии 

и истории религий, 1997 (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Mechkov/01.php) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Mechkov/01.php
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nuanţele locale, de dialectele şi sub-dialectele limbii române. Aceste dialecte şi sub-dialecte sunt indici 

ai aceleiaşi limbi  şi nu încalcă unitatea limbii române şi a locuitorilor din cele trei cnezate. 

Deosebirile dialectale ale limbii române nu erau atât de pronunţate, încât o carte tipărită în 

Transilvania să nu fie înţeleasă în Moldova ori în Ţara Românească şi invers, cărţile tipărite în una din 

cele trei ţări, erau perfect înţelese în toate trei, ceea ce demonstrează unitatea lingvistică a acestora. 

Limba şi confesiunea au determinat conştiinţa naţională a moldovenilor din acea perioadă, care, la 

rândul ei, este autoidentificarea comunităţii umane respective ca neam, popor, naţiune română. Situaţia 

nu este prea clară în ceea ce priveşte noţiunea transilvăneni, or, în Transilvania, alături de românii 

ortodocşi locuiau români şi de alte confesiuni, unguri, saşi, secui etc. Conform conceptului 

emigranţilor moldoveni exprimat în sursa examinată aici, la neamul, poporul, naţiunea română, 

aparţineau doar românii ortodocşi din Transilvania. 

Documentul respectiv finaliza cu Rezoluţia:  Aşa să fie (Быть по сему), semn că împărăteasa 

Ecaterina a II-a a aprobat satisfacerea doleanţelor comunităţii româneşti, în redacţia propusă de contele 

G.G. Orlov. 

Aşadar, termenii neam, popor, naţiune, cunoscuţi în sursele ruseşti
1
 din prima jumătate a 

secolului al XVIII-lea, în documentul examinat aici sunt utilizaţi în calitate de sinonime. De asemenea, 

în actul respectiv din secolul al XVIII-lea sunt amintiţi moldovenii, volohii propriu-zişi şi 

transilvănenii, care, toţi împreună alcătuiau şi fiecare în parte erau neamul, poporul, naţiunea română, 

care locuieşte dispersat în cele trei unităţi distincte, cnezatele Moldova, Valahia şi Transilvania. Fără 

îndoială, suntem în faţa unei răspândiri destul de largi a conştiinţei naţionale
2
 româneşti în societatea 

moldovenească de la mijlocul secolului al XVIII-lea, ceea ce infirmă afirmaţiile lui Lucian Boia.  

 

 

 

VESTIMENTAŢIE, MORAVURI ŞI DIVERTISMENT ÎN  

ORAŞELE PORTURI DE LA DUNĂREA MARITIMĂ.  

MĂRTURII ALE CĂLĂTORILOR STRĂINI 

(SFÂRŞITUL SEC. AL XVIII-LEA – PRIMA JUMĂTATE A SEC. AL XIX-LEA) 
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                                         Muzeul de istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

 

CLOTHING, MANNERS AND ENTERTAINMENT IN THE CITIES OF THE  

DANUBE MARITIME PORTS. TESTIMONIALS OF FOREIGN TRAVELERS (END OF 

THE XVIII-TH CENTURY – FIRST HALF OF THE XIX-TH CENTURY) 

 

Abstract: During the XIX-th century, Romanian society wanted to avail of all the facilities of 

European urban life; nevertheless, in most cases, it remained entrapped in its Oriental tradition, of 

Ottoman origin. This contradiction was generally remarked by the foreign travelers who passed 

through the Romanian territories, between 1768 and 1853. The most important sources for analyzing 

the evolution of the culture and of the mentality of this urban society which, for a long time, tried to 

balance its Oriental Balkanic tradition and the new inspirations of Western origin, are, by far, the 

testimonies of the foreign travelers. The press of those days also conveys some important information 

in this respect. 

The travelers, due to their alien mindset, could point, in the most accurate ways, to the 

particularities of the social mindset of the inhabitants of the Romanian towns from the maritime 

                                                           
1 Despre utilizarea termenului naţiune (нация) în Rusia secolului al XVIII-lea a se vedea Алексей Миллер, «Нация» и «народность» в 

России  XIX века (polit-ru/article/2008/12/29/nation). Noţiunea popor (народ) a pătruns în Rusia relativ recent, în a doua jumătate a 

secolului al  XVII-lea, din Republica Polonă (Алексей Миллер, FAQ: История понятия «нация» в России (http://www.strana-
oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii). Despre noţiunile народ, род, нация în sursele de limbă rusă a se vedea şi Александр 

Моторин, Православные «народы» и западные «нации» (духовные истоки понятий) (http://www.pravoslavie.ru/79095.html) 
2 Conştiinţa naţională are mai multe definiţii, care pot fi uşor consultate. Vom atenţiona doar asupra unui moment: „conştiinţa naţională este 
un produs intelectual foarte complicat” (A se vedea Политология. Словарь. М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010. 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B5).  

http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii)
http://www.strana-oz.ru/2012/1/istoriya-ponyatiya-naciya-v-rossii)
http://www.pravoslavie.ru/79095.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Danube. In most cases, the foreigners had a direct encounter with the elites – the boyards or other 

wealthy people – and only noticed from far the low class people. They tended to be caustic as it 

regards the habits of the Romanian local population. 

In the towns from the maritime Danube, modernization determined a new life style, with a more 

precisely determined schedule, and the apparition of a mass culture. We also witness the social need 

to spend the leisure through cultural activities or other kinds of entertainment. The leisure could be 

spent individually or along with the family, friends or acquaintances, according to the season and to 

the material and educational level of each person. 

Starting with the second half of the XVIII-th century and until the first half of the XIX-th 

century, in Brăila and Galaţi, the most common form of entertainment was going „in the streets”. This 

meant either walking, either taking a ride, either anything else available as entertainment in the 

„street”. The parks, the locals – the bakeries, the caffees, especially those from the port area, the 

restaurants, the terraces – were considered as belonging to the „street” and they were generally 

affordable. The circus shows, the popular and dramatic theatre, the cultural evenings, music and 

dance, going to public baths, the parties and the celebrations were some other means of entertainment 

common in the area, during those days. 

 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea diferenţele existente între civilizaţia occidentală şi cea 

orientală se răsfrângeau în plan cultural, în privinţa mentalităţilor şi mentalului colectiv al populaţiei şi 

nu în ultimul rând în aspecte de viaţă cotidiană. Pentru călătorul apusean, Orientul european începea 

chiar de la graniţa transilvăneană cu cele două Principate române. Treptat, în secolul al XIX-lea, 

frontiera dintre cele două civilizaţii devine mai estompată, datorită preluării de către societatea 

românească a modelului occidental de dezvoltare şi, odată cu acesta, a tiparelor culturale apusene 

Modernizarea a determinat trecerea către un tip de viaţă nou, în care timpul era mai riguros 

segmentat, şi totodată la apariţia unei culturi de masă. Astfel, a apărut nevoia socială de a umple acest 

timp liber cu activităţi culturale şi distractive. Timpul liber se putea petrece individual sau cu familia, 

cu prietenii sau cunoscuţii, în funcţie de educaţie, de posibilităţile materiale şi, bineînţeles, de anotimp. 

În oraşele maritime româneşti dunărene, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi până 

în prima jumătate a secolului al XIX-lea, distracţia a însemnat în cele mai multe cazuri ieşirea la 

„stradă”, prin aceasta înţelegându-se fie plimbările pe jos sau cu trăsura, fie ceea ce mai putea oferi 

„strada” ca divertisment. Parcurile, localurile – cofetării, cafenele, mai ales cele din port, berăriile, 

birturile, restaurantele, grădinile de vară – au fost considerate derivate ale străzii şi aveau un grad 

sporit de accesibilitate generală. Spectacolele de circ, cele de varietăţi, piesele de teatru puse în scenă 

sau teatrul popular, seratele culturale, muzica şi dansul, mersul la băile publice, petrecerile şi 

sărbătorile completau posibilităţile de relaxare ale locuitorilor oraşelor dunărene.  

Formarea unei culturi urbane în oraşele porturi de la Dunărea maritimă, la fel ca în întreaga 

societate românească, a determinat generalizarea instrucţiei şcolare şi sanitare, accesibilitatea tot mai 

mare a informaţiei prin intermediul bibliotecilor şi publicaţiilor. Cultura urbană a dus către formarea 

unui tipar de mental colectiv şi de mod de viaţă, a influenţat activitatea cultelor şi al vieţii spirituale, s-

a reflectat şi în formele de petrecere a timpului liber („loisir-ului”)
1
.  

De departe, cele mai importante surse folosite în analiza evoluţiei culturii şi mentalităţii acestei 

societăţi urbane care a balansat mult timp între tradiţia oriental balcanică şi suflul nou venit din 

Occident le-au constituit mărturiile călătorilor străini, la care s-au adăugat şi informaţiile preluate din 

presa vremii. Călătorii, prin tiparul lor diferit mental şi comportamental, au fost cei mai în măsură să 

indice particularităţile întâlnite în privinţa mentalul colectiv al locuitorilor oraşelor româneşti de la 

Dunărea maritimă.  

Societatea românească a secolului al XIX-lea a dorit să se bucure din plin de toate binefacerile 

mondenităţii europene, însă de cele mai multe ori a rămas ancorată în tradiţia orientală de sorginte 

otomană. Acest antagonism a fost de cele mai multe ori sesizat de călătorii străini ce au străbătut 

spaţiul românesc între 1768-1853. În marea majoritate a cazurilor, străinii au luat contact direct cu 

elitele – boierii sau alte categorii înstărite – şi doar au observat din exterior categoriile sociale 

                                                           
1 Radu Tudorancea, Ipostaze ale „loisir-ului” în spaţiul românesc. Relatări ale călătorilor străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea, în 

Frontierele necunoscutului. De la vest spre est, prin Ţările române: impresii de călătorie (secolul XIX), coordonator Irina Gavrilă, Bucureşti, 

2011, p.126.  
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inferioare, descriind ce cele mai multe ori caustic moravurile întâlnite în rândul locuitorilor 

Principatelor române.  

Un astfel de călător străin a fost Friedrich Wilhelm von Bauer (Bawr), care la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea i-a caracterizat pe români că le plăcea destul de mult vinul şi mai puţin munca, 

catalogându-i drept leneşi şi destul de zgârciţi. Totuşi, cei mai vicleni rămâneau armenii, evreii şi 

grecii, în viziunea aceluiaşi călător Bauer
1
.  

În 1790, generalul Alexandre de Langeron a descris în memoriile sale îmbrăcămintea boierilor 

români, care încă mai păstrau moda orientală, însă a observat la femei dorinţa acestora de a îmbina 

stilul vestimentar oriental cu propriile gusturi în materie de modă
2
. În schimb, ţăranii purtau vara o 

cămaşă largă de pânză albă cu o cingătoare, iţari şi în picioare sandale prinse în curele ca ale 

locuitorilor din Pirinei. Iarna, aceştia puneau peste cămaşă un suman din dimie cu mâneci lungi, fără 

copci şi fără guler, pe cap purtau căciuli rotunde şi înalte ca ale husarilor, iar în picioare cizme ruseşti. 

Femeile lor îmbrăcau o bluză foarte largă, strânsă la mijloc cu o bucată de lână sau de bumbac, iar pe 

cap femeile căsătorite purtau un văl alb
3
.  

Consul al Franţei la Iaşi în perioada 1826-1834, Charles Lagau s-a dovedit a fi şi el un bun 

observator, atât al moravurilor moldovenilor cât şi a felului lor de a se îmbrăca. Chiar dacă observaţiile 

sale nu fac obiectul strict al locuitorilor portului moldovean, totuşi nu putem vorbi de existenţa unor 

diferenţe colosale între moda întâlnită la Iaşi sau cea din Galaţi şi Brăila. Lagau a analizat elita 

moldoveană şi a fost uimit de depravarea moravurilor acestei societăţi prin copierea viciilor fanariote. 

Plăcerile boierilor şi ale cucoanelor constau în schimbarea toaletelor de mai multe ori pe zi, în vizite şi 

plimbări cu trăsuri splendide, în conversaţii despre intrigi şi scandaluri. De altfel, femeile erau cele 

mai progresiste în materie de modă şi simţeau nevoia, mai mult din plictiseală, de a copia 

vestimentaţia vieneză, astfel încât dacă cineva venit din Turcia s-ar lua după aparenţe ar crede că aici 

sunt avanposturile europene. Fii de boieri trimişi în pensioanele din Viena şi Paris, odată reîntorşi în 

ţară, renunţau la hainele occidentale şi reîmbrăcau costumul turcesc şi calpacul, adică căciula din blană 

de astrahan având forma unei pere răsturnate şi supranumită, de Lagau, stingătoarea bunului simţ. 

Tinerii din Principatele române erau inteligenţi şi generoşi, dar nu manifestau interes pentru studiu. 

Cheltuiau mult pentru a străluci în saloane, la baluri şi teatre, lăudau locurile unde mergeau des cu 

trăsura şi aveau cai şi amante. Ţăranii purtau vara o cămaşă largă de pânză albă cu un chimir de piele, 

pantaloni strâmţi şi în picioare încălţări din piele de capră, iar iarna se acopereau cu o piele de oaie. 

Femeile lor purtau tot o cămaşă foarte largă, strânsă cu o bucată de lână sau de bumbac
4
.    

Bartolomeo Geymet, în 1838, a sesizat şi el depravarea moravurilor păturilor româneşti 

înstărite. Societatea înaltă – după afirmaţiile acestuia – era dominată de pasiunea pentru cărţi de joc şi 

pentru femei, poporul de rând pentru vin şi alte băuturi. Existau şi excepţii, „dar cuvintele loialitate, 

bună credinţă, sunt lipsite de sens pentru locuitori”. Boierii erau împărţiţi de călător sub aspectul 

vestimentaţiei în două categorii: cei care păstrau stilul oriental; pe când ceilalţi, mai numeroşi, erau cei 

care maimuţăreau moda pariziană şi erau înclinaţi către toate extravaganţele luxului. Ţăranii erau 

văzuţi ca fiind „o specie necivilizată, încăpăţânată, care munceşte numai de frica ciomagului”. În 

schimb, moldoveanul şi munteanul i se par lui Geymet foarte ospitalieri
5
.  

De departe, cel care a descris cel mai pitoresc decăderea moravurilor locuitorilor români din 

Principate a fost prelatul elveţian Joseph Mislin în 1848. Referindu-se la obiceiurile localnicilor, 

Mislin aminteşte de cuvintele unui boier bătrân, ajunse la urechile sale prin intermediul unui alt 

                                                           
1 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, vol. X, partea I (1769-1800), editori Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-
Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 2000 (în continuare se va cita Călători străini. Serie veche, X, I), p.150. 
2 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, vol. X, partea a II-a (1769-1800), editori Maria Holban, Maria M. 

Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 2001 (în continuare se va cita Călători străini. Serie veche, X, II), p.937. 
„Portul (boierilor) se apropie mult de cel oriental. Ei nu-şi rad barba, dar îşi rad capul şi poartă o mică tichie de postav roşu şi un calpac 

jumătate din postav şi jumătate din blană. Antiriul lor lung, larg, fără guler este, de obicei, dintr-o stofă scumpă şi vesta lor cu mâneci 
seamănă cu a turcilor. Ei poartă papuci de safian şi şalvari enormi. Femeile în Moldova se îmbracă cu o rochie lungă şi fără cute. Această 

rochie se prinde pe sub sâni, pe care îi strânge şi lasă o deplină libertate pântecului, pe care aceste doamne îl poartă înainte într-un chip foarte 

puţin graţios. Ele se gătesc cu basmale colorate, au părul împărţit într-o mulţime de şuviţe împletite şi poartă o căciuliţă făcută în formă de 
con, încărcată cu briliante flori”. 
3 Ibidem, p.940. 
4 Ibidem, pp.354-355. 
5 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, vol. III (1831-1840), editori Daniela Buşă, Cristina Feneşan, 

Adriana Gheorghe, Adrian–Silvan Ionescu, Marian Stroia, Lucia Taftă, Raluca Tomi, Şerban Rădulescu-Zoner, Bucureşti, 2006 (în 

continuare se va cita Călători străini. Serie nouă, III), pp.738-747.  
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călător: „(..) obiceiurile noastre – citând cuvintele respectivului boier – sunt puţin obiceiurile sau mai 

degrabă viciile tuturor popoarelor care ne-au guvernat ori protejat. Am luat de la ruşi desfrâul, de la 

greci lipsa de cinste în afaceri, de la principii fanarioţi amestecul de josnicie şi de vanitate, de la turci 

indolenţa şi trândăvia, polonezii ne-au dat divorţul şi acest furnicar de evrei de joasă clasă pe care îl 

vedeţi mişunând pe străzile noastre”
1
. 

Charles B. Elliot a fost găzduit în 1835 la Galaţi de către viceconsulul britanic din localitate. În 

discuţiile purtate cu gazda sa, vestimentaţia unuia dintre servitori a devenit subiect de glumă – un 

costum frumos, format dintr-o cămaşă deschisă în faţă, o vestă cafenie, un brâu din piele de culoare 

roşie în care erau băgate o pereche de pistoale de argint şi un iatagan, o fustă de la brâu în jos din 

pânză albă, largă, în picioare avea jambiere lungi şi negre şi încălţări, iar pe cap un fes roşu cu ciucure 

lung negru. În descrierea sa, Elliot a mai făcut şi alte afirmaţii defăimătoare la adresa localnicilor, 

spunând de exemplu că toţi servitorii moldoveni erau leneşi, proşti şi imorali în ultimul hal
2
. 

În afara românilor, evreii şi ţiganii au fost cele mai importante grupuri etnice care au atras 

atenţia străinilor prin vestimentaţie şi mod de viaţă. Prezent la Galaţi în 1836, englezul Edmund 

Spencer i-a remarcat pe evrei prin „veşmintele lor lungi şi căciulile înalte de blană”
3
. Peste trei ani, în 

1839, misionarii scoţieni Andrew A. Bonar şi Robert Mc. Cheyne au remarcat existenţa unor 

importante comunităţi evreieşti în principalele oraşe româneşti. Evreii din Galaţi – după afirmaţiile 

misionarilor – se îmbrăcau ciudat, folosind îmbrăcăminte poloneză, asortată cu o pălărie mare 

nemţească sau cu o căciulă din blană rusească. Purtau barbă şi perciuni, erau mai toţi mecanici şi 

cămătari, foloseau limba germană (probabil, referindu-se la idiş, un idiom germanic) şi o ştiau pe cea 

română, însă puţini mai cunoşteau limba ebraică. Recent, 12 evrei fuseseră închişi fiindcă 

caricaturizaseră pe preoţii ortodocşi într-o piesă de teatru. Evreii din Brăila, mai înstăriţi decât cei din 

Galaţi, erau însă „batjocoriţi chiar şi de căruţaşii şi hamalii din port”
4
. 

Referitor la ţigani, Adolphe Laurent Joanne a dedicat pagini întregi descrierii obiceiurilor şi a 

modului de viaţă caracteristic acestei etnii. Ţiganii trăiau în grupuri şi erau conduşi de un bulibaşă. 

Veşmântul strident al unui astfel de şef, care-l distingea de poporul său, era din purpură, fiind 

completat de o barbă deasă şi pe cap de o pălărie de aceeaşi culoare. Odată ales, autoritatea sa asupra 

comunităţii era totală iar sentinţele lui erau fără drept de apel. Aproape toţi ţiganii purtau mustaţă şi 

barbă mare, iar femeile lor erau fie îngrozitor de urâte, fie foarte frumoase
5
. Ţiganii erau văzuţi, la 

jumătatea secolului al XIX-lea de către francezul Alfred Poissonnier
6
, ca un popor mai mult nomad de 

calici, dar activ, înveselit de o muzică bizară şi sacadată care-i însoţeşte în lungile pelerinaje către 

locurile unde-şi puteau practica meşteşugurile de zidari, spoitori, cârpaci, rudari sau aurari, fierari, 

ursari, lăutari, argintari
7
.  

Uniformele ostaşilor români, ruşi sau al altor naţionalităţi au atras de asemenea privirile 

călătorilor străini prezenţi în porturile dunărene. Sir Adolphus Slade a remarcat în 1840, în momentul 

în care a ajuns în portul brăilean unde a fost întâmpinat de o gardă de onoare şi o orchestră militară, 

uniforma infanteriei româneşti, croită după moda rusească, însă având o cu totul altă culoare – 

albastru
8
. Francesco Nardi, în 1852, şi Patrick O'Brien, în anul următor, au fost impresionaţi de 

                                                           
1 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, volumul V (1847-1851), editori Daniela Buşă, Venera Achim, 

Adrian–Silvan Ionescu, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Marian Stroia, Raluca Tomi, Bucureşti, 2009 (în continuare se va cita Călători 

străini. Serie nouă, V), p.315.  
2 Călători străini. Serie nouă, III, p.368. 
3  Ibidem, p.576.  
4 Ibidem, p.788.  
5 Călători străini. Serie nouă, V, pp.34-35. 
6 Alfred Poissonnier, profesor de limbă şi literatură franceză timp de câţiva ani la Bucureşti. Este un fin observator al societăţii româneşti, 

fiind impresionat de instituţia robiei, a cărei funcţionare, chiar şi la mijlocul secolului al XIX-lea, ţinea nu numai de legea scrisă, ci şi de 
cutumă. Lucrarea sa Les esclaves tziganes dans les Principautés Danubiennes cuprinde informaţii referitoare la viaţa şi obiceiurile ţiganilor. 

Vezi biografia sa în Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă, volumul VI (1852-1856), editori Daniela Buşă, 
Venera Achim, Constantin Ardeleanu, Adrian–Silvan Ionescu, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Marian Stroia, Raluca Tomi, Bucureşti, 2010 

(în continuare se va cita Călători străini. Serie nouă, VI), p.344. 
7  Ibidem, pp.345-346. 
8 Călători străini. Serie nouă, III, p.809; Informaţii cu privire la vestimentaţia corpului de armată din Brăila şi Galaţi le întâlnim şi în presa 

vremii: Biblioteca Academiei Române (în continuare se va cita BAR), colecţia „Gazeta Transilvaniei”, an IV (1841), pp.73-74; Idem, 

colecţia „Buletin F.O.”, an IX (1841), pp.359-362 şi 451. Revista „Buletin. Foae Oficială” a apărut la Iaşi între 1833-1850. Pentru studiul 
nostru am folosit colecţia aflată sub îngrijirea Bibliotecii Academiei Române, colecţie care este broşată pe an sau ani de apariţie a revistei, 

folosind totodată şi sistemul de citare caracteristic fondului respectiv. În acelaşi mod vom proceda şi cu celelalte reviste consultate, aflate în 

colecţiile Bibliotecii Academiei Române 
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vestimentaţia autorităţilor locale şi de uniformele soldaţilor ruşi. Dacă primul a rămas surprins de 

hainele oficialităţilor brăilene, îmbrăcaţi în veşminte franceze ce purtau ca stemă o combinaţie stranie 

între crucea română şi semiluna otomană
1
, O'Brien a remarcat ironic diferenţa enormă a soldatului 

ţarist înainte şi după paradă. Ireproşabil înainte, la întoarcerea în cantonament „casca, pantalonii, 

paltonul cafeniu, centironul şi vestonul nu mai fac parte din uniforma obişnuită, iar lenjeria de corp 

lasă mult de dorit în privinţa igienei”
2
. 

În 1853, Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes era uimit de frumuseţea uniformelor 

ofiţerilor şi a soldaţilor diferitelor naţionalităţi ce alcătuiau corpul de elită al oraşului Galaţi. După 

opinia acestuia, moda masculină din oraş era făcută de ofiţeri, de domnii care purtau paltoane şi de 

doamnele cu pălării cu boruri largi
3
.  

În porturile dunărene, la fel ca în întreg spaţiu românesc, duminica sau în timpul sărbătorilor 

religioase era obligatorie încetarea oricăror activităţi lucrative, în afară de cei care făceau negoţ cu 

verdeţuri, cu lumânări (mumgii) sau a celor care făceau pâine (pitarii). Nu ştim ce muzică se asculta la 

Brăila sau la Galaţi în cabaretul ridicat pe Strada Mare în 1806, însă în cafenelele turceşti, nelipsite în 

fiecare oraş dunărean, nu lipseau dansul şi muzica ţiganilor, jongleriile şi saltimbancii. De asemenea, 

în zilele de duminică şi de târg populaţia era atrasă cu leagăne, scrâncioburi şi căluşei
4
. 

Bâlciurile şi carnavalurile au constituit o altă atracţie a acestor oraşe. Începând din 1843, în 

Brăila se organizau trei bâlciuri pe an: la 25 martie – timp de cinci zile; la 21 mai – timp de şapte zile; 

şi la 6 august – timp de opt zile. La Galaţi, cu ocazia carnavalului de primăvară, în 1847 se juca pe 

străzile oraşului „ţurca”
 5
, în timp ce domnii şi doamnele ascultau muzică pe malul fluviului, se aşezau 

pe bănci şi îşi sorbeau răcoritoarele de la un cofetar stabilit în preajmă. Promenada Dunării a fost 

descrisă de unii călători străini ca fiind minunată
6
.  

Sosirea călătorilor străini importanţi prilejuia adevărate zile de sărbătoare şi desfătare pentru 

locuitori. Autorităţile locale îi întâmpinau pe oaspeţi cu garda de onoare şi cu orchestra militară.  

Unele dintre cele mai reprezentative atracţii stradale întâlnite în oraşele dunărene au fost cele de 

teatru popular. La început, anumiţi comedianţi sau trupe, profitând de prezenţa oamenilor pe stradă şi 

în pieţe în zilele de duminică, de târg sau în timpul unor sărbători religioase, ofereau prestaţii printre 

leagăne şi căluşei. La Galaţi, primele spectacole de teatru susţinute în limba română în mod organizat 

au fost cele ale unei trupe de diletanţi formate în jurul societăţii italiene „Filodramatica”. La 15 martie 

1848, trupa a susţinut două reprezentaţii – farsele „Consultaţiile ridicole” şi „Cei doi cârpaci”, toţi 

artiştii reuşind să atragă aplauzele publicului. Cu ocazia altui spectacol, s-a jucat tragedia „Marco 

Boţari” şi farsa „Cei doi cârpaci”
7
.  

Şi în Brăila, în 1840, aveau loc reprezentaţii teatrale, prilejuite de ziua onomastică a 

domnitorului muntean Alexandru Ghica, prilej ideal pentru ziarul local „Mercur journal comerţial al 

portului Brăila” să amintească de teatrul în care s-a cântat o odă în cinstea Maiestăţii Sale, fără a face 

alte referiri la piesele sau actorii care le-au jucat
8
. 

Piesele de teatru puse în scenă nu erau lipsite de riscuri pentru actori, călătorii Andrew A. Bonar 

şi Robert Mc. Cheyne menţionând în 1839, după cum am arătat deja, de cei 12 actori evrei aruncaţi în 

închisoare după ce caricaturizaseră pe preoţii ortodocşi într-o piesă de teatru
9
. 

                                                           
1 Călători străini. Serie nouă, VI, p.22. 
2 Ibidem, p.84. „Uniforma consta dintr-un veston verde, cu centiron de culoare albă şi pantaloni albi. Purtau căşti oarecum asemănătoare cu 
cele ale pompierilor din Londra. Vârful, care se înălţa cu vreo patru inch (un inch - 2,54 cm) peste partea de sus a căştii, este făcut din alamă, 

iar în partea din faţă este vulturul Rusiei, din acelaşi metal. Muschetele aveau capse cu percuţie iar ţevile erau lustruite şi aveau de jur 

împrejur cercuri de alamă părând să urmeze modelul flintelor franceze obişnuite. Paltoanele şi le cărau într-o husă din piele rotundă aşezată 
deasupra raniţelor, făcute din piele de vită. Am observat că nu purtau bocanci asemănători soldaţilor noştri, ci cizme Wellington”.  
3 Ibidem, p.65. „Moldovenii şi muntenii mi s-au părut foarte înalţi, puternici cu o frumoasă ţinută. Făceau probabil parte dintr-un corp militar 

de elită. Aveau căciuli de astrahan negru, care erau rotunde, asemenea unui turban plat şi aveau fundul roşu ornat cu aur, ceea ce le dădea un 
efect încântător. Sunt uimit că această modă nu a fost adoptată şi de trupele noastre. Aceste căciuli erau comode, elegante, bine făcute şi 

puteau apăra capetele de loviturile de sabie sau de un glonte”.  
4  Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până în prezent, vol. I, Galaţi, 2008, p.416. 
5 BAR, colecţia „Albina Românească”, an XVIII (nr. 10 din 2 februarie1847), p.37. Jocul ţurca era o moştenire de pe vremea dominaţiei 

otomane, având în general note satirice şi jucându-se în două variante, cu perdea sau fără perdea. În ultima variantă se foloseau expresii tari, 
adesea obscene.  
6 Călători străini. Serie nouă, III, p.492. 
7 Paul Păltănea, op. cit., vol. I, p.417. 
8 Ibidem.  
9 Alexandru Lapedatu, Evreii în ţările noastre acum o sută de ani, după relaţia a doi misionari scoţieni, extras din „Analele Academiei 

Române. Memoriile secţiunii istorice”, Seria III, tom XV, Bucureşti, 1934, pp.198-218.  
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Cel care a ironizat cel mai mult teatrul popular din Galaţi a fost prelatul veneţian Francesco 

Nardi. În descrierile sale, după vizita din 1852, Nardi considera că teatrul de aici seamănă foarte mult 

cu cel din Tespi. „Era o dugheană, mai bine zis o incintă de mese gri, cu podeaua acoperită de rogojini 

pe pământul gol şi acoperişul din pânze de corăbii. Pe acele rogojini se aflau la anumite intervale bănci 

şi pe acestea erau scânduri ţintuite, tăiate cu fierăstrăul, care se mişcau la orice aşezare sau ridicare a 

spectatorilor. Nu exista cortină, iar scena reprezenta un loc tenebros, care ar fi trebuie să semnifice un 

munte scăldat de ape. Ariile erau pretinse a fi din Orlando Furioso a lui Donizetti. Ce muzică! Ce 

voci! Ce actori!”
1
.  

După ce a asistat în 1853 la Galaţi, într-o sală construită din lemn, la „reprezentarea decentă” a 

piesei Somnambula de către o trupă italiană, George W. Frederick Howard, conte de Carlisle, s-a 

arătat impresionat de prezenţa localnicilor la reprezentaţie, localnici descrişi mereu de acesta într-o 

lumină extrem de negativă: „s-a realizat o legătură între urechile lor surde şi simţurile lipsite de 

expresie către o artă rafinată şi umană”
2
. 

Fără îndoială, oraşele dunărene, cu referire specială la Galaţi şi Brăila, au cunoscut în perioada 

1768-1853 fenomenul modernizării, care a pătruns în Principate mai întâi lent şi ulterior din ce în ce 

mai accelerat cu cât ne apropiem de jumătatea secolului al XIX-lea. În mare măsură, startul 

modernizării a fost declanşat de intrarea treptată a pieţei dunărene în circuitul comercial european, fapt 

ce a determinat pătrunderea unor noi relaţii de tip capitalist modern. Acestea au impulsionat şi susţinut 

adoptarea unui model de dezvoltare urban de tip occidental, chiar dacă pentru marea majoritate a 

călătorilor străini ce au tranzitat Dunărea maritimă în perioada amintită oraşele Galaţi şi Brăila erau 

percepute ca fiind mai mult oraşe orientale. Religia şi spiritualitatea, moravurile, alimentaţia şi 

vestimentaţia populaţiei din oraşele dunărene ne dezvăluie o societate nehotărâtă încă să aleagă între 

Occident şi Orient. Timpul liber începe şi el să fie umplut în oraşele dunărene cu o serie de activităţi 

culturale şi distractive, dintre care un loc de frunte l-a avut teatrul popular, însă nu trebuie să uităm 

nici spectacolele de circ, cele de varietăţi, seratele culturale, muzica şi dansul, petrecerile şi 

sărbătorile. Aşadar, modernizarea a pătruns în toate palierele vieţii acestor oraşe: demografic, 

economic, social, edilitar şi nu în ultimul rând în cel al vieţii cotidiene şi în mentalul colectiv al 

populaţiei. 

 

 

 

PROTESTE ŞI REVENDICĂRI ALE MAZILILOR ŞI RUPTAŞILOR ÎN PRIMELE 

DECENII DUPĂ ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS 

 

TOMULEŢ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar,   

Universitatea de Stat din Moldova 

 

PROTESTS AND REVENDICATIONS OF MAZILI AND RUPTASHI IN THE FIRST 

DECADES AFTER THE ANNEXATION OF BESSARABIA TO RUSSIAN EMPIRE 
  

Abstract: Based on unpublished archival data, the author analyzes forms of protests and riots of 

mazili and ruptashi from Bessarabia in the first decades after its annexation. The author ascertains 

that while mazili and ruptashi have enjoyed certain privileges, the imperial administration did not 

enjoy them and did everything possible to suppress them. This measure coincided with Russian 

imperial policy to administratively and socially unify the newly annexed province. The process 

produced based on their gradual elimination, particularly of mazili, from various administrative and 

economic positions, and the undermining of their social prestige, that caused their discontent, 

reflected in various forms of rebellion and protest. With time, the rights of mazili were limited, being 

forced to obey local duties and pay different taxes along with ordinary tax-payers. As a result, some of 

them for different contraventions were transferred to the category of peasants, while others ruined and 

                                                           
1 Călători străini. Serie nouă, VI, p.23. 
2 Ibidem, p.77. 
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dissolved in related social categories of the peasantry. Despite this fact, mazili continued to keep even 

in the second half of the19th century their distinctive social and spiritual characteristics.  

 

După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus administraţia imperială a promovat în teritoriul nou-

anexat o politică colonială, urmărind consolidarea sistemului social existent. Cele expuse sunt 

confirmate de Regulamentul privind instituirea administraţiei provizorii în Basarabia din 23 iulie 

1812, în care erau confirmate toate orânduielile vechi din Moldova. Boierii continuau să rămână cei 

mai mari proprietari de bunuri funciare
1
. Deşi Regulamentul Provizoriu avea în componenţă un articol 

special ce prevedea scutirea locuitorilor Basarabiei de orice capitaţie
2
 pe o perioadă de 3 ani

3
, acest 

decret a rămas, de fapt, doar pe hârtie, deoarece impozitele erau luate de către boieri în folos propriu, 

fie erau date în concesiune. 

Despre încasarea cu rigurozitate a impozitelor şi îndeplinirea prestaţiilor atestă dispoziţia 

Ministerului de Poliţie din 13 septembrie 1814 adresată guvernatorului civil al Basarabiei, în care se 

cerea direct de la guvernator confirmarea exactă şi strictă a tuturor impozitelor şi prestaţiilor, fără nicio 

uşurare sau scutire
4
. La rândul său, guvernatorul confirmă că ţăranii din Basarabia au îndeplinit 

diferite impozite şi prestaţii, chiar şi în perioada scutirilor stabilite pe timp de 3 ani prin Regulamentul 

Provizoriu. Confirmă acest fapt şi constatările făcute de instituţiile regionale privind datoriile ţăranilor, 

care în 1819 au atins cifra de circa 4 mil. lei
5
. 

Dovadă a încălcărilor abuzive ale administraţiei locale, care aveau loc în timpul încasării 

prestaţiilor la care era impusă populaţia, serveşte şi plângerea mazililor discutată la 17 august 1816 în 

Comitetul Regional Provizoriu al Basarabiei, la propunerea rezidentului plenipotenţiar din 16 august, 

în care aceştia scriau că în pofida privilegiilor de care beneficiau, ce le-au fost date de domnii 

Moldovei, „…sunt impuşi la prestaţii nepotrivite stării lor sociale”
6
. Pentru a îngrădi mazilii de 

asemenea abuzuri, Comitetul Regional Provizoriu al Basarabiei a dat dispoziţie Departamentului I al 

Guvernului Regional să înştiinţeze toate isprăvniciile „…că, de acum înainte, mazilii aflaţi în această 

regiune să nu mai fie impuşi prestaţiilor, care în virtutea drepturilor şi obiceiurilor existente, nu se 

referă la ei”
7
. 

Deşi mazilii şi ruptaşii erau categorii privilegiate dar neînsemnate numeric, restanţele la 

achitarea dijmei, pentru perioada 1818-1825, erau destul de mari: 36786 rub. (67,6 %) pentru mazili şi 

17622 rub. (32,4 %) pentru ruptaşi
8
, sume ce atestă destul de pregnant că ei se confruntau cu diverse 

probleme, sărăceau şi nu erau în stare să achite la timp impozitele.  

La început aceste două stări sociale/fiscale
9
 au depus eforturi substanţiale pentru a-şi confirma 

statutul de mazili şi ruptaşi, prezentând numeroase documente, cereri şi reclamaţii comisiei instituite 

pentru verificarea gradului de nobleţe al familiilor nobiliare basarabene. La 1 noiembrie 1823, ruptaşii 

(mulţi dintre ei de etnie bulgară) din satele Enichioi, Tatarbunar, Şechirli (Cichirli) Chitai, Caraciuc 

(zis şi Careacichi – V.T.), Zadunaica (Zadunaevca – V.T.), Ivanovca, Troian, Bolgrad, ţinutul Ismail, 

din satul Dracul, ţinutul Greceni, etc. se adresează comisiei instituite pentru cercetarea documentelor 

locuitorilor Basarabiei şi constatarea privilegiilor ce le sunt acordate. În cererea lor rupta de vistieria şi 

rupta de cămara
10

 cereau „...să li se confirme dreptul de ruptaşi, deoarece, conform Hrisovului din 

                                                           
1 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F. 1, inv.1, d. 3995, f. 11-14 verso; Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi 
documente (1812-1940), Chişinău, 1998, p. 64-66. 
2 Capitaţie – impozit direct perceput sub formă de cote fixe pe cap de contribuabil (Vasile Breban, Dicţionar general al limbii române. Vol. 

I, Bucureşti, 1992, p.134-135). 
3 ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3995, f. 14. 
4 ANRM, F. 2, inv. 1, 1812-1813, d. 205, f. 1. 
5 ANRM, F. 3, inv. 1, d. 47, cert.7, f. 171-178. 
6 ANRM, F. 4, inv. 1, d. 57, f. 3. 
7 Ibidem, f. 3 verso-4. 
8 ANRM, F. 123, inv. 1, d. 5, f. 198-198 verso; Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 год ANRM, F. 

2, inv. 1, 1823-1824, d. 862, f. 113; d. 4799, f. 14-16ы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. 

III, Часть I, Кишинев, 1962, c. 89. 
9 Mazil – stare socială; ruptaşi – categorie fiscală. 
10 Denumirea rupta de cămară şi rupta de vistierie dată acestor categorii sociale provine de la impozitul personal pe care îl achitau acestea şi 

a cărui mărime era fixă, spre deosebire de bir, al cărui cuantum nu era fixat şi depindea, în fond, de averea birnicului şi de samavolnicia 
dregătorilor ce percepeau birul. În actele oficiale basarabene din prima jumătate a sec. al XIX-lea, ambele categorii fiscale deseori figurează 

cu denumirea comună de rupti (ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, f. 137 verso). Aceştia erau urmaşii străinilor, care s-au aşezat în Basarabia până la 

anexarea ei la Imperiul Rus, şi micii slujitori, în special cei care se ocupau cu negoţul şi meşteşugăritul, beneficiau de diferite privilegii şi 
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1805 emis de domnul Moldovei Alexandru Moruzi, ei au fost înscrişi în rupta de vistieria şi plăteau 

câte 13 lei de la fiecare familie în haznaua statului şi câte 5 parale dintr-un leu în cămara răsurilor
1
 

(lefurilor – V.T.)”
 2
. Aceeaşi adresare o face şi o parte din ruptaşii din oraşul Chişinău

3
. Mazilii Leonte 

şi Ion Petreşcan din satul Gura Galbenă, ţinutul Codru, susţinuţi de alţi săteni, mazilii Nicolae Leşan şi 

Grigore Revencu din satul Floreşti, ţinutul Soroca, se adresează la 12 aprilie şi la 21 iunie 1814 

guvernatorului civil al Basarabiei cu rugămintea să le confirme statutul de mazil
4
.  

Mazilii şi ruptaşii deseori se întruneau pentru a se sfătui cum să-şi apere drepturile şi 

privilegiile. Aceste întâlniri au devenit mai frecvente după adoptarea Regulamentului din 29 aprilie 

1818, care stabilea statutul de autonomie limitată şi provizorie a provincie în componenţa Imperiului 

Rus. Spre exemplu, la 8 august 1818, seful poliţiei din oraşul Chişinău Tumanov îi raportează 

guvernatorului civil al Basarabiei C.A. Catacazi că în noaptea de 4 spre 5 august în casa căpitanului 

Purcel „...s-a adunat o gloată, în număr de 27 de persoane”, mazili şi ruptaşi de vistierie, pentru a 

discuta despre drepturile lor
5
. Adunarea a fost organizată de mazilul Egor Valuţa, acesta fiind susţinut 

de căpitanul de mazili Purcel, care a asigurat localul. La ea au participat Ion Dânga, Carp Suruceanu, 

Ignate Ploşniţa, Grigoraş Ploşniţa, Ion Serghi, Gavril Horşte, Constantin Gudze, Eremia Popa, 

postelnicul Teodor Popescu, Ştefan Gudze, Iordache Costin, Vasile Roşca, Vasile Leahu, Iacob 

Bosioc, Ion Erhan, Hodorogea Erhan, Grigore Moro, Ion Grati, Grigoraş Paladuţa, Tudose 

Mederganov, Vasile Arsenii, Gavril Chirica, Vasile Caraman, Filip Ursu şi Ion Caraman – toţi mazili 

din serdăria Orhei
6
. 

La 8 august 1818 a urmat dispoziţia secretă a guvernatorului civil al Basarabiei adresată 

ispravnicilor de Orhei, Soroca, Iaşi, Codru şi Greceni, prin care aceştia erau informaţi că unii mazili şi 

ruptaşii de vistierie organizează întruniri secrete în oraşul regional Chişinău, la care „discută unele 

subiecte”. Şeful de poliţie din Chişinău a primit dispoziţia de a investiga cazul, urmând să clarifice cu 

ce ocazie s-au adunat mazilii, ce întrebări au discutat, din ce cauză s-au întrunit noaptea târziu, după 

care să confişte toate documentele care se vor afla la ei
7
. 

Din informaţiile lui Tumanov aflăm că mazilii, în număr de 27, s-au întrunit în casa căpitanului 

Purcel la miezul nopţii. La întrebarea cu scop s-au întrunit atât de târziu, Tumanov aşa şi nu a primit 

un răspuns clar. A doua zi Tumanov a chemat personal trei mazili pentru a depune mărturii. La 

întrebarea cu care scop s-au adunat, aceştia au răspuns că nu s-au întrunit cu gânduri rele, mai mult 

pentru a se consulta asupra modului în care să roage administraţia ca să le fie menţinute drepturile şi 

privilegiile acordate stării lor sociale şi fiscale
8
. 

Cercetările făcute de Tumanov îi permit să constate că deşi întrunirea mazililor nu s-a făcut cu 

intenţii rele, totuşi cazul urmează să fie adus la cunoştinţa Consiliului Suprem al Basarabiei
9
. 

În urma analizei documentelor confiscate de la mazili s-a constat că ei au fost chemaţi la 

Chişinău din diferite ţinuturi pentru a-şi soluţiona problemele, pentru a desfăşura întrunirea au ales din 

rândurile lor deputaţi, au adunat bani, au creat un adevărat secretariat, alegând un secretar căruia i se 

plătea un salariu de 25 de cervoneţi
10

. În plus, au cooptat în rândurile lor şi pe o parte din ruptaşi. Însă, 

                                                                                                                                                                                     
plăteau impozite în trezoreria domnească – cămară, sau în cea a statului – vistierie (ANRM, F. 2, inv. 1, 1823-1824, d. 862, f. 113; d. 4799, 

f. 14-16). 
1 Răsură – dare suplimentară care exista în Moldova la începutul sec. al XIX-lea, din al cărei venit se plătea leafă slujbaşilor publici. În 1804 

doar birul şi răsura au constituit 2676 mii de lei, sau 54 de lei pentru fiecare Curte (ANRM, F. 2, inv. 1, d. 401, f. 3, 5). Dintr-un raport al 

Comitetului de Control adresat Consiliului Suprem al Basarabiei, datat cu 12 martie 1828, aflăm că dările care erau percepute de la populaţia 
Moldovei până la anexarea Basarabiei la Rusia erau dări în baza cărora se formau veniturile vistieriei. Aceste informaţii au fost puse la 

dispoziţie oficialităţilor ruse din Basarabia şi din Sankt Petersburg de către Preşedintele Divanului Moldovei, senatorul V.I. Krasno-

Milaşevici. Potrivit acestui document, răsura constituie o dare în bani, încasată de la fiecare leu plătit potrivit dării bir, care constituia 15 
parale de la fiecare leu (ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso). La achitarea răsurii „participau păturile inferioare ale societăţii, mazilii şi 

ruptaşii, iar raznocinţii, denumiţi ruptele vistieriei, şi evreii…, erau eliberaţi de această plată, în schimb dădeau câte 5 parale de la fiecare leu 

în calitate de bir vel-vistiernicului, care era în exerciţiul funcţiei (ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548, f. 130-130 verso). Din alt izvor aflăm că răsura 
constituia „darea pentru leafa boierilor funcţionari de cancelarie, ispravnicilor şi funcţionarilor locali” (ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548, f. 130). 
2 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 862, f. 38, 45-46, 55-56 verso, 61, 62, 66-69 verso, 73-76, 85, 92, 98, 123. 
3 Ibidem, f. 91, 93, 100-100 verso. 
4 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 233, „Condica de înregistrare a cererilor” din 12 aprilie 1814, f. 30 verso, 52 verso. 
5 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 561, „Raport” din 8 august 1818, f. 1-1 verso; d. 961, f. 1. 
6 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 961, f. 1-2 verso. 
7 Ibidem, f. 3-5 verso. 
8 Ibidem, f. 5 verso-6. 
9 Ibidem, f. 6. 
10 Cervoneţ (de la polon. – czerwony – frumos, de aur) – monedă de aur rusească, de o valoare de 3 ruble, similar ducatului sau ţechinului 

italian. Denumirea cervoneţului provine de la culoarea aurului de probă înaltă. Primii cervoneţi care corespundeau standardului – ducatului 
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din documentele depistate nu s-a putut afla despre scopurile adevărate ale mazililor şi nici nu s-a putut 

constata că întrunirea ar fi purtat un caracter ostil puterii
1
. 

Reieşind din considerentul că întrunirea mazililor a avut loc fără ştirea autorităţilor, Consiliul 

Suprem al Basarabiei a decis ca acest caz să fie cercetat în temeiul prevederilor legale, pentru ca 

instigatorii să fie traşi la răspundere, iar 5 persoane, până la finisarea dosarului, să fie închişi în cetatea 

Bender, din lipsa unei închisori în oraşul Chişinău
2
. 

În acelaşi timp, mazilii şi ruptaşii au fost avertizaţi de către isprăvnicii cu privire la caracterul 

ilegitim al unor asemenea întruniri, atenţionându-i că „…autorităţile sunt gata totdeauna să satisfacă 

cerinţele lor întemeiate”
3
. 

La 12 august 1818 căpitanii de mazili Ioan Purcel, Ştefan Popa, Vasile Mărădici, Gheorghe 

Valuţa au înaintat o cerere pe numele guvernatorului civil al Basarabiei C.A. Catacazi în care scriau că 

starea socială a mazililor doreşte să prezinte documentele ce se află la dispoziţia lor pentru a obţine 

privilegiile ce li se cuvin. În plus, ei scriau că s-au prezentat la alegerile în Adunarea deputaţilor 

nobilimii din Basarabia, dar „…la care însă nu au putut participa” şi, rămânând nemulţumiţi de acest 

fapt, au hotărât să se adreseze rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei, solicitând să le apere 

interesele. Ei considerau că din rândurile lor urmează a fi alese 4 sau 5 persoane care ar putea să le 

apere interesele în Adunarea deputaţilor nobilimii din Basarabia
4
. 

La 12 august 1818, ispravnicul de Orhei raportează guvernatorului civil al Basarabiei C.A. 

Catacazi că „…din numărul mazililor moldoveni care s-au întrunit în oraşul Chişinău pentru a cere, 

conform vechiului obicei moldovenesc, privilegii, în ţinutul Orhei au rămas numai 6 persoane, care au 

promis că nu se vor pronunţa împotriva guvernului şi nu vor lua măsuri nechibzuite”
5
. Ceilalţi 

ispravnici au raportat că mazilii din ţinuturile lor n-au participat la adunarea de la Chişinău
6
.  

În unele cazuri, mazilii şi ruptaşii încercau să-şi caute dreptate la Sankt Petersburg. Spre 

exemplu, la 19 mai 1820, comunitatea mazililor, ruptaşilor şi ţăranilor din ţinutul Hotin a ales din 

rândurile sale 170 de reprezentanţi pentru a-i trimite în Sankt Petersburg ca să le apere drepturile. Însă, 

ispravnicul ţinutului Hotin nu a fost de acord cu lista deputaţilor înaintaţi de această comunitate, 

invocând că protoiereul Lancicovschi nu făcea parte din nicio categorie sus-menţionată
7
. În alte cazuri 

mazilii şi ruptaşii se adresau diferitelor comisii instituite în Basarabia de administraţia imperială 

pentru rezolvarea diferitor probleme de ordin intern. Spre exemplu, la 16 martie 1820, Iordache Berca 

şi postelnicul Galeasca, mazili din satul Cuizăuca, ţinutul Orhei, înaintează plângere senatorilor 

Gagarin şi Hitrov (care au primit sarcina de a studia cauzele revoltelor ţărăneşti în ţinutul Hotin, unde 

bântuia holera, concomitent şi întrebarea privind aplicarea unui nou regulament despre ţărani
8
), 

împotriva moşierului Iordache şi fostului ispravnic al ţinutului Orhei, maiorul Şeinovici, care 

„...percep ilegal de la ei bani pentru întreţinerea închisorilor”
9
. 

Unele cereri ale mazililor şi ruptaşilor din Basarabia adresate guvernatorului civil al Basarabiei 

se refereau la scutirea de impozite şi dări. Spre exemplu, mazilii din oraşul Chişinău se plâng la 13 

septembrie 1813 guvernatorului civil al Basarabiei, Scarlat Sturdza, că ei achită prestaţiile de rând cu 

populaţia orăşenească (în izvor – mica burghezie) şi îl roagă să fie scutiţi de aceste prestaţii
10

. La 24 

octombrie 1814 ruptaşii din oraşul Chişinău (în număr de 22 de familii) se plâng guvernatorului civil 

                                                                                                                                                                                     
din aur (3,4 gr.) au început a fi bătuţi în Rusia începând cu 1701 la dispoziţia lui Petru cel Mare. Uneori erau bătuţi cervoneţi de valoare 

dublă, iar din 1755 şi până la primul război mondial – de regulă, în valoare de 5 şi 10 rub. În sec. al XIX-lea, până în 1841, cervoneţul era 
bătut în Sankt Petersburg şi în Varşovia, din aur de o calitate înaltă (Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 

СПб., 1903, Т. XXXVIII”a”, с. 531; Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Том. III, М., 2002, с. 576). Cervoneţi erau şi 

ducaţii olandezi, care circulau în Basarabia la cursul de 12 lei şi ducaţii austrieci – la cursul la 11 lei şi 30 parale (ANRM, F. 5, inv. 2, 1813, 
d. 51, f. 17-17 verso). În actele vremii, redactate în ruseşte, ducaţii erau numiţi cervoneţi. 
1 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 961, f. 6 verso. 
2 Ibidem, f. 7-7 verso. 
3 Ibidem, f. 8. 
4 Ibidem, f. 11-13. 
5 Ibidem, f. 17. 
6 Ibidem, f. 18-51 verso. 
7 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 677, „Condica de expediţie a corespondenţei” din 19 mai 1820, f. 228 verso-229. 
8 Cu privire la plângerile adresate de ţăranii din diferite ţinuturi ale Basarabiei senatorilor Hitrov şi Gagarin pe parcursul anului 1820 a se 

vedea: Valentin Tomuleţ, Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828) (În baza documentelor depozitate în 

Fondul 2 „Cancelaria guvernatorului Basarabiei”), Chişinău, 2007, vol. II, doc. nr. 1128, 1130, 1135, 1139, 1141, 1240, 1244, 1243, 1247-
1250, 1254-1266, 1269, 1270, 1272, 1273-1280, 1290, 1291). 
9 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 690, „Dispoziţie adresată ispravnicului ţinutului Iaşi” din 16 martie 1820, f. 208. 
10 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 83, „Registrul documentelor de intrare” din 13 septembrie 1813”, f. 74. 
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al Basarabiei împotriva ispravnicului ţinutului Orhei, care, după 1812, „...îi obligă să îndeplinească 

permanent diferite prestaţii alături de alţi locuitori”, cu toate că, potrivit actului emis de domnul 

Moldovei Mihai Suţu, „...au fost scutiţi de îndeplinirea prestaţiilor ţărăneşti şi plăteau anual doar câte 

10 lei”
1
. Ceva mai târziu, la 12 martie 1816, mazilii din satul Pereni, ţinutul Orhei, se adresează, din 

numele lui Gheorghe Bodruc, guvernatorului civil al Basarabiei cu rugămintea „...sa-i elibereze de 

îndeplinirea prestaţiilor la care aceştia erau supuşi de rând cu alte categorii sociale”
2
. Dănilă Burduja, 

mazil din satul Jora de Sus, ţinutul Orhei, susţinut de alţi mazili, se adresează la 16 februarie 1816 

guvernatorului civil al Basarabiei cu rugămintea să-i elibereze de îndeplinirea prestaţiilor. Ei au fost 

eliberaţi de prestaţii „...în temeiul prevederilor stricte ce vizau starea socială de mazil din care aceştia 

făceau parte”
3
. Semion, Vasile şi Grigore Birgan, mazili din satul Măgura, ţinutul Iaşi, susţinuţi de alţi 

săteni, se plâng la 14 iulie 1816 guvernatorului civil al Basarabiei că sunt supuşi să îndeplinească 

diferite prestaţii „...care sunt incompatibile cu starea socială de mazili”
4
. La 5 februarie 1820 mazilii 

din satul Pravila, ţinutul Iaşi, în plângerea adresată guvernatorului civil al Basarabiei scriu că, 

„...aflând-se în apropiere nemijlocită de cordonul sanitar, nu sunt în stare să facă faţă încartiruirii”
5
. 

Mazilii şi ruptaşii sufereau şi de pe seama abuzurilor din partea moşierilor şi mănăstirilor care 

încercau să-i deposedeze de pământ. În 1814 mazilii Iordache Costin, Constantin Costin şi alţii din 

satul Truşeni, ţinutul Orhei, se plâng guvernatorului civil al Basarabiei că serdarul Vasile Onufrievici 

i-a deposedat ilegal de pământ
6
. La 6 februarie 1814 ruptaşii din satele Isacova şi Morozeni, ţinutul 

Orhei, se plâng guvernatorului civil al Basarabiei împotriva căpitanului moldovean Ion Bârlad care a 

însuşit nelegitim partea de sus a moşiei Morozeni ce le aparţine
7
. La 18 martie 1814 Nicolae Negară, 

Sava Donica, Ilie Negară, mazili din satul Recea, ţinutul Orhei, şi preotul Ion se plâng guvernatorului 

civil al Basarabiei împotriva moşierului Iordache Carp care le-a acaparat forţat o parte din moşia ce le 

aparţine
8
. La 4 decembrie 1814 mazilii Vasile Gucea şi Semion Leahu din satul Lipceni, ţinutul Orhei, 

se plâng guvernatorului civil al Basarabiei de faptul că mănăstirea Căpriana le-a ocupat pământurile
9
. 

 Mazilii şi ruptaşii deseori se împotriveau instituţiilor locale şi regionale ce îndeplineau diferite 

obligaţii care nu corespundeau statutului de mazil sau ruptaş. Spre exemplu, 6 mazili din satul 

Năpădeni, ţinutul Orhei, „...nu s-au supus dispoziţiei ispravnicului ţinutal de a participa la 

organizarea cordonului sanitar în timpul holerei”
10

. La 14 ianuarie 1820, ispravnicul ţinutului Iaşi 

raportează guvernatorului civil al Basarabiei că mazilii din ţinut refuză să mai „...îndeplinească 

prestaţiile de stat”. Ispravnicul cere guvernatorului să-i pună la dispoziţie cazaci şi forţe militare 

pentru a-i constrânge pe mazili să îndeplinească prestaţiile
11

. La 21 aprilie 1820, Ion Suruceanu, 

ruptaş din satul Suruceni, ţinutul Orhei, se plânge guvernatorului civil al Basarabiei împotriva 

ispravnicului, care îl impunea să plătească birul „...în pofida faptului că solicitantul era înscris în 

categoria ruptaşilor şi plătea impozite direct în vistierie”
12

. 

Mazilii şi ruptaşii prezentau instituţiilor regionale şi imperiale diferite argumente pentru a se 

elibera de impozite şi prestaţii. Spre exemplu, la 11 iunie 1813, mazilul Ilie şi rudele acestuia din satul 

Căinari, ţinutul Hotărniceni, îl roagă pe guvernatorul civil al Basarabiei să-i elibereze de diferite 

prestaţii, invocând că tatăl lor a făcut serviciul militar în armata rusă
13

. Mazilii din târguşorul 

Teleneşti, ţinutul Orhei, se adresează la 12 februarie 1816 guvernatorului civil al Basarabiei cu 

rugămintea să fie eliberaţi de prestaţii din considerentul că sunt de provenienţă nobiliară
14

. În 

plângerea din 13 martie 1820 Vasile Gora, mazil din satul Şistaci, ţinutul Iaşi, solicita guvernatorului 

                                                           
1 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 284, „Raportul poliţiei orăşeneşti din Chişinău adresat Departamentului II al Guvernului Regional” din 24 octombrie 
1814, f. 7-7 verso. 
2 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 464, „Condica de înregistrare a cererilor” din 12 martie 1816, f. 20 verso. 
3 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 466, „Condica de expediţie” din 16 februarie 1816, f. 52. 
4 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 467, „Condica de expediţie” din 14 iulie 1816, f. 149 verso-150. 
5 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 691, „Cerere adresată Guvernului provinciei Basarabia” din 5 februarie 1820, f. 45. 
6 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 128, „Raportul Departamentului II al Guvernului Regional”din 1814, f. 2-3 verso. 
7 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 284, „Raportul Guvernului provinciei Basarabia” din 6 februarie 1814, f. 3-3 verso. 
8 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 259, „Adresă expediată în Departamentul I al Guvernului Regional” din 18 martie 1814, f. 7-7 verso. 
9 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 233, „Condica de înregistrare a cererilor” din 4 decembrie 1814, f. 90 verso. 
10 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 626, „Raport” din 2 decembrie 1819, f. 165. 
11 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 676, „Condica de înregistrare a cererilor” din 14 ianuarie 1820, f. 86. 
12 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 676, „Condica de înregistrare a cererilor” din 21 aprilie 1820, f. 824 verso. 
13 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 78, „Condica de înregistrare a cererilor” din 11 iunie 1813, f. 30. 
14 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 464, „Condica de înregistrare a cererilor” din 12 februarie 1816, f. 11. 
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civil al Basarabiei să-l elibereze de plata dajdiei, din considerentul că domnii Moldovei l-au eliberat 

de această taxă pentru serviciul îndelungat în folosul domniei
1
. 

În unele cazuri, mazilii şi ruptaşii apelau la rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei pentru a se 

proteja de abuzurile autorităţilor ţinutale. La 26 iulie 1816, mazilul Gheorghe Ioanca se plânge 

rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev de faptul că serdarul de Orhei, maiorul 

Şeinovici, a încasat de la el în mod abuziv suma de 380 lei. Aceşti bani erau o parte din suma de 3801 

lei 10 aspri aflaţi la el după decesul fratelui său, de la care a rămas soţia de la a doua căsătorie şi fiul 

minor, aflaţi la el în grijă, Gheorghe Ioanca fiind numit de către Departamentul I al Guvernului 

regional în calitate de tutore
2
. La 14 octombrie 1816, la insistenţa lui A.N. Bahmetev, Comitetul 

regional Provizoriu al Basarabiei a dispus ca Şeinovici să-i restituie mazilului Gheorghe Ioanca suma 

de 380 lei
3
. 

Un exemplu elocvent în acest caz este şi cel al locuitorilor din satul Cobusca Mică, care se 

plângeau la 14 decembrie 1826 mareşalului ţinutal al nobilimii din ţinutul Orhei că „…mazilii din 

această localitate sunt împovăraţi de diferite prestaţii, iar unul din ei chiar a fost lovit nemilos. Deşi 

căpitanul de mazili din districtul dat, moşierul Constantin Stoian, i-a raportat ispravnicului local 

despre respectivul incident, acesta nu a considerat necesar să-l examineze”
4
. La 13 februarie 1831 

Cârmuirea regională a Basarabiei se adresează mareşalului regional al nobilimii solicitând să dispună 

judecătoriei regionale din Basarabia să examineze acest caz şi să ia deciziile de rigoare
5
. 

Despre situaţia în care s-au pomenit mazilii şi ruptaşii din Basarabiei scriau şi reprezentanţii 

administraţiei regionale. Spre exemplu, mareşalul regional al nobilimii îl informează în aprilie 1831 

pe guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei M.S. Voronţov
 
că mazilii, ale căror obligaţii 

constau, conform legilor vechi moldoveneşti, în a însoţi transporturile de stat, în calitate de şefi de 

poliţie (приставы) şi în a îndemna sătenii să îndeplinească la timp şi cu exactitate îndatoririle faţă de 

moşieri, sunt folosiţi de aceste judecătorii în diferite scopuri pe termene nelimitate şi la distanţe mari. 

În plus, ei îndeplinesc prestaţiile de mazili, prestaţiile personale şi achită, alături de ţăranii birnici, 

toate dările
6
. În dispoziţia din 22 mai 1831 guvernatorul civil al Basarabiei cere ca poliţiile judeţene 

să nu mai impună mazililor şi ruptaşilor în alte sarcini decât de cele stipulate în actele vechi. La 30 

mai 1831 a urmat dispoziţia guvernatorul civil, iar la 7 iunie 1831 dispoziţia Cârmuirii Regionale a 

Basarabiei, prin care judecătoriile judeţene erau informate cu privire la dispoziţiile adoptate
7
. Însă, 

aceste măsuri nu au schimbat spre bine situaţia în care s-au pomenit mazilii şi ruptaşii. 

Datele privind protestele şi reclamaţiile mazililor şi ruptaşilor, dar şi ale altor categorii 

sociale, depistate doar într-un singur fond de documente – Fonful 2 „Cancelaria guvernatorului 

Basarabiei”, pentru perioada 1812-1828, sunt sistematizate în Tabelul 1. 

Tabelul 1 

Dinamica plângerilor şi reclamaţiilor adresate de diferite categorii sociale, instituţii locale şi 

ţinutale guvernatorului civil al Basarabiei sau altor instituţii regionale în anii 1812-1828
*
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1 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 690, „Dispoziţie adresată ispravnicului ţinutului Iaşi” din 13 martie 1820, f. 176. 
2 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 482, f. 3-3 verso, 16-17. 
3 Ibidem, f. 27-27 verso. 
4 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 242. f. 4-4 verso. 
5 Ibidem, f. 5. 
6 ANRM, F. 6, inv. 2, d. 659, f. 27, 32 verso. 
7 Ibidem, f. 32 verso 
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1812 22 - - - - - 5 - - 3 2 - - - 32 3,1 

1812/13 131 42 - - 1 - 7 - - - - - - - 181 17,7 

1813 86 52 - 6 13 - 53 8 6 - 3 6 - 2 235 22,9 

1814 120 70 6 8 20 1 24 6 2 2 1 5 3 5 273 26,6 

1815 58 20 - 3 7 - 12 3 - - - - - 1 104 10,1 

1816 103 20 - 7 5 - 24 4 1 - 6 1 - 2 173 16,9 

1817 11 2 - - - - 5 1 - - - - - - 19 1,9 

1818 3 - - - - - 2 - - - 3 - - - 8 0,9 

În total 534 206 6 24 46 1 132 22 9 5 15 12 3 10 1025 100,0 

În % 52,

1 

20,

1 

0,6 2,3 4,5 0,1 12,

9 

2,1 0,9 0,5 1,5 1,2 0,3 1,0 100,0 - 

1819 21 3 - 2 4 - 14 1 - - 3 - 1 - 49 10,3 

1820 99 24 2 6 5 7 57 4 6 18 14 - 3 1 246 51,6 

1821 12 - - - - - 3 2 - 1 - - - - 18 3,8 

1822 11 - - - 1 - 13 - - 1 - - - - 26 5,5 

1823 29 2 10 - - - 15 - - 8 23 - - - 87 18,2 

1824 4 - - - - - 2 - - - 2 - - - 8 1,7 

1825 20 - - - - - 9 - - - 2 - - - 31 6,5 

1826 2 - - 1 - - 3 - - - - - - - 6 1,3 

1827 2 - - - - - - - - - - - - - 2 0,4 

1828 2 - - - - - - - - 1 1 - - - 4 0,8 

În total 202 29 12 9 10 7 116 7 6 29 45 - 4 1 477 100,0 

În % 42,

3 

6,1 2,5 1,9 2,1 1,5 24,

3 

1,5 1,3 6,1 9,4 - 0,8 0,2 100,0 - 

În total  736 235 18 33 56 8 248 29 15 34 60 12 7 11 1502 - 

În % 49,

0 

15,

6 

1,2 2,2 3,7 0,5 16,

5 

1,9 1,0 2,3 4,0 0,8 0,5 0,7 100,0 - 

 

* Valentin Tomuleţ, Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828), 

Chişinău, 2007, vol. I, Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (anii 1812-1828), p. 143. 

** În categoria orăşenilor a fost inclusă şi populaţia târgurilor.  

 

Datele inserate în Tabelul 1 însumează toate plângerile şi reclamaţiile depistate în cele 1502 

documente, depistate doar într-un singur fond arhivă – Fondul 2 „Cancelaria guvernatorului 

Basarabiei”, adresate guvernatorului civil sau altor instituţii regionale ale Basarabiei. În ele sunt redate 

protestele şi revoltele diferitelor categorii sociale împotriva moşierilor, ispravnicilor, arendaşilor de 

moşii, militarilor ruşi cantonaţi în diferite localităţi etc., în întreaga perioadă de timp 1812-1828. 
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Aceasta demonstrează că în prima perioadă (1812-1818) din numărul total de 1025 de adresări, 534 

(52,1%) au fost înaintate de ţăranii moşiereşti, 206 (20,1%) – de răzeşi, 132 (12,9%) – de diferite 

categorii de orăşeni: meşteşugari, negustori, mica burghezie etc., 46 (5,5%) – de colonişti, 24 (2,3%) – 

de mazili, 6 (0,6%) – de ruptaşi şi o plângere (0,1%) – de ţigani. În cea de-a doua perioadă (1819-

1828) din numărul total de 477 de adresări 202 (42,3%) au fost înaintate de ţăranii moşiereşti, 29 

(6,1%) – de răzeşi, 116 (24,3%) – de diferite categorii de orăşeni: meşteşugari, negustori, mica 

burghezie etc., 10 (2,1%) – de colonişti, 9 (1,9%) – de mazili, 12 (2,5%) – de ruptaşi şi 7(1,5%) – de 

ţigani. 

La rândul lor căpitanii de mazili, alături de alţi funcţionari ai isprăvniciei, participau la actele de 

asuprire a populaţiei. Din proiectul de reorganizare a administraţiei civile a Basarabiei elaborat în 

februarie 1814, aflăm că „pe lângă influenţa nefastă asupra sorţii nefericite a locuitorilor, cauzată de 

abuzul ispravnicilor, se mai adaugă şi lăcomia fără margini a executorilor, orbi şi tipicari în ce priveşte 

îndeplinirea poruncilor ce li se dau – vameşi, ocolaşi, căpitani de mazili, căpitani de târg şi alţi slujitori 

ai isprăvniciei; fiecare din ei depune eforturi să se îmbogăţească, folosind în acest scop orice prilej de 

a jefui locuitorii cu care contactează nemijlocit”
1
. 

Analiza datelor de arhivă inedite, a documentelor publicate şi a lucrărilor în care este abordat 

tangenţial subiectul pus în discuţie ne permite să concluzionăm că, deşi mazilii şi ruptaşii au beneficiat 

de anumite privilegii, administraţia imperială nu-i agrea şi a făcut tot posibilul pentru a-i suprima. 

Această măsură a coincis şi cu politica imperială rusă de a unifica organizarea administrativă şi socială 

în provincia nou-anexată. Procesul s-a produs pe seama înlăturării lor treptate, în special a mazililor, 

din diferite funcţii administrative şi gospodăreşti şi subminarea prestigiului lor social, ceea ce a 

provocat nemulţumirea lor, exprimată în diferite forme de revoltă şi proteste. Cu timpul, drepturile 

mazililor au fost limitate, fiind impuşi să îndeplinească prestaţiile locale şi să achite diferite taxe de 

rând cu birnicii. Ca urmare, unii din ei pentru diferite încălcări au fost transferaţi în categoria ţăranilor, 

alţii ruinându-se s-au dizolvat în categoriile sociale înrudite ale ţărănimii. În pofida acestui fapt, 

mazilii au continuat să-şi păstreze şi în a doua jumătate a sec. al XIX-lea trăsăturile distincte de ordin 

social şi spiritual.  

 

 

 

COMPLEXE SUBTERANE DESCOPERITE ÎN ZONA DE CONSTRUCŢIE A  

TEATRULUI MUZICAL DRAMATIC ”BOGDAN PETRICEICU HAJDEU” DIN CAHUL 

 

VORNIC Vlad, doctor, conferențiar universitar, 

CEBAN Ion, doctorand, cercetător științific,  

Institutul de Arheologie din Republica Moldova 

 

Spre deosebire de alte localităţi din Republica Moldova, oraşul Cahul nu s-a bucurat de atenţia 

cuvenită a arheologilor. Potrivit repertoriului arheologic întocmit în anul 1993, în raza oraşului există 

cinci situri arheologice, dintre care doi tumuli şi trei aşezări datând din epoci diferite. Un interes aparte 

prezintă centrul istoric al Cahulului, care cuprinde, printre altele, mai multe construcţii subterane din 

cărămidă, a căror structură, funcţionalitate şi datare trebuie elucidate prin cercetări arheologice 

sistematice. 

În comunicare prezentăm datele preliminare referitoare la patru complexe descoperite recent în 

zona de construcţie a Teatrului Muzical Dramatic ”Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul. Trei 

construcţii reprezintă hrube sau galerii subterane săpate la adăncimea de cca 4,5-5,5 m în solul viu şi 

căptuşite cu cărămizi arse, iar un complex constituie o locuinţă adâncită de tipul bordeiului, cu o vatră 

de foc în mijloc şi pereţii construiţi din cărămidă nearsă. Din cuprinsul locuinţei au fost recuperate 

numeroase fragmente de vase ceramice, de faianţă sau de sticlă şi alte materiale,  ce permit datarea 

complexului în a doua jumătate a sec. XIX. Este de precizat că locuinţa a fost întretăiată de o galerie 

(nr. 1), care s-a păstrat şi cercetat mai bine. Hruba avea lungimea totală de cca 22 m, lăţimea la bază în 

interior de 1,4-1,7 m şi înălţimea de 1,7-2,1 m. În cuprinsul galeriei 1 au fost găsite resturi de vase  de 

                                                           
1 Instituţiile administrative locale în Basarabia (1812-1838). Documente şi materiale, Chişinău, 2011, p. 25. 
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lut, sticlă sau fainţă  şi alte vestigii, databile la sfârşitul sec. XIX şi în primele decenii ale veacului 

următor. Dimensiunile  celorlalte două galerii, dintre care una (nr. 2) este orientată N-S, iar alta (nr. 3) 

plasată V-E, nu au putut fi precizate, deoarece construcţiile au cupolele parţial prăbuşite sau continuă 

sub malul gropii de fundaţie a teatrului. Este important de subliniat că galeria 2 este situată spre vest 

de groapa de fundaţie a teatrului, urmând a fi conservată, cercetată complet, restaurată  şi pusă în 

valoare corespunzătoare. 

  

 

 

DISLOCAREA TRUPELOR RUSE ÎN BASARABIA ÎN ANII 1856 – 1874 

 

LEȘCU Anatolie, lt.col(r), doctor, conferențiar universitar,  

Academia Militară a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun” 

 

Abstract: In this articol author demonstrated proces of dislocation of military units in 

Basarabia în the period of 1856 – 1874. În this period number of efectivs was reduced from 45.000 to 

12.000 of soldiers. This fact is due to optimisation of Russian Army. 

Cuvinte cheie: Armata țaristă, unitatea militară, dislocarea, ostași, ofițeri, Basarabia, țărani, 

localități rurale, recruți, divizia, regiment, batalion, compania, trupe, încartiruirea, efectiv, 

garnizoana, populația, detașament, depozit, mijloc de transport, evacuare. 

 

Înfrângere suferită de către țarism în Războiul Crimeii a cauzat elaborarea și desfășurarea unui 

număr de schimbări și reforme în domeniul militar strâns legate de numele Ministrului rus de război 

Dmitri Miliutin. Reforma militară era desfășurată în mai multe etape, începând cu anul 1862 și 

terminând cu anul 1874. Aceste schimbări cuprindeau toate aspecte a organizării forțelor armate: 

sistemul de completare a trupelor, pregătirea de luptă, sistemul învățământului militar, eficientizarea 

sistemului administrativ și de conducere militară, modernizarea tehnicii și armamentului de luptă. În 

anul 1862 în Rusia au fost înființate primele Regiuni militare, printre care se afla și regiunea militară 

Odessa. Din punct de vedere teritorial, aceasta regiune în sine Basarabia, guberniile Herson, 

Ekaterinoslav, Tavria și ținutul Balta din guvernământul Podoliei, cuprinzând în sine practic toate 

teritoriile din cadrul Imperiului rus populate de moldoveni, inclusiv Transnistria și fosta Serbie Nouă 

și Slavenoserbia
1
. 

Paralel cu înființarea regiunilor militare era redus numărul efectivului pe timp de pace cu 

trecerea treptată a unităților la statele noi, proces cu repercusiuni directe și asupra Basarabiei. Politica 

de austeritate și reducere a cheltuielilor militare adoptată de către noul monarh Alexandru al II-a a 

făcut imposibilă practica deselor permutări a marilor unități dintr-un colț în altul a imperiului. Pe 

parcursul întregii perioade respective în regiune a staționat divizia 15 infanterie, ceea ce a adus cu sine 

o claritate și stabilitate în relațiile organelor civile cu militarii. Punctele de dispunere permanentă a 

unităților diviziei au devenit localitățile: Chișinău pentru statul major a diviziei, Hotin și localitățile 

din ținut pentru regimentul Modlin infanterie, Bălți  și Soroca pentru regimentul Praga infanterie, 

Chișinău cu suburbiile sale și o parte din ținutul Orhei pentru regimentul Lublin infanterie, Tighina 

(Bender) și Akkerman (Cetatea Albă) pentru regimentul Zamosczie infanterie și batalionul 15 

vânători. Divizia ocupa în total 502 de localități din Basarabia prezentate în anexa nr.5.  

Trupele regulate de infanterie erau completate de către unități de cavalerie a cazacilor de pe 

Don, care, în mod normal, întărea unitățile serviciului vamal și de frontieră având ca sarcina 

supravegherea frontierei de stat. Anual în Basarabia erau dispuse 3 regimente de cazaci de pe Don, 

care se schimbau periodic o dată în patru ani. Pe parcursul întregii perioade respective ei erau dislocați 

în sudul regiunii, la frontiera nou înființată în urma tratatului de la Paris, acoperind-o cu o perdea 

subțire cu pichete de observație. În mod normal ei erau dispuși într-un număr de 20-23 de sate
2
. 

Așadar, trupele armatei regulate erau încartiruiți anual în 525 de localități din cele 1.330 existente în 

                                                           
1 Одесский Краснознамённый, Cartea Moldovenească, Chișinău; 1975, p. 7. 
2 ANRM, F.2m 1, 6571, f. 279v. 
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Basarabia către anul 1861
1
, ceea ce reprezenta aproximativ 40% din numărul total a localităților din 

regiune. Practic, fiecare a doua localitate era supusă încartiruirii. 

În ceea ce privește numărul efectivului, el nu se deosebea radical de anii precedenți. Tabelul 

nominal a diviziei 15 infanterie din 16 ianuarie 1865 menționează 2 generali, 35 ofițeri superiori, 288 

ofițeri inferiori, 27 angajați civili și 11.203 trupă, în total 11.555 de persoane
2
. Cei trei regimente de 

cazaci de pe Don numărau în rândurile sale 2.568 de oameni
3
, ceea ce înseamnă că, trupele regulate 

staționate în regiune însumau în total 14.141 de cadre militare. 

Componenta sedentară a forțelor armate era reprezentată de către batalionul serviciului interior 

din Chișinău cu detașamentele sale de invalizi staționate în Chișinău, Tighina (Bender), Cetatea Albă 

(Akkerman), Orhei, Bălți, Hotin și Soroca
4
. Batalionul serviciului interior din Chișinău în anii 60 

secolului al XIX-lea număra în rândurile sale 837 de persoane
5
. Numărul ridicat al efectivului se 

datorează faptului că în cadrul său a fost adăugat efectivul detașamentului de invalizi din Ismail, 

desființat la 19 februarie 1857 în urma trecerii acestui ținut în componența Principatului Moldovei. 

Toți cei 114 de militari au fost trecuți în cadrul acestui batalion și încartiruiți în Buiucani
6
. Totodată au 

completat efectivul batalionului și 326 de ostași din parcul nr.2 artilerie de asediu din Tiraspol, unitate 

desființată la 11 iulie 1857
7
. Cele șapte detașamente de invalizi aveau în rândurile sale 916 de 

persoane
8
. Ținând cont și de unitățile respective, numărul total al efectivului care ținea de forțele 

armate (cu excepția corpului de grăniceri care era subordonat Ministerului de Finanțe) se ridica la cifra 

de 15.894 de persoane – generali, ofițeri, trupă, angajați civili. 

Numărul respectiv de militari nu varia substanțial pe parcursul anilor cu excepția perioadei care 

cade pe anii insurecției din Polonia. Polonia, împărțită de cele trei puteri acaparatoare – Rusia, Austria 

și Prusia, continua să aspire la independență și renaștere a statalității sale naționale în hotarele din anul 

1771. Reprimarea revoltei populare de către țarism din 1831 nu a putut opri mișcarea de eliberare 

națională. Desființarea șerbiei și alte reforme progresiste promovate de către Alexandru al II- au 

stimulat revoluționari polonezi la continuarea luptei de eliberare, inclusiv și prin metode armate. 

Revolta armată a început în ziua de 10 ianuarie 1863 (pe stil vechi) prin atacarea simultană a mai 

multor garnizoane rusești staționate în Polonia. În scurt timp insurecția a cuprins un vast teritoriu care 

cuprindea atât regiunile poloneze propriu zise, cât și Lituania, Bielorusia, Galiția, Volânia și chiar 

orașul Kiev. La momentul declanșării revoltei Regiunea militară Varșovia dispunea de 4 divizii de 

infanterie (nr. 4,5,6,7,)
9
 și o divizie de cavalerie. Aceste forțe cu greu făceau față incursiunilor 

insurgenților care, utilizând tactica luptei de gherilă, hărțuiau permanent și pretutindeni trupele 

regulate țariste. 

Speriați de neașteptată amploare a rezistenței armate a polonezilor, autoritățile țariste au ordonat 

întărirea vigilenței și punerea pe picior de război a unităților militare din regiunile învecinate, inclusiv 

și din Basarabia. Situația încordată nu era de neglijat, deoarece rețeaua ramificată de informatori și 

spioni creată de către ruși pe ambele maluri ale Dunării și Prutului raportau șefilor săi despre 

concentrări ale insurgenților în Galiția, Bucovina și chiar în România cu scopul de a trece în grupe 

mici sau individual în Podolia, ajutați fiind de către evreii contrabandiști din Basarabia
10

. Reieșind din 

informațiile primite, la 5 iunie 1862 comandamentul diviziei 15 infanterie a ridicat pe alarmă unitățile, 

punându-le misiunea de acoperire a căilor de comunicație între trecătorile de pe Nistru și Prut. 

Conform dispoziției primite, unitățile diviziei, întărite cu regimentele de cazaci au fost dispuse în 

locurile strategice importante, după cum urmează: statul major regimentului Modlin infanterie și 

companiile nr.5, 6, 2 vânători întărite cu o baterie de artilerie la Hotin, companiile 1, 2 infanterie și 1 

                                                           
1 Памятная книжка Бессарабской Области на 1862 год, Кишинев, 1862, p. 154. 
2 ANRM, F.2, 1, 7787, f.1. 
3 А. Защук, Материалы для военной географии и военной статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Военное 

обозрение Бессарабской Области, St. Petersburg, 1863, p. 127. 
4 А. Защук, Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Бессарабская Область, 

Часть 1, St. Petersburg, 1862, p. 39. 
5 А. Защук, Материалы для военной географии…,p. 138. 
6 ANRM, F.2, 1, 6571, f. 14v. 
7 Ibidem, f. 247v. 
8 А. Защук, Материалы для военной географии…,p. 139. 
9 С. Гескерт, Военные действия в Царстве Польском в 1863 году. Начало восстания (январь, февраль и первая половина марта), 

Varșovia, 1894, p. 16. 
10 ANRM, F.2, 1, 7669, f. 23. 
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vânători la Jvaneț din Podolia, companiile 3, 4 infanterie la Prigorodoc și Otaci. Compania 7 infanterie 

ocupa pozițiile de luptă la Hajdeu, 8 infanterie la Tulbureni, 9 infanterie și 3 vânători la Dinăuți, 10 și 

12 infanterie la Cerlena Mare și 11 infanterie la Noua Suliță.  

Statul major regimentului Praga infanterie împreună cu compania 2 infanterie era staționat la 

Priceni, statul major primului batalion cu campania 1 vânători la Tabani, compania 3 infanterie la 

Grimăncăuți, companiile 1 și 4 infanterie la Soroca, cartierul batalionului 2 cu companiile 2 vânători, 5 

infanterie, întărite cu 2 tunuri la Cotiujeni, compania 6 infanterie la Lipcani, 7 infanterie la Hlina, 8 

infanterie la Larga, 3 vânători și 11 infanterie la Edineți, 9 infanterie la Târnova, 10 infanterie la 

Hlinaia și 12 infanterie la Bălcăuți.  

Statul major regimentului Lublin, statul major primului batalion și 3 companii erau dislocate la 

Gura Galbenă, două companii la Caracui, două campanii la Vărzărești, două companii la Lăpușna, 

două campanii la Cioc Maidan și două campanii la Comrat. 

Statul major regimentului Zamosczie infanterie cu trei companii de infanterie și batalionul 15 

vânători alcătuiau garnizoana din Cetatea Albă (Akkerman), două companii erau dislocate la Cebani, 

un batalion la Sărata Nouă, Sărata Veche și Plahteevca și un batalion la Tighina (Bender).   

Sotniile regimentului nr.15 cazacilor de pe Don erau dislocate în localitățile Rucșin, Cristinești, 

Stănilești, Câșla-Saliev (Podvornoie), Câșla-Zamjieva, Berlinți. Sotniile regimentul nr.20 cazaci de pe 

Don acopereau Bugeacul staționând în localitățile Grădina Cișii, Cazaclia, Tătar-Copceac, Hassan-

Batâr, Selioglo, Delighioz (Dmitrovka). Regimentul nr.26 cazaci de pe Don era dislocat în localitățile 

Brătușeni, Corjeuți, Volodeni, Zagaicani, Danul, Glodeni, Albineț și Pânzareni. Regimentul nr.35 

cazai de pe Don își avea sotniile dispuse la Hâncești, Cornești, Bujor, Comrat, Javgur, Sărata
1
.  

Măsurile de precauție au fost luate la timp. La 21 iunie 1863, traversând Dunărea, din Tulcea a 

venit un agent secret care a relatat că în Dobrogea, pe teritoriul otoman, s-au adunat în jur de 2.000 de 

insurgențo polonezi bine înarmați și conduși de colonelul Milkowski, care planifică să tranziteze 

teritoriul României și să atace și ocupe Cetatea Albă
2
. Informația agentului secret a fost confirmată 

prin acțiunile polonezilor, care în ziua de 3 iulie 1863 în număr de aproximativ 200 de oameni au 

traversat Dunărea și au pătruns în adâncul teritoriului românesc. În urmărirea lor a fost trimis un 

detașament compus din regimentele 3 și 5 de linie a armatei regulate române în număr de 800 de 

baionete comandat de către colonelul Călinescu
3
. Polonezii au fost ajunși de către români lângă 

localitatea Costanglia (Cairaclia), unde, refuzând de a predea armele și să fie internați, au intrat în 

luptă cu tânăra armata regulată a României, punând-o pe fugă, stârnind în epocă un imens scandal 

politic. În pofida succesului obținut, detașamentul insurgenților a fost totuși oprit de autoritățile 

române, care nu le-au permis tranzitarea teritoriului național și forțarea frontierei ruso-române. 

Episodul consumat în vecinătatea directă de Cetatea Albă (Akkerman) a impus comandamentul 

regiunii militare Odessa să întărească dispozitivul din Basarabia cu trupe suplimentare. La 27 iulie 

1863 sosește în Basarabia regimentul Inghermanland de husari, iar la 30 iulie regimentul Kiev de 

husari
4
. Escadroanele regimentului Inghermanland au ocupat pozițiile în localitățile Tarutino, 

Maloiaroslaveț, Berezina, Borodino, Leipzig, Culm, Crasna, Katzbach, iar regimentului Kiev de husari 

la Paris, Fridland,  Arțiz, Lichental, Voznesenscoe, Fere-Champenoise, Teplitz, Brienn, Klostitz, 

Hoffungstal
5
. Spatele husarilor erau acoperite de regimentul nr.1 cazacilor din Orenburg concentrat în 

Cimișlia și împrejurări
6
.  

Considerând că măsurile întreprinse în vederea întăririi dispozitivului defensiv a trupelor mobile 

de cavalerie nu sunt suficient de puternice în fața unor posibile incursiuni inamice, comandamentul 

Regiunii militare a dispus trimiterea în Basarabia încă suplimentar a două regimente de infanterie din 

cadrul diviziei 14 staționate în guvernământul Herson care alcătuiau rezerva principală a tuturor trupe 

staționate în regiune. Subunitățile  regimentului Podolia infanterie erau dispuse în localitățile: Bălți, 

Strâmba, Asnășenii Mici, Cubolta, Pelinia, Sofia, Chișcăreni,Băcioi, Brăila, Ialoveni, Fălești, Limbeni, 

                                                           
1 Ibidem, f. 156v.-158v. 
2 Ibidem, f. 49. 
3 Gheorghe Dobrescu, O gafă militară și un scandal politic. Costanglia, în ”Document. Buletinul arhivelor militare române”, nr.3(7), 

București, 1999, p. 12. 
4 Ibidem, f. 104. 
5 Ibidem, f. 161-169v. 
6 Ibidem, f. 187v. 
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Obreja, Sărata Nouă, Sărata Veche, Șoltoi, Cornești
1
, iar regimentul Volâni infanterie la Orhei și 

împrejurări.  

Măsurile întreprinse de către autoritățile militare au calmat spiritele, situația rămânând liniștită 

și ținută sun control pe întreaga perioada a celei de a doua părți al anului 1863. Începând cu primăvara 

anului următor agentura rusă a furnizat șefilor săi date precum că la Botoșani s-au adunat mulți 

insurgenți polonezi. Alarmați de veștile primite și reieșind din experiența din anul trecut 

comandamentul diviziei 15 infanterie la 2 aprilie 1864 ridică pe alarmă batalioanele regimentului 

Praga infanterie și îi trimite în ținutul Hotin pentru a ocupa dispozitivul de apărare
2
. Totodată, sunt 

cerute întăriri suplimentare, în Basarabia fiind transferate în regim de urgență celelalte două regimente 

din cadrul diviziei 14 infanterie – Jitomir și Minsk, întărite de regimentele nr.2 și 4 cazacilor din 

Orenburg
3
. Așadar, către anul 1864 în Basarabia erau concentrate 2 divizii de infanterie, 2 regimente 

de cavalerie regulată și 7 regimente de cazaci, ceea ce a mărit numărul trupelor aflate în regiune mai 

mult de două ori, atingând cifra de 41.105 de oameni
4
. 

În concluzie, putem constata că în perioada respectivă, cu excepția anilor 1856-1874 în 

Basarabia permanent a staționat în jur de 15 mii de militari reprezentați fiind de divizia 15 infanterie, 7 

regimente de cazaci și trupele permanente sedentare din ținut – batalionul serviciului de garnizoană și 

interior din Chișinău cu subunitățile sale de invalizi. În calcul regimentelor de cazaci nu sunt luate la 

evidență cele două regimente de cazaci pământeni (Oastea cazacilor Dunăreni iar mai târziu Oastea 

cazacilor din Novorossia), băștinași din fața locului și care făceau parte din populația regiunii. 

Reprimarea insurecției poloneze prin aducerea noi întăriri a ridicat numărul trupelor dislocate până la 

aproximativ 35 mii oameni, însă după înăbușirea răscoalei în anul 1864 situația a revenit la normal, 

atingând cote medii anuale de aproximativ 15 mii oameni cu o tendință de micșorare până la 12 mii 

începând cu anul 1867
5
. 

 

 

 

VIOLENȚA ANTI-EVREIASCĂ ÎN RUSIA ȚARISTĂ LA SFÎRȘITUL SECOLULUI AL XIX-

LEA - ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX: CAUZE, CONTEXT ȘI CONSECINȚE 

 

NASTAS Rodica, doctorand, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

 

Abstract: At the end of the 19th century - beginning of the 20th century, more than five million 

of Jewish population from the Russian Empire were subjected to anti-semitic policies of state 

authorities, often was manifested by actions as anti-Jewish violence. This communication will focus on 

elucidating the causes of the Jewish pogroms. Based on the primary and secondary research sources, 

we analyze the context and specifics of violent actions in the Russian Empire society. We will identify 

the consequences of anti-Jewish violence in political, economic and social facet. 

 

În a două jumătate a secolului XIX s-au stabilit premise în vederea inițierii politicii de reacție 

anti-evreiești. Din acestea fac parte următoarele: creșterea concurenței din partea evreilor în economie, 

știință, sistem educațional, măsuri care au survenit în urma liberalizării legilor în privința ocupațiilor și 

locului de trai stabilite de stat pentru această etnie în perioada lui Alexandru al II-lea. De rînd cu 

acestea, își făceau loc și premisele subiective care surveneau în urma tradiției multiseculare de 

antisemitism, la care s-a adăugat și propria antipatie a țarului Alexandru al III-lea
6
.  

Religia creștin-ortodoxă era văzută de țarism ca un pilon de susținere al politicii inițiate de stat. 

Reieșind din acest considerent, religia iudaică și evreii – cei care o ispovedeau– au devenit un element 

nedorit în societate. În anii 80 ai secolul XIX în Imperiul Rus locuiau conform datelor statistice 5 000 

                                                           
1 Ibidem, f. 175v. 
2 ANRM, F.2, 1, 7665, f. 58-59. 
3 Ibidem, f. 50v. 
4 А.Е. Эммануэль, Воинский постой в Бессарабии в 1864 – 1865 г, în Записки Бессарабскаго Областного Статистическаго Комитета, 
Т.2,  p. 320, Chișinău, 1867. 
5 ANRM, F.2, 1, 7836, f. 553. 
6 Энгель, В. Курс лекции по истории евреев Россий. http://www.webcitation.org/6Ho9LA8lY 

http://www.webcitation.org/6Ho9LA8lY
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000 de evrei
1
. Autorițățile au încercat să-i asimileze prin creștinare, însă conștientizînd neeficiența 

acestor măsuri au recurs la izolarea și la constrîngerea întărită prin prevederi juridice la nivel de 

politică statală. 

În 1882 statutul juridic al evreilor a suferit schimbări majore prin introducerea documentului, 

care era prevăzut numai pentru populația de etnie evreiască, și care avea denumirea «Normele 

provizorii»
2
. Acesta prevedea, că evreii nu au dreptul de a se strămuta din orașul unde aveau reședința 

în sate; nu aveau dreptul să cumpere imobil în afara orașului; să arendeze loturi de pămînt; să se ocupe 

cu comerțul în timpul sărbătorilor creștine. Din 1887 evreii nu aveau dreptul să-și schimbe reședința 

dintr-un sat în altul. Din 1886 au fost introduse restricții la dobîndirea studiilor medii și superioare, 

prin introducerea cotelor procentuale la acces în școli de meserii și universități. În teritoriile prevazute 

de stat ca limită de așezare pentru populația evreiască («черта оседлости»), erau admiți cel mult 10% 

din totalul studenților înrolați. În alte teritorii ale Imperiului Rus, cota prevazută era de 5% și în 

capitală – doar 3%
3
. Aceste restricții nu vizau evreii care s-au dezis de religia iudaică, primind religia 

creștin ortodoxă
4
. 

În sectorul public și în armată evreii la fel erau restricționați de a obține posturi înalte. În 1890 a 

fost revăzută reforma zemstvei,  care s-a racordat la lichidarea posibilității ca evreii să fie aleși în 

administrațiile guberniale locale. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, evreii basarabeni nu au fost supuși acțiunii decretelor 

dure ale Rusiei, îndreptate împotriva evreilor. Către anul 1835, când Basarabia începea treptat să 

piardă autonomia și acțiunile de rusificare se înmulțeau, legile rusești îndreptate împotriva evreilor s-

au aplicat și asupra evreilor din gubernie. În anii 1869, 1879, și 1891 au fost emise decrete despre 

exilarea evreilor din diferite orașe. 

În 1903, în perioada Zilelor de Paști, la 6-7 aprilie 1903 a avut loc primul pogrom evreiesc la 

Chișinău, în urma acestuia au fost asasinați 49 de evrei, circa 500 au fost răniți, au fost grav deteriorate 

sute de case și prăvălii evreiești, circa 2.000 de familii evreiești rămânând fără adăpost. A fost 

constatată absenţa organelor de ordine, iar tentativele unor creştini de a stăvili excesele şi violenţele nu 

au avut succes, fiind obligaţi să se retragă în faţa ameninţărilor. 

Un al doilea pogrom evreiesc a avut loc între 19-20 octombrie 1905, în timpul căruia 19 evrei 

au fost asasinați și 56 au fost răniți. De această dată, câțiva evrei au organizat detașamente de 

autoapărare, pentru a-și apăra comunitatea. Cunoscuta poezie Ве-Ir ha-Haregah(«În orașul de 

masacru»), autor Haim Nahman Bialik, a fost scrisă după a doilea masacru al comunității evreiești 

din Chișinău. Pogroamele din 1903 și 1905 au influențat puternic comunitatea evreiască din Basarabia. 

Pogromul din 1903 de la Chişinău i-a şocat pe evreii din această parte a continentului, intensificînd 

emigrarea a mii de oameni spre America, Europa de Vest, Africa şi Palestina. «Sionismul este fiica 

antisemitismului», constata Adolphe Stern în 1910, preluînd o idee a lui Theodor Herzl. Politica de 

persecutare a evreilor, supunerea unei legislații restrictive, sporirea numărul de decrete de legi care îi 

defavoriza va culmina în anul 1881 cu cel mai devastator pogrom anti-evreesc de la Kiev
5
. 

Între 1881-1914 aproximativ 2 000 000 de evrei au părăsit Rusia Țaristă. Cei care au rămas pe 

loc au înfiinţat şi organizat unităţi evreieşti de autoapărare. A fost un act care a declanşat un proces 

istoric, de modificare a mentalităţii de veacuri a evreilor. Căutînd un colac de salvare, unii dintre evreii 

Imperiului Rus se implică în mișcarea socialistă-bolșevică, care va duce  la prăbușirea țarismului în 

1917. 

 

Bibliografie: 

 

1. Натанс, Б. За чертой. Моссква: Росспэн. 2007. 461 с. 

2. Нейман, И. Как прикрепляли сибирских евреев к местам приписки (1885-1893). 

Еврейская старина. В. III-IV (июль-декабрь). 1915. 383. с. 

                                                           
1 Нейман, И. Как прикрепляли сибирских евреев к местам приписки (1885-1893). Еврейская старина. В. III-IV (июль-декабрь). 1915. 

124 с. 
2 Дубнов, С. Из истории восьмидесятых годов. Еврейская старина. В. III-IV (июль-декабрь).1915. 243 с. 
3 Шуб, Д. Политическая деятельнность России (1850-1920). Евреи в русской революции. http://jhistory.nfurman.com/russ/revol01.htm 
4 Натанс, Б. За чертой. Моссква: Росспэн. 2007. 356 с. 
5 Тельман, И. Последние русские цари и евреи. http://russian-bazaar.com/ru/content/17880.htm 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Rus
https://ro.wikipedia.org/wiki/1835
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusificare
https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
https://ro.wikipedia.org/wiki/1879
https://ro.wikipedia.org/wiki/1891
https://ro.wikipedia.org/wiki/1903
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pogromul_de_la_Chi%C8%99in%C4%83u_(1903)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pogromul_de_la_Chi%C8%99in%C4%83u_(1903)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pogromul_de_la_Chi%C8%99in%C4%83u_(1905)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1905
https://ro.wikipedia.org/wiki/Haim_Nahman_Bialik
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chi%C8%99in%C4%83u
http://russian-bazaar.com/ru/content/17880.htm


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

347 

 

3. Дубнов, С. Из истории восьмидесятых годов. Еврейская старина. В. III-IV (июль-

декабрь).1915. 295 с. 

4. Энгель, В. Курс лекции по истории евреев Россий. http://www.webcitation.org/6Ho9LA8lY 

(văzut 19.04.2016.) 

5. Шуб, Д. Политическая деятельнность России (1850-1920). Евреи в русской революции. 

http://jhistory.nfurman.com/russ/revol01.htm(văzut 16.04.2016.) 

6. Тельман, И. Последние русские цари и евреи. http://russian-

bazaar.com/ru/content/17880.htm 

 

  

 

RUSIA ŢARISTĂ ŞI ROMĂNIA REGALĂ ÎN ANII I RĂZBOI MONDIAL: 

TEZAURUL ROMÂNESC DE LA MOSCOVA 
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CRIVENCHII Alexei, lector  superior universitar, 
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Abstract: Romania's Treasure is the treasure that was sent to Russia during World War I and 

has never been returned in full. It included the National Bank of Romanias treasures, belonging to 

various private banks, companies, individuals, art collections, jewelry, archives, etc. All these were 

delivered from Romania to Tsarist Russia during World War I. 

Cuvinte – cheie: Demersul diplomatic, Acordul Sazonov-Diamandi, Anexarea teritoriului 

maghiar în componenţa României regale. Tragedia de la Sarajevo, Tezaur românesc, Revoluţia 

bolşevică din S. Petersburg , Refuz de-a restitui tezaurul. 

 

Metode aplicate şi materiale utilizate. Au fost aplicate metodele: de analiza, sinteza, 

dezbaterea şi observaţia. Au fost studiate lucrările ştiinţifice ale organizaţiilor internaţionale, precum şi 

lucrările savanţilor din R. Moldova şi România, Rusia: S. Sazonov, I. Brătianu , D. Pătrăşcanu,M. 

Romaşcanu, N. Iorga. A. Lapedatu. 

Introducere: La începutul sec. XX-lea, relaţiile între Rusia şi România erau relaţii de bună 

vecinătate. În 1913, delegaţia română a participat la festivitatea serbării a 300 de ani ai dinastiei 

Romanov. La 1 iunie 1914, Nicolai al II-lea cu familia, au fost oaspeţi al casei regale Hohenzollern la 

Constanţa. Se duceau tratative preventive de logodire a fiicei lui Nicolai al II-lea, Olga şi feciorul 

Regelui Romăniţei Carol. 

Carol I, regele României dorea şi miza ca Rusia să-l ajute în problema anexării teritoriului 

Austro-Ungariei, compact locuit de români la regatul român. Rusia promitea ajutor diplomatic, fiind 

cointeresată să finiseze pretenţiile Romăniţei la teritorialul dintre Prut şi Nistru. Cointeresate, ambele 

state căutau căi de soluţionări a problemelor de interes comun şi propriu. 

Rezultatele obţinute şi discuţiile: Tragedia de la Sarajevo, a fost cum nu se poate de binevoită 

spre rezolvarea problemelor în cauză. La 20 iulie 1914 în urma izbucnirii I Război Mondial în 

gubernia Basarabia, sa decretat stare de asediu. La 1 august 1914, Germania declară război Imperiului 

Rus. 

Vecinătatea nemijlocită a Rusiei a determinat România să clarifice relaţiile cu această ţară în 

cadrul creat de război. România avea cu Rusia un contencios teritorial Basarabia, dar la acel moment 

prioritară era eliberarea teritoriilor româneşti stăpânite de Austro-Ungaria. La rândul ei, Rusia era 

interesată ca România să nu ridice problema Basarabiei şi, mai ales, să nu devină o bază de atac a 

Puterilor Centrale împotriva Ucrainei. Astfel, după îndelungi discuţii diplomatice, schimbul de note 

Sazonov – Diamandy din 28 septembrie - 1 octombrie 1914 a stabilit înţelegerea secretă dintre cele 

două state vecine. 

Rusia se angaja „ să recunoască dreptul României de a anexa provinciile aparţinând Austro-

Ungariei a căror populaţie este românească. Bucovina, delimitarea provinciilor ce urmează să fie 

anexate de Rusia sau România va avea drept principiu majoritatea etnică a populaţiei”. Acordul 

stabilea, de asemenea, că „România va avea dreptul să ocupe aceste regiuni în momentul în care i se 
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va părea cel mai potrivit. De partea sa, România se angajează să păstreze, până în momentul ocupării, 

o neutralitate binevoitoare faţă de Rusia”. 
1
 

Doi ani mai târziu, la 4.08.1916, la Bucureşti se semnează Tratatul de alianţă între Antanta şi 

România. Una din condiţiile participării României în război prevedea unirea la România a 

Transilvaniei. Aşadar, cu scopul de a anexa Transilvania, România devine aliată a 

Rusiei şi duşman al Germaniei şi Austro-Ungariei, căreia îi declară război la 14.08.1916, a 

doua zi armatele române atacând Ungaria (Transilvania). 

Dar România a suferit înfrângere, astfel armata austro-ungară şi germană au ocupat, în 1916, o 

mare parte a României şi ameninţau să domine întregul teritoriu ţării. În aceste condiţii, guvernul s-a 

mutat la Iaşi, ca şi sediul Băncii Naţionale, cu tot cu tezaur. 

În decembrie 1916, România a semnat un protocol cu Rusia Ţaristă, prin care trimitea tezaurul 

la Moscova, ca să nu cadă în mâinile inamicilor. Protocolul româno-rus de garantare a tezaurului pe 

perioada transportului şi depozitarii, sub garanţia Guvernului Imperial al Rusiei în ceea ce priveşte 

securitatea transportului, securitatea depozitării, precum şi a înapoierii în România , semnat la 14 

decembrie 1916, între generalul Mosolov , împuternicitul Rusiei, şi ministrul de finanţe V. Antonescu , 

a pecetluit soarta tezaurului României. Este momentul în care tezaurul României: 1.738 de lăzi pline 

cu lingouri de aur, bijuteriile Reginei Maria şi obiecte de patrimoniu cultural extrem de preţioase, toate 

estimate la peste 320 milioane lei-aur - sunt încărcate în 17 vagoane. Averea ţării, trimisă în două 

tranşe la ruşi. Documentele arată că era vorba de o bogăţie impresionantă: peste 93 de tone de aur, sub 

formă de monede şi lingouri.
2
 

Conform protocolului încheiat intre V. Antonescu, reprezentantul BNR (Banca Naţionala 

Romana) pe de o parte şi generalul rus Miloradovici, comandantul Frontului de sud-vest si al 

Fortăreţei Kremlin in decembrie 1916, tezaurul romanesc depus spre păstrare la Moscova in decembrie 

1916 şi în august 1917 urma sa fie păzit şi supravegheat permanent (si chiar a fost păzit) de către 

reprezentanţii autoritarilor romane precum si de o garda militara româneasca. 

Militarii ruşi doar au sprijinit si au ajutat garda militara româneasca de la tezaur. Protocolul nu 

a fost iscălit la nivel de guvern nici de Rusia, nici de Romania, iar Victor Antonescu l-a semnat 

personal cu de la sine putere in numele regelui României.
3
 

Conform documentelor, tezaurul romanesc dus la Moscova in 1916 si in 1917 nu aparţine 

poporului roman ci este proprietate privata a Familiei Regale din Romania acelor ani si a oligarhiei 

romaneşti. O parte a acestuia este proprietate a Comunitarii Evreieşti, BNR luând şi ducând in Rusia 

şi tezaurul Comunitarii Evreieşti depus la Marmorosh Bank, cea mai puternica banca din Romania 

anilor 1916. 

In caz ca Rusia returnează tezaurul, aurul intra automat in proprietatea Familiei Hohenzollern ş 

a altor oligarhi romani, iar o parte a acestuia se întoarce la Comunitatea Evreiasca din Romania. Rusii 

nu au controlat pana in 1960 lăzile cu aur depuse la Kremlin de către romani, pentru ca nu au avut 

timp de aşa ceva: războaiele in Rusia s-au ţinut lanţ şi refacerea tarii in urma acestor războaie a 

constituit preocuparea de baza pentru Moscova. Pe ruşi nu i-a interesat nici măcar recuperarea 

tezaurului pe care ei l-au dus la japonezi (600 de tone de aur) şi pe care nu l-au mai văzut niciodată. 

Cu atât mai puţin i-a interesat soarta tezaurului romanesc. Lenin vorbind despre tezaurul romanesc a 

vorbit in necunoştinţa de cauza, citind după listele de inventar. 

Transferul tezaurului ţării la Moscova a avut loc în contextul primei conflagraţii mondiale, când 

armata română a fost obligată să lupte pe două fronturi. În cele din urmă, a fost nevoită să bată în 

retragere. 

În vara anului 1917, pe fondul temerilor că armata română va ieşi învinsă pe frontul din 

Moldova, autorităţile române au luat decizia să mai trimită un tren cu valori la Moscova. De această 

dată, vorbim de 24 de vagoane în care au fost încărcate valori de aproape 1,6 miliarde lei aur 

aparţinând Băncii Naţionale şi 7,5 miliarde de lei aur, bijuterii, tablouri şi alte diferite depozite ale 

Casei de Depuneri.
4
 

                                                           
1 C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României.1916-1919 , ediţia II-a, vol. I, Bucureşti, 1925, p. 122. 

2C. Kiriţescu. Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-191 9 , ediţia II-a, voi. II. Bucureşti, 1925, p. 126 
3 R. Rosetti Mărturisiri (1914-1916), Bucureşti, 1997, p.172. 
4 R. Rosetti , op.cit., p. 172. 
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În documentele oficiale se spunea că toate „trec sub garanţia guvernului Rusiei în ceea ce 

priveşte securitatea transportului, depozitării, precum şi a înapoierii în România“. Omul însărcinat de 

Guvernul român să supravegheze al doilea transport până la Moscova, al aşa-numitului „tren al 

băncilor“, şi depozitarea Tezaurului României a fost A. Lapedatu . Din jurnalul său aflăm că drumul 

spre Moscova a fost plin de peripeţii. Ruşii, care nu asistaseră la îmbarcare, n-au dorit să ia în primire 

vagoanele, până când încărcătura n-a fost descărcată, reîncărcată şi inventariată în faţa lor. Trenul a 

plecat cu trei zile întârziere. Dincolo de graniţă, soldaţii ruşi dădeau năvală în vagoane. Au fost 

împiedicaţi să urce de cazaci, care păzeau cu arma în mână trenul ce le fusese încredinţat. La 6 august 

1917, ora 3 după amiază aurul a ajuns la Kremlin. 

La începutul anului 1918, noul conducător al Rusiei, Lenin, a rupt relaţiile diplomatice cu 

România. Fondul român de aur a fost declarat intangibil pentru autorităţile de la Bucureşti . În limbaj 

diplomatic, bolşevicii declarau că îşi asumă răspunderea de a-l „conserva” şi de a-l înapoia poporului 

român la o dată neprecizată. Practic, era vorba de sechestrarea tezaurului. 

După ce Primul Război Mondial s-a încheiat, România a încercat în mai multe rânduri să obţină 

tezaurul de la ruşi, însă negociatorii ruşi au lansat ideea plină de cinism că „ar fi dispuşi să-l înapoieze 

doar la schimb cu Basarabia“. 

Încă din aprilie şi iunie 1919, delegaţia română la Conferinţa de pace de la Paris a depus două 

memorii în chestiunea restituirii tezaurului, rămase fără consecinţe, din cauza lipsei de sprijin din 

partea Aliaţilor, îndeosebi a Angliei şi Franţei. 

Încercările de recuperare a tezaurului au rămas fără rezultat, datorită faptului că partea sovietică 

a subsumat această chestiune dificilelor probleme politico-teritoriale, care au marcat relaţiile dintre 

România şi Rusia Sovietică. în pofida acestui fapt, România a promovat, cu un firesc care ne tulbură, o 

politică de apărare a păcii postbelice şi a stabilităţii în regiune, acţionând pentru stabilirea de relaţii de 

bună vecinătate cu toate statele din zonă.
1
 

Negocieri cu privire la problema tezaurului nostru de excepţie, s-au purtat în 1920 la Copenhaga 

şi Londra, iar în 1921 la Varşovia, unde reprezentantul Rusiei a promis returnarea lui, numai după 

reluarea relaţiilor diplomatice. 

Însă abia în iunie 1935, după ce cu un an înainte fuseseră reluate relaţiile diplomatice dintre 

România şi U.R.S.S., guvernul de la Moscova a hotărât să restituie României o parte din valorile 

româneşti pe care le ţinea sub sechestru. Presa vremii a relatat, că ar fi fost vorba de 1445 de lăzi în 

greutate de 135 mii kg, care cuprindeau doar piese de arhivă şi documente de stat. Acest episod a 

rămas timp de două decenii fără vreo urmare. 

Propaganda de la Moscova anunţa în 1956 că tezaurul trimis de România la Moscova s-a întors 

acasă.
2
 Numai că nu integral, ci numai o serie de obiecte. Au ajuns la Bucureşti tablourile semnate de 

Grigorescu, Cloşca cu puii de aur, valori inestimabile pentru care cultura românească a suferit vreme 

de câteva decenii. Dintre cele 93,4 tone de aur, ruşii au trimis doar 33 de kilograme. 

Ulterior, problema restituirii tezaurului României a fost adusă în atenţie şi de fostul lider 

comunist Nicolae Ceauşescu. Şi încercările sale s-au lovit de negarea vehementă a ruşilor. Spre 

exemplu, L. Brejnev, considera că problema tezaurului ţine de Regatul României şi de Imperiul ţarist 

şi nu de statele socialiste. 

Rezultatul vizitei preşedintelui Iliescu a fost o retrocedare simbolică a 12 monezi de aur în 

greutatea de 77 de grame , care au ajuns să fie datate şi înregistrate abia în 2008. 

Tratatul româno-rus semnat în anul 2003 pasează mai departe responsabilitatea legată de 

tezaur unei comisii mixte de istorici români şi ruşi. A fost din nou o metodă acceptată de conducerea 

Rusiei pentru a scăpa de această problemă delicată. 

Poziţia istoricilor ruşi nu este prea diferită de cea a oficialilor de la Moscova. Ei pun refuzul de 

a restitui tezaurul pe seama faptului că România a ocupat Basarabia sovietică şi a participat împreună 

cu Germania Nazistă la invadarea URSS în perioada 1941-1944. 

Argumentaţia este susţinută chiar de istoricul M. Miagkov , şeful Centrului de istorie a 

Războaielor şi Geopolitic. Chestiunea despăgubirilor, dar de această dată din prisma bunurilor armatei 

ţariste confiscate de România în primăvara lui 1917, este analizată şi de istoricul V. Georgievici 

                                                           
1 M. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova,  Bucureşti, 1934.p.21. 
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Sirotkin, în cartea sa „Aurul Străin al Rusiei“. Sirotkin se referă la armele, muniţia, uniformele şi 

alimentele lăsate de armata ţaristă pe teritoriul României. Sirotkin consideră că, dacă se discută 

restituirea tezaurului, valoarea acestor bunuri militare aparţinând armatei ruse trebuie puse în discuţie. 

României i se pun la socoteală şi alte stocuri militare contractate de la armata ţaristă şi 

neachitate. După ani şi ani de negare a existenţei tezaurului, totuşi, ruşii într-un fel recunosc că l-au 

primit, dar este preluată celebra teză cum că nu se ştie ce s-a întâmplat cu el. Totuşi, cele 12 monezi 

restituite în 1994 şi înregistrate în 2008, arată că Moscova cunoaşte foarte bine locul său de depozitare. 

Cele 12 monezi făceau parte din lăzile cu valori ale primului transport din 1916. Din declaraţiile 

reprezentanţilor Băncii Naţionale a României rezultă că locul depozitării tezaurului României este 

chiar în Moscova. După informaţiile existente în sursele ruseşti se pare că tezaurul a fost transportat la 

începutul revoluţiei bolşevice în Siberia. Pe de altă parte, există şi suspiciuni care-i vizează tocmai pe 

bolşevici, în sensul că s-au folosit de aurul românesc pentru a finanţa grupările ilegale de comunişti de 

pe teritoriul României. 

Nu se pune problema dacă aurul a fost cheltuit sau nu, dar dacă există cea mai mică şansă pentru 

a fi restituit, consideră ziaristul rus. Pus să comenteze afirmaţia, A.Dughin, ideologul preşedintelui V. 

Putin, că „atunci când România va deveni prieten al Rusiei, atunci românilor li se va întoarce şi 

tezaurul şi Basarabia“, ziaristul rus a răspuns: ” Dar la ce ne mai putem aştepta de la epoca post 

sovietică, în care interesele mercantile primează? 

Concluzii : Nimeni nu va întoarce nimic. Spre regretul nostru. Credem că cel mai bun lucru pe 

care l-ar putea face România, este să uite de tezaurul de la Moscova, şi să tragă concluziile de rigoare 

pe viitor. 

Perioada ulterioară a demonstrat, pentru oricine s-a arătat interesat de Tezaurul… devenit simbol 

al unui trecut care în prezent cere socoteală, că miniştrii de externe ai României au pus în mişcare 

întreaga lor diplomaţie, (re)aducând subiectul în atenţia întâlnirilor bilaterale, la nivel înalt. 

Însă, târguiala politică nu va ajuta la (re)aducerea în ţară a stocului de aur al Băncii Naţionale a 

României, a celei mai mari părţi a bijuteriilor M. S. Regina Maria şi a valorilor noastre culturale. 

Pentru recuperarea tezaurului naţional trebuie mai întâi să ne recăpătăm speranţa că putem face 

acest lucru. Ori, acest tip de simţire nu poate face obiectul unei negocieri sau unui document care se 

poate anexa la Tratatul bilateral. 

P.S. 

1. Guvernul rus îşi exprimă regretul faţă de încercările României de-a impune în atenta 

Consiliului Europei problema restituirii celor 93 tone de aur evacuate în 1916 în Rusia.  

2. Să nu dezgropăm trecutul - declară purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusei, 

A. Lucaşevici. 

3. Oficial rus, românii să nu-şi ceară tezaurul, ei au plătit pentru ocupaţia Basarabiei. 
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Abstract: The paper uses information, which was mainly provided by the Romanian Military 

Archives, especially the information that was found in studies, reports and accounts made by the 

Romanian Army structures which involved in the Eastern Campaign (1941-1944). This is the reason 

why the paper is limited to a study of the Soviet Army viewed from the perspective of the Romanian 

accounts. The information collected by the Romanians relies on the experience acquired by the 

Romanian troops during the battles in 1941. 

Keywords: Liberation of Bessarabia and Northern Bukovina, Allied Army, Defense operations 

on the Prut River, The battles in the Southern Bessarabia in the Tiganca, Sculeni, The heroism of the 

Red Army soldiers, Romanian patriotism, Army Group Antonescu, Operation München. 
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Cuvânt cheie: Eliberare Basarabiei, Bucovinei de Nord şi ţinutului Herţa. Armata Aliaţilor.  

Operaţiuni de apărare pe râul Prut. Luptele din sudul Basarabiei la Ţiganca, Sculeni. Eroismul 

ostaşilor Armatei roşii, Patriotismul naţional român. Grupul de Armate Antonescu. Operaţia 

München. 

 

Metode aplicate şi materiale utilizate. În procesul de elaborare a articolului au fost utilizate 

metodele de cercetare: istorice, analitice, sinteză, metoda comparativă. În calitate de materiale 

ştiinţifice au fost utilizate publicaţiile savanţilor istorici din R. Moldova, România. Federaţia Rusă. 

Documentele campaniei militare române şi sovietice.  

Introducere.   N-a existat nici un document prin care România ar fi devenit aliat al Germaniei 

Naziste la începutul operaţiunilor militare, 22 iunie1941. Participarea României în operaţiunile 

militare în  Basarabiei şi Bucovinei de Nord şi pe teritoriul Ţinutului Herţa,n-a făcut precedată de 

încheierea unei convenţii militare. Armata română n-a avut misiuni de luptă dependentă de armata 

germană în Basarabia, dar îndeplinea anumite misiuni speciale.  România nu avea statutul de aliat,  

şi era considerată ca „stat participant”, dar trecând Nistrul, România regală  devine  complici al 

Germaniei Naziste, automat  devenind stat-agresor, cu toate consecinţele Dreptului umanitar 

internaţional. 

Rezultatul obţinut şi discuţii. Forţele aliate, care urmau sa ia parte la operaţiile din Basarabia 

erau : 

 Armata 3 romana (Corpul de Munte si Corpul de Cavalerie) la nord, comandată de 

generalul Petre Dumitrescu,  

 În centru:  Armata 11 germana (Corpurile 11, 30 şi 54 germane ) comandant: generalului 

generalul  Eigen von Schöbert, căruia ia fost  subordona şi Armata 3.  

 La sud :  Armata 4 romana (Corpurile 5, 3 şi 11) comandant: generalului  Nicolae 

Ciuperca.  

 In Delta Dunării era detaşat  Armata II, comandat de gen. de divizie Nicolae Macici.  

Toate aceste  unităţi formau Grupul Armatei Antonescu.  

Pe 22 iunie 1941, numărul total de ostaşi  români aflaţi în prima linie era de 325.685, distribuiţi 

în 12 divizii de infanterie, o divizie blindata, o divizie de infanterie rezerva, o divizie de grăniceri, 3 

brigăzi de munte, 3 brigăzi de cavalerie si 2 brigăzi de fortificaţii. La aceste forte se adăuga Armata 11 

germană, (5 divizii germane de infanterie cu efectiv de 100 mii de ostaşi).[1]     

Total aliaţii numărau 425.685 ostaşi. 

De partea cealaltă a frontului în Basarabia se aflau:   

 La nord, Armata 12 sovietica, comandata de generalul  Petr Ponedelin, subordonata 

Frontului de Sud - Vest,   

  Centru şi sud, Armata 9 sovietica, comandată de generalului  Iacov  Cerevicenko, care a 

fost întărita apoi cu: 

  Armata 18 comandată de generalului  Andrei  Smirnov. 

 Elementele mobile erau concentrate în:  Corpurile 2 (Diviziile 11 şi 16 Tancuri, Divizia 15 

Motorizata, Regimentul 6 Motociclişti) şi 18 Mecanizate (Diviziile 44 şi 47 Tancuri, Divizia 218 

Motorizata, Regimentul 26 Motociclişti).     

Pe data de  25 iunie 1941 Armatele 9 şi 18 au format Frontul de Sud, sub comanda generalul 

Ivan Tiulenev. Rezerva era alcătuita din: 3 divizii de infanterie şi o brigada anti-tanc. La acestea se 

adăugau trupele a 5 regiunilor fortificate (80, 81, 82, 84 şi 86-versiunea istoriilor români, ruşii afirmă 

că erau 2 sisteme de fortificaţii, neînsemnate ). În total efectivul sovietic număra  364.700 de ostaşi, iar 

aviaţia sovietică număra 1.750 de avioane în zonă, 799 tancuri , din care 60 tancuri KV-1 şi T-

34,(versiunea istoricilor români, socotim că cifrele sunt exagerate). 

La 22 iunie 1941, generalul I. Antonescu a emis cel mai cunoscut ordin de zi către armată, prin 

care sublinia motivele intervenţiei şi obiectivele urmărite: Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul ! [2] 

Duminica, 22 iunie 1941, la ora 1:30-2:00, trupele Regimentului 6 Infanterie Garda deja au 

format un cap de pod de peste Prut. La ora 3:00 primele avioane germane şi romaneşti de 

recunoaştere au trecut Prutul, iar la ora 3:15 primele bombardiere decolau de pe aerodromurile din 

Moldova având ca obiective bazele aeriene sovietice din Basarabia, în timp ce artileria a început să 
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tragă asupra poziţiilor Armatei Roşii. Unităţile din prima linie au început să facă incursiuni în liniile 

inamice, dar fără mare efect. 

In nord Armata 3 română  fusese redusa practic la Corpului de Munte (Brigăzile 1,2 şi 4 Munte, 

Divizia 7 Infanterie si Brigada 8 Cavalerie), deoarece Corpul de Cavalerie fusese direct subordonat 

Armatei 11. In zorii zilei, Divizia 7 Infanterie română  a ocupat satul Băhrineşti.  

Pe frontul Armatei 4 române, la sud, Divizia de Garda a realizat cu Regimentul 6 Infanterie 

Garda Mihai Viteazul doua capete de pod peste Prut în zonele Fălciu şi Bogdăneşti. [3,pag.145]. 

Istoricii ruşi ne informează despre 5 capete de pod române  pe parcursul celor 450 km ai frontierei pe 

răul Prut. 

Astfel de ciocniri locale, secondate de dueluri de artilerie şi bombardamente aeriene au 

caracterizat perioada 22-30 iunie 1941 pe frontul Grupului de Armate Antonescu, pierderile romaneşti 

ridicându-se la 1.475 (442 morţi, 659 rantii si 374 dispăruţi) [2]. 

 In prima zi de război, bombardierele romaneşti au revendicat 100 de avioane distruse la sol pe 

aerodromurile sovietice, dar fotografiile aeriene au confirmat doar 37. In total aliaţii pe data de 22 

iunie 1941 au pierdut noua bombardiere, (un avion de vânătoare  şi  trei  bombardiere au fost  doborâte 

în raionul Chişinăului personal  de căpitanul sovietic  Afanasii  Carmanov ) 

Luptele în Basarabia, vara lui 1941 pot fi  divizate:  

 Operaţiuni de apărare pe Prut ( 22-27 iunie).  

 Regruparea forţelor beligerante ( 28-iunie-3 iulie), lupte de poziţie.  

 Operaţia München: Înaintarea aliaţilor pe tot parcursul Prutului, retragerea unităţilor 

Armatei roşii după Nistru pe poziţiile liniei de apărare Stalin ( 3 -26 iulie ). 

La 14 iulie armata română ajunge în raioanele de nord al  Basarabiei la Nistru, iar la 26 iulie la 

sud. 

Dacă operaţiunile militare duse de Armata română, pe teritoriul Basarabiei în iunie 1941 sunt 

socotite de opinia publică mondială ca lupte de eliberare naţională, (cu ce noi suntem de acort), apoi 

forţând Nistru, România regală automat devine stat agresor, complice al Germaniei Naziste.  

22-23 iunie Armata aliatei au realizat 5 capete de poduri pe teritorialul Basarabiei,4 dintre care 

au fost respinse de unităţile Armatei roşii, numai la Sculeni, toate încercările de-a nimici poziţiile 

aliate nu sau încununat cu succes. Anume de acolo, pe data de 3 iulie sa început ofensiva unităţilor 

române şi germane conform planului strategic: Operaţia Munchen.  

Astfel, în intervalul 22 iunie –1iulie1941, de-a lungul Prutului s-au desfăşurat acţiuni militare 

locale, incursiuni de pe un mal pe celalalt ale ambilor adversari, un bombardament foarte puternic al 

aviaţiei germano-romane, care a distrus 400 de avioane ruse la sol (?), executarea de capete de pod la 

Ştefăneşti,Sculeni şi Ungheni, pe malul stâng al Prutului, bombardamente sovietice asupra centrelor 

urbane romaneşti din Moldova şi Muntenia.[4] 

Luptele desfăşurate în prima jumătate a lunii iulie 1941 la capul de pod de la 

Ţiganca (localitate din apropierea Cahulului, situată la 3 km est de Prut, vizavi de Fălciu) sunt 

comparabile cu marile bătălii purtate de armata română în zonele Corneşti,Odessa,Cotul Donului, 

Kuban,Caucaz, Stalingrad sau Crimeea în timpul celui de-al II  Război Mondial.      

Prin bătălia de la Ţiganca se înţelege ansamblul luptelor grele purtate pentru forţarea liniei 

Fălciu – Bogdăneşti şi cucerirea zonei puternic fortificate de dincolo de Prut, cu centrul în localitatea 

Ţiganca, lupte care au luat forme extrem de dure în zilele de 4-12 iulie. Acest sector era extrem de 

important ca urmare a poziţiei sale pe Prut, a existenţei celor două poduri, de şosea şi cale ferată, la 

intersecţia unor linii de comunicaţie din Basarabia centrală şi de sud-est. 

 Documentele epocii însemnează dramatismul  luptelor, vitejia şi sprijinul de sacrificiu al 

militarilor români , atât în zona dealului Epureni, cât şi la Stoieneşti, Leca sau Ţiganca, atât în atac, cât 

şi-n acţiunile de oprire a contraatacurilor numeroase executate de inamic cu infanterie însoţită de 

tancuri şi sprijinită de artilerie şi aviaţie.     

27 iunie Armatele aliate forţează Prutul pe tot parcursul frontierei soviet - române, dar obţin 

succes numai la nordul Basarabiei.  

In etapa următoare  (3-26 iulie 1941, Operaţia München) urma sa se desfăşoare ofensiva pentru 

eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord. Se planifica forţarea Prutului, ruperea apărerii sovietice şi 

înaintarea spre est pana la Nistru. Lovitura principala trebuia sa o de-a Armata a 11 germana, care 

trebuia sa ajungă pe Nistru intre Mogilev şi Vadul Raşcu. Armata 3 romana urma sa elibereze 
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Bucovina de Nord, iar Armata 4 sa execute acţiuni demonstrative pentru fixarea inamicului, urmând sa 

înainteze mai târziu, după înaintarea frontului in Nord şi la Centru. Până la 7 iulie capetele de pod au 

fost lărgite, dar în data de 8 iulie Divizia 35 infanterie română  a suferit o grea înfrângere în masivul 

Corneşti, considerat cheia strategică a Basarabiei.[5] 

Ne cătând ca situaţia este favorabilă pentru Armata roşie de-a trece în ofensivă, Cartierul 

General sovietic primeşte decizia de-a retrage unităţile sale pe malul stâng al Nistrului pe poziţiile 

vecii frontiere ( linia Stalin), unde se planifica opunerea rezistenţei dure. Directiva întră în vigoare pe 

data de 29 iunie. Deja către 11 iulie toate unităţile Armatei roşii sunt retras spre Nistru. 

La 3 iulie Armatele Aliate ocupă nordul Basarabiei, unde nu mai erau unităţi ai Armatei roşii. 7 

iulie aliaţii ocupă oraşul Bălţi. În ziua de 16 iulie 1941, la ora 8.20 sublocotenentul Aurel Marinescu, 

a înălţat pe turla bisericii Sfânta Treime din Chişinău, (actualmente, str. Munceşti 47) tricolorul 

românesc.  La 21 iulie Armata roşie se retrage din Tighina, unde Armata română întră abia în zorii 

zilei de 23 iulie.  

Forţele din Armata 4 romana, după ce au realizat la 2 iulie trei capete de pod ( la Costuleni  şi 

Fălciu),  au înaintat simultan cu Armata11germana, eliberând Basarabia de Sud. Pana la 26 iulie şi 

aceste forţe aliate au atins Nistrul, dar luptele pe teritorialul Basarabiei sau dus până la 13 august.  

După  lupte grele, la 25 iulie 194l, Basarabia şi nordul Bucovinei, regiunea Herţa au fost 

reintegrare în statul român.  

Comunicatul nr. 6 din 25 iulie 1941 al Comandantului frontului romano-german avea 

următorul conţinut: „Lupta pentru dezrobirea brazdei romaneşti de la Răsărit s-a terminat. 

Din Carpaţi si pana la mare suntem din nou stăpâni peste hotarele străbune".  

Preţul eliberării a fost plătit de armata romana cu 21.738 ostaşi români (4.112 morţi, 12.120 

rantii şi 5.506 dispăruţi), ceea ce reprezintă aproximativ 60% (? ) din efectivele angajate în operaţiile 

din iulie 1941. [6]  

Acest lucru dovedeşte ca eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord „nu s-a făcut prin 

plimbări demonstrative, ci prin încleştări pe viaţa şi pe moarte”. 

268 de mii de moldoveni au participat la luptele celui de-al doilea Război Mondial. Dintre 

aceştia, aproximativ 69.400 de mii nu s-au mai întors de pe câmpul de luptă.  

Circa 20 mii de basarabeni au fost înrolaţi în Armata română în anii 1941-1944, dintre care 7 

mii au decedat pe câmpul de luptă, 14129 au căzut în prizonieratul sovietic, ne cătând că Divizia  

română  Tudor Vladimirescu lupta de partea URSS deja din anul 1943. [7]    

Conferinţa de la Potsdam a decis ca România ca complice şi aliat al Germaniei  Naziste  va  

plăti 7 miliarde de dolari SUA, Uniunii Sovietice. 

La solicitarea lui Hitler, generalul (devenit la 21 august 1941 mareşal) I. Antonescu a acceptat 

continuarea  războiului  în Est, pentru înfrângerea Uniunii Sovietice.  Cele  două provincii istorice – 

Basarabia şi Bucovina -  au beneficiat de o  largă autonomie. Prin  decretul din 19 august 1941, 

regiunea dintre Nistru şi Bug (Transnistria) a fost pusă   sub administraţie  civilă românească , fără a fi 

anexată  la statul român . 

Concluzii : Istoriografia română şi rusă se stăruie să evite evenimentele verii 1941 în Basarabia. 

Pentru ruşi,  anul 1941 este tragedie şi ruşine naţională. Pentru România, campania de eliberare 

naţională a teritoriilor pierdute cu un an mai înainte (iunie 1940), se transformă în tragedie odată cu 

trecerea Nistrului în componenţa Armatei germane. Tragedia naţională se transformă în tragedie 

mondială prin  faptul că la 6 decembrie Marea Britanie, la 8 decembrie Canada şi la 11 decembrie 

1941  Uniunea Sud - Africană declară război României.[ 8] 

Rudele şi apropiaţii  celor sute de mii de ostaşi români decedaţi în stepele Donului, Crimeea, 

Stalingrad  nu pot percepe  decizia mareşalului Antonescu  de-a participa în aventura lui Hitler în 

Rusia.  

Luptele grele  în Basarabia se lămuresc prin opunerea rezistenţei ostaşilor Armatei roşii şi 

eroismul ostaşilor Armatei române. Retragerea strategică a Armatei roşii se explică prin decizia 

Cartierului General Sovietic de-a lupta la vecia frontieră -  linia Stalin, de pe malul stâng al Nistrului. 

Totodată, aceste lupte au permis conducerii militare superioare române să  ajungă la unele 

constatări şi concluzii deosebit de utile pentru organizarea şi conducerea vizoarelor 

operaţii.(Comandantul armatei 4 române, generalul Nicolai Ciupercă, refuză să participe în campania 

de Est al Germaniei.  La 9 septembrie 1941 demisionează din funcţia de comandant al Armatei a 4-a, 
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în semn de protest, întrucât a fost împotriva continuării războiului dincolo de Nistru.  S-a adresat 

Mareşalului Antonescu: „…Măi Ioane, noi nu avem ce căuta în Rusia. Ne-am luat înapoi moşia 

noastră, furată de sovietici şi cu asta gata…”). 

În ceea ce priveşte rezistenţa Armatei roşii: s-a infirmat ipoteza că acesta, sub influenţa  

loviturilor ale trupelor germane ce acţionau la nord, se vor  retrage din Basarabia fără a opune 

rezistenţe serioase. Dimpotrivă, s-a evidenţiat  hotărârea  Comandamentului Sovietic, de a rezista 

pentru a menţine teritoriul ocupat, precum şi capacitatea Armatei roşii  de a-şi regrupa repede forţele 

pe anumite direcţii, pentru a obţine superioritatea şi a reacţiona  în ofensivă.  

S-a evidenţiat, de asemenea, buna  pregătire în ce priveşte camuflajul,  predilecţia pentru 

acţiunile prin surprindere, precum şi marile cantităţi de muniţii de care dispunea. Trupele de infanterie 

au confirmat că sunt temeinic instruite  în apărare, iar artileria-a că este capabilă să intervină urgent  şi 

cu precizie în sprijinul infanteriei, cu care a realizat din timp o bună legătură şi care a menţinut-o pe 

tot timpul luptei. 

În ceea ce priveşte trupele Armatei roşii: s-a constatat că atât comandamentele de mari unităţi, 

cât şi comenzile unităţilor au dovedit o bună pregătire tactică şi strategică  în conducere, reuşind să 

treacă repede de la urmărire la apărare, să închege în grabă dispozitivul defensiv şi să riposteze cu 

calm şi îndrăzneală la loviturile puternice ale inamicului. 

La 26 august 1941 trei grăniceri, pichetului cinci , detaşamentului 25 din Cahul,  pentru bărbăţia 

personală şi sacrificiu în luptele de la Ţiganca, au primit titlul de Erou al Uniunii Sovietice: Alexandu 

Costantinov, Ivan Buzîţcov, Nicolai Caimanov.  Aviatorul –căpitan  Afanasii Carmanov, titlul de Erou  

ia fost decernat la 27 martie  1942 ( postmortem). Pentru luptele din vara lui 1941 în Basarabia titlu de 

Erou l-au primit 11 ostaşi ai Armatei roşii. 

Făcând bilanţul vreau să menţionez că, Legea despre veterani  nr.190-XV din 08.05.2003 i-a 

egalat pe basarabeni, participanţi  în II Război Mondial în drepturi, dacă nu material (veteranii armatei 

române primesc pensie şi recompensă materială), apoi pur moral. 
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Abstract: The history of Caravasile family presents the interest by the fact that the members of 
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have contributed to the prosperity of economic, social, political and cultural life of the city. The 

research of this family comes to complete the history of the city and the county of Cahul. 

Unfortunately, because of the lack of specialized literature, even the native inhabitatnts of town Cahul 

cannot tell too much about Caravasile family. This family is mentioned in few words in the works 

referring to the moment of passing of the three counties ismail, Bolgrad and cahul  under Romanian 

administration in 1856. It is unjust that one of the most representative families in Cahul and in 

southern Bessarabia remains in the shadows. It should be necessarily mentioned the fact that no 

complete works were written about Caravasile family; their names appear only in the context of the 

theme about the history of Cahul. 

Bezviconi Gheorghe, the historian passionate about the evocation of many boyar families, who 

had a sincere affection for D. Caravasile şi D. Crăciunescu (member of the same family), and for their 

descendants, will be the first to mention the name of their family in his work „Din trecutul nostru”. 

But with the capitalization of archives funds from Iasi and later in the National Archives in Moldova, 

will come out numerous dossiers and materials which prove the family involvement and its 

contribution to the development of town Cahul and Bessarabia.  

As for the descendants of this family since 2000, the collaborators of Cahul History Museum 

were concerned with this family. They organized an exhibition in 2001 dedicated to this family where 

presented a number of documents, archival materials and numerous photos from the personal archives 

which were kept by the family descendants. 

Later, in 2003, a series of articles were published covering Caravasile family from different 

perspectives. The evolutionary history of this family is researched both within Cahul limits asa well as 

of those descendants, eho for their personal reasons or in most cases, for the political ones were 

forced to take refuge in other countries. 

Keywords: Caravasile, history, development, infrastructure, dynasty. 

 

De istoria dezvoltării oraşului Cahul este legată direct viaţa şi activitatea social-politică a unor 

personalităţi proeminente. Alexei Dumitru Caravasile (a.n.1846-1915) și Dumitru Dumitru Caravasile 

(a.n?-1925)
1
, sunt fiii lui Ioan Caravasile (a.n?-d.1890), negustor de ghilda I din oraşul Ismail, care, în 

anul 1854 cumpără de la soţia guvernatorului Basarabiei Pavel I. Fiodorov moșia oraşului Cahul cu 

cca 4.000 desetine pământ.
2
 Conform scrierilor istoricului Gh. Bezvicone, la împărţirea moştenirii, 

Alexei Caravasile a obţinut oraşul Cahul şi fîşia de pămînt alăturată, iar celălalt frate, Dimitrie, 

împreună cu surorile sale, - diferite părţi ale moşiei.  

Alexei (sau Alecu) Caravasile, fiul cel mare al lui Ioan Caravasile, era un om inteligent, cu un 

caracter mai închis decît fratele său, cam zgîrcit şi diplomat în viaţă.
3
 În timpul administraţiei 

româneşti, Alecu Caravasile a fost deputat român, primar al oraşului, iar sub administraţia rusă după 

anexarea sudului Basarabiei de Imperiul Rus (an 1878) – a fost ales deputat în Duma a II-a de Stat, 

membru al Consiliului Judeţean Cahul.
4
 A fost decernat cu înalte distincţii şi titluri onorifice: era 

posesorul certificatului de titlu de clasa superioară oferit de consiliul pedagogic al Şcolii orăşeneşti din 

Cahul, la propunerea Directorului învăţămîntului din Gubernia Basarabia de la 1 august 1897, a fost 

decorat cu medalie în memoria domnirii împăratului Alexandru al III-lea. În anul 1899, prin înalta 

permisiune imperială, i s-au acordat lui şi copiilor săi dreptul de a purta Titlul de cetăţean de onoare al 

oraşului Cahul.
5
 În anul 1901 а obţinut dreptul de a purta „Crucea de Aur a Ordinului Mântuitorului”, 

distincţie acordată de regele Greciei
6
 Prin ucazul senatului din 1 aprilie 1910 A. Caravasile şi cei trei 

fii ai săi (Alexei, Gheorghe şi Vasile) au fost înnobilaţi pe viaţă. 

Dimitrie Caravasile - cel de-al doilea fiul a lui Ioan Caravasile, în perioada dominaţiei ruse a 

fost preşedintele Comitetului Zemstfei din Cahul,
7
 a mai ocupat demnităţi de încredere la cari a făcut 

faţă cu inteligenţa-i scăpărătoare şi cu pornirea înăscută a omului care, ferit de nevoile şi grijile 

                                                           
1 Bezviconi Gheorghe, Boerimea Moldovei dintre Prut și Nistru, vol II, București 1943, p.96 
2 Ibidem,p.96 
3 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, vol II, Bucureşti, 1943, p. 36 
4 Ibidem, p.36 
5 Ludmila Velixar, Dinastia Caravasile, în "Conferinţa ştiinţifică totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice, secţia istorie şi limbi 
moderne", Univ. de Stat B.P. Hasdeu din Cahul, 20 aprilie 2007, Cahul, p.18 
6 ANRM, f.9, inv.2, d. 229 
7 Pavel Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru (1812-1918), Chişinău, 1992, p. 103 
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vieţii, a căutat să îndatorească, şi personal, pe cine-a putut, dar şi în genere pe concetăţenii săi 

cahuleni.
1
 Între altele, a izbutit, numai prin influenţa sa personală, datorită cunoştinţelor întinse ce le 

are în ţară la noi, cu mai toţi oamenii noştri politici, să aducă îndatoriri cahulenilor. Despre „Cuconul 

Mitea” acelaşi Gh. Bezvicone ne relatează cu compasiune şi ironie afectuoasă că a trăit o viaţă lungă 

de peste 75 de ani, murind pe la 1926, după ce se ruinase, văzuse distrugerile revoluţionare şi 

„favoarea reformei agrare”. Avea o memorie formidabilă şi povestea cu un farmec deosebit despre 

toţi fruntaşii politici şi ai ştiinţei din vechea Românie. În societate era cunoscut ca narator neîntrecut, 

plin de spirit şi foarte erudit. Se interesa de politică, şi critica destul de vehement civilizaţia apuseană. 

Cu ţăranii se purta cu o bunătate rară, fiind filantrop, ajutînd toţi cei ce erau nevoiaşi. Însă neavînd 

priceperea de a-şi administra prea bine averea, ...îşi ipoteca şi răsipoteca avutul, o mare parte a vieţii 

sale petrecînd-o în "excursii" la bănci, plătind dobînda şi iscălind poliţe noi. 

Tranzacţiile comerciale ale acestor tîrguri, cum e Cahulul şi Reniul, se fac cu Galaţiul. Se ştie că 

de cîte ori, din pricina bolilor cari bîntuie Rusia, mai cu seamă pe timp de vară, carantina care se 

pune la noi pe malul Prutului împiedică pe comercianţii Cahulului de la afacerile lor.
2
 Ei bine, 

Dimitrie Caravasile, în calitate de preşedinte al Comitetului permanent, a intervenit, dînd lămuririle 

necesare, şi pasul de la Oancea a fost făcut accesibil. O simplă telegramă a sa către fostul ministru de 

interne G. Gr. Cantacuzino ... a hotărît pe fostul ministru de interne să ridice carantina”.
3
 Trebuie 

menţionate neapărat și nenumăratele strîngeri de fonduri şi acţiuni de colectare a resurselor financiare 

efectuate la îndemnul Comitetului permanent a căror membri erau D. Crăciunescu şi D. Caravasile, 

inclusiv cu participarea directă a acestora, de la proprietarii de pămînturi care erau cointeresaţi în 

reparaţia căilor de acces în vederea facilitării transportului de marfă către Oancea.
4
  

Anume această atitudine personala soluţiona în termeni scurţi situaţii care din cauza unor 

amînări birocratice ar putea aduce prejudiciu grav economiei Cahulului.  

Familia Caravasile s-a îngrijit de atît de prosperarea economică a regiunii cît şi de dezvoltarea 

învăţămîntului. De menţionat, că în 1891, epitrop de onoare al Şcolii de băieţi de două clase era Alexei 

Caravasile.
5
 Tot în acea perioadă Consiliul Comunal examina o adresare a guvernatorului Basarabiei, 

care aducea la cunoştinţă consilierilor că Ministerul imperial de interne acceptase dislocarea şcolii 

într-o clădire ce constituia patrimoniul statului, renunţîndu-se astfel la închirierea unor imobile.
6
  

În octombrie 1892, la Cahul poposi P.C. Borzacovschii, directorul Şcolilor Populare ale 

guberniei Basarabia, care avînd misiunea guvernatorului, îl convoacă pe Dumitru D şi Alecu D. 

Caravasile şi pe primarul I. Sizov în problema stabilirii localului pentru Şcoala Urbană de băieţi. 

Pentru începutul negocierilor demnitarul din capitală propuse trei variante, dinte care „a închide 

şcoala, a o disloca în clădirea de stat sau de a construi pentru ea o clădire nouă”. Directorul şcolilor 

populare îl va informa la 26 octombrie pe guvernator, că în rezultatul discuţiilor susţinute, s-a convenit 

construirea unei clădiri noi întru-un spaţiu oferit de A. Caravasile în centrul oraşului, „cu ogradă şi o 

clădire deja începută, construcţia căreia va trebui continuată” în primăvara anului următor. Pînă la 

darea în folosinţă a noului edificiu, fraţii Caravasile urmau să pună şi în continuare la dispoziţia şcolii 

clădirea arendată de aceasta şi să-şi asume efectuarea lucrărilor de reparaţie, în finalul relatării 

demnitarul rugîndu-l pe guvernator să determine autorităţile comunale să aloce anual cîte două mii 

ruble pentru construirea şcolii. D. Caravasile fiind şi preşedinte al Comitetului Permanent, la 3 

noiembrie îl asigura pe guvernator că „înălţarea acestei clădiri în Cahul e pe deplin reală” 
7
 şi că după 

constituirea autorităţilor locale alese în luna iulie va fi adoptată şi decizia de rigoare. 
8
 

La iniţiativa celor doi fraţi Alecu şi Dimitrie Caravasile s-a oferit casă proprie pentru sediul 

Şcolii Urbane pînă la finisarea construcţiei clădiirii noi. Asigurarea localurilor de şcoală, a 

mobilierului şi a altor cheltuieli de întreţinere şi de personal aveau să cadă conform angajamentului, în 

sarcina administraţiei locale, care erau pe cale de organizare şi care rugau guvernul să repartizeze cît 

mai repede profesori, manuale şi materiale didactice.  

                                                           
1 State Dragomir, Din Basarabia, Iaşi, 1908, p. 187 
2 Ibidem,p.188 
3 Alexandru Manoil, op. cit., p.151 
4  Arhiva Naţională R. Moldova, fondul 72, inventar I, dosar 228, fila 10 
5 Alexandru Manoil, op. cit., p.202 
6 Nicolae Creţu, Structura şi organizarea învăţămîntului în Basarabia (1870-1918), în revista "Caiete de istorie", nr.4 (8) 2003, p. 138 
7 Arhiva Naţională R. Moldova, fondul 2, inventar I, dosar 8859, fila 2-4  
8 Alexandru Manoil, op. cit., p.203 
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La începutul secolului al XIX-lea, în Basarabia, aproximativ 20% din pămînturile lucrate le 

alcătuiau viile şi livezile.
1
 În 1901 viile şi grădinile cu pomi fructiferi acopereau o suprafaţă de circa 

100 mii desetine, cu toate că din punct de vedere a suprafeţelor cele mai multe plantaţii se aflau în 

judeţele Ismail şi Cetatea Albă, de suprafeţe viticole mari dispuneau satele prutene: Vadul lui Isac – 

140 ha, Manta – 190 ha, Crihana – 140 ha, Larga – 90 ha, Baurci-Moldoveni – 48 ha, Frumoasa – 136 

ha. Cele mai bune vinuri se obţineau de pe moşiile fraţilor Caravasile (Cahul-Frumoasa) şi 

Crăciunescu (Crihana). Anume aici se produceau renumitele vinuri "Cahul-Froza".
2
  

Intreaga familie a  trecut prin focul revoluţiei bolşevice din anul 1917, când a fost jefuită şi 

distrusă casa de la moşia „Froza”. După revoluţie şi primul război mondial, începând cu anul 1918 

când Basarabia  a  intrat  în  componenţa  României,  familia  Caravasile  şi-a reorganizat gospodăriile  

şi  iar  au devenit  fruntaşi  în  ţinutul Cahul. O stradă  din  oraşul  Cahul,  după  unire,  а  purtat  

numele  Caravasile (actualmente  str.Tecuci).  Marea moşie  a  familiei  Caravasile  a  fost expropriată  

conform  reformei  agrare din 1921,  în posesia membrilor-moştenitori ai familiei rămânând doar câte 

100 ha de pământ. Dar viaţa paşnică  şi prosperă din Basarabia  reunită cu România a  fost brutal  şi 

violent întreruptă de ultimatumul sovietic din 26-28 iunie 1940.  

Istoria dinastiei Caravasile prezintă interes prin faptul că reprezentanţii acestei dinastii se înscriu 

în pleiada a fondatorilor tîrgului Cahul. Atît D.I. Caravasile, cît şi urmaşii lui i-au adus contribuţia la 

prosperarea vieţii economice, sociale, politice şi culturale a oraşului. Cercetarea aceste dinastii vine să 

completeze istoria oraşului şi ţinutului Cahul.  
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Abstract:  Survival deportees from Bessarabia and Bukovina remote regions of the USSR, harsh 

climatic conditions and open hostility from state authorities is a current problem, little or no studied. 

Based on the memoir published or interviews within the State Program “Recovery and exploitation of 

the historical memory of the victims of totalitarian communist regime in the Soviet Moldova during the 

years 1940-1941, 1944-1953”. I tried to track people's survival mode. We have analyzed some specific 

                                                           
1 Dumitru Poştarenco, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1949, Bucureşti, 1998, p. 195 
2 Eremia, A. op. cit., p. 202 
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cases (of Aniţei Nandriş-Cudla, the priest Vasile Ţepordei, Vadim Pirogan, Petru Curoş) which 

illustrates how the survival of some prisoners of the Gulag. 

 

Scopul comunicării: analiza unor cazuri (moduri) de supravieţuire a basarabenilor şi 

bucovinenilor, deportaţi în Siberia în anii 1941, 1949. 

Sursele folosite: memoriile publicate şi interviurile realizate în cadrul Programului de Stat 

„Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS 

Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, în curs de desfăşurare. 

Basarabenii au fost ridicaţi noaptea de la 12 spre 13 iunie 1941 şi 5 spre 6 iulie 1949, urcaţi în 

vagoane şi duşi în Siberia, în condiţii climaterice deosebite de cele din Moldova. Boris Vasiliev îşi 

amintea: „Spre dimineaţă, la 15 iunie 1941, trenul trecea podul peste Nistru pe la Tighina. La Tiraspol 

s-a reţinut mai mult, timp care nouă ni s-a părut o veşnicie. În vagonul, înfierbântat de soarele verii, 

era iadul de pe pământ (iadul încă nedescris, nefilmat, nepictat de maeştri ai artei din Basarabia, la 

rândul lor, persecutaţi, ameninţaţi, cenzuraţi)”
1
. 

Grea călătorie; în sfârşit, familia Vasiliev, de rând cu altele din Basarabia, a fost coborâtă în 

localitatea Kapraliha, Armizon, regiunea Tiumeni. Autorul vine cu informaţii inedite: toată lumea 

matură a fost mobilizată în câmpul muncii, iar copiii rămâneau acasă (în una din case). Copiii 

localnicilor, educaţi în spirit comunist (pioneri) au dat dovadă de agresivitate faţă de copiii nou-veniţi, 

bătându-i, autorul descriind şi cazul unui omor („Pionerii lui Lenin omorau copii basarabeni”
2
. Toate 

acestea s-au materializat în iarna 1941-1942. În primăvara anului 1942, îşi aminteşte autorul 

memoriilor, familiile basarabenilor au fost din nou ridicate, duse cu trenul la Omsk, la un veritabil târg 

de robi, unde directori de întreprinderi, preşedinţi de colhozuri sau sovhozuri, alţi şefi, selectau forţa 

de muncă. B. Vasiliev scrie: „După ce îşi „alegeau” numărul necesar de oameni, familiile alese erau 

scoase în afara zonei, încărcate în căruţe sau camioane şi duse în direcţii necunoscute. Cele mai mari 

drame, însoţite de lacrimi şi răcnete, se petreceau atunci când clientul arăta cu degetul la vreo tânără 

de 16-18 ani, a cărei mamă era bolnavă şi inaptă de muncă: „Tolico eio zabiraiu” [„Doar pe ea o 

iau”]”
3
. Din lagărul de triere Omsk familia Vasiliev a fost ambarcată pe un şlep ce a navigat pe râul 

Irtîş, apoi pe râul Obi spre Cercul Polar de Nord. Au coborât în localitatea Vâsokii Mâs, consiliul 

sătesc Tundrino, districtul naţional Hantâ-Mansiisk. Pădurea de jur-împrejur băga frica în oase. Aici 

iarna durează 7 luni; temperaturile coboară la peste minus 40 de grade. În ciuda faptului că lemn era, 

că focul ardea în sobe zi şi noapte, totuşi în casele unde locuiau deportaţii era frig. Boris Vasiliev îşi 

aminteşte multe detalii ale vieţii (şi supravieţuirii) lui în acele locuri, deloc prietenoase vieţii omului. 

Mama şi sora mai mare au fost mobilizate la munca forţată, muncă de robi (la săratul peştelui)
4
, pentru 

o raţie de pâine de 200 de grame pe zi. Condiţiile de muncă erau de groază.  

Aşa dar, în condiţii climaterice deosebit de severe, cu ierni geroase, cum au supravieţuit 

deportaţii din Moldova sau Bucovina? Răspunsul îl aflăm din memoriile Aniţei Nandriş-Cudla, 

născută în satul Mahala, judeţul Cernăuţi, deportată împreună cu trei copii ai săi de 17, 14 şi 11 ani, în 

iunie 1941, în Siberia, dincolo de Cercul Polar. În memorii autoarea povesteşte cum în una din zile 

şeful lagărului i-a zis, că dacă vrea, după orele de muncă, să ia sacii deşerţi în care fusese făină, să-i 

spele, să-i cârpească pentru ca sacii să fie trimişi înapoi. La o sută de saci se da un sac pentru petice. 

Femeia s-a învoit. Sacii erau întorşi pe dos şi raşi cu cuţitul (o ajutau şi copiii). Acele resturi de făină 

erau puse în apă, aţele ce se rupeau din sac ieşeau la suprafaţă, iar din ce rămânea la fund, femeia 

cocea pe plită turte, pe care le mânca cu aşa mare poftă, încât „astăzi nici colacul nu îmi pare aşa de 

bun”
5
. Aniţa Nandriş-Cudla spăla sacii, îi usca, apoi îi cârpea, dar cu alte petice, sacul pentru cârpeli îl 

păstra. Aşa a muncit, până a acumulat opt saci. Autoare memoriilor scrie: „I-am descusut [sacii], i-am 

spălat bine şi, ca să le schimb oleacă coloaria, am juchit nişte coajă de pe lemne verzi, am fiert-o bine, 

am mai pus nişte cenuşe, nişte fier ruginit, pe urmă în apa ceea am pus sacii. Au stat o zi întreagă în 

apa ceea. Când i-am scos, aveau o culoare mohorâtă, cafenie, nici nu ştiu ce nume să-i pun, în fine, era 

schimbată coloaria sacului”
6
. De pe malul râului femeia a adunat rămășițe de funii, pe care le-a spălat, 

                                                           
1 Boris Vasiliev. Stalin mi-a furat copilăria, Chişinău, Editura Baştina-Radog SRL, 2010, p. 127. 
2 Ibidem, p. 136. 
3 Ibidem, p. 143. 
4 Ibidem, p. 152. 
5 Aniţa Nandriş-Cudla. 20 de ani în Siberia. Amintiri din viaţă, ediţia a 5-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p. 134. 
6 Ibidem. 
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le-a scărmănat, după care a mers la croitoreasa din localitate. A lucrat în locul croitoresei, iar ultima a 

cusut din saci, puşi în două rânduri cu rămăşiţe de la funii (in şi cânepă) la mijloc pufoaice şi pantaloni 

pentru băieţii ei mai mari. „Mi-a părut, îşi aminteşte autoarea, că cu costum şi baston i-am îmbrăcat”
1
. 

A continuat să spele saci, a procedat la fel şi a mai economisit câţiva saci din care li-a cusut şi ei o 

rochie şi o pereche de pantaloni fiului mai mic. „Aşa am învălit oliacă goliciune”, conchide 

memorialista.  

Cazul expus mai sus demonstrează o soluţionare inteligentă a problemei îmbrăcămintei. În alte 

cazuri, însă, prizonierii Gulagului erau nevoiţi să se îmbrace în saci fără a-i modela. În lucrarea, 

devenită clasică, „Arhipelagul Gulag”, Alexandr Soljeniţîn scrie: „Primul lucru pe care-l va vedea în 

acest obor golaş şi murdar [este vorba de lagărul din localitatea Kemi, „poarta” înspre Soloveţk] va fi 

compania de carantină (…) îmbrăcată… în saci [evidenţierea autorului, A. Soljeniţîn], da, în saci 

obişnuiţi: picioarele ies de jos ca dintr-o fustă, iar pentru cap şi braţe în pânză sunt practicate găuri”
 2
. 

În ceea ce priveşte încălţămintea: şi aici prizonierii Gulagului au dat dovadă de ingeniozitate: 

roţile de cauciuc ale automobilelor, ieşite din uz, erau tăiate pe măsura piciorului şi făcute un fel de 

încălţări.  

În lagărele Gulagului un loc aparte îl aveau criminalii („blatnîie”), care terorizau pe ceilalţi 

deţinuţi. Dar în cazul părintelui Vasile Ţepordei, deportat în Siberia, lagărul Tigheni, regiunea 

Sverdlovsk, criminalii l-au protejat, uşurându-i întrucâtva situaţia. S-a întâmplat de Paşti, anul 1950. 

Fiind preot, Vasile Ţepordei a refuzat să meargă la muncă în acea zi de sărbătoare, fapt pentru care a 

fost la carceră. Văzând că preotul V. Ţepordei nu a mers la lucru, şi criminalii au refuzat să iasă din 

zonă. Fiind destul de mulţi, administratorul avea frică de ei şi nu i-a încarcerat. Mai mult, nu peste 

mult timp, Vasile Ţepordei a fost scos din carceră. În curte erau blatnîie, care l-au luat pe sus şi l-au 

dus în baraca lor. Şeful lor a spus că ei au cerut eliberarea lui şi dreptul la odihnă, pentru că era 

Paştele, o zi mare. În baracă blatnîie „întinseseră o masă ca de Paşti. Aveau slănină, ouă, cârnaţi etc. 

Aveau şi votcă. M-au rugat să le binecuvântez masa şi să ospătăm împreună. Desigur, am acceptat 

bucuros. [Şeful bandiţilor] Aleluiev a ţinut o cuvântare în care a subliniat că ei sunt credincioşi. 

Blatnoii au legile lor: „Legea taiga”. Pe Dumnezeu ei nu-l înjură. De azi înainte ei voi fi sub ocrotirea 

lor… Încheiasem cu blatnoii un pact de prietenie care a durat cât am stat în Taiga”
3
. Aşa dar, a fost un 

caz rar, când unul din basarabenii deportat dincolo de Urali, a fost luat sub protecţia temuţilor 

interlopi. 

În volumul de memorii „Cu gândul la tine, Basarabia mea”
4
 Vadim Pirogan a expus veridic 

realitatea regimului comunist sovietic, regim care i-a marcat viaţa pentru totdeauna. V. Pirogan fost 

arestat de NKVD în vara anului 1941, fiind bănuit că ar fi fost „spion român”. Deoarece spion nu a 

fost (altfel îl împuşcau NKVD-ştii), dar nu a putut demonstra acest fapt, împreună cu alţi deţinuţi din 

Basarabia, a fost urcat în vagon şi dus în Siberia. După chinuitorul şi primejdiosul drum spre Est, în 

sfârşit a ajuns în centrul raional Taişet (oraş din anul 1938), care se află la o distanţă de 680 km de 

centrul regional Irkutsk. 

În anii 30-50 ai secolului trecut Taişet a fost centrul a două lagăre din sistemul Gulag: IujLAG 

şi OziorLAG. Cele două lagăre din raionul Taişet erau specializate în construirea căii ferate Taişet-

Bratsk, tăierea copacilor şi pregătirea materialelor pentru construirea căii ferate (în special – 

traverselor)
5
; autorul descrie munca prestată de el şi la încărcarea buştenilor pentru a fi căraţi din 

pădure la joagăr, un timp oarecare a lucrat şi la joagăr; a urcat şi traverse în vagoane. Acolo, în lagăr, 

după un timp destul de lung, i s-a citit sentinţa, dedusă de „troica NKVD”: 5 ani de muncă forţată în 

lagărele de muncă forţată. 

Autorul a lăsat posterităţii descrieri, analize, gânduri, referitoare la realităţile Gulagului, la 

soarta multor oameni, ajunşi fără vină în acest sistem diabolic de exterminare a oamenilor. Memoriile 

lui Vadim Pirogan demonstrează că în afara Gulagului viaţa oamenilor a fost tot atât de amărâtă ca şi 

                                                           
1 Ibid., p. 135. 
2 Alexandr Soljeniţîn. Arhipelagul Gulag. 1918-1956. Încercare de investigaţie literară. Părţile a treia şi a patra, Bucureşti, Editura Univers, 
2008, traducere de Ion Covaci, p. 26. 
3 Vasile Ţepordei. Amintiri din Gulag, Bucureşti, 1992, p. 82. 
4 Vadim Ştefan Pirogan. Cu gândul la tine, Basarabia mea. Din mărturiile unui vinovat fără vină…, Bucureşti, Editura MEMORIA, 2010, 
250 p. 
5 Sistema ispravitelino-trudovîh lagherei v SSSR, 1923-1960. Spravocinic [Sistemul lagărelor de muncă corecţională din URSS, 1923-1960. 

Îndrumar], Moscova, Editura „Zvenia”, 1998, p. 343-263; 520-521. 
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în interiorul acestuia. Ca un fir roşu, de la prima la ultima pagină, autorul a imortalizat problema 

principală cu care s-a confruntat el, ca şi zeci de mii de alţi prizonieri ai Gulagului: lupta zilnică pentru 

a supravieţui, în special – lupta cu subnutriţia. Lipsa hranei a fost problema capitală a regimului 

sovietic. Pentru ca să nu moară de foame, pe lângă porţiile mizerabile de pâine şi ciorbă chioară, 

deţinuţii erau nevoiţi să adune diverse resturi de mâncare (coji de cartofi, morcovi, sfeclă îngheţate şi 

aruncate la gunoi; să fure mereu, inclusiv din raţia pentru animale, acolo unde lagărele de muncă 

aveau ferme de vite). Pentru o bucată de pâine deţinuţii erau nevoiţi să vândă din obiecte proprii 

(haine, încălţăminte, plapome etc.) sau lucruri furate de la alţi deţinuţi sau de la stat, din lagăre (sobe, 

de exemplu; autorul descrie o astfel de situaţie). În ciuda eforturilor depuse de deţinuţi, hrana a fost 

întotdeauna problema principală. Dar nu doar pentru oameni. Autorul a demonstrat că de rând cu 

oamenii sufereau de foame şi caii, boii, înhămaţi la tras trunchiuri de copaci, câinii, animalele din 

ferme (acolo, unde erau). Puţin mai bine o duceau tăntălăii (cuvântul folosit în lagăre era pridurchi)
1
  

şi ofiţerii şi soldaţii NKVD, şefii lagărelor. 

Autorul memoriilor descrie condiţiile de muncă în diverse lagăre, prin care a trecut. Asta pentru 

că sistemul Gulag prevedea o permanentă schimbare a lagărelor pentru deţinuţi. În orice sector de 

activitate economică exista o normă, impusă de conducătorul lagărului, normă pe care deţinuţii erau 

obligaţi s-o realizeze. De asta depindea cantitatea hrănii, ce li se dădea ca plată pentru munca prestată. 

Munca a fost grea, istovitoare; deţinuţii duceau lipsă de îmbrăcăminte potrivită, dar şi de încălţăminte. 

Unui deţinut ingenios i-a venit ideea de a confecţiona un fel de opinci, le-am spune noi, tăiate din 

cauciucurile uzate ale automobilelor. Legate de o parte şi alta a tăieturilor, umplute cu paie, aceste 

încălţări ciudate au salvat de îngheţ mulţi deţinuţi.  

Un caz aparte este cel al familiei lui Petru Curoş, deportat în Siberia în anul 1949. Fiul acestuia, 

Pavel Curoş îşi aminteşte: „Am trecut munţii Ural prin tunel și am ajuns în Kurgan. Familiile 

deportaţilor au fost împărţiţi pe raioane. Noi am nimerit la Makušino, acolo era staţie de cale ferată. 

Ne-au dat jos pe rampă, unde se încărcau vagoanele, și de acolo ne-au dus într-o sală mare. Din cele 

60 vagoane, mulţi deportaţi au fost repartizaţi în raionul Makušino. În sală aşteptam să vedem ce va fi 

mai departe. Ca azi ţin minte foarte bine un om îmbrăcat în gimnastiorkă
2
 militară care umbla prin sală 

şi striga: „Среди вас есть кузнецы, мастера?”
3
. Tata l-a auzit şi s-a apropiat: „Eu sunt fierar!” Omul 

acela a chemat imediat o maşină şi ne-a luat în sovhoz. În vagonul nostru mai era o familie din sat de 

la noi, a lui Profir Ojog.
4
 El a fost [proprietarul] unui motoraş, pentru asta a fost ridicat. Ei s-au legat 

de tata ca să-i ia cu el. S-au suit şi ei cu noi în maşină. Ne-au adus în Kirovskoe otdelenie
5
, raionul 

Makušino. Ne luase dimineaţa, am ajuns pe la prânz. Eram flămânzi, chinuiţi de pe drum, Doamne 

fereşte! Să fi fost vreo fotografie, să vedeţi cât de slabi eram, galbeni la faţă. Ne-au dat jos pe o 

toloacă. În satul acela au fost aduse mai multe familii [de deportaţi]. Din Hristici, ţin minte că erau, din 

Soroca. Pe urmă am făcut cunoştinţă. 

Omul care ne-a luat [din Kurgan] şi ne-a adus la Makušino era upravleaiuščii Kirovskogo 

otdelenija
6
. Sovhozul „Pionier” avea patru sectoare: Rynkovsk, Šadrinsk, Krosnoevsk şi Kirovsk. 

Administratorul locuia într-o casă, ceilalți locuiau în bordeie – doi metri săpaţi în pământ, pereţii 

făcuţi din jerghii
7
, acoperişul tot din jerghii, iar deasupra erau doi metri de pământ. Primăvara pe acele 

bordeie păşteau caprele. Iarna era frig în ele.  

Administratorul, Evseev Grigorii Efimiovici, ne-a dat o jumătate din casa în care locuia el. Vă 

puteţi închipui ce însemna acest lucru? Probabil, el a avut încredere în tata, care-i vorbise despre ce 

făcuse în raionul Soroca. Tata şi administratorul au stabilit relaţii corecte, am putea spune prieteneşti. 

Nouă ne-a dat o cameră în care locuiam cu familia Ojog, care avea o fată şi doi băieţi. O altă cămăruță 

i-a fost dată familiei Popovschi
8
 din Soroca, în care tata şi mama erau cam bătrâiori şi aveau un fecior. 

Aşa am iernat prima iarnă [1949-1950]. Vă închipuiţi, nu aveai unde te culca! Tata făcuse un pat mare 

                                                           
1 Vadim Pirogan, op, cit., p. 103. 
2 Tunică (trad. din rusă) 
3 Sunt printre voi fierari, meşteri? (trad. din rusă) 
4 Ojog Nina G. (a.n. 1900), Ojog Matei P. (a.n. 1926) – fiul, Ojog Tatiana P. (a.n. 1936) – fiica, Ojog Mihai P. (a.n. 1937) – fiul, deportați în 
1949 în reg. Kurgan, unde s-au aflat până în 1956 (vezi: Cartea Memoriei, vol. III, 2003, p. 415).  
5 Sectorul Kirovsk (trad. din rusă) 
6 Administratorul sectorului „Kirov” (trad. din rusă) 
7 Nuia lungă (n.a.) 
8 Popovschi Nicolae Gh. (a.n. 1896), Popovschi Anastasia A. – soția, Popovschi Ion N. (a.n. 1923) – fiul, deportați în 1949 în reg. Kurgan 

sub falsa acuzație de „colaboraționism”, reabilitați în 1990 (vezi: Cartea Memoriei, vol. III, 2003, p. 383). 
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pentru familia noastră şi un altul pentru familia Ojog. Mai mult decât atât: tata instalase un strung în 

cameră şi lucram acolo. Prima iarnă ne-a fost cel mai greu. Localnicii, siberienii, ne speriau: „La noi 

iernile sunt atât de aprige, că îngheţă păsările în zbor! Veţi muri aici...” După sosire, mama a reuşit să 

ne împletească ciorapi groși de lână. În sat era un magazin prăpădit, nici un fel de marfă nu avea, dar 

tata a rugat vânzătorul să ne aducă pantaloni vătuiţi, pufoaice, cuşme cu urechi. Într-o bună zi tata 

zice: „Haideţi la magazin!” Am mers şi tata ne-a îmbrăcat din cap până-n picioare. Am fost liniştiţi, că 

iarna o vom trece cu bine
1
. 

Un lucru important, care-l subliniază memorialiştii: cu rare excepţii, basarabenii şi bucovinenii 

deportaţi în anii 1941 şi 1949, au fost susţinuţi, în limitele posibilităţilor, de persoanele deportate ceva 

mai devreme, din diverse localităţi ale URSS (adică până la 1941). 

Aşa dar, viaţa oamenilor, condamnaţi indirect la moarte, a depins în multe cazuri de condiţiile 

concrete în care nimeriseră, de solidaritatea umană, de capacitatea de a se adapta la locurile de detenţie. 

 

 

 

DEPORTAȚII SATULUI CUCOARA, RAIONUL CAHUL:  

CAZUL FAMILIEI COZMA 
 

GHELEȚCHI Ion, doctor, lector superior, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  
 

În luna mai 1949 după întocmirea dosarelor de evidenţă pentru cei ce urmau a fi ridicaţi s-a 

trecut la întocmirea dosarelor pentru fiecare familie de „chiaburi, moşieri şi foşti mari negustori” ce 

urmau a fi deportaţi  şi care trebuiau să fie foarte compromiţătoare.
2
 Anume aceste dosare au fost 

pregătite de către colaboratorii locali, aceştia erau primarii satelor împreună cu poliţiştii de sector. 

Conform planurilor de îmbarcare erau prevăzute 25 staţii cei din sectorul Cahul (raioanele 

Cahul, Taraclia, Leova, Cantemir, Vulcăneşti, Congaz, Baimaclia, Ceadâr-Lunga) – trebuiau să fie 

îmbarcate la staţiile Bolgrad, Iargara, Basarabeasca.
3
   

Din localitatea Cucoara pe listele celor care trebuiau să fie ridicați erau 6 familii: Cozma, 

Ladoșan Gheorghe, Ladoșan Ion, Tarlăjanu, Tcacenco, Ladoșan Petru, în total au fost ridicați 27 de 

persoane dintre care copii erau 18.
4
 

Ridicată în aceeaşi noapte de 6 spre 7 iulie 1949 şi îmbarcată în vagoane la staţia Bolgrad, 

familiile actualilor soţi Cozma vor fi repartizaţi în acelaşi raion, acelaşi sector din ţinutul Altai, ba mai 

mult de atât au locuit alături de alte familii de moldoveni în aceeaşi şcoală timp de o iarnă. Anume 

acolo şi s-au cunoscut Nicolae Cozma care era originar din satul Cucoara, r-nul Cahul
5
 cu Panaitov 

Olga originară din satul Congaz, UTA Găgăuzia
6
. Faptul că cei doi erau de vârste apropiate Nicolae 

avea 15 ani, iar Olga 13 ani a dus la o prietenie trainică între cei doi soţi care au trecut prin foarte 

multe greutăţi, dar au rămas împreună până în prezent.  

Ei împreună din primele luni mergeau după lemne, îndurau gerul năprasnic, foamea, dar şi 

multe alte greutăţi pe care le-au trecut deportaţii în primii ani din Siberia. În anul 1950 cei doi s-au 

căsătorit nu au făcut nuntă cum se obişnuia la moldoveni, nu şi-au întocmit acte, pur şi simplu s-au 

luat şi atâta tot. Au înjghebat propria casă, iar când s-a ivit ocazia au luat decizia de a se reîntoarce în 

ţara natală.  

Momentul ce i-a marcat pe cei doi soţi a fost drumul întoarcerii, unde pe un ger de – 40 de grade 

au trebuit să aştepte venirea trenului timp de două saptămâni, anume în acele momente le-a decedat 

singurul copil născut acolo în vîrstă de numai 6 luni. Nicolae pe o viforniţă cumplită a trebuit să-şi 

îngroape copilul în grabă deoarece pierdeau trenul. Mama nici nu a avut timp să-şi plângă copilul. Din 

cauza nenorocirii cei doi soţi au lăsat pe peronul gării într-o staţie din ţinutul Altai întregul bagaj pe 

care îl aveau cu ei. 

                                                           
1 Text pregătit pentru volumul „Arhiva Memoriei” în curs de apariţie. 
2 Vezi : Pasat Valeriu, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău, 2014, p. 318-321 
3  Pasat Valeriu, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Chişinău, 2014, p. 329-331 
4 Cartea Memoriei, vol. I, Chişinău, 1999, p. 281 
5 Cartea Memoriei, vol. I, Chişinău, 1999, p. 281 
6 Cartea Memoriei, vol. IV, Chişinău, 2005, p. 341 
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La întoarcere s-au lovit de faptul că nu fost lăsaţi să locuiască nici într-una din localităţile de 

baştină, fiind nevoiţi să o ia de la capăt în satul Doina, actualul raion Cahul. Atunci când s-a făcut 

reabilitarea ei au considerat că a trecut prea mult timp şi că nu mai are rost să înceapă să meargă prin 

diferite instanţe pentru a-şi obţine dreptatea. 

Plecând de la familia Cozma am rămas cu o profundă urmă de tristeţe gândindu-mă la faptul că 

au fost foarte puţini dintre cei care şi-au obţinut reabilitarea şi foarte mulţi care s-au împăcat cu soarta 

pe care i-a oferit-o acel regim dictatorial, iar cei doi soţi ca multe mii rămân să-şi trăiască ultimele 

clipe din viaţă uitaţi de toţi. 

AM CREZUT CĂ NICIODATĂ NU VOI MAI REVENI ÎN MOLDOVA 

Copilăria mi-a trecut foarte repede 

Mă numesc Cozma Nicolae, sunt născut la data de 14 aprilie, 1934, am fost 7 copii în familie, 5 

băieţi (Vasile – 1922-1978, Ştefan – 1932-1994, eu Nicolae – n. 1934, Gheorghe – 1938-1987, Ticu – 

1947-2011) şi 2 fete (Maria – 1926-1982, Ana – 1929-1981).  

Până a fi deportați am învățat 4 clase, la școala din localitate, adică din satul Cucoara, raionul 

Cahul.   

Copilăria mea a trecut așa de repede că nici nu am simțit-o. Noi lucram de mici, aşa ne-a învăţat 

tata, și rar ne jucam în nisipul de la poartă, părinţii noştri nu ne puneau la treburi grele, dar cu o mătura 

mai dădeam de aici colo.  

Casa noastră din sat era una mijlocie, dar aveam 2 cai, 3 boi, 4 vaci, 15 oi, adică trăiam bine. 

Tata și mama munceau pământul nostru propriu în jur de 5 hectare. Ei îl prelucrau cu caii și boii de la 

pământul acela era tot venitul nostru. Dar ce să-i faci oamenii gospodari din sate au ajuns a fi peste 

noapte vraghi naroda, sau culaci. Anume de aceea că muncea din greu, dar şi faptul că era gospodar 

pe tata l-au considerat duşman al poporului, și la un moment dat chiar au vrut să îl condamne căci nu 

vroia să intre în colhoz, că nu vroia că muncească pentru alţiii. 

 „Ţaţă  Mărioară, scoală!” 

În data de 6 iulie 1949 şi familia noastră a intrat pe lista deportaţilor. În  acea noapte noi 

dormeam într-o cuhne
1
, a venit predsedateliu

2
 din sat, Tcacenco, un pogranișnic

3
 şi vre-o doi oameni 

prieteni de-ai lui Tcacenco. Mama însă dormea afară pe o prispă cu fratele mai micuț, iar noi restul 

dormeam înăuntru. Ei în noaptea aceea au intrat în casă şi au început să lumineze cu o baterie ca să ne 

trezească, și parcă şi acum aud cum a spus predsedateliu: „Ţaţă  Mărioară, scoală! Gătiți-vă de drum 

că vă duc la lucru departe.” 

Mama care dormea afară s-a trezit, ne-a luat pe toți în cuhne, a strîns bulendrele
4
, le-a lăsat într-

o ladă afară, și a fugit repede în harman
5
. S-a ascuns după un liliac, ei au căutat-o toată noaptea. Mai 

spre dimineaţă ea s-a ascuns într-un pod la vecini. Ei ne-au închis pe noi în cuhne şi rămas s-o 

aşteptate până dimineaţa. Ştiu că vorbeau între ei rusește, iar noi nu înțelegeam nimic ce ceea ce spun ei. 

Cînd s-a făcut ziuă iar au început a o căuta, și au găsit-o acolo în podul vecinilor. Atunci mama 

a dovedit să ia niște găini, lada cu haine, ne-au urcat într-o maşină şi astfel s-a început drumul 

calvarului celor ridicaţi. Doar lada cu haine şi câteva găini le-am luat cu noi, restul, toate animalele, 

păsările au rămas în ocol, în casă a rămas toată agoniseala părinţilor mei.  

Când m-am revenit în Moldova, mult mai târziu, am aflat că animalele şi lucrurile din casă le-au 

luat chiar a doua zi predsedateliu Tcacenco şi încă vre-o doi prieteni de-ai lui care l-au ajutat să ne 

deporteze. Cu noi  în acea noapte au mai fost ridicate încă două familii din sat Lodoșanu și Tărlăjanu, 

tot aşa au făcut şi cu averea lor. Acuma, nu le mai port pică că ei nu ne-au trădat, așa a fost situația, 

așa s-a decis la selsovet
6
, mai ales din cauza faptului că tata nu vroia să intre în colhoz, dar de ce ei au 

luat totul şi apoi nu ne-au mai întors nimic, iaca asta nu o pot înţelege.  

Ei ne-au suit într-o mașină, și ne-au dus la stanţia
7
 din Bolgrad, acolo erau mai multe vagoane 

pentru vite, ne-au încărcat ca pe niște animale, vagoanele aveau numai o ferestruică. Erau numai 

plînsete pe acolo, toți plîngeau, copii femei, adolescenți, bărbaţi am văzut foarte puţini. Erau mai mult 

                                                           
1 Bucătărie (trad.rus.) 
2 Preşedintele (trad.rus.) 
3 Poliţist de frontieră (trad.rus.) 
4 Haine (reg.) 
5 Grădină (reg.) 
6 Primărie (trad. rus.) 
7 Staţie (trad.rus.) 
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femei şi copii. Plîngeam și eu chiar dacă nu prea înţelegeam ce se întîmplă. Două zile am mai stat 

acolo la Bolgrad, pînă ne-au adunat pe toți, unii încercau să fugă și aşteptam pînă îi prindeau din nou.  

Lung e drumul spre Siberia  

Am mers 18 sutci
1
 în acele vagoane, era cald, ne opreau în pustietate, ca să nu putem fugi, doar 

cîte 10 minute ca să ne facem nevoile și apoi iar la drum. Astfel de opriri făceau câte patru pe zi şi nu 

mai mult, chiar dacă îi era rău cuiva nimeni nu era ca să-l audă. Soldaţii ce ne însoţeau stăteau în 

vagoane aparte. Mergeam mai mult nopţile, ziua ne aflam în gări pustii dar foarte pline de soldaţi. 

Probabil că aveau ordin să ne păzească foarte atent.  

Pe drum ni s-a dat mîncare foarte puțină cîte o porție de borş foarte acru sau o caşă groasă pentru 

fiecare, însă noi eram mai mereu flămînzi. Mâncarea ne-o dădeau dimineaţa sau seara. În vagoane era 

foarte murdar, mai ales din motiv că nu era toaletă şi copiii mai mici îşi făceau nevoile în colţuri. Pe 

lângă asta mai era şi foarte cald. Au vre-o câţiva băieţi mai mari care vroiau să încerce să fugă dar nu 

puteau că soldaţii ne păzeau foarte bine. Atunci când ne opream şi ei ne deschideau uşile ca să ieşim 

aveau întotdeauna armele îndreptate spre noi şi nu erau mai puţin 3-4 soldaţi la fiecare vagon. 

Chinurile deportaţilor din Siberia 

Aşa am ajuns după un drum lung şi istovitor în Siberia, tocmai în regiunea Altai, în raionul 

Uspristankhii, Zerhosofhoz, otdelenia
2
 numărul 2. La început am locuit într-o școală, au dat băncile la 

o parte și ne-au culcat pe jos. Nu aveam pe ce dormi. Acolo eram cinci familii de moldoveni. În şcoala 

aceea mi-am cunoscut viitoarea mea şoţie Olga Dănilă, dar pe atunci aveam doar 15 ani.  

Localnicii din prima zi  ne-au dat de mîncare, ne ajutau, nu erau răi deloc. În Zerhosofhoz 

nimeni nu ne păzea, dar veneau mai mereu diferiţi oameni care ne obligau să ne semnăm, astfel ne 

controlau dacă nu am fugit.  

Era un mare frig de -50 de grade. Tot oamenii de acolo ne-au dat haine groase, și încălțăminte. 

Mergeam în grupuri să strângem lemne. Erau multe animele sălbatice în speciale lupi, care atacau în 

haită. Mi-aduc amintă că pe un băieţel de 13 ani l-au sfârtecat în bucăţi.  

Toată iarna am stat în acea școală, faptul că am fost mai multe familii de moldoveni ne-am 

ajutat foarte mult şi am aşa am am trecut cu toţii vii şi sănătoşi de prima iarnă siberiană.  

În primăvară ne-am angajat la lucru, la semănat. Dar primăverile în Altai sunt foarte reci de 

aceea foarte greu suportam frigul, ne îngheţau picioarele, ne-am făcut opinci din piele de vițel, dar 

uneori nici ele nu ne ajutau.  

În primăvara anului 1950 au început să ne împărţească cvartire
3
, ele erau din lemn aveau paturi, 

era mai cald, dar fiecare cvartiră aveau stăpîn.  

În toamna şi iarna primului an din gulag ne-am hrănit cu ceea ce primeam de la stat adică zilnic 

o porţie de mâncare şi o bucată de pâine neagră. Erau trei oameni şi o femeie care cu căruţa ne 

aduceau mâncarea căci eram mai mulţi moldoveni deportaţi acolo şi faptul că iarna a venit devreme 

chiar nu aveam ce mânca, probabil că comenduirea din sovhoz, i s-a făcut milă de noi şi-n felul acesta 

nu ne-a lăsat să murim de foame şi frig. Ţin minte că mereu mi-era foame, de aceea căutam cartofi 

îngheţaţi curăţam grajdurile la oameni, sau tăiam lemne pentru o bucată de pâine. Atunci când îmi 

dădeau un ulcior cu lapte era o mare bucurie pentru mama şi întreaga familie.  

Pe lângă cvartire ne-au dat şi 5 sotci
4
 unde am pus cartofi. De aceea chiar din al doilea an aflaţi 

acolo, noi moldovenii nu am mai suferit de foame, dă eram familii de gospodari. Chiar ţin minte că 

prin luna iulie 1950 aveam pe lângă cvartira unde trăiam aveam şi câteva găini. Cu apa nu era 

probleme deoarece existau multe fîntîni.  

Acolo nu se consuma alcool lumea nici nu avea de unde sa îl ia, nu erau magazine în sat. Cel 

mai apropiat magazin era la peste 20 km de localitatea unde ne aflam noi. 

Dacă doream să facem baie încălzeam apa la foc, mama a făcut rost și de săpun.  Duceam o 

luptă mare cu paraziții, în special păduchii care erau foarte mulți, și nu puteam scăpa de ei.  

De boli nu prea suferea nimeni, dacă se întîmpla aceasta nu erau nici puncte medicale nici 

măcar medic prin apropiere, chiar și copiii erau născuți acasă. Nu am văzut pe atunci nici un caz de 

deces și nici o înmormîntare dar știu ca acolo pe un deal era un cimitir. 

                                                           
1 Echivalentul la o zi şi o noapte, 24 de ore (trad. rus.) 
2 Sector (trad.rus.) 
3 Apartamente( trad.rus.) 
4 Ari (trad.rus) 
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La şcoală nu am mers deoarece era foarte departe şi nu puteam să mergem zilnic acolo, dar nici 

mama nu vrut să ne dea voie se temea să nu fim mâncaţi de lupi. 

Moartea lui Stalin, ne-a reaprins dorul ţara natală 

În anul 1953, a murit Stalin și au început să se faca schimbari, au început să le dea voie 

deportaților sa revină acasă, în concedii, chiar dacă pe o perioadă scurtă de timp, dar oamenii veneau 

în Moldova. Atunci a început şi corespondenţa cu cei din Moldova. 

Condițiile de muncă erau foarte grele lucram de la 4 dimineața și la miezul nopții veneam acasă, 

n-aveam de loc hodină. Lucram la deal ba pe tractor, ba la ferma de vaci, o perioadă de timp am lucrat 

şi combainer. Aveam un salariu destul de mare, chair dacă am muncit foarte mult nici un moldovan 

deportat nu-mi aduc aminte să fi fost menționat din partea statului măcar cu o gramotă
1
.  

Faptul că eram tânăr şi vroiam să fiu în rând cu lumea încetul cu încetul, mi-am construit o 

căsuță din lampaci. Căsuța era modestă, dar aveam şi o bucățică de pamînt, anume acele 5 sotci pe 

care în fiecare an puneam cartofi.  

Nu exista deosebire între munca bărbaților și cea a femeielor, toţi munceam la fel. Distanța până 

la locul de muncă era mare, mai mereu ne duceau cu o mașină specială deoarece  erau mulţi lupi, eu 

chiar am văzut într-o bortă
2
 un lup și l-am ucis cu o armă dată de șoferul mașinii.   

Eu mă împăcam foarte bine cu năcealnicul
3
 şi acesta auzind că dorim și noi să ne întoarcem 

acasă, ne ruga să mai ramînem însa dorul era prea  mare,  

În anul 1955 ne-am  căsătorit cu actuala soție Cozima (Dănilă) Olga care făcea şi ea parte tot 

dintr-o familie de deportaţi. Cu ea ne-am luat şi atâta tot. Nici un eveniment plăcut nu mi-a rămas în 

memorie nici măcar o horă de sărbători nu se făcea acolo, nemaizicînd de alte evenimente. Lumea nu 

prea știa de sărbători, era doar muncă şi muncă. Vorbeam cu toţii în  limba rusă.  

REVENIREA 

Am crezut că niciodata nu voi mai pleca spre  Moldova 

Am crezut că niciodata nu voi mai pleca spre Moldova  dar dorul de frate și de surori nu ne 

lepăda niciodată. În anul 1957 pe 4 martie  ne-am întors acasă.  

Năcialnicul de la lucru nu ne dadea voie să plecăm, am fost și la directorul sovhozului Stoiev 

Trofim dar el nu a vrut să  ne dea  drumul, atunci  ne-am dus la procuror și a spus că ne dă voie în 

sfîrșit. Năcialnicul ne-a dat și un tractor care ne-au adus la o stanție tocmai la 60 km  depărtare. Trenul 

venea odată la două săptămâni, era încă iarnă, de aceea, am făcut o colibă acolo și ne-am pus să 

așteptăm trenul, din aceasă cauză mi-a murit şi fetița de 6 luni, a îngheţat, nu aveam unde să o 

îngropăm, cu lomul
4
 am spart gheața ca măcar puțin să săpăm o groapă. Între timp a sosit trenul, așa 

mi-am pierdut primul copil şi am rămas cu o durere imensă în suflet.  

Ne-am oprit în Ucraina şi ne-am dus la o soră. Vazîndu-ne rudele erau foarte bucuroase. După 

aceea am venit în Moldova aici ne-am dus în Congaz (UTA Găgăuzia), dar nu ne-au lăsat decât o lună. 

Ne-au propus să mergem la Doina (r-nul Cahul) unde ne-au dat de lucru şi o casă nemţească. Aici ne-

am aşezat cu traiul şi am luat-o de la capăt, dar eram acasă în Moldova. Mai ales că satul de baştină 

Cucoara este la 25 de km.   

Despăgubiri pentru averea confiscată nu am primit nimic pentru noi această deportare a lăsat o 

urmă întunecată în viaţa noastră. Despre toate cele trăite nu prea le-am vorbit copiilor sau nepoților, 

doar unei profesoare de istorie din sat. Ea rămâne a fi o durere a mea a soţiei mele, fraţilor şi surorilor 

noastre, a tuturor gospodarilor care au fost ridicaţi şi duşi în Siberia. 

AM FOST PE LISTA DEPORTAŢILOR DEOARECE BUNELUL DIN PARTEA 

MAMEI AVEA RĂDĂCINI ROMÂNE 

Buneii mei erau foarte bogaţi 

Mă numesc Cozma (Panaitov) Olga, sunt născută în data de 28 aprilie 1936, în satul Congaz, 

UTA Găgăuzia. 

Pînă a fi deportați, învățam la școala din Congaz, eu, împreună cu fratele Petru și sora Maria. 

Aşa am şi rămas cu doar 4 clase învățate. 

                                                           
1 Diplomă (trad. rus.) 
2 Groapă (reg.) 
3 Brigadirul (trad.rus.) 
4 Târnăcop (trad. rusă) 
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Gospodăria noastră înainte de deportare  nu era cine ştie ce mare, aveam casa în care locuiam, o 

vacă și un porc, probabil că am fost ridicaţi din cauza faptului că buneii din partea mamei erau foarte 

bogați, ei aveau de toate, chiar aveau o avere foarte mare. Noi trăiam așa mai modest. Pe atunci lumea 

nu simpatiza deloc puterea sovietică, în sat noi mai eram consideraţi ca  români.
1
 Bunelul mereu ne 

spunea că un popor mereu trebuie să fie unit, mai ales pentru că suntem fraţi şi surori de sînge cu cei 

de peste Prut. 

Părinții meu nu aveau nici unul vre-o profesie, ei se ocupau doar de agricultură, lucrau pământul 

nostru, munceau zi şi noapte ca să ne hrănească şi să nu ne lipsească nimic.   

De copilărie nu prea îmi aduc aminte, știu că a fost una grea, și că munca era pe primul plan, ţin 

minte că tata mai mereu ne spunea că „trebuie să muncim, nu-i cînd de joacă”. Familia noastră era 

alcătuită din 7 membri tata – Daniil (1906 – 1961) mama – Stepanida (1909-1967) fraţii (Pavel – 1931 

– 1989, Petru – 1937- 2001), surorile (Maria – 1929-1977, Elena – 1946 – 1999) şi eu Olga (n. 1936). 

RIDICAREA 

Gătiţi-vă că vă duc la lucru departe 

În 1949 în data de 6 iulie noi am fost ridicați. În drum spre Vulcăneşti fratele Petru a fugit, 

mama de frică că l-a pierdut, plîngea foarte  mult, noi fiind copiii plîngeam şi mai tare. Cu toate 

acestea l-au prins a doua zi şi l-au adus înapoi. 

Nu era posibil să evităm deportarea, deoarece eram numiţi în sat români iar care ne-au ridicat 

erau instruiţi ca să ne ridice noaptea şi să ne ducă departe. 

După părerea mea și apoi din cele auzite, cred că nimeni nu ne-a trădat pe noi, pe familia 

noastră, doar că atunci cînd ne-a luat a spus că suntem „vraghi naroda”
2
,. Tatăl meu în Siberia mereu 

spunea că pentru el nu aveau nici un motiv întemeiat să-l ridice, sau măcar să-i fi spus de ce anume l-

au ridicat aşa pe el. 

După atâţia ani cred că ei procedau astfel ca să se folosească de brațele noastre de muncă acolo, 

și după cum era puțină populație prin acele locuri ne-au dus să populăm teritoriile. Pentru asta ne-au 

dus în Siberia tocmai în Altaiskhii Krai, Uspristankhii raion, Zerhosofhoz, otdelenia
3
 numărul 2. 

Ne-au dus ca pe nişte vite 

De acasă noi nu luasem nici un document. Pe drum am mers 18 sutci
4
, în vagon era foarte 

murdar, el era pentru  vite şi nu pentru oameni, pe jos erau nişte paie și cîteva geamuri, ca să mai 

vedem şi noi lumina zilei. 

Fiindcă nu ne spălam ne-am umplut de păduchi, după cîteva zile, stăteau păduchii chiar și pe haine. 

În vagon era foarte cald, trenul se oprea des,  o făcea numai în locuri cu puține case ca să nu putem fugi, dar 

și soldaţii erau foarte mulţi, ei ne urmăreau foarte atent, mai ales când ieşeam afară din vagoane.  

În vagoane aveam cîteva canistre
5
 cu apă, de acolo beeam toți, mîncare ne dădeau numai atunci 

cînd se oprea trenul, așa cîte o porție foarte mică fiecăruia, era un borş foarte acru, sau o caşă groasă. 

Noaptea am ajuns la locul destinat şi ne-au încărcat în mașini, ne-au dus în sovhozul 

Zerhosofhoz din raionul Uspristankhii la 60 km de staţia de tren. A doua zi dimineață ne-au împărțit în 

otdelenii
6
, fie că o familie, două, trei sau patru etc.  

Noi am nimerit în otdelenia numărul 2, ne-au dat voie să locuim o perioadă de timp într-o 

școală. Cinci familii eram acolo, parcă şi acum le țin minte numele: Cozma, Panaitov, Rusu, Ceanov și 

Budeanu. Acolo l-am cunoscut şi pe soţul meu Cozma Nicolae. Toate familiile dormeam în primele 

zile la podea, pe nişte pături. Mai târziu ne-am făcut saltele, paturi unde dormeam, dă, că eram toate 

familii de gospodari. 

VIAŢA ÎN SIBERIA 

Oamenii de-acolo au fost primitori 

Localnicii erau foarte primitori, foarte buni la suflet, și ajutători, ne dădeau haine groase,  ne 

aduceau chiar şi de mîncare. 

                                                           
1 Localitatea Congaz este locuită preponderent de către minorităţile găgăuze şi bulgare, de aceea familiile vorbitoare  de limbă română erau 
considerate români (n.a.) 
2 Duşmani ai poporului (trad. rus.) 
3 Sector (trad.rus.) 
4 24 ore (trad. rus) 
5 Damigeană (trad.rus.) 
6 Sector (trad.rus) 
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Autorităţile ne controlau la fiecare pas, trebuia să ne ducem de fiecare dată la selsovet
1
 ca să ne 

iscălim să ne vadă dacă suntem toți şi dacă nu am fugit.  

Acolo era foarte frig, noi nu aveam haine pentru temperaturile foarte joase,temperatura ajungea 

la aproape -50 de grade ger. Eu avînd vîrstă fragedă am lucrat ca prițăpșic
2
, adică ajutor la combaină, 

nu se uitau că ești femeie sau bărbat așa ne puneau la munci grele dacă nu munceai nu mîncai, chiar 

dacă aveam pe atunci 13 ani am muncit din greu, numai pentru ca să aduc acasă o bucată de pâine. 

În acea iarnă am trăit în școală, dar fiind prea frig ne-au trimis la case cu stăpîni, era desigur mai 

bine ca în școală, aveam paturi mai bune, și era mai cald. Focul îl făceam de două oro pe zi ca să nu 

îngheţăm, şi acum când îmi aduc aminte parcă simţesc gerul cumplit de acolo, chiar dacă au trecut atât 

de mulţi ani. Noi copiii adunam crengi din pădurea din apropiere, ştiu că la vre-o doi le-au degerat 

mâinile şi degetele de la picioare, dar cu toate acestea trebuia să mergem zilnic să strângem lemne.  

Ca să nu murim de foame zilnic ni se mai dădea şi cîte o felie de pîine neagră pentru fiecare 

suflet care eram acolo, aşa am scăpat de prima iarnă din Siberia. 

În primăvară ne-au promis că atunci cînd ne vom construi casa proprie ni se va da 5 sotci
3
 de 

pămînt ca să punem cartofi, ceea ce s-a întîmplat mai târziu. 

Ne spălam cu apă cărată de la un izvor, o încălzeam, și  apoi ne scăldam. Hainele deasemenea le 

opăream, le spălam așa ca să umblăm curaţi, dar cît nu le opăream tot nu puteam scăpa de păduchi. În 

primul an nu a suferit nimeni de nici o boală, slavă Domnului, dar și de erau să sufere nu era nimeni ca 

să ne lecuiască. Femeile nășteau acasă, sărmanele. Nici nu aveau cum altfel deoarece până la centrul 

raional erau 60 de km prin pădure. 

Pe cei decedați știu că îi înmormântau în cimitirul de pe deal, fiind  o fată 13 nu am avut ocazia 

să asist la un așa eveniment.  

După moartea lui Stalin, toţi se bucurau de libertate 

E clar că despre moartea lui Stalin în 1953, s-a auzit pretutindeni, toți se bucurau de libertate. 

Mulți obțineau posibilitatea de a se reîntoarce înapoi acasă. Tata credea că după 4 ani petrecuţi acolo, 

în Moldova nu ne mai aşteptau nimeni, el ştia şi de faptul că, casa noastră cu întreaga avere au fost 

confiscate, dar de bine de rău în Siberia de lucru era foarte mult, și ne mai şi plătea destul de bine. De 

aceea el a hotărât ca noi să rămânem acolo, unde nu eram consideraţi vraghi naroda
4
. Rusa deja o 

știam la perfecție, cu lucrătorii de la câmp vrei nu vrei o învățam. La ai noștri în Moldova le scriam 

destul de des, dar foarte greu ajungeau, poate și într-o lună, le povesteam despre condițiile de aici, 

despre cum trăim cum o mai ducem, și că vrem acasă.  

În anul 1955, după ce m-am căsătorit cu soțul meu Nicolae Cozma, cu care m-am cunoscut la 

otdelenia numărul 2, am început să ne construim casa noastră proprie, din lampaci. Am început să 

avem gospodăria noastră proprie, aveam o bucățică de pământ pe lîngă casă, și puneam cartofi acolo.  

Munceam foarte mult, ne duceam la 4 dimineață și la orele tocmai 12 noaptea veneam înapoi 

acasă, nu avem nici o zi liberă, lucram în continuu. Am început a fi plătiţi foarte bine. Ne duceam la 

lucru cu o mașină specială, deoarece era departe, și pe drum erau multe animale sălbatice. 

Cât am muncit acolo dar şi aici nu am primit nici o medalie, nici o diplomă, nici o mulţumire 

din partea nimănui. În Siberia nu m-am dus la şcoală că era departe, de aceea am rămas doar cu acele 

patru clase pe care le-am făcut de până la deportare.  

Despre amintiri frumoase din Siberia nu pot vorbi, am avut parte doar de ierni grele, frig, muncă 

multă și condiții mizerabile. Timp pentru odihnă nu era, nu se organizau nici hore, nici un fel  dansuri, 

doar muncă de dimineaţă şi până seara. Au fost momente cînd îmi părea că nu mai rezist, căci mi-era 

foarte greu, însă mergeam înainte că nu aveam încotro. Eu eram tânără, dar cei mai în vârstă ştiu că 

din cauza greutăţilor mulţi dintre ei se îmbolnăveau şi chiar au murit. Noi aveam credință în 

Dumnezeu, fiind credincioşi, ne rugam mai ales seara.  

Acolo nu aveam parte de nici o sărbătoare, de altfel ca și oamenii de acolo, nu prea știam cînd și 

ce sărbători se apropie. În toţi anii cât am fost în Siberia nu văzut nici măcar o nuntă, chiar dacă ne-am 

luat cu Nicolai, noi tot nu am sărbătorit. Nu ne-am făcut nici măcar un document atunci, abia când am 

luat decizis de a reveni în Moldova ne-am înscris.  

                                                           
1  Primărie (trad. rus.) 
2 Ajutor de tractorist (trad.rus) 
3 Ari de pămînt (trad. rus.) 
4 Duşmani ai poporului 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

367 

 

Băștinașii locuiau la fel de modest ca și deportații, ei se gîndeau mai mult la ziua de azi ce să 

mănînce, nu aveau nici ei mari gospodării, dacă aveau cîte o vacă, însă foarte rar așa ceva. Cu 

moldovenii și cu băștinașii eram în relații bune, trăiam foarte bine, nu am intrat niciodată în nici intr-

un conflict cu ei. 

Cel mai greu a fost dorul de casă 

Toate zilele erau grele, însă cel mai greu era dorul de casă, de frați de surori. Stăteam uneori la 

muncă cînd făceam cîte o mică pauză, și mereu gîndurile și dorul de casă nu mă lepădau. Îmi aduceam 

aminte de cireşele, merele, căldura soarelui de la noi din Moldova. Chiar dacă aveam deja casa și masa 

mea, și neajunsurile deveneau tot mai puține, noi oricum vroiam acasă.  

În anul 1956 trăiam cu soţul meu destul de bine, dar am văzut că moldovenii au început să 

plece, toţi vorbeau că cică s-au deschis drumurile. Toți spuneau că nu vor să rămână, a apărut aşa un 

dor printre noi cei deportaţi să ne reîntoarcem la patria mamă. Aşa am lăsat şi casa, grădina pe care am 

construit-o cu soţul muncind din greu, nu ne-a trecut prin minte să o vindem sau să o lăsăm cuiva, ne 

gândeam atunci că cine ştie, n-au să ne primească în Moldova şi va trebui să ne întoarcem înapoi în 

Siberia. Am pus lăcată la uşă şi la poartă şi am plecat de acolo. 

Nu am avut ocazia să mai vizitez acele locuri, dar și avînd-o nu aș mai dori, poate că nu mi-a 

fost chiar atât de rău în ultimii doi ani acolo, dar nici nu vreau să mă gândesc la iernile, la frigul pe 

care l-am suportat acolo. De un singur lucru îmi pare rău că am lăsat căsuța pe care am construit-o cu 

greu și am lasat-o acolo, căsuţa pentru care am vărsat multe lacrimi și poate nu a fost în zadar, căci 

cum ni s-a oferit posibilitatea noi am revenit acasă, în ţara noastră.  

Îmi vine foarte greu s-o spun, dar cât am așteptat să vină trenul la stația din Siberia,  din cauza 

gerului fetița mea de 6 luni nu a rezistat și a murit, acolo pe drum nici nu am putut s-o îngrop ca lume 

la cît de mult omăt și gheață era. De aceea, pentru mine atît drumul dus cît și cel de reîntoarcere a fost 

unul îngrozitor. 

ELIBERAREA 

Revenirea acasă 

În 1957, pe 4 martie, ne-am oprit în Ucraina, la o soră de-a soțului. Ei ne-au primit cu mare 

drag, stăteam toți așa la o măsuță, și ne povesteam cele întîmplate cît timp nu ne-am văzut, nu le venea 

a crede prin cîte greutăți am trecut. 

De acolo ne-am dus la Congaz în satul meu de baștină, acolo am locuit doar o lună fiindcă nu 

ne-au dat voie să rămânem, în schimb unde ne-au dat de lucru în Doina. Ne-au dat şi o casă a unei 

familii de neamţ care a plecat încă din 1940. Am avut o la început o casă mică dar prin muncă am 

reuşit să o reconstruim să fim şi noi în rând cu lumea.   

Reabilitarea  

Probleme cu autoritățile din Moldova nu am avut. Casa din sat nu ne-au dat-o înapoi nici nu aveau 

cum, de aceea că pe locul ei era grădiniţă. Numai că în Doina, erau case nemțești și ne-au oferit și nouă 

una. Pentru averea confiscată, însă, despăgubiri nu am primit, ceea ce era să  ne fie de folos pe atunci. 

Acum am ocazia să stau la masă cu nepoții și copii mei, dar nu discutăm despre aceasta a rămas 

așa în mintea mea ca o filă de carte nerăsfoită. Doar odată profesoarea de istorie din sat ne-a dat niște 

întrebări ce se refereau la deportări. 

Eu cred că în calvarul petrecut de mine, a fost de vină Stalin. Viața mea ar fi fost mult mai bună 

și mai liniștită, dacă nu eram să fiu deportată, nicăieri nu e mai bine ca acasă, mai ales frigurile care 

ne-au mîncat viața în depărtata Siberie. 
 

 
 

FOAMETEA SI DEPORTĂRILE REFLECTATE IN MANUALELE DE ISTORIE DE 

CLASA A IX-a 

 

BUDAN Gheorghe, profesor de Istorie și Educație Civică, 

Gimnaziul „Ion Creangă” comuna Cania, raionul Cantemir 

 

Abstract: Textbook, is a teaching environment, a subject of political debate and public 

education costs.  Currently, when virtually ended the stage of drafting and editing of generations of 
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textbooks for all levels  ( primary - grades I- IV, middle - class -V- IX, and high school classes X -XII ) 

is required to perform analysis to determine the strengths and weaknesses of textbooks to compile a 

set of suggestions, the ultimate goal being to improve and increase the quality in education in 

Moldova.   As a starting point of this article, I took in my research the history books of the ninth 

grade, that I focused on Romanian history entitled: famine and deportations from Bessarabia from 

years of totalitarian communist regime. 

History of Romanians , Boris Vizer , Tatiana Nagnibeda - Tverdohleb Chisinau Science , 2011 . 

The subject of research is reflected at pp. 64-67, the theme 14, administrative and political system 

R.S.S.M. after the war.  

Romanian and world history textbook for grade IX, Publisher Cartdidact , Chisinau, 2013 

Authors : Sarov Igor , Igor Casu , Cerbuşcă Paul,  Dobzeu Maia , research topic is reflected at pp. 

84-87 , the theme 21, MSSR . Economy and Society ( 1944-1991 ). Finally I can say that both manuals 

meet the requirements of the curriculum modernized in history for secondary schools developed in 

2010, authors and publishers have taken into account the teaching methodology course of history and 

psychology ages, managed largely to achieve objectives and trans and but objectively reflect national 

values and universal humans. 
 

Manualul școlar, reprezintă un mediu didactic, un obiect al dezbaterilor politice și al costurilor 

educaționale publice. Acesta este o parte componentă a politicilor educaționale, economice, sociale, 

culturale, etc. În procesul de elaborare a unui manual sunt implicați mai mulți factori care decid viața 

manualului
1
. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualmente, cănd practic s-a finisat etapa de elaborare și editare a unor generații de manuale 

școlare pentru toate nivelurile ( primar-clasele I-IV, gimnazial-clasele-V-IX
2
, și liceal clasele X-XII), 

este necesar de a efectua o analiză pentru a stabili punctele forte dar și slabe a manualelor pentru a 

alcătui un set de sugestii, scopul final fiind îmbunătățirea și ridicarea calității în procesul educațional 

din R. Moldova. Acest proces trebuie să înceapă de la Curriculum școlar național la dissciplină și să 

țină cont de recomandările acestuia. Curriculum-ul trebuie să: 

 Să definească scopul și obiectivele sistemului educațional. 

 Să distingă obiectele de bază și cele opționale. 

 Să stabilească sugestii pentru conținutul manualelor etc.  

Pentru a avea o mai bună calitate asistemului de învățămănt, la elaborarea curriculumului, 

trebuie i mplicate toate părțile componente ale procesului educațional cum ar fi cadrele didactice 

școlare care cunosc problemele școlii, profesorii de specialitate și nu în ultimul rănd beneficiarii 

procesului educațional precum părinții dar și elevii.  

                                                           
1 M. Manea, Cum alegem și cum folosim un manual de istorie, demersuri didactice inovative, București, 2006, pag.60-62 
2 A. Dolghi.,ş. a.,  Istoria Românilor şi Universală, cl. a IX-a, Sugestii metodologice, Editura Cuvîntul-ABC, Chişinău, 2013, pag. 4-5. 
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Manualul școlar reprezintă o componentă importantă a sistemului educațional fapt care este 

acceptat în toate instituțiile de învățămănt preuniversitar
1
. 

 

Functia                                                                               Caracteristica 

Motivare                                                                            Ilustrare 

                                                                                           Interesant 

                                                                                           Problemele de conținut 

Informația                                                                          Accesibilă 

                                                                                           Reală (life-relared) 

                                                                                           Conținut științific obiectiv           

Sistematizarea                                                                    Structura 

Coordonarea                                                                       Corelarea cu alte manuale și discipline 

Diferențierea                                                                      Nivelul conținutului 

Ghid de învățare                                                                Instrucțiuni (îndrumar) de învățare 

Strategii de învățare                                                           Dezvoltarea gîndirii 

Evaluare                                                                             Întrebări și teste 

Valoare educațională                                                         Personificarea  

 

Manualul  reprezintă un punct de plecare în procesul educativ de toate nivelurile și are ca primă 

responsabilitate motivarea elevilor pentru învățare. Ținănd cont de funcțiile pe care le deține, manualul 

ca purtător de cunoștințe, are o mare influiență asupra intelectului la elevi. 

Ca punct de plecare a acestui articol, am luat în cercetarea mea manualele de istorie de clasa a 

IX- a, respectiv m-am axat pe Istoria Românilor cu tema: Foametea și deportările din Basarabia din 

anii regimului totalitar comunist.   

Clasa a IX-a 

Istoria Românilor, Boris Vizer, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Chișinău, Știința, 2011. 

Subiectul cercetării este reflectat la pag. 64-67 în  cadrul temei 14, Sistemul administrativ și 

politic al R.S.S.M. după război.  

Subiectul care ne interesează cuprinde 1|3 din temă fiind cuprins între pag.65-67. Referitor la 

tema dată autorii manualului au pus accentul mai mult pe cauzele și efectele foametei din anii 1946-

1947, descriind procesul cum a avut loc și la pag.66 in studiu de caz, după care elevii trebuie să 

extragă din text cauzele foametei și să le comenteze. Studiul de caz mai cuprinde și un document cu 

data de 3 decembrie 1945 sau un ordin “Cu privire la încălcarea legilor revoluționare în județele Orhei 

și Chișinău “ Hotărărea biroului C.C. al P.C.(B) din Moldova, unde  elevii trebuie să stabilească 

legătura dintre femomenele descries în document și foametea din 1946-1947.  

La pagina 67 în cadrul compartimentului Crestomație, autorii au evidențiat problema dată într-

un document cu denumirea „Din informația K.G.B-ului din RSSM privitor la atitudinea antisovietică a 

populației„(strict secret), elevii trebuie să evidențieze ideea principală și să o comenteze. La tema dată 

nu avem imagini referitoare la foametea organizată ceea ce-l lipsește pe elev de o înțelegere complexă 

a acestui fenomen. Totodată lipsește însuși noțiunea de foamete și datele statistice referetoare la 

numărul de decese în cadrul populației majoritare și celei etnice.Tema respectivă se încheie  cu 

autoevaluare unde elevii au învățat la tema dată despre foamete și sistemul politic si administrativ al 

RSSM după război. Cea de-a doua componentă a temei noastre de cercetare deportările lipsește cu 

desăvărșire din această temă
2
, subiectul respectiv fiind abordat  la pag 72 în cadrul temei 16 cu titlul 

                                                           
1 S. Musteață, Cum să elaborăm și analizăm manualele școlare, Editura Cartdidact, Chișinău 2006, pag.15. 
2 Anexa1, Extras din manualul de istorie,  pentru cl. a IX-a, autori , Boris Vizer, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, Chişinău, 2011. 
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Sistemul totalitar comunist în Moldova Sovietică (1946-1964). Ținănd cont de importanța acestui 

fenomen pentru istoria romănilor trebuie să avem în vedere următoarele considerații: 

 Lipsa hărților istorice referitoare la fenomenul foametei și deportărilor. 

 Lipsa noțiunilor cheie ale temei. 

 Caracterul voluminos al temei și lipsa legăturii dintre foamete și deportări. 

 Includerea de  imagini și ilustrații care să explice fenomenul foametei și al deportărilor.  

Problema foametei și a deportărilor este reflectată și în Manualul de Istoria Românilor și 

Universală, pentru clasa a IX-a, Editura Cartdidact, Chișinău, 2013 autori: Șarov Igor, Cașu 

Igor, Cerbușcă Pavel, Dobzeu Maia, în cadrul temei 21, la pagina 84-87, RSS Moldovenească. 

Economie și societate (1944-1991). Subiectul dat este descris la paginile 85-86 fiind cuprins pe lăngă 

textul de bază și de documente sau mărturii ale martorilor foametei și deportărilor. Explicarea cauzelor 

foametei din 1946-1947 dar și documentul cu mărturiile despre foametea organizată, îi ajută elevului 

să înteleagă mai amplu acest fenomen. Totodată există legătură între acestea două evenimente prin 

fenomenul colectivizării forțate care reprezință un alt experiment al regimului totalitar pe seama 

populației din RSSM.  La tema de studiu sunt incluse și imagini (pag.86) unde autorul deportat 

realizează printr-o caricatură cruzimea regimului
1
 la care erau supuși cei deportați. O deosebită 

importanță pentru această temă dar și pentru o mai bună întelegere a subiectului de către elevi este 

harta cu titlul: Deportări în masă in URSS, în care elevul poate să înteleagă dar și să cunoască 

principalele state victime dar și zonele unde era deportată populația acestor state, și după care urmează 

ca elevul să răspundă pe baza hărții la întrebări.     

La sfirșitul temei în compartimentul autoevaluare, elevului îi revine responsabilitatea de a se 

autoevalua asupra celor învățate la lecție, prin diferite tehnici și metode de evaluare.  Din analiza pe 

care am efectuat-o pe baza acestui manual afirma următoarele: 

 Includerea noțiunilor cheie ale temei. 

 Introducerea cel puțin a unei imagimi sau caricaturi despre foametea organizată. 

 Pentru o mai bună informare despre această problemă, este necesar, studiul de caz, lecțiile de 

sinteză ect. 

În final pot afirma  că, ambele manuale corespund cerințelor curriculumului moderrnizat la 

istorie pentru ciclul gimnazial elaborat în anul 2010, autorii și editorii au ținut cont de metodologia 

predării cursului de istorie și de psihologia vărstelor, reușind în mare parte să realizeze obiectivele 

generale și transdisciplinare și să reflecte obiectiv valorile naționale dar și general-umane. Dezvoltarea 

și modernizarea manualelor după cerințele actuale
2
, va duce la creșterea calității predării dar și 

învățării istoriei în R. Moldova, deoarece manualele sunt accesibile iar la realizarea acestora s-a ținut 

cont de tratarea obiectivă a fenomenului foametei și a deportărilor, raportul dintre informația 

gtextuală, vizuală, executarea tehnică și valoarea estetică. 
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1 Anexa2 Extras din manualul de istorie, pentru cl. A IX-a, autori , Igor Caşu, Pavel Cerbuşcă ş.a., Chişinău, 2013. 
2Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară și gimnazială la disciplina istorie,Editura Lyceum, Chișinău, 

2011, pag. 96-100.  
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CERCETAREA PROBLEMEI HOLOCAUSTULUI ÎN ISTORIOGRAFIA 

DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

FABIAN Marina, doctorand, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău 

 

Succesoare a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, Republica Moldova este una dintre 

cele cincisprezece republici sovietice în care Holocaustul a devenit subiect de cercetare abia în 

ultimele două decenii ale secolului XXI, subiect care stârneşte reacţii şi opinii controversate în mediul 

academic cât şi cel public. Conform unor aprecieri recente, anume tendinţa şi necesitatea istoriografică 

de a aborda „unitatea naţională” pronunțată în mediul academic moldovenesc nu a lăsat loc pentru 

integrarea minorităţilor naţionale în polemicile identitare
1
. Obiectivul pe care îl urmărim în această 

secțiune a studiului nostru este de a testa aceasta afirmație și de a analiza nivelul de cercetare al 

problemei Holocaustului în istoriografia din Republica Moldova. 

Printre primii istorici moldoveni care au abordat subiectul Holocaustului în spaţiul dintre râul 

Prut şi Nistru este Vladimir Solonari. În anul 2002 istoricul Vladimir Solonari estima în articolul  său 

„From Silence to Justification?: Moldovan Historians on the Holocaust of Bessarabian and 

Transnistrian Jews” că tendinţele de abordare ale subiectului în cauză în Moldova independentă au 

evoluat de la tăcere spre înţelegere, în unele cazuri chiar înclinînd şi spre justificarea crimelor comise 

de către guvernul român în rândurile evreilor în timpul Holocaustului
2
. Lucrările lui Anatol Petrencu 

au constituit sursele principale în baza cărora Solonari şi-a formulat argumentele ce susţin justificarea 

Holocaustului în mediul academic moldovenesc şi îndreptăţirea politicii anti-semite promovată de Ion 

Antonescu în timpul celui de-al doilea război mondial în Basarabia şi Bucovina de Nord. Astfel, 

Vladimir Solonari atenționează că Petrencu, în monografiile sale îndreptăţeşte acţiunile exercitate de 

români contra evreilor. Potrivit lui Petrencu, partea română a fost nevoită să ia atitudine “de legitimă 

apărare” în faţa evreilor, deoarece evreii au susţinut intrarea soldaţilor din Armata Roşie în Basarabia 

în timpul celui de-al doilea război mondial
3
. De asemenea, Petrencu indică faptul, că în România 

masacrele evreieşti au început din iniţiativa proprie a germanilor, fără a fi consultate forţele politice 

româneşti. În situaţia creată Antonescu a decis să-i închidă pe toţi evreii în ghetouri, astfel “scăpându-

i” de asasinate şi de maltratările naziştilor
4
. În viziunea lui Vladimir Solonari, anume aspiraţia de a nu 

discredita imaginea infailibilă a naţiunii române reprezintă scopul pentru care Holocaustul din 

România a fost îndreptăţit şi justificat de către Petrencu în lucrările sale
5
. 

Într-un alt articol de a lui Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of 

Bessarabian and Bukovinian Jewry”, autorul afirmă că Basarabia şi Bucovina de Nord urmau să 

reprezinte modelul de introducere a unui nou mod de viaţă în rândurile localnicilor, inclusiv un 

exemplu elocvent al construcţiei statale în cadrul planurilor de constituire a statului naţional unitar 

România Mare
6
. Solonari subliniază, că românizarea trebuia să includă naţionalizarea economiei de 

stat, iar pentru aceasta a fost nevoie de confiscarea averilor evreieşti şi modificarea structurii etnice a 

populației tării. Pentru a se asigura cu un rezultat pozitiv în procesul de purificare a naţiunii române, 

conducătorul suprem al statului român Ion Antonescu a recurs la acţiuni extreme, precum asasinarea 

evreilor din România începând cu vara anului 1941. Supraviețuitorii evenimentelor întreprinse de 

militarii români în vara 1941 au fost deportaţi în Estul Moldovei. Solonari consideră, că în anul 1941 

acţiunile românilor împotriva evreilor au fost la fel de violente precum cele ale naziştilor, iar în vara 

anului 1942 aceştia au devenit complicii germanilor, pregătind acţiuni de deportare ale evreilor în 

lagărele de concentrare naziste
7
. 

                                                           
1 Alexandru Leşanu, “Holocaust in A Transnistrian Town: Death and Survival in Rybnitsa (1941-1944)”, New Europe College Black Sea 
Link Program Yearbook 2013-2014 (Bucureşti: NEC, 2014), p. 122. 
2 Vladimir Solonari, “From Silence to Justification?: Moldovan Historians on the Holocaust of Bessarabian and Transnistrian Jews”, 

Nationalities Papers, Vol. 30, No. 3, 2002, p. 435-457. 
3 Ibidem, p. 22. 
4 Ibidem, p. 449. 
5 Ibidem, p. 456 
6 Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of Bessarabian Jewry”, Nationalities Papers, Vol. 34, No. 4, September, 

2006, p. 471-500. 
7 Ibidem, p. 475. 
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Cu toate acestea, Solonari subliniază că politica de exterminare a evreilor întreprinsă de 

autorităţile române s-a realizat în mod diferit în limita graniţelor României şi în afara hotarelor 

acesteia. Situaţia evreilor români care se aflau în afara hotarelor româneşti s-a schimbat spre bine 

începând cu octombrie 1942, iar în 1943 şi 1944 guvernul de la Bucureşti a întreprins măsuri de 

protejare a evreilor români. Mai mult ca atît, autorităţile române au facilitat emigrarea acestora în 

Palestina prin România
1
. Evreii care locuiau pe teritoriul României în continuare au fost supuşi 

procesului de discriminare şi de confiscare a averilor
2
. Solonari constată că, administraţia condusă de 

Ion Antonescu dorea ca în România Mare să fie constituită rasa pură românească. Pentru realizarea 

acestei idei a fost selectat teritoriul Basarabiei şi a Bucovinei de Nord. Prin urmare, primele şi 

principalele victime ale experimentelor sociale întreprinse de regimului antonescian au devenit evreii 

acestor două provincii 
3
. 

Mai extins Solonari îşi expune argumentele cu privire la chestiunea constituirii modelului de 

curăţare etnică în monografia sa Purifying the Nation: Population Exchange and Ethnic Cleansing in 

Nazi-Allied Romania
4
 publicată în 2009 în limba engleză în Statele Unite, iar în 2015 tradusă şi în 

limba română. Lucrarea Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în 

România lui Ion Antonescu (1940-1944)
5
 aduce o contribuţie substanţială la înţelegerea felului în care 

s-a constituit naţiunea română modernă în raport cu minorităţile sale etnice. Cercetătorul moldovean, 

Petru Negură consideră că Solonari în această lucrare vine cu ideea că proiectul de „stat naţional” 

(constituită pe baza unei naţiuni etnice dominante) a fost edificată în sânul elitelor româneşti prin 

diminuarea drepturilor politice ale celorlalte grupuri etnice
6
. Solonari demonstrează că, România fiind 

aliata Germaniei naziste, în decursul anilor 1940-1944 a întreprins măsuri de epurare etnică în 

rândurile evreilor, romilor şi a altor minorităţi naţionale,
7
 iar complicii acestor măsuri au fost 

intelectualii şi oamenii politici români ai vremii. Autorităţile române au selectat pentru implementarea 

modelului de constituire a unei etnii pure şi reeducate în spiritul „Noii Europe” teritoriul Basarabiei şi 

a Bucovinei de Nord. Pentru aceasta a fost nevoie de strămutarea forţată a minorităţilor etnice, 

realizarea masacrelor şi a pogromurilor. Solonari atrage atenția cititorului, că deşi era aliata 

Germaniei, România a implementat politicile de epurare din propria voinţă. Pentru a-şi uşura munca, 

jandarmii români au recrutat localnicii voluntari să se ocupe de sarcinile cele mai grele şi ingrate
8
. 

Solonari completează studiul dat cu o analiză a atitudinii societăţii faţă de politicile de purificare 

etnică întreprinsă de guvernul român, demonstrând că proiectul epurării etnice din timpul celui de-al 

doilea război mondial a întâlnit un număr considerabil de susţinători, dar au fost întâlnite cazuri în care 

unii cetățeni români nu au fost de acord cu acţiunile de exterminare ale evreilor. Astfel, Solonari 

consideră că comportamentul localnicilor în timpul Holocaustului a depins de politica statului faţă de 

minorităţile etnice promovată în perioada interbelică. 

Un alt istoric din Republica Moldova care se axează pe studiul problemei Holocaustului este 

Diana Dumitru. La fel ca şi Vladimir Solonari, Dumitru în articolul “The Use and Abuse of the 

Holocaust: Historiography and Politics in Moldova”, publicat în revista istorică Holocaust and Genocide 

Studies, consideră că genocidul evreilor din Basarabia şi Transnistria face parte din istoria naţională 

contemporană, dar la fel ca şi alte subiecte istorice tema respectivă este abordată prin prisma interesului 

politic. În viziunea autoarei, după 1991 Holocaustul a reprezentat un subiect marginalizat, comparativ cu 

alte subiecte istorice,
9
 însă din anul 2000, odată cu revenirea la putere a Partidului Comunist din 

Moldova, Holocaustul s-a transformat într-un instrument de manipulare a identității naționale și 

                                                           
1 Ibidem, p. 476. 
2 Ibidem, p. 477. 
3 Ibidem, p. 493. 
4 Vladimir, Solonari, Purifying the Nation: Population Exchange and Ethnic Cleansing in Nazi Allied Romania (Washington D.C.: Woodrow 
Wilson Center Press with Johns Hopkins University Press, 2009). 
5 Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România lui Ion Antonescu (1940-1944) (Iaşi: 
Polirom, 2015), 519 p. 
6 Petru Negură, “Cum a fost purificată naţiunea română? O carte de istorie ca apel la istorie şi umanism”, 16.05.2016, 
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7 Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii: dislocări forţate de populaţie şi epurări etnice în România lui Ion Antonescu (1940-1944) (Iaşi: 

Polirom, 2015), p. 16. 
8 Petru Negură, “Cum a fost purificată naţiunea română? O carte de istorie ca apel la istorie şi umanism”, http://www.platzforma.md/cum-a-
fost-purificata-natiunea-romana-o-carte-de-istorie-ca-apel-la-memorie-si-umanism/. 
9 Vladimir Solonari, „Model Province: Explaining the Holocaust of Bessarabian Jewry”, Nationalies Papers, Vol. 34, No. 4, September, 

2006, p. 45. 
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loialităților politice ale populației, utilizat atît de conducerea comunistă, cît şi de opoziţia politică și 

intelectuală din perioada respectivă. Dumitru, în urma analizei efectuate pe marginea lucrărilor ştiinţifice 

publicate în Moldova pe marginea Holocaustului, ajunge la concluzia că în intervalul de timp 2000-2006 

în Republica Moldova, Holocaustul a avut parte de o politizare evidentă
1
. 

Monografia Dianei Dumitru The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The 

Borderlands of Romania and the Soviet Union apare în 2016 și analizează comportamentul şi 

atitudinea localnicilor din Basarabia şi Transnistria faţă de evreii în perioada Holocaustului
2
. În studiul 

său Dumitru consideră, că politica promovată de stat în perioada interbelică se face responsabilă, în 

mare parte, de atitudinea localnicilor din cele două teritorii faţă de evrei în timpul celui de-al doilea 

război mondial. Potrivit istoricului, în Transnistria, comparativ cu Basarabia, tendinţele cu caracter 

violent împotriva evreilor au fost mai slab manifestate, localnicii demonstrînd mai multă compasiune 

faţă de victimele Holocaustului decât băştinaşii din teritoriul vecin
3
. În ambele teritorii autorităţile au 

ordonat comiterea crimelor împotriva evreilor, însă doar în Basarabia  anumite grupări ale populației 

civile au preferat să se angajeze în acțiuni de violență în masă. Situaţia din Transnistria era diferită faţă 

de cea din Basarabia, populaţia din acest teritoriu a manifestat mai multă compasiune, a acordat ajutor 

victimelor Holocaustului, în măsura posibilităților existente. Explicaţia propusă de către autoare a 

deosebirilor constatate în acest comportament constă în faptul că în teritoriul Transnistriei în perioada 

interbelică autorităţile sovietice au luptat activ împotriva pornirilor antisemite şi agresivității faţă de 

evrei, susţinînd integrarea socială și economică a evreilor în rîndurile populaţiei ne-evreiești din 

Transnistria
4
. 

Idei similare sânt in detaliu abordate în mai multe articole ale Dianei Dumitru: ”Constructing 

Interethnic Conflict and Cooperation. Why some people Harmed Jews and Others Helped them during 

the Holocaust in Romania”
5
, ”Attitudes Towards Jews in Odessa: From Soviet Rule Through 

Romanian Occupation, 1921-1944”
6
, ”How the Bessarabians Were Perceived by the Romanian 

Civilian Military Administration in 1941„
7
, ”The Attitude of the Non-Jewish Population of Bessarabia 

and Transnistria to the Jews during the Holocaust: A Survivors’ Perspective”
8
, ”Peasants’ Perceptions 

of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this became Interwoven into the Holocaust”
9
. Folosind 

pe larg interviurile martorilor oculari, dar şi a victimelor Holocaustului, autoarea demonstrează că în 

Transnistria în perioada interbelică şi după declanşarea celui de-al doilea război mondial, comparativ 

cu Basarabia, localnicii au manifestat mai multă toleranţă faţă de evrei în perioada anilor 1941-1944
10

.  

Igor Caşu în 2007 în revista Contrafort: Revista tinerilor scriitori din Republica Moldova, 

publică articolul “Istoriografia şi chestiunea Holocaustului: cazul Republicii Moldova” în care susţine 

că în Republica Moldova subiectul dat reprezintă o temă sensibilă din cauza că comunitatea ştiinţifică 

moldovenească încă nu este pregătită să-şi asume vinovăţia criminalilor de război
11

. Cercetătorul 

afirmă, că ceea ce îi face diferiţi pe evrei de restul victimelor din timpul celui de al doilea război 

mondial, este că nici un alt grup etnic nu s-a confruntat cu o asemenea situaţie tragică precum evreii. 

Istoricul Veaceslav Stăvilă, bazîndu-se pe unele dosare de arhivă, susţine că evreii din Basarabia 

menţineau legături cu autorităţile sovietice, iar această colaborare dintre sovietici şi evreime a 

                                                           
1 Diana Dumitru, The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of Romania and the Soviet Union (New 

York: Cambridge University Press,2016), 268 p. 
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3 Ibidem, p. 4. 
4 Ibidem, p.6. 
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Them During the Holocaust in Romania”, World Politics, Vol. 63, no. 1, January, 2011, p. 1-42. 
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russe, Vol. 52, no.1, 2011, p. 133-162. 
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and Culture in the Black Sea Region, no. 15-16, 2014, (Moldova: A Bordeland’s Fluid History), p. 65-76. 
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Perspective”, Yad Vashem Studies, Vol. 37, no. 1, 2009, p. 53-93. 
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History, Culture, Society, Vol. 1, no. 1-2, 2013, p. 131-48. 
10 Diana Dumitru, ”The Use and Abuse of the Holocaust: Historiography and Politics in Moldova”, Holocaust and Genocide Studies, Vol. 
22, no. 1, 2008, p. 45-73. 
11 Igor Caşu, ”Istoriografia şi chestiunea Holocaustului: cazul Republicii Moldova”, Contrafort: Revistă a tinerilor scriitori din Republica 

Moldova, nr. 1-3, 2007. 
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reprezentat o ameninţare pentru statul român. Mai mult, ideile care sunt expuse în lucrarea De la 

Basarabia românească la Basarabia sovietică, 1939-1945
1
 indică faptul că Stăvilă îndreptăţeşte 

acţiunile mareşalului Antonescu orientate spre evreii basarabeni. Potrivit istoricului, în vara anului 

1941, cu privire la de chestiunea evreilor din Basarabia, conducătorul suprem al statului român a fost 

pus în faţa unei dileme: i) fie să ignoreze problema evreilor care erau simpatizanţi ai puterii sovietice, 

ii) fie să izoleze această minoritate în lagărele din Estul Nistrului
2
. Istoricul consideră că, în cazul în 

care Ion Antonescu alegea să facă abstracție de acţiunile evreilor împotriva statului român, aceasta ar 

fi creat nesiguranța românilor în lupta împotriva sovieticilor. Pentru Stăvilă faptul că, Antonescu a 

preferat să izoleze această etnie în lagăre, este o alegere potrivită şi sigură. Politica agresivă a statului 

român împotriva evreilor devine și mai îndreptățită în momentul în care cercetătorul afirmă că 

guvernul antonescian nu a asasinat evreii basarabeni, iar crimele au fost comise de către trupele 

militare germano-naziste
3
.  

De asemenea Stăvilă se declară printre primii istorici moldoveni care au abordat tema 

Holocaustului în Basarabia. 
4
 În 1991 acesta susținea că germanii au omorât circa 20 000 de evrei 

basarabeni, iar statul român a stat departe de înfăptuirea acestor crime. În același șir de idei, istoricul 

accentuează că argumentele sale expuse tot în 1991 sunt constituite în baza documentelor studiate în 

Arhiva Națională din Republica Moldova. Astfel, dacă este să privim obiectiv asupra acestor afirmații 

și estimări oferite de istoricul Stăvilă, considerăm că în 1991 într-un stat ex-comunist care abia își 

obținuse independența, era prea devreme să fie realizate cercetări serioase în arhive pe marginea 

Holocaustului, deoarece lucrările analizate mai sus indică faptul că până în anii 2000 în Moldova 

Holocaustul a fost marginalizat, deoarece chestiunea minorităților etnice din Basarabia nu a trezit 

interese de cercetare până la acel moment. În plus, un istoric trebuie să fie în continuă cercetare, prin 

urmare în 2014 nu pot fi enunțate aceleași date legate de exterminarea evreilor care au fost făcute 

publice în 1991, deoarece între timp alți istorici moldoveni precum Dumitru, Solonari, ș.a care și-au 

realizat cercetări și continuă să o facă și în prezent în arhivele din întreaga lume, unde se găsesc dosare 

legate de Holocaustul din Moldova, au constatat că numărul evreilor exterminați în Basarabia 

depășește cifra de 200 000. Generalizând, toate ideile expuse anterior conduc spre faptul că, Stăvilă 

este mai mult cointeresat de mesajul politic și ideologic care poate fi construit pe marginea temei 

Holocaustului decât pe investigarea și interpretarea dezinteresată a evenimentelor tragice legate de 

exterminarea evreilor din Moldova. 

Rodica Solovei în lucrarea sa Activitatea Guvernământului Transnistriei în domeniul socio-

economic şi cultural (19 august 1941 – 29 ianuarie 1944)
5
 menţionează doar tangenţial chestiunea 

evreiască din Transnistria. Motivul invocat de autoare al omiterii date ține de faptul că lagărele de 

concentrare în care au fost deportaţi evreii din Basarabia şi Bucovina s-au aflat sub supravegherea 

armatei române şi nu a administraţiei civile. Totuşi, Solovei descrie condiţiile și  starea sanitară a 

lagărelor și ghetourilor în care fuseseră închiși evreii, dar şi măsurile pe care le-au întreprins 

autorităţile române împotriva bolilor contagioase care au început a fi răspândite
6
. 

Structurată în patru capitole, lucrarea lui Pavel Moraru Bucovina sub regimul Antonescu (1941-

1944)
7
 tratează atitudinea românilor faţă de evreii din Bucovina de Nord din momentul intrării trupelor 

sovietice pe acest teritoriu şi până în 1944. În monografia dată este evidenţiat caracterul funcţionalist 

al politicii antisemite manifestate de guvernul român. Moraru subliniază că din momentul includerii 

Bucovinei de Nord în sfera de interes a URSS, partea română a considerat evreii drept minoritatea 

etnică cu cele mai înfocate convingeri comuniste
 8

. Astfel, începând cu vara anului 1941, românii au 

decis că evreii trebuiesc închişi în lagăre drept pedeapsă pentru ideile politice antiromâneşti, dar şi 

pentru insultele adresate soldaţilor români în vara anului 1940
9
. Autorul susţine, că în Bucovina se 

                                                           
1 Ibidem. 
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preconiza scoaterea evreilor prin deportarea lor, sau prin emigrare forţată, dar nicidecum nu a fost 

planificată exterminarea acestora. La fel, istoricul subliniază că la 13 martie 1944 guvernul Antonescu 

a luat decizia de a readuce toţi evreii deportaţi în Transnistria, însă această acţiune nu a fost posibilă 

din cauza înaintării rapide a Armatei Roşii. Pe de altă parte, Moraru susţine, că au existat şi evrei în 

Bucovina care aveau frică faţă de ocupaţia sovietică. Astfel, în timp ce unităţile armatei române 

încercau să oprească înaintarea sovieticilor spre teritoriul român o bună parte din populaţie, inclusiv 

evrei au preferat să se refugieze în Regatul Vechi
1
. P. Moraru nu neagă politica română antisemită, cu 

toate acestea istoricul rămâne ataşat de teza care susţine că măsurile împotriva evreilor au fost luate 

chiar în interesul lor
2
. 

În 2005 la Chişinău, Sergiu Nazaria publică prima lucrare de proporţii dedicată subiectului vizat 

Holocaust: File de istorie (pe teritoriul Moldovei şi în regiunile limitrofe ale Ucrainei, 1941-1944)
3
. 

Potrivit autorului, dramele legate de Holocaust sunt conectate la situaţia politică specifică momentului 

publicării monografiei în Republica Moldova. În lucrarea dată Nazaria încearcă să prezinte o listă de 

argumente care tind să demonstreze intenţiile fasciste ale autorităţilor române legate de Holocaust. 

Istoricul susţine că Hitler a rămas mulţumit de faptul că Ion Antonescu a început primul prigoana şi 

uciderea evreilor, afirmaţii care au trezit reacţii controversate în mediul academic din Republica 

Moldova. Astfel, Igor Caşu va sublinia că Nazaria nu cunoaşte istoriografia occidentală şi nici datele 

estimate ale victimelor, în baza documentelor de arhivă, de către Denis Deletant sau Radu Ioanid, de 

aceea afirmaţiile primului sunt de natură propagandistică, care promovează un discurs ce încearcă să 

compromită identitatea românească
4
. Nici Diana Dumitru nu este de acord cu cifrele utilizate de 

Nazaria expuse în lucrarea Holocaust: File de istorie (pe teritoriul Moldovei şi în regiunile limitrofe 

ale Ucrainei, 1941-1944), subliniind că acestea sunt exagerate și nu sunt bazate pe surse documentare. 

Autoarea atrage atenția, că cifra de 700.000 de evrei basarabeni şi bucovineni exterminaţi în timpul 

administraţiei antonesciene este una  exagerată, iar estimările cercetătorilor occidentali indică între 

200.000 – 250.000 de victime
5
. 

Din lucrările științifice ale istoricilor moldoveni observăm că, Holocaustul în Republica 

Moldova rămâne a fi un subiect controversat, care stârnește polemici și reacții diferite. Imediat după 

obţinerea independenţei, istoricii moldoveni au fost preocupaţi de studierea şi cercetarea unor subiecte 

care să restabilească identitatea naţională. Interesul târziu al istoricilor din Moldova pentru 

investigarea Holocaustului și numărul redus al publicațiilor referitoare la tema dată, au transformat 

evenimentele tragice ale Holocaustului într-un subiect de promovare al intereselor politice. Revenirea 

la guvernare a Partidului Comunist în anul 2000 a marcat evoluţia temei date în mediul academic 

moldovenesc. Guvernarea comunistă a utilizat informaţia legată de atrocităţile de război din anii 1941-

1945 în interes politic; pe marginea evenimentelor date, comuniștii și-au construit argumentele de 

atac. De cealaltă parte, susţinătorii ideii de Unire a Moldovei cu România, pro-românii, au căutat să 

minimalizeze implicarea autorităților române la desfășurarea evenimentelor legate de politica de 

exterminare a evreilor din Moldova în timpul celui de-al doilea război mondial, preferând astfel să 

“înţeleagă” Holocaustul, sau pe alocuri să şi îl justifice. 
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IMPACTUL ACORDULUI DE ASOCIERE A REPUBLICII MOLDOVA CU UNIUNEA 

EUROPEANǍ ASUPRA RELAȚIILOR CU FEDERAȚIA RUSǍ 

 

CERNOV Alexei, doctorand, 

 Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: At the early 90 of the twentieh century, the history of relations between Moldova and 

Russian Federation was full of falls and apogees. Moldova took the direction to leave the sister-states 

from the U.R.S.S. But in the mid 90s the new political elite returned to nearby policy and deepening of 

relations with the East, the priority with Russia taking into consideration the dependence of Moldova 

as peripheral state of Southeast Europe. Thus the  West could not reward the weakening relationships 

between Moldova and Russian Federation, therefore it occurred the deepening relations with  CIS 

area, at that moment it was vital for the first and  non-adherence at him, it would be transformed the 

Moldova and Russian Federation can not be seen outside the processes like the  appearance of 

multipolar world, the difficulties of the globalization , the extension of EU, NATO and Euroasian 

Union. Moldova is geographically at the border  unions. Commercial and  political balance is tilted 

westward, but their basis in the East. 

Taking into consideration  the environment integration in the  European space of Moldova, we 

can find that  Russian  Federation is not  a barrier to the integration  of the former. 

 

La ȋnceputul  anilor 90 al sec.XX istoria relațiilor Republicii Moldova (RM) și Federației Ruse 

(FR) era plinǎ de cǎderi  și apogee. Moldova  a luat direcția  de a pǎrǎsi  statele  surori din Uninea 

Republicilor Sovetice Socialiste (URSS). Dar la mijlocul anilor  90 noua elita politicǎ  a revenit  la 

politica de apropiere, și aprofundarea a relațiilor  cu Estul,  prioritar cu Rusia reeșind  din dependența 

Republicii Moldova de prima la mai multe capitole. Occidentul manifesta  un interes slab  fațǎ de 

Republica Moldova  ca stat periferic al Europei de Sud-Est. 

Astfel Occidentul nu a putut recompensa  slǎbirea  relațiilor dintre Republica Moldova și 

Federația Rusǎ, deaceia s-a produs aprofundarea relațiilor cu spațiul Comunitǎții Stetelor Independente 

(CSI), care la  acel moment era vital pentru  prima, și neaderarea la el ar fi transformat Republica 

Moldova  ȋntr-un  stat izolat de Vest și Est. 

Rusia ȋn aceastǎ  perioadǎ intreținea  relații cu statele  din spațial CSI destul de loial. Pe 

parcursul  anilor 90  Rusia  era  ȋn poziția statului  ȋnvins ȋn  ,, Rǎzboiul Rece” și se afla ȋntr-o crizǎ 

economicǎ continuie. Relațiile economice ale   Federației Ruse  cu statele CSI pȋnǎ cǎtre  anul 2000 

ȋnclinau  o balanțǎ  negativǎ  propriilor  interse. Se cereau nu cedǎri politice sau de altǎ naturǎ, dar 

declarații de prietenie
1
. 

Actualmente relațiile internaționale sȋnt caracterizate prin trecerea de la o lume unipolarǎ, la o 

lume multipolarǎ, iar conform opiniei lui F. Gerbasi, factorii care  au cauzat aceste schimbǎri sȋnt: 

1) SUA, ca supraputere pierde din influiențǎ ȋn spațiul  european, dar și pe arena  mondialǎ, 

fiind  confruntatǎ pe scena  politicǎ de alți actori și noi centre de puteri; 

2) restabilirea  puterii pe arena internaționalǎ a Federației Ruse, odatǎ cu venirea lui Putin; 

3)prețurile ȋnalte la carburanți au adus la majorarea importanței statelor deținǎtoare de petrol. 

4) pe arena  internaționalǎ apar  noi actori geopolitici ca BRICS, actori care dețin influiența pe 

arena mondialǎ, ALC-ul (America Latina-Caraibe) 

5)stabilirea  unei  guvernǎri pe arena internaționalǎ axatǎ pe cooperare și  colaborare ȋn cele mai  

diverse domenii
2
.  

Un pas  important ȋn rezolvarea noii arhitecturi geopolitice a avut loc  ȋn cadrul  Summitului  

franco-germano-rus  din 18-19 octombrie  2010, de la  Deauvelle, Normandia cu participarea  lui N. 

Sarkosy, A.Merkel, D. Medvedev. Acest  eveniment  este  considerat de a fi  important  prin faptul, 

dupǎ  cum  considerǎ  unii istorici cǎ liderii europeni au recunoscut existența unei noi Europe 

                                                           
1. Турко Татьяна. Молдо-российские отношения в контексте политики дорососедства. MOLDOSCOPIE, nr.3, XX, Chișinău, 2002, 

153p., p. 123-132. 

2. Cebotari Svetlana. Abordari teoretico-conceptuale ale Fenomenului ,, arhitectura Geopolitica,, Chișinău,  p.140-154, p.143 
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multipolare, o Europa  flancatǎ de NATO, care  se extinde  spre Est, o Europa tripolara- ȋn care Rusia, 

Turcia și Uniunea Europeanǎ (UE) ȋși dezvoltǎ propria politicǎ externǎ și concepțiala
1
.  

Republica Moldova la rȋndul sǎu ca participant la relații interstatale și intercomunitare necesitǎ 

o reacție corespunzatoare la toate schimbǎrile politice, economice și sociale ȋn regiune. Ȋn primul 

deceniu al sec.XXI Republica Moldova devine o frontierǎ dintre Vest și Est odatǎ cu apropierea 

hotarelor Uniunii Europene de  ultima. De menționat cǎ Republica Moldova a ocupat și ocupă 

tradițional un loc semnificativ în sfera intereselor economice ale Rusiei, fapt condiționat, întîi de toate, 

de interesul pentru producția complexului alimentar, băuturi alcoolice și nealcoolice, tutun, mărfuri 

alimentare etc. Nu în ultimul rînd, Rusia este cointeresată în aceste relații prietenești. Geopolitic 

Federația Rusǎ are o necesitate mai mare de Republica Moldova, faptul cǎ spațiul UE a ajuns la malul 

Prutului este o problema minora pentru prima pe lȋngǎ faptul cǎ Alianța Nord Atlanticǎ (NATO) prin 

aderarea Romȃniei. Prezența forțelor militare ale alianței prezintǎ un pericol pentru starea geopoliticǎ 

ȋn regiune a Federației Ruse care prin  Republica Moldova își asigură accesul spre țările balcanice. 

Pe de altă parte, ne posedînd unele resurse de importanță vitală proprii, Republica Moldova este 

cointeresată în consolidarea legăturilor economice cu Federația Rusă
2
. Interesele ȋn relațiile economice 

ȋntre Republica Moldova și Federația Rusǎ  sȋnt necesare  și au  un substrat istoric, de o necesitate 

obiectivǎ și de lungǎ duratǎ bazȋndu-se pe egalitate ȋntre  parteneri. 

Moldova are nevoie de la Federația Rusǎ un preț mai redus la gazele naturale, condiții mai bune 

la exportul mǎrfurilor și apǎrarea drepturilor cetǎțenilor Republicii Moldova aflați ȋn Federația Rusǎ, 

prin pǎstrarea regimului fǎrǎ vize dupǎ aderarea la Uniunea Europeanǎ
3
. Federația Rusǎ la rȋndul sǎu 

are nevoie de a menține Republica Moldova ȋn sfera sa de influiențǎ. Dorința Moldovei de a deveni o 

parte  integrantǎ a spațiului UE, nu pot sǎ opreascǎ  cooperarea cu Federația Rusǎ. Ultima ȋnsuși 

dorește activitatea relațiilor cu UE
4
. Faptul  cǎ Rusia are un atașament fațǎ de controlul asupra 

Republicii Moldova nu e nici o noutate, nici o subtilitate pentru nimeni. Eugen Tomac considera cǎ 

ceiea ce trebuie sǎ ne suscite o atenție mai mare este  modul  ȋn care Rusia  ȋși mobilizeaza resursele ȋn 

funcție de oportunitatea momentului. 

Asta pentru cǎ, e stabilit obiectivul de posesie tangibilǎ, Federația Rusǎ face un loc de prezențǎ 

și absențǎ ce-i permite controlul pe termen lung a marjei de libertate de care dispune Republica 

Moldova
5
. 

Noul obiectiv al politicii comerciale a Moldovei ȋn noua etapǎ a integrǎrii europene este  de a 

realiza o nouǎ sansǎ realǎ de a patrunde pe piața internǎ a UE, nu numai pentru bunurile și servicile 

din Republica Moldova, dar de asemenea, și pentru crearea de condiții favorabile pentru cooperarea ȋn 

alte domenii. Moldova inaintea altor tari  din CSI a ȋnceput liberalizarea pieței externe
6
. 

Creșterea economicǎ ȋn Republica Moldova ȋn perioada  anilor 2000-2008 a fost  mai rapidǎ 

decȋt ȋn țǎrile balcanice. Dezvoltarea structurii teritoriale a comerțului exterior ȋn timpul anilor de 

reformǎ a fost reorientarea bruscǎ a comerțului exterior de pe piețele țǎrilor CSI, pe piețele mai stabile 

din Vest. Conform datelor pentru anul 2009 ȋn țǎrile UE au fost exportate 51,9 % din totalul 

exporturilor din Republica Moldova
7
.  

Impactul  cel mai  semnificativ a noului Acord dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana 

poate ține nu de sfera economica, ci de consecintele politice. În primul rînd,  acordul  va consolida 

liberalizarea economiei și va asigura fiabilitatea programelor refomelor. În al doilea rînd, comerțul 

exterior al Republicii Moldova va coopera în egală masură cu țările UE și țǎrile CSI
8
. 

În noembrie  2013, la Vilnus, Republica Moldova  a parafat cu UE un tratat de Asociere și un 

tratat de liber schimb, ca urmare, produsele moldovenești au căpătat acces liber pe piața  comunitară, 

iar din 28 aprilie 2014 cetățenii pot circula fără vize în țările Schengen și în țările care folosesc 

                                                           
1Ibidem, p.144 
2 Sudacevschi G. Relațiile economice ale Republicii Moldova cu țările  din Comunitatea Statelor Independente, București: Editura 
Economică, 2004, 200 p. 
3 Браду Маргарита. Молдова- Россия взаимовыгодный извечно договор. MOLDOSCOPIE, nr/4, LXIII, Chișinău, 2013, 175p., р. 170-175. 
4 Турко Татьяна. Молдо-российские отношения в контексте политики дорососедства. MOLDOSCOPIE, nr.3, XX, Chișinău, 2002, 
153p., p. 123-132. 
5 Tomac Eugeniu. Cum ține Rusia în șah Republica Moldova. Unimedia.md accesat 06.08.2016 cu referire la Ziare.com 
6 Gribincea A., Clinici D., Percinschi N. Armonizarea mecanismelor  economice financiare și sociale în procesul  integrarii euopene. 
Chișinau:Print-caro SRL, 2011, 281p, p.66 
7 Ibidem, p.67 
8 Ibidem, p.76 
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regimul Schengen. Ieșirea țărilor UE din criza economică, acordarea preferințelor economice RM în 

anul 2013 a permis creșterea exportului către această zonă. Totodată limitarea accesului vinului 

moldovenesc pe piață rusească nu a fost atît de dureros precum cel din 2006 pentru economia 

Republicii Moldova. Ca rezultat exportul către UE a crescut în 2013 cu 12,3%, dar către FR s-a 

micșorat cu 3,5%. Acordul de Asociere permite RM să participe și în alte zone economice. Se permite 

accesul și participarea în alte zone, cu excepția celor ce vin în contradicție cu prevederile acordului 

(art.157)
1
. Acordul de liber schimb a statelor CSI la fel permite RM să participe la alte zone 

economice, dar nu eliberează de prevederile sale (art.18)
2
. E posibilă creșterea volumului comercial 

dintre RM și UE. În prezent RM este participant la zona de liber schimb cu CSI, dar din 2002 este 

observator în cadrul Uniunii Euroasiatice. Totuși semnarea Acordului de Asociere și crearea zonei de 

liber schimb cu UE a influențat relațiile moldo – ruse. Conform opiniei oficialilor de la Ministerul de 

Externe a Federației Ruse, anterior partenerii din RM au fost informați că FR va fi nevoită să 

întreprindă măsuri de protejare a pieții sale și va apela la măsuri de constrîngere în domeniul comercial 

– economic, totodată va desbalansa relațiile dintre ambele state. Cîteva runde de consultații ale 

experților au fost folosite pentru atenționarea oficialilor de la Chișinău
3
. Semnarea în iunie a Acordului 

de Asociere cu UE (care presupune apropierea legislației moldovenești de cea europeană) a adus la 

scăderea cu 30% a balanței comerciale dintre RM și FR. Federația Rusǎ și-a reafirmat ca în continuare 

susține statalitatea, suveranitea și neutralitatea RM
4
. 

Relațiile interstatale dintre Republica Moldova și Federația Rusǎ nu pot fi privite înafara 

proceselor precum apariția lumii multipolare, greutățile globalizǎrii, extinderea UE, NATO și Uniunii 

Euroasiatice. Republica Moldova geografic se află la hotarul uniunilor. Balanța comercială și politică 

înclină spre vest, dar baza acestora rămâne în Est. Reeșind din mediul de integrare în spațiul european 

a RM, putem constata că FR nu este o barieră  pentru intergrarea primeia. Aceasta a fost confirmată 

verbal de ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, în cadrul mai multor interviuri 

acordate, la acest subiect, precum și de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul 

Summitu-lui de la Minsk în 2015. Problema constă nu în acord, dar în acomodarea relațiilor dintre 

state reeșind din noua conjuctură economică și politică în regiune. 

Ideea precum că Acordul de Asociere nu este compatibil cu Acordul liber schimb cu spațiul 

CSI, este una greșită. Nimeni dintre statele participante în CSI nu a contestat parafarea Acordului de 

Asociere și calea de integrare în spațiul UE, înafară de Federația Rusǎ, cu anumite rezerve. 

Federația Rusǎ are nevoie de Republica Moldova la mai multe capitole. În primul rȋnd RM 

servește ca spațiu de trecere spre Balcani. Complexul agroalimentar din RM este binevenit de 

consumatorul din Federația Rusǎ, precum și producătorii din Republica Moldova sînt strîns legați la 

fel de piața rusă. 

Menținerea unui contigent restrîns a trupelor militare pe teritoriul recunoscut internațional al 

RM împiedică extinderea NATO în Sud-Estul Europei și dezbalansează superioritatea în regiune. 

Toate acestea duc la consolidarea forței Federatia Rusa în regiune. 

Apropierea RM de UE prin Acordul de Asociere, îi deschide calea de a reforma situația social – 

politică creată în RM după independență prin crearea unei piețe concurențiale, calitative și de lungă 

durată. Totodată crează posibilitatea de diversificare resurselor energetice vitale Republicii Moldova. 

Necătînd la faptul că Gazpromul rus este nemulțumit de faptul că Moldovagaz poate pierde situația 

dominantă pe piața gazelor din Republica Moldova, Guvernul Federatiei Ruse  a fost și este rezervat la 

construcția gazoductului, Iași – Ungheni. Noul gazoduct va permite aprovizionarea cu gaze naturale 

atît al malului drept, cȋt și a celui stîng al Nistrului în cazul în care va fi închis tranzitul de gaze prin 

Ucraina. 

Republica Moldova încearcă o nouă cale de a-și schimba ,,interesul național” prin crearea unui 

mediu de trai favorabil cetățenilor săi. Pentru aceasta este nevoie de a schimba sistemul economic de 

                                                           
1 Lege nr.112 din 02.07.2014 pentru  ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și  statele membre ale acestora, pe de al parte. Monitorul Oficial nr. 185-199 din 18.07.2014. 
2 Acordul privind Zona de comerț liber din cadrul CSI. accesat 04.05.2016  www.mec.gov.md  
3 Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность россииской федерации в 2014 году. Обзор МИД России. Москва, апрель 
2015, p.59. 
4 Ibidem, p.60 
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consum, pe un sistem de ofertă. Spațiul European pe lîngă cel din est lărgește aceasta posibilitate 

pentru țara noastră. 

În RM sînt înregistrate peste 800 de companii cu capital rus, principalii dintre care sînt 

“Gazprom” și “Lykoil”. Conform raportului agenției “Proconsalting”, în peste 30% din companiile 

vinicole din RM este prezent capitalul rus, iar în unele cazuri se dețin pachete majoritare de acțiuni, 

precum în “Vismos”, “Călărași Divin”. În mare parte aceste companii cu capital rus dețin monopolul 

în anumite domenii și sînt cointeresate ca produsele sale să apară pe piața UE. O presiune mai mare 

din partea FR asupra RM la capitolul sancțiuni ar putea crea situația de retragere a capitalului rus din 

RM și pierderea pozițiilor din mediul de afaceri moldovenesc. Reeșind din dorința de a se menține pe 

o perioadă de lungă durată în regiune in mai multe sfere ale statului moldovenesc, atît Federatia Rusa 

va fi mai rezervată la capitolul sancțiuni, precum și Republica Moldova va putea să negocieze cu o 

bază mai solidă. 

După semnarea Acordului de Asociere de către RM, relațiile cu FR au luat calea pe o variabilă 

descendentă ceia ce a afectat situația economica din țara noastră. Revenirea la negocieri, refuzul la 

decizii politice, va crea începutul și continuarea unor relații bilaterale în ascendență. Totodată va duce 

la restabilirea parteneriatului viabil și de lungă durată. 

 

 

 

TOLERANȚĂ ȘI INTOLERANȚĂ FAȚĂ DE COMUNITATEA ARMENILOR ÎN 

ȚARA MOLDOVEI (SEC. XVI) 

 

              ARAPU Valentin, lector universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: The issue of tolerance and intolerance towards the Armenian community in the 

Principality of Moldavia during the sixteenth century is approached from a historical, political, 

economic, religious and cultural standpoint. Throughout their history, romanians were tolerant of 

minority communities on ethnic and religious terms. Some exceptions were made during the reign of 

Stephen IV of Moldavia and Ștefan VI Rareș, who, for various reasons, have promoted a policy of 

persecution towards Armenians in Moldavia. Persecutions were episodic,the tolerant attitude being 

reestablished, important in this sense is the reign of John III the Terrible, called The Armenian (1572-

1574). 

 

Referindu-se la parcursul istoric al poporului armean, Nicolae Iorga remarca că „nu întinderea 

unui Stat hotărăște viața unui popor, ci intensitatea energiei ce o are în locul unde se găsește”.
1
 

Numeroși armeni în epoca medievală, fiind supuși atacurilor persane și turcești, au fost nevoiţi să-şi 

părăsească patria de origine şi să emigreze într-un număr destul de mare în Polonia, Italia, Moldova, 

Olanda, Franţa. Sursele istorice semnalează câteva valuri de emigrare masivă a armenilor din ţara lor 

de origine pe parcursul secolelor XI, XIV, XVII.  

În istoriografie au fost lansate numeroase opinii eferitoare la stabilirea cronologică a armenilor 

pe teritoriul Moldovei. Pentru H. Dj. Siruni reprezenta o certitudine faptul „că Armenii erau deja 

aşezaţi în Principat în mod compact înainte chiar de descălecare” aşezându-se în cele şapte oraşe ale 

Moldovei – Suceava, Cetatea Albă, Galaţi, Vaslui, Iaşi, Botoşani şi Hotin. Autorul este convins că 

armenii veniţi pe teritoriul Moldovei erau originari din Ani
*
 - „locul de pornire a pribegilor” - o parte 

au venit prin Crimeea şi Polonia, iar ceilalţi „au venit pe mare, în Moldova şi bazinul danubian, spre a 

trece în Galiţia, Podolsk şi celelalte regiuni ale Poloniei”
2
. Nicolae Iorga aprecia că armenii din 

Moldova erau atestați în documentele din sec. XIV. Ei se aflau înainte de formarea principatului în 

Suceava și Siret, ulterior s-au stabilit la Iași, Botoșani și Roman, ajungând ceva mai târziu la Focșani, 

                                                           
1 N. Iorga, Patru conferințe despre Armenia ținute la Teatrul Național din București, București, F.e., 1929, p. 44 
* Ani era considerată capitala „cu o mie și una de biserici”. 
2 H. Dj. Siruni, Armenii în România. (Cu prilejul unui centenar), Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940, p. 5; 

Idem, „ANI” – Titlul Revistei. În: „ANI. Revistă de cultură armeană”, Anul I, Vol. I, decembrie, Bucureşti, 1935, p. 8.  
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la frontiera cu Muntenia
1
. În viziunea noastră, primii armeni sosiți pe teritiul moldav, fiind în mare 

parte negustori și meseriași, descendenți din mediul urban, s-au stabilit în acele localități care le 

ofereau garanții de trai și securitate, unde deja își exercitau puterea autoritățile locale sau regionale, 

autorități care le asigurau noilor veniți o desfășurare pe măsură a acrivităților economice, a vieții 

sociale și religioase.  

După stabilirea armenilor în Țara Moldovei, unii reprezentanți ai comunității lor aveau unele 

restricții de ordin profesional, astfel „din motive rituale” le era interzis să practice meseriile „de brutar, 

măcelar și proprietar sau vânzător de băuturi spirtoase”, „în schimb ei se îndeletniceau cu marele 

comerț  de import, export și tranzit”, îndeplineau rolul de călăuză al caravanelor comerciale. 

Negustorii armeni practicau un comerţ de tranzit, aducând în Lvov din Turcia şi Persia ţesături şi 

covoare într-un asortiment foarte vast pentru ca mai apoi să ducă aceste mărfuri la iarmaroacele din 

Polonia şi peste hotarele ei. În consecinţă, multe dintre mărfurile orientale comercializate de negustorii 

armeni, au căpătat denumirea de mărfuri armeneşti. În calitate de iscusiți oameni de afaceri, luau în 

arendă vămile, practicau camăta şi efectuau  diverse operaţii bancare, stabilind astfel colaborări cu 

boierii, dregătorii și domnii țării.
2
  

La începutul sec. XVI numărul armenilor în Țara Moldovei era atât de mare „încât unele orașe, 

Vaslui bunăoară, se păreau a fi curat armenești”. Până la finele sec. XVI armenii stăteau în fruntea 

tuturor tranzacțiilor comerciale în ambele țări române de dincolo de Carpați.
3
 În mentalitatea colectivă 

a locuitorilor principatului numele de armeni ajunsese sinonim cu „prăvăliașii”. Un călător străin, 

predicătorul iezuit Giulio Mancinelli, aflându-se la Iași în anii 1585-1586, constata starea materială 

prosperă a comunității armene, de altfel una foarte numeroasă,: „A mers la biserica armenilor, care, în 

toate acele ţări, sunt cu mult mai bogaţi şi mai înlesniţi decât toţi ceilalţi, mulţumită negoţului pe care 

îl fac cu mirodenii …”, fiind invidiați în acest sens de negustorii greci.
4
 Avuțiile armenilor stârneau nu 

numai invidie, dar și un vădit interes din partea haiducilor, reflectat în creația populară: „Vom coborî 

noi la țară / Ș-om îmblăti la secară / Până-n mândra primăvară, / Și-om ieși la codru iar, / La marginea 

șesului, / La capătul codrului, / În calea armeanului…”
5
  

B. P. Hașdeu arată că românii în general s-au dovedit a fi toleranți față de armeni, care erau o 

„naționalitate pacifică și industrioasă”.
6
 În același context Simion Tavitian remarca că armenii „nu au 

avut niciodată atitudini provocatoare și au manifestat întotdeauna recunoștință față de țara ospitalieră 

care ia primit”.
7
  

Totodată, pe parcursul secolului XVI au fost constate câteva episoade de manifestare a 

intoleranței față de comunitatea armenească din principat. Dimitrie Dan scria că armenii din Țara 

Moldovei au „îndurat și multă supărare, nu de la poporul român însuși, dar poate de la câțiva dintre 

domnitorii lui”.
8
 Prima persecutare a armenilor este atribuită lui Ștefăniță cel Tânăr sau Crunt (1517-

1527), care „și el, ca și tatăl său Bogdan, semăna lui Ștefan cel Mare, însă prin părțile cele rele ale 

caracterului său: iute și pornit, crud în mânie, autoritar și nesupus”.
9
 În anul 1526, întorcându-se din 

Muntenia, Ștefăniță cel Tânăr a dat curs plângerilor „deputăției cetățenilor din Vaslui” care se jeluiră 

domnului „de păgubirile comerciale pricinuite de armenii de acolo”. Ștefăniță cel Tânăr a devastat 

comunitatea armenilor din Vaslui, distrugându-le și bisericile.
10

 În spatele prigoanei armenilor din 

                                                           
1 N. Iorga, Choses dʼart arméniennes en Roumanie. Conférence donnée au Collège Mora ten mars 1934, Bucarest,  Vălenii de Munte, 

Imprimerie „Datina Românească”, 1935, p. 6.  
2 Ion I. Nistor, Istoria românilor, Vol. I, București, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2002, p. 384. 
3 B. P. Hașdeu, Armenii în România (Partea II). În: „Columna lui Traian”. Anul I, nr. 33, 8 iulie 1870, p. 3. 
4 Călători străini despre ţările române, Vol. II, Volum îngrijit de: Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu, 
Bucureşti, Editura Științifică, 1970, p. 524; N. Iorga, Armenii și românii: O paralelă istorică, Extras din: „Analele Academiei Române”, Seria 

II, Tom XXXVI, „Memoriile secțiunii istorice”, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1913, p. 27; Iași – oraș al diversității. 

Categorii etnice și minorități în secolele XV-XX: Aspecte sociale, economice și culturale, Coordonator Laurențiu Rădvan, Iași, Ars Longa, 
2015, p. 24; Marius Chelcu, O biserică şi o comunitate: Armenii din Iaşi, p. 2. / 

http://www.monumentul.ro/pdfs/Marius%20Chelcu%2003.pdf [Accesat: 18.11.2015]. 
5 B. P. Hașdeu, Armenii în România (Partea I). În: „Columna lui Traian”. Anul I, nr. 30, 27 iunie 1970, p. 3. 
6 Ibidem.  
7 Simion Tavitian, Armenii dobrogeni în istoria și civilizația românilor.(125 de ani de la revenirea Dobrogei în cadrul statului național 
românesc), Constanța, EX PONTO, 2003, p. 14.  
8 D. Dan, Etnii bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Ţiganii,  Suceava, Editura Muşatinii, 2012, p. 23; Idem, Armenii ortodocși 

din Bucovina, București, Editura Zamca, 2010, p. 31. 
9 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Vol. II. De la întemeierea Țărilor Române până la moartea lui Petru Rareș, 1546 (Ediția 

a IV-a), București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, p. 436. 
10 D. Dan, Etnii bucovinene, p. 23. 

http://www.monumentul.ro/pdfs/Marius%20Chelcu%2003.pdf
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Vaslui a stat armeanca Serpega, „convertită la legea greacă”, fiind și amanta lui Ștefăniță cel Tânăr. 

Anume ea l-a instigat pe domn „să persecute pe foștii ei coreligionari, spre ai sili să-i urmeze pilda”.
1
 

Personalitatea Serpegăi este una controversată, H. Dj. Siruni o numește „figură cam legendară”, 

Serpega „ar fi numele soțului femeii cu care trăia Ștefăniță Vodă și de la care el a avut pe Ion cel 

Cumplit”.
2
 Convertirea Serpegăi la ortodoxie, putea fi determinată de interdicția, aplicată în principat, 

în privința încheierii căsătoriilor mixte dintre pământeni și armence / pământence și armeni, „din 

cauza diferenței religioase (armenii fiind „nestorieni” și „antiohieni”)”.
3
  H. Dj. Siruni constata că 

Serpega „nu este un nume armenesc de botez”, „ci este un nume de familie”, cronicarii poloni 

consemnează în scrierile lor familiile armenești Seripcov, Serebcovici. Este amintită domnișoara 

Anuș, fiica banului Seripcov. În 1595 armeanul David Serebcovici (Dawid Serebkowicz), în fața 

tribunalului din Lemberg, i-a înaintat lui Aron Vodă „diferite chitanțe” (100.000 aspri; 668 zloți; 3.257 

taleri și 8.000 taleri),
4
 accentând că „armenii din Lwow au jucat un mare rol în urcarea și coborârea 

gospodarilor moldavi pe tron și au ajutat mult bănește pe gospodarii care simțeau totdeauna multă 

nevoie de bani”.
5
 

Al doilea episod de persecutare a armenilor este legat de măsurile întreprinse de către Ștefan 

Rareș al VII-lea (1551-1552) care la 16 august 1551, în ziua de duminică când armenii serbau 

Adormirea Maicii Domnului,
6
 a poruncit ca toți supușii din țară „trebuie să se întoarcă la credința 

ortodoxă”, astfel „cei eterodocși erau persecutați ca eretici”. Armenii, fiind percepuți ca eretici, urmau 

a fi convertiți la ortodoxie. Pe unii armeni ia botezat de buna voie, cu giuruințe și cu daruri, pe alții cu 

sila „i-a botezat”.
7
 Refuzul armenilor l-a determinat pe Ștefan Rareș să poruncească dărâmarea sau 

închiderea bisericilor armenești din principalele orașe ale țării. În „Cronica armenilor din Camenița” 

acțiunile întreprinse de domnul țării sunt exagerate, afirmându-se eronat că „voievodul Ștefan al 

Valahiei”
†
 „le-a dărâmat toate bisericile”.

8
 Printre măsurile represive care au urmat se enumeră: 

confiscarea sfintelor vase sau veșminte; arderea cărților bisericești; prinderea episcopului armean cu 

reședință în Suceava, „împreună cu preoții”.
9
 Cronicarul și poetul Eremia Celebi Keomurgian (1656-

1695) a scris despre acest eveniment următoarele rânduri: „În anul armenesc 1000 în orașul Suceava a 

Valahilor, regele Ștefan, de religie ortodoxă, a silit să se convertească 1000 de familii armenești de sub 

stăpânirea sa. Acei care n-au consimțit au fost martirizați. Unuia din ei, preotului Haciadur i s-au scos 

ochii, iar mâinile, picioarele, limba, nasul și buzele au fost maltratate. Preoții ortodocși erau uneltele 

spurcatului Domn Ștefan”. Semnificativă în această scrierea este cifra 1000, anul 1551 corespunde 

anului 1000 al erei armene, socotit de la scindarea din 551. În anul 1853, Părintele Alișan a repus în 

circuitul istoriografic atât cele 1000 de familii convertite „cu sila”, cât și prigonirea celorlalți armeni, 

omorârea multor dintre ei „prin tortură” și devastarea averilor.
10

 

Istoricul Dan Dimitrie explică măsurile întreprinse de către Ștefan Rareș prin următoarele 

considerente: a) încercările de convertire au fost întreprinse „din cauza spiritului secolului de atunci, 

pus în mișcare de reformă”; b) caracterul „crunt al lui Ștefan”; c) intenția lui Ștefan Rareș „să stoarcă 

bani de la armenii bogați”.
11

  

A. D. Xenopol invocă și argumentul că Ștefan Rareș tindea să șteargă „numele cel rău al fratelui 

său” Ilie al II-lea Rareș care trecuse la mahomedanism. Ștefan Rareș „se purta cu mare evlavie către 

religia și bisericile creștine”, încercând să elimine orice suspiciune în popor că ar fi capabil să meargă 

pe urmele fratelui său turcit. În acest sens a poruncit „să se întoarcă, fie prin blândețe și făgăduieli, fie 

                                                           
1 H. Dj. Siruni, Cronica armenilor din România. Partea VII. Anul 1551. În: „ANI. Revistă de cultură armeană”, Anul II, Vol. III, București, 

1938, p. 71-72. 
2 H. Dj. Siruni, Legenda Serpegăi. În: „ANI. Revistă de cultură armeană”, Anul I, Vol. III, București, 1936, p. 81. 
3 C. Opaschi, O diplomă de înnobilare – noi date despre familia Prunkul. În: „Cercetări numismatice”, Vol. 8, București, Editura Nereamia 

Napocae, 2008, p. 473. 
4 Władysław Łoziński, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów, Księgarnia H. Altenberga, 1902, p. 286. În:  
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6889 [Accesat: 20.05.2016]. 
5 H. Dj. Siruni, Legenda Serpegăi, p. 82. 
6 Idem, Cronica armenilor din România. Partea VII. Anul 1551, p. 66. 
7 B. P. Hașdeu, Armenii în România (Partea I), p. 3. 
† Cronicarul desemnează Moldova prin Valahia, de altfel mulți autori armeni procedau la fel. Preotul Minas din Tocat în scrierea sa „Cânt de 
Jelire asupra Armenilor din țara Vlahilor” descrie într-o formă literară persecuțiile lui  Ștefan Rareș în Țara Moldovei. 
8 Mărturii armenești despre România. Extrase din „Cronica armenilor din Camenița”, Partea I (1430-1611). Cu o prefață de H. Dj. Siruni, 

București, Imprimeria Națională, 1936, p. 5. 
9 D. Dan, Etnii bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Ţiganii, p. 24.  
10 H. Dj. Siruni, Cronica armenilor din România. Partea VII. Anul 1551, p. 67. 
11 D. Dan, Etnii bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Ţiganii, p. 24; Idem, Armenii ortodocși din Bucovina, p. 33.  

http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=6889
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prin silă, ereticii” ce trăiau în Moldova, armenii pomenindu-se printre ei, fiind și „mai îndărătnici”.
1
 

Acelaș argument era adus și de Nicolae Iorga pentru care Ștefan, fiul lui Petru Vodă i-a prigonit pe 

armeni, acțiunea fiind provocată de „turcirea fratelui său Ilie”.
2
  

Ion Nistor remarcă că „nesocotitul și desfrânatul principe” Ștefan Rareș „în zelul său” credea că 

îi va putea sili pe armeni să se convertească la ortodoxie, „supunându-i la cele mai grele cazne”. Însăși 

actul avea să-i surprindă pe mulți deoarece „țările românești erau vestite pentru toleranța lor 

religioasă”. Armenii se bucurau de „protecția domnului, care respecta autonomia comunității lor 

naționale”.
3
  

Cercetătorul Virgil Pâslariuc a accentuat două aspecte importante ale prigoanei armenilor de 

către Ștefan Rareș. Primul ține de invocarea unui „păcat mai vechi, conform căruia armenii ar fi agenți 

ai Imperiului Otoman” în condițiile declanțării de către domn a unei puternice campanii antiturcești. 

Al doilea aspect, cel economic: Ștefan Rareș intrase în mari datorii pentru a obține scaunul țării, 

promițând și o majorare a tributului; înainte de plecare Iliași a strâns impozitele, inclusiv și de la 

categoriile sociale privilegiate, provocând astfel tulburări în societate; Ștefan nu putea recurge la noi 

colectări de impozite, risca să piardă sprijinul boierilor și clerului; opțiunea primirii unui împrumut 

extern decădea, deoarece relațiile cu vecinii erau tensionate; „Rămânea singura soluție – spolierea 

comunității eterogene, folosindu-se de valul xenofob care, de obicei, se augmentează în perioadele de 

tranziție”.
4
      

Coloniile armeneşti din Ţara Moldovei se bucurau de o viaţă diferită de „bazele sociale” 

existente în principat. Multiplele privilegii de ordin politic, economic, social și cultural de care se 

bucurau armenii în Țara Moldovei „îi făceau refractari la asimilare”.
5
 Imaginea iniţială a armenilor 

reprezenta de fapt imaginea Străinului. În epoca medievală paradigma de percepţie a Străinului se 

manifestă prin renunţarea la componenta etnică a străinului, dar, totodată delimitarea dintre „al 

Nostru” şi „Străin” este realizată după criteriul religios – creştini ortodocși vizavi de eterodocși.
6
 În 

acest sens sunt relevante judecățile privitoare „la celălalt” sau „străin”, provocând diverse reflexe: „de 

preferință sau de respingere, mânii, fobii sau filii”. Apariția mâniilor și fobiilor era explicată „prin 

viața posomorâtă și ascunsă a acestui popor”.
7
 În unele cazuri, reprezentările colective asupra 

„celuilalt” devin clișee „și sunt chiar mai tenace și mai persistente decât cunoașterea realității”.
8
 

Totodată imaginea Străinului sau a Celuilalt, în cazul nostru a armenilor, purtători ai unei culturi 

proprii, marcate de deprinderi și tradiții, de o mentalitate diferită de cea a băștinașilor, de fenomene 

socioeconomice străine, aduse din „ţinuturi îndepărtate”, nu poate fi pe deplin pozitivă, la fel nici pe 

deplin negativă, imaginea Străinului are o conotaţie ambivalentă.
9
 Dintre valorile străine ieșea în 

evidență vestimentația orientală, astfel atacurile contra portului oriental au constituit o parte 

componentă a persecutării armenilor. Urmează a fi nuanțate și diferențele de ordin lingvistic, astfel în 

Lemberg şi, în genere, în Polonia, armenii întrebuinţau, de la anul 1500, limba tătărască; aceasta era 

introdusă, mai târziu, şi în judecăţile din Galiţia şi chiar condica de decrete din Lemberg a fost scrisă, 

pentru armeni, de la anul 1630 până la anul 1641, în limba tătărească.
10

 Probabil și graiul tătărăsc al 

armenilor veniți în țară, cu treburi comerciale din Polonia, alimenta fobiile în cadrul anumitor grupuri 

de interese politice din principat. 

                                                           
1 A. D. Xenopol, Op. cit., p. 53.  
2 N. Iorga, Armenii și românii: O paralelă istorică, Extras din: „Analele Academiei Române”, Seria II, Tom XXXVI, „Memoriile secțiunii 

istorice”, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1913, p. 27. 
3 Ion I. Nistor, Op. cit., p. 384. 
4 V. Pâslariuc, Unele considerații privind prigoana armenilor în timpul lui Ștefan Vodă Rareș(1551-1552). În: „Conferința corpului didactico-

științific „Bilanțul activității științifice a USM în anii 2000-2002, 30 septembrie-6 octombrie 2003, Rezumatele comunicărilor, Științe 

socioumanistice”, Volumul II, Chișinău, CE USM, 2003, p. 146. 
5 Ibidem. 
6 О.С. Якушенкова, Образ чужого в гетеротопных пространствах фронтира, Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
кандидата философских наук, Астрахань, 2014, c. 13. // 

http://asu.edu.ru/images/File/dissertacii/dissovet21200912/Avtoreferat%20Yakushenkovoy.pdf [Accesat: 22.05.2016] 
7 B.P. Hașdeu, Istoria toleranței religioase în România, București, Editura Saeculum, Chișinău, Î.E.P. Știința, 1992, p. 53.  
8 L. Trenard, Méntalités et stereotypes. Voyageurs français en Italie au XVIIIe siécle. Congres international des sociétés savantes, Limoge, nr. 

1, 1978, p. 67; S. Nicoară, T. Nicoară, Mentalități colective și imaginar social, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană/Mesagerul, 1996, p. 

199-200. 
9 О.А. Довгополова, Амбивалентность как характеристика образа чужого, c. 26, 28. // 

http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2011/IJCR_01(2)_2011_Dovgopolova.pdf [Accesat: 22.05.2016] 
10 D. Dan, Etnii bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Ţiganii, p. 16. 

http://asu.edu.ru/images/File/dissertacii/dissovet21200912/Avtoreferat%20Yakushenkovoy.pdf
http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2011/IJCR_01(2)_2011_Dovgopolova.pdf
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Totuși, prigoana armenilor nu a fost totală, pe timpul domniei lui Ștefăniță cel Tânăr, în anul 

1521, „armeanul Christo Hanco (Hacic Hancoian) a clădit”, „pe un loc unde era mai înainte deja o 

biserică armenească din lemn, biserica Sf. Cruci, biserica parohială de azi, în mijlocul orașului 

Suceava, unde cum se zice, el era și înmormântat”. La fel, și în anul 1551, un armean înstărit pe nume 

Agopșin (Iacov) Vartan, edifica o biserică în Suceava, cunoscută ulterior drept Zamca, unde ctitorul 

menționat a și fost ulterior înmormântat.
1
 În plan politic, este semnificativă domnia lui Ioan Vodă cel 

Cumplit (1572-1574), fiul natural al lui Ștefăniță Vodă, mama sa fiind armeanca, soția unia Serpega. 

Originea armeană a domnitorului este confirmată în sursele narative și epistolare, inclusiv de către 

Grigore Ureche, Nicolae Costin, Bogdan Lăpușneanu.
2
  

Concluzionăm că problema toleranței și intoleranței față de comunitatea armenilor în Țara 

Moldovei pe parcursul secolului XVI include multiple componente de ordin istoric, politic, economic, 

confesional și cultural. Percepția generală a parcursului istoric românesc refelectă o atitudine 

predominat tolerantă față de minoritățile etnice și confesionale, în special față de comunitatea 

armenilor care se afla în Moldova de la originile principatului. Totuși, unele excepții în acest sens au 

fost oferite de către domnii Ștefăniță cel Tânăr și Ștefan Rareș care, din motive variate, au prigonit 

comunitatea armenilor din Țara Moldovei. Măsurile întreprinse de ei nu au puratat un caracter general, 

fiind și de o durată scurtă. Totodată, armenii au continuat edificarea unor biserici, restabilindu-și spre 

finele secolului starea materială prosperă, confirmată de călătorii străini. Prigoana armenilor a fost 

episodică, situația generala de toleranță revenind la normalitate, elocventă fiind în acest sens domnia 

lui Ioan Vodă cel Cumplit, supranumit Armeanul. 
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Abstract:  This article is about social journalism and information sources.The journalists who 

practicing social journalism must create a network of information sources very diverse, including: 

formal and informal, primary and secondary, direct and indirect, internal and external, physical and 

human, confidential, anonymous, etc. The social journalism objectives which are realized in the 

process of the mediation of social reality improve the variety of models of media actions 
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Jurnaliștii care mediatizează domeniul social, pentru a-și realiza pe deplin scopul propus, 

trebuie să-şi creeze o reţea de surse de informare foarte diverse, între care: oficiale şi neoficiale, 

primare şi secundare, directe şi indirecte, interne şi externe, fizice şi umane, confidenţiale, anonime 

etc. Diversitatea surselor, importanța lor pentru scriitura de presă, soliditatea și credibilitatea 

informației pe care o furnizează, gradul lor de implicare și interesele pe care le manifestă în raport cu 

problema mediatizată – toate conturează modele diferite de comportament jurnalistic. Pentru fiecare 

categorie de surse jurnaliştii adoptă diverse tipuri de comportament, tratamentul informaţiei primite 

fiind şi el unul diferit, mai ales din perspectiva gradului de credibilitate a acesteia. 

Cuvinte-cheie: realitate socială, instituţie de presă, jurnalist, sursă de informare, comportament 

jurnalistic, organizare relaţională, cadru acţional. 

 

În jurnalismul social, evenimentele, fenomenele, dar, mai ales, problemele sociale sunt tratate 

din mai multe perspective, fiind valorificate diverse aspecte ale lor, iar sursele de informare, 

tradiţional folosite la realizarea materialelor de presă pe acest domeniu, trebuie să fie variate, 

                                                           
1 Idem, Armenii ortodocși din Bucovina, p. 30. 
2 A. Nersesian, Armenii în istorie și cultură, București, Ararat, 2003, p. 113.  
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cuprinzătoare, din diferite sfere care, direct sau tangențial, au legătură cu aceste subiecte de reflecție. 

Domeniul în care activează actorii sociali, protagoniști ai materialelor jurnalistice, poate servi drept 

criteriu de clasificare a surselor de informare și de identificare a unor cadre de referință ale acestora, 

între care:  

Cadrul social: lideri de opinie ai grupurilor profesionale, comunitare, ai confesiunilor 

religioase; activişti ai organizaţiilor de apărare a drepturilor omului, angajatori şi angajaţi ai serviciilor 

sociale și din alte sfere de activitate socială, cercetători în domeniu etc.  

Cadrul administrativ: reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ministere de 

profil, instituții sociale etc. 

 Cadrul economic: manageri, directori de programe ai organizaţiilor finanţatoare ale 

programelor de prevenire și supraveghere a evoluției diverselor probleme sociale, angajatori şi 

angajaţi din toate sferele de activitate socială. 

Cadrul politic şi juridic: politicieni, judecători, avocaţi, specialişti în domeniul drepturilor 

omului, oficialităţi de la instituţiile de menţinere a ordinii şi legii etc. 

Cadrul intern: persoane care, nemijlocit, sunt afectate de o anumită problemă socială, persoane 

care, tangențial, se confruntă cu aceasta, persoane care suportă consecințele problemei sociale, 

familiile, rudele, prietenii acestora; lucrători medicali, psihologi, consilieri, asistenţi sociali ce 

contactează nemijlocit cu persoanele care trăiesc cu această problemă. 

Cadrul general: biblioteci, arhive, mass-media, Internetul. 

Jurnaliștii care mediatizează domeniul social, pentru a-și realiza pe deplin scopul propus, 

trebuie să-şi creeze o reţea foarte diversă de surse de informare. Sursele pot fi de diferite tipuri, între 

care: oficiale şi neoficiale, primare şi secundare, directe şi indirecte, interne şi externe, fizice şi umane, 

confidenţiale, anonime etc., iar tehnicile de relaționare pe care le stabilesc jurnaliștii cu acestea diferă 

în funcţie de tipul lor. Diversitatea surselor, importanța lor pentru scriitura de presă, soliditatea și 

credibilitatea informației pe care o furnizează, gradul lor de implicare și interesele pe care le manifestă 

în raport cu problema mediatizată – toate conturează modele diferite de comportament jurnalistic. 

Pentru fiecare dintre categoriile de surse expuse mai sus jurnaliştii adoptă diverse tipuri de 

comportament, tratamentul informaţiei primite fiind şi el unul diferit, mai ales din perspectiva gradului 

de credibilitate a acesteia. 

În jurnalismul social nu există o metodă generală de colectare a informaţiilor, or, documentarea, 

observaţia directă, intervievarea – etape ale procesului de colectare a informațiilor – diferă de la caz la 

caz şi depind de tipul evenimentului reflectat, precum şi de pregătirea generală, iniţierea în problemă, 

stilul şi capacitatea profesională a jurnalistului. Metodele de documentare sunt diferite şi se raportează, 

în primul rând, la forma de expresie și la tipul de material realizat, precum şi la parametrul temporal al 

evenimentului. În cazul unui eveniment neașteptat, întâmplător, documentarea se face în ritm rapid, 

jurnalistul utilizând, în temei, sursele-rezerve. Evenimentele „fierbinţi” necesită o operativitate sporită 

de reflectare şi nu lasă timp pentru o documentare fundamentală. Insuficienţa documentării îl face pe 

jurnalist să fie mai activ, mai insistent în timpul desfăşurării nemijlocite a evenimentului şi să 

exploateze din plin metodele observației directe şi a intervievării, aplicate la faţa locului. 

Organizarea relaţională se efectuează conform schemei clasice de definire a ţintelor. Sursele-

ţintă ale jurnaliştilor pot fi:  

- indivizii sociali și grupurile sociale care sunt actorii primi sau cei secunzi ai evenimentului sau 

fenomenului; 

- factorii de decizie responsabili pentru: domeniul în care se manifestă fenomenul sau se 

produce evenimentul, conceperea și implementarea strategiilor de reducere a impactului acestora, 

soluționarea problemelor sociale existente;  

- administrația publică centrală sau locală responsabilă de executarea deciziilor și de realizarea 

programelor, proiectelor naționale pe domeniul social; 

- reprezentanții  societății civile; 

- experții naționali și internaționali. 

Relația jurnalist – sursă de informare se bazează pe încrederea reciprocă între acești actori. 

Încrederea sursei în corectitudinea jurnalistului se formează în timp, dar constituie o condiție a 

succesului acestuia. „Încetul cu încetul, sursele vor învăța să aibă încredere în tine”, de aceea „obiceiul 
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de a suna sau a face vizite în mod regulat, atunci când acest lucru este posibil, este o practică prețioasă, 

ca și aceea de a nu deranja fără rost”.
1
  

Relațiile pe care le stabilesc jurnaliștii în procesul de abordare a realității sociale impun diverse 

tipuri de comportamente profesionale, care sunt direct proporționale cu tipul de surse contactate. Din 

această perspectivă, relațiile jurnaliștilor cu sursele pot fi divizate simbolic în: relații oficiale și 

neoficiale. Sursele neoficiale solicită jurnalistului un comportament mai lejer, relațiile dinte acești doi 

actori purtând un caracter neoficial, informal, spontan și adesea paternalist. Aceste relații generează 

asemenea atitudini comportamental-profesionale, deoarece sursele neoficiale sunt vulnerabile și în 

raport cu factorii de decizie, și cu semenii lor, și cu grupul social din care fac parte, precum și cu alte 

grupuri comunitare care coexistă în același areal. Dar, indiferent de situație, acest gen de relații trebuie 

să se încadreze în standardele profesionale și în normele morale ale societății. Modelul de 

comportament paternalist presupune, pe de o parte, abordarea problemei mediatizate din perspectiva și 

prin prisma trăirilor sentimentelor omului simplu, iar, pe de altă parte, protejarea, în caz de necesitate, 

a personajelor materialelor jurnalistice. Protecția presupune evitarea publicării informațiilor 

factologice, veridice, care pot dăuna în mod semnificativ vieții personajului și a celor apropiați lui – 

familiei, rudelor, prietenilor, colegilor etc. Din aceste considerente, în materialele care reflectă, de 

exemplu, problema criminalității prin prisma unei persoane concrete, numele real al protagonistului 

este înlocuit cu un nume fictiv. O atenție sporită necesită modul de abordare a acestor probleme până 

în momentul deciziei instanțelor de judecată, or, catalogarea personajului sau punerea lui într-o lumină 

negativă poate dăuna, pe de o parte, reputației acestuia și familiei lui, iar, pe de altă parte, poate forma 

o anumită atitudine socială și opinie publică care, la rândul ei, poate influența decizia finală a instanței 

de judecată.  

Sursele de informare care se confruntă cu o problemă socială colaborează dezinteresat cu presa 

și nu au intenţia să manipuleze. Ele sunt deschise şi, de obicei, acceptă uşor să expună faptele şi să se 

dea cu părerea asupra situaţiei, fapt determinat de credibilitatea mass-mediei, or, în cele mai dese 

cazuri, presa este văzută ca un factor de soluţionare a problemelor sociale. Cu toate acestea, verificarea 

informațiilor obținute de la această categorie de surse este absolut necesară, pentru că, de obicei, ele au 

un caracter subiectiv, dat fiind faptul că sunt trecute prin trăirile personale ale surselor de informare şi 

prin viziunea lor asupra lucrurilor. Orice „sursă vie”, chiar dacă este martor ocular, furnizează doar o 

copie a evenimentului, nu şi originalul lui, de aceea se impune necesitatea colectării informaţiilor din 

cât mai multe surse posibile şi confruntarea sau încrucişarea acestora. În raport cu acest tip de surse de 

informare, reporterul are trei obligaţii generale: de identificare, de selecţie și de susţinere.  

Jurnaliștii susțin și încurajează comunicarea surselor neoficiale prin caracterul deschis al 

acţiunilor lor, declinându-şi calitatea profesională şi menţionând din start scopul, aşteptările lor și tema 

materialului pe care îl pregătesc. În virtutea faptului că psihicul persoanelor afectate de problemele 

sociale este foarte fragil, jurnaliştii le tratează cu acurateţe și inițiază discuția pe un ton înţelegător şi 

corect, din start explicându-le faptul că informaţiile solicitate sunt foarte importante pentru 

soluţionarea problemelor cu care ele se confruntă şi că acestea vor fi puse în circuit spre binele întregii 

societăţi. Dacă colectarea informaţiei vizează problemele sociale, gen: traficul de fiinţe umane, 

prostituţia, HIV/SIDA etc., jurnalistul este obligat să preîntâmpine sursele despre riscurile la care se 

pot expune în cazul în care îşi dezvăluie identitatea, or, există multe situaţii când cei care şi-au făcut 

public statutul de seropozitivi, de exemplu, au fost ostracizaţi şi au suferit repercusiuni sociale.  

Uneori, din anumite motive, de cele mai multe ori întemeiate (frica să nu fie etichetate, 

marginalizate, excluse din comunitate, învinuite sau dispreţuite de societate etc.), acest tip de surse 

refuză să comunice cu jurnaliștii. Respectarea deciziei sursei de a furniza sau nu informații este o 

condiție de principiu în jurnalismul social. Dreptul la intimitate şi confidenţialitate îl are oricare 

subiect din această categorie, de aceea stabilirea și punerea de comun acord cu intervievații a modului 

în care va decurge discuția, „on the record/off the record”, este foarte importantă.  

Informaţia oferită în condiţii de confidenţialitate nu trebuie retransmisă, iar jurnalistul este 

obligat să păstreze în taină identitatea ei – principiu stipulat în toate codurile deontologie 

internaționale, naționale sau locale. Sh. Wheeler susține că păstrarea confidențialității și a secretului 

                                                           
1 Presa scrisă. O introducere critică. Coordonator Keeble R. Iași: Polirom, 2009, p. 82. 384 p.  
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este o regulă generală care poate fi încălcată doar dacă jurnalistul este gata să suporte consecințele – 

pierderea sursei. „Pe termen scurt poți obține un articol, dar, pe termen lung, vei pierde încrederea și 

ajutorul unei surse. Și chiar dacă nu ți se pare important când lucrezi la un ziar mare și nu crezi că ai 

putea să te întâlnești din nou cu acea persoană, pentru un jurnalist din presa locală, unde cercul de 

contacte este cu mult mai redus, un astfel de comportament este echivalent cu o condamnare la moarte. 

În plus, este un comportament neprofesionist.”
1
  

Sursele confidenţiale joacă un rol important în procesul documentării, or, ele, de obicei, oferă 

aşa-numita „informaţie ascunsă”, pe care sursele oficiale o deţin, dar nu se grăbesc s-o facă publică. 

Cu toate acestea, pentru evitarea riscului de a pune în circuit informații false sau trunchiate, verificarea 

informaţiei din sursele confidenţiale este obligatorie. 

La fel de importante se prezintă a fi relațiile pe care le stabilesc jurnaliștii cu sursele care se 

încadrează în categoria celor oficiale. Activitățile profesionale ale jurnaliștilor în raport cu anumite 

evenimente, gen: briefinguri, conferințe de presă, prezentări oficiale de proiecte, programe, produse 

etc. implică comunicarea oficială și intervievarea oficialităților de diferite niveluri – de la secretarii de 

presă până la președinții de guvern și de țară. Desigur, relaționarea în cadrul activităților oficiale este 

influențată de anumite norme și reglementări, uneori extrem de rigide, privind ținuta vestimentară, 

limbajul, poziționarea în raport cu oficialitatea, modalitatea de formulare a întrebărilor sau unghiul de 

fotografiere a factorilor de decizie. De menționat faptul că noțiunea de „loc pentru presă” în cadrul 

ceremoniilor oficiale există aproape peste tot în lume.  

Instituțiile sociale și factorii de decizie responsabili pentru soluționarea unei probleme sociale 

au o valoare incontestabilă pentru jurnalismul social, or, calitatea materialelor în care sunt reflectate 

variate aspecte ale realității sociale depinde, într-o oarecare măsură, de deschiderea acestora pentru 

reprezentații mass-mediei și de disponibilitatea lor de a furniza informații de calitate care corespund 

situaţiei reale din domeniu. Jurnaliștii îşi concentrează atenţia pe programele, proiectele pe care 

oficialitățile le concep pentru ameliorarea situaţiilor şi pe acțiunile concrete pe care ei le întreprind 

pentru implementarea proiectelor și soluţionarea problemelor sociale. Relaţiile pe care le stabilesc 

jurnaliştii cu factorii de decizie sunt de natură obiectivă, or, ele sunt absolut necesare pentru procesul 

de creaţie. Cu toate acestea, relaţia dintre jurnalişti şi factorii de decizie are un caracter divers și chiar 

ambiguu. Între mass-media și sursele oficiale, indiferent de tipul de organizare socială în care acești 

doi actori coabitează, există tensiuni conceptuale generate de înțelegerea diferită a noțiunii de 

informație publică și a efectelor pe care le produce aceasta asupra sănătății organismului social. În 

principiu, modelul democratic, bazându-se pe investiţia de încredere, presupune faptul că instituţiile 

statului sunt obligate să lucreze transparent, garantând jurnaliștilor liberul acces la informaţiile de 

interes public. Liberul acces al jurnaliștilor la informaţiile de interes public nu este un simplu principiu 

constituţional, detașat ori detaşabil din sistemul comportamental general al statului, or, acesta 

determină, la nivelul legilor țării, un comportament coerent și unitar al instituţiilor sociale față de 

cetăţean fie el reprezentat de sine însuși, fie reprezentat de mass-media. Ideea că aceşti doi actori sunt 

adversari şi nu pot avea încredere unul în altul nu are niciun temei. Strategia de alianţă este de un real 

folos atât jurnalistului, cât şi factorilor de decizie, pentru că primul obţine toată informaţia solicitată, 

câştigând astfel timp, or, el nu va trebui să caute alte surse şi posibilităţi de documentare, ci doar va 

verifica informațiile primite, iar cel de-al doilea obţine încrederea din partea presei, reducând 

presiunile mediatice. Th. Libaert susţine că jurnaliştii care îşi cunosc interlocutorul vor avea mai puţin 

reflexul de îndoială sistemică sau chiar de folosire emoţională a evenimentului.
2
 Comportamentul 

jurnalistic în raport cu factorii de decizie are un caracter permanent, insistent și reiese din activitățile 

de bază pe care jurnaliștii le realizează în raport cu aceștia: cele de monitorizare și de evaluare a 

acțiunilor.  

Relaţia jurnalist – factori de decizie este influențată de reacţia standardizată a oficialităţilor şi de 

reflexul acestora de a-și justifica orice acțiune şi de a liniști publicul. În acest scop, factorii de decizie, 

de obicei, evită să expună situaţia reală, furnizând doar acele date care, în nici un fel, nu pot afecta 

imaginea lor, în particular, şi a instituţiei pe care o reprezintă, în general. Sursele din această categorie 

nu refuză niciodată în mod direct să ofere jurnaliștilor informaţii, ba, din contra, caută cât mai multe 

                                                           
1 Presa scrisă. O introducere critică. Coordonator Keeble R. Iași: Polirom, 2009, p. 87. 384 p. 
2 Libaert Th. Comunicarea de criză. București: C. H. Beck, 2008, p. 41. 120 p. 
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prilejuri de a îi contacta, dar informațiile factologice furnizate de ei nu întotdeauna sunt de calitate, or, 

deseori nu corespund realităţii. De obicei, aceştia îşi pregătesc din timp materialul, „curăţându-l” şi 

redactându-l în conformitate cu interesele lor de moment, prin aceasta încercând să sustragă atenţia 

jurnaliştilor de la aspectele negative reale ale situaţiei şi să-i manipuleze, în scopul evitării unor reacţii 

potenţiale nedorite ale societăţii, generate de efectele materialelor jurnalistice. Acest lucru impune un 

comportament jurnalistic precaut-insistent, care presupune, pe de o parte, insistența jurnaliștilor de a 

obține toată informația pe care trebuie s-o cunoască societatea în raport cu problema socială 

mediatizată, pe de altă parte, verificarea permanentă a informației obținute. „În relațiile pe care le 

menține cu autoritățile publice (…) în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale profesionale, jurnalistul 

trebuie să evite orice raport care ar putea să-i afecteze independența sau imparțialitatea.”
1
  

Merită să pomenim aici şi despre cadrul relaţional al jurnaliştilor cu comunicatorii – persoane 

împuternicite cu drepturi de a furniza informaţii despre activitățile instituțiilor sociale. Purtătorii de 

cuvânt şi responsabilii pentru relaţiile cu publicul sunt surse importante în procesul de mediatizare a 

realității sociale, or, anume ei, în numele instituţiei pe care o reprezintă, fac publice informaţiile pe 

care le solicită presa. Comunicatorii, la fel ca factorii de decizie, tind să liniştească agitaţia şi 

tulburările şi să-şi justifice acţiunile, de aceea jurnaliștii adoptă același tip de comportament jurnalistic 

– precaut-insistent. 

Relaţiile colegiale între jurnalişti şi comunicatori sunt o raritate, pentru că primul reflex al 

comunicatorilor este de a evita difuzarea informaţiei despre starea reală a lucrurilor, iar jurnaliştii, 

conştienţi de interesele comunicatorilor, caută să găsească surse de alternativă, capabile să infirme sau 

să confirme informaţiile oficiale. Refuzul comunicatorilor de a furniza toată gama de informații 

determină jurnaliștii să opereze cu informaţii din alte surse, şi, deseori, cu atitudini autoreferenţiale. 

Verificarea informației oficiale se face prin încrucișarea ei cu informațiile parvenite din surse de 

alternativă, deseori neoficiale, informale. Coliziunea dintre informația oficială și cea neoficială este în 

măsură să scoată la suprafață adevărul, dar tocmai acest moment deranjează cel mai mult sursele 

oficiale și poate genera conflicte între jurnaliști și comunicatori, între jurnaliști și factorii de decizie. 

Confruntarea între jurnalist și intervievat, care are drept scop provocarea interlocutorului pentru a 

obține informația pe care acesta o deține, dar evită să o facă publică, justifică întrebările neașteptate de 

o manieră combatantă în raport cu sursele oficiale. Aşadar, din moment ce relaţiile surselor din această 

categorie cu mass-media poartă un caracter interesat, verificarea informaţiei survenite de la ele este 

absolut obligatorie.  

Relaţia jurnalist – experți (ultimii pot face parte atât din categoria surselor oficiale, cât și din 

categoria celor neoficiale) impune o altă relație comportamentală și comunicațională. Tipul de 

comportament pe care îl adoptă jurnaliștii în raport cu experții, în categoria cărora se includ, de obicei, 

persoanele publice sau profesioniştii în domeniu, este comportamentul jurnalistic neutru. Experții sunt 

antrenaţi în materialele de presă graţie competenţelor lor profesionale și au legitimitatea de a interveni 

în situaţii ambigue și de forță majoră. Informaţiile factologice furnizate de către experți pot servi drept 

argument într-o analiză de presă, punct de pornire pentru unele investigații ample de presă sau sursă de 

alternativă, necesară pentru verificarea informațiilor furnizate de către factorii de decizie sau purtătorii 

de cuvânt etc. Opiniile şi comentariile lor asigură fiabilitatea informaţiei şi creşterea credibilităţii 

materialelor jurnalistice. Cu toate acestea, experții interni care fac parte din diverse instituții de stat pot 

fi condiționați să furnizeze un anumit tip de informație care ar confirma cele afirmate de factorii de 

decizie. Experții care fac parte din ONG-urile autohtone pot avea și ei anumite interese în raport cu 

problema abordată (de exemplu, de a obține finanțare sau de a spori finanțarea pe acest domeniu), fapt 

care, de asemenea, poate influența calitatea expertizei realizate. Mai credibile se prezintă a fi 

expertizele externe, realizate de instituțiile externe și companiile internaționale.  

Așadar, sursele oficiale pot fi şi trebuie tratate altfel decât cele neoficiale. Or, dacă sursele 

neoficiale trebuie descătuşate şi predispuse spre discuţie, cele oficiale pot fi contactate fără prea mare 

pregătire psihologică, pentru că misiunea lor tocmai este de a furniza informaţia solicitată. Astfel, 

caracterul relațional al acțiunii sociale în comunicarea mediatică reiese din interacțiunea între 

comportamentul jurnalistului și conduitele altor actori care devin obiectul acțiunii lui profesionale. 

Strategiile, tehnicile și tacticile de relaționare cu sursele necesare pentru mediatizarea realității sociale 

                                                           
1 Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Chișinău: API, 2011. 11 p. 
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sunt foarte diferite și rezultă din predispoziția sursei de a contacta cu jurnalistul, tipul, statutul, 

ponderea și gradul ei de implicare în evenimentul sau în problema care constituie subiectul de reflecție 

a jurnalistului.  

 

 

 

РЕСУРС ВОЛОНТЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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Abstract: The article deals with the theoretical basis and experience of using the potential of 

volunteering in maintaining the professional training in higher educational institutions. The article 

studies the tendencies and techniques of using the resources of volunteering in the educational process 

in higher educational institutions, their influence on the students’ personality and professional 

development. 

Keywords: volunteer, volunteering, students’ professional training. 

 

В настоящее время большую роль в развитии волонтерской добровольческой 

деятельности играет студенческая молодежь. Среди студенческой молодежи возникают и 

развиваются различные волонтерские сообщества, организации и движения. Важность  

волонтерской деятельности признана и на государственном уровне, что подтверждается 

законодательными документами. Так в частности закон Республики Молдова «О волонтерстве» 

определяет волонтерство как добровольное участие в предоставлении услуг, знаний и умений 

или в труде в области общественной пользы по собственной инициативе.  

В этой связи профессиональная подготовка кадров не может осуществляться без учета 

изменений в социальной сфере (рост общественных организаций, волонтерского движения, 

гражданских инициатив и т.д.). 

Достижение цели качественного профессионального образования требует поиска 

дополнительных ресурсов, которые выступают как часть образовательных технологий. И в 

качестве такого  ресурса можно рассматривать волонтерство/добровольчество студентов. В то 

же время, организуя профессиональную подготовку специалистов - необходимо создавать 

условия, при которых волонтерская деятельность будет являться ресурсом личностно-

профессионального развития. Таковыми являются насыщение  предметов  специальных и 

общепрофессиональных дисциплин смыслами волонтерской деятельности; изменение 

характера содержания и организации учебных практик студентов; организация волонтерского 

сообщества единомышленников, объединенного общим смыслом, возможностью осуществлять 

социально значимую деятельность в вузе.  

Согласно   исследованиям (Г.П. Бодренкова, В.Г. Бочарова, И.Е. Городецкой, Л.К. 

Иванова, В.В. Митрофаненко, Н.С. Морова, П.Д. Павленок, А.А. Сафина, Е.И. Холостовой и 

др). вовлечение будущих специалистов в практическую деятельность, максимально 

приближенную к осваиваемой профессии раскрываются потенциалом волонтерской 

(добровольческой) деятельности студентов. Анализ исследований показывает, что участие в 

добровольческом волонтерском движении выполняет особую роль в формировании 

профессиональной направленности современных студентов, повышении их профессионально 

деловой культуры.  

Включая  в педагогический процесс ресурс волонтерства, преподаватели создают 

развивающую среду, помогают студентам освоить новые способы поведения, изменить 

отношение к детям, пожилым людям, инвалидам, друг другу. Волонтерская деятельность 

развивает продуктивное творческое мышление, коммуникативную компетентность. Участие 

студентов в волонтерских акциях и проектах помогает им приобрести опыт, связанный с 

организацией коллективной творческой деятельности. Это способствует практическому 

проявлению и развитию таких профессионально необходимых качеств личности, как 

толерантность, эмпатия, рефлексивность.    
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В связи с этим волонтерская (добровольческая) деятельность, осуществляемая в учебном 

заведении, часто становится тем самым соединяющим звеном между теорией и практикой в 

процессе обучения студентов. Включение будущих специалистов в волонтерскую деятельность 

во время подготовки в вузе способствует развитию активной профессиональной позиции, 

адаптации к специфике работы в рамках будущей профессии, а также освоению 

профессиональных ценностей на практике. Отметим, что волонтерство может выступать не 

только как дополнительный ресурс образовательных технологий, но и компонент 

воспитательной деятельности в вузе. Так  волонтерская деятельность  является одним из 

средств развития гражданских качеств у студентов, формирующая гуманистические идеалы и 

чувство социальной ответственности.   

Волонтерская деятельность на факультете национальной культуры Комратского 

государственного университета существует с 2013 года с момента  создания студенческого 

сообщества «Теплые ладони». Данная работа стала осуществляться в связи с необходимостью 

оказания   помощи различным незащищенным категориям населения. За весь период работы  

было реализовано – 7 социальных акций, в которых принимали активное участие, как 

преподаватели, так и студенты  факультета национальной культуры, которые выступали в 

качестве волонтеров   

Волонтерскую деятельность осуществляют студенты различных специальностей 

(«Социальная защита», «Педагогика начального образования и дошкольная педагогика», 

«Музыка» и др.)  добровольно изъявивших желание в свободное от учебы время участвовать в 

творческой, социально значимой деятельности. 

О деятельности этого сообщества можно узнать на сайте Комратского государственного 

университета (http://www.kdu.md), где публикуются материалы о проведенных 

добровольческих акциях. Проанализировав отчетные материалы на сайте КГУ о прошедших 

акциях можно сказать, что волонтеры отдают предпочтение социально-ориентированным 

акциям (поездкам в школу-интернат, в реабилитационные центры для детей с ограниченными 

возможностями, посещение дома престарелых). Примером таких акций волонтеров КГУ 

является посещение реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями. 

Студенты общаются с ребятами, и каждый раз учат их чему-то новому (рисовать, играть, 

читают им). Включаются в деятельность центров, оказывая всяческую помощь сотрудникам в 

организации деятельности для детей. В преддверии новогодних и Рождественских праздников 

студенты активно проявляют себя в проведении  благотворительной акции «Давайте делать 

добро вместе» в помощь   детям  из школы-интернат. Важной и значимой для волонтеров 

сообщества является работа по оказанию помощи одиноким пожилым людям. Ежегодно в 

образовательном учреждении организуется акция «Из добрых рук с любовью», проводимой   в 

рамках празднования дня пожилого человека. Посещение студентами дома престарелых стало  

не только доброй  традицией, но и возможностью исполнить долг любви и поддержки  

пожилых людей. За небольшой промежуток времени члены сообщества уже сделали первые 

шаги - проведено семь социальных акций, рука помощи  протянута: есть результаты и успехи, 

полны планов на будущее. Ребята, пришедшие по зову сердца, не останавливаются на 

достигнутом, они ищут новые формы работы со своим сверстниками для расширения 

волонтерского движения. 

Таким образом,   волонтерская деятельность  дает возможность студенту проявить и 

зарекомендовать себя с лучшей стороны, апробировать свои умения, развить компетенции в 

разных сферах деятельности, определиться с выбором жизненного пути и своей будущей 

профессиональной карьеры. Среди студентов-волонтеров был проведен опрос с целью 

изучения мотивации осуществления добровольческой деятельности студентами-волонтёрами. 

Как показывают данные проведенного социологического опроса, студенты-волонтёры 

включаются  в волонтерскую деятельность по различным  причинам:   

 «самореализации» ( 22% опрошенных) 

 « развитие специальных навыков и знаний» ( 30% опрошенных) 

 «возможность практики по специальности» (14% опрошенных) 

 «возможность установления деловых связей и личных контактов»    (20% опрошенных) 

 «бескорыстное желание помочь» (22 % опрошенных)                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Другими словами студентам волонтерская деятельность дает возможность      

самореализации,  установления деловых связей  и основной мотив опрошенных бескорыстное 

желание помочь. 

Опрошенные студенты единогласно ответили, что волонтёрство способствует 

дальнейшему продвижению и карьерному росту. И это так, волонтёры приобретают много 

полезного для себя, так например, уникальный опыт. Новые, зачастую, уникальные навыки и 

умения, которые они приобретают, выделяют их личность, показывает их 

конкурентоспособность и, несомненно, это способствуют карьерному росту в своей основной 

профессии. 

Участвуя в волонтерской деятельности, молодые люди как было сказано выше, имеют 

возможность установления деловых связей и личных контактов через знакомство с различными 

учреждениями. Опрошенные волонтёры познакомились с такими организациями как: 

Молодёжная волонтёрская организация М-Лига в городе Комрат; Молодежный ресурсный 

центр "DACIA" в Сороках; дом престарелых города Комрат; ресурсные центры в селе Кирсово, 

Конгазе, Комрате и др.  

В процессе исследования были выделены основные потребности молодых людей, 

которые успешно реализуются в рамках волонтерской деятельности, такие как потребность в 

общении. Большинство молодежных волонтерских акций и проектов - это массовые 

мероприятия, организованные группой волонтеров. В компании единомышленников студентам 

интересно работать, у них «расширяется круг общения»; 

- стать внимательнее к людям, быть нужным другому человеку. Волонтерство позволяет 

ощутить свою полезность. Это может быть серьезным мотивом для   молодых людей: «я очень 

необходим, во мне нуждаются другие люди; эти незнакомые ранее, возможно разного возраста 

и пола, представители разных национальностей и религий, люди считают меня полезным». 

Такие переживания обладают несомненной ценностью для самоопределяющейся личности;  

- опыт волонтёрской деятельности научил физическому труду (что немало важно в 

настоящее время) - сажать деревья, копать, красить скамейки; 

- волонтерский опыт помог студентам в поиске работы; 

Анализ волонтерской практики показал, что организация и участие в волонтерской 

деятельности способствует развитию у молодых людей таких личностных качеств, как 

уверенность, ответственность, доброжелательность, бесконфликтность, эмпатия, 

толерантность. 

Так же наблюдается динамика и в развитии творческого потенциала, гибкости и 

нормативности поведения, увеличивается потребность молодых людей в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Таким образом, для молодежи волонтерская деятельность становится не только способом 

проведения свободного времени, самореализации и возможностью стать социально-полезным 

для общества, но и стимулированием будущих специалистов к профессиональному росту и 

развитию. 

Из выше сказанного следует, что волонтерство выступает не только как ресурс 

профессиональной подготовки будущих специалистов, но и как возможность социального 

служения, оказания добровольной и бескорыстной помощи различным категориям детей и 

взрослых. В волонтерской деятельности у человека формируются представления, идеи, цели и 

ценности, через которые молодые люди характеризует самого себя и намечает перспективы 

собственного развития. 

В заключении хотелось бы  отметить, что волонтерская деятельность является 

эффективным ресурсом личностно-профессионального развития будущих молодых 

специалистов, также  способом организации воспитательного процесса в студенческой среде. 

Сталкиваясь с чужими проблемами и бедами, студент испытывает чувство сострадания, 

уважения и сопереживает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В процессе 

оказания посильной помощи нуждающимся, он проявляется как личность, как человек, 

способный влиять на окружающий его мир. 
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Atelierul VII. ȘTIINȚE FILOLOGICE 
 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

 

 

ASPECTE LEXICO-SEMANTICE ALE ÎMPRUMUTURILOR ENGLEZEȘTI 

 

AXENTII Victor, doctor, conferenţiar universitar,  

MATOȘINA Nadejda, lector universitar, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: The process of borrowing words and their adaptation to language systems are 

elements that enrich greatly national language fund and contribute immensely to enrichment and 

nuancing of the vocabulary. Throughout the history Romanian language suffered various influences 

(Slavonic, Turkish, Russian, French, English) which manifested differently, some of them were 

accepted either with enthusiasm or with reluctance. 

Massive penetration of English loan words in Romanian language is a topical phenomenon of 

the last century. The number of these words increases in a very rapid way. 

According to our opinion there is no reason to consider the phenomenon as a threat to our 

language if we take into account certain factors. However, the main function of a language is efficient 

communication, but we can’t communicate effectively having a poor vocabulary. 

 

O contribuţie valoroasă la îmbogăţirea şi nuanţarea limbajului o are procesul de împrumut al 

cuvintelor noi şi adaptarea acestora la sistemele limbii. De-a lungul istoriei, limba română a suferit 

diverse influenţe (slavonă, turcă, rusă, franceză, engleza) care s-au manifestat în mod diferit şi care au 

fost acceptate fie cu entuziasm, fie cu reticenţă. 

Tema articolului nostru nu reprezintă o noutate. Ea a mai constituit obiectul de studiu al unor 

diverse cercetări – individuale sau colective – care au fost realizate de către anglicişti şi românişti şi 

care au vizat anumite aspecte legate de influenţa limbii engleze asupra limbii române. Sunt foarte 

interesante în acest sens cercetările realizate de valoroşii lingviști Mioara Avram, Adriana Stoichiţoiu- 

Ichim,Georgeta Ciobanu, Theodor Hristea şi alţii. 

Este un fenomen de actualitate pătrunderea masivă a anglicismelor în limba română în ultimul 

timp, număr care continuă să crească într-un mod foarte rapid.  

La fel de adevărat însă este și faptul că unii vorbitori exagerează rolul anglicismelor în discursul 

lor și le utilizează foarte des. Un rol important în extinderea acestui fenomen îl are mass-media, care 

după cum bine ştim reprezintă un important factor cultural-educativ. Pentru alții, fenomenul utilizării 

anglicismelor este considerat în general unul abuziv care ar trebui să ne îngrijoreze. 

E de remarcat că influenţa engleză are repercusiuni nu doar asupra limbii române, ci și asupra 

majorității limbilor europene – fenomen internaţional numit și globalizarea lingvistică. Ca şi în 

celelalte ţări, şi la noi persistă unele păreri care critică împrumutul de cuvinte englezeşti motivând că 

ar putea deveni un pericol pentru integritatea limbii române. 

Deși fenomenul e vădit pronunțat,  nu avem motive să-l considerăm  ca fiind un pericol pentru 

limba română. Or, funcția principală a limbii este comunicarea eficientă, însă nu putem comunica 

eficient având un vocabular sărac. Scopul nostru este să utilizăm un vocabular cât mai variat şi mai 

bogat. Atunci când un cuvânt englezesc își găsește drumul său într-o altă limbă, de regulă, el păstrează 

doar una sau câteva din semnificațiile individuale. După ce procesul de împrumut a avut loc, cuvântul 

poate pierde sau modifica sensul său, sau să dezvolte sensuri noi în limba receptor. Împrumuturile 

sunt, în general eligibile pentru același tip de modificări semantice precum cuvinte native, adică e 

vorba de extindere metonimică, schimbare metaforică, extensie polisemantică, sau pierderea unui sens, 

dacă termenul era polisemantic. 
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De asemenea, sunt posibile schimbări în stilul sau conotația împrumutului. Prin urmare, cel 

puțin în teorie, trebuie să discernem că în procesul de pătrundere a împrumuturilor într-o limbă 

oarecare, și în  procesele ulterioare, când cuvântul nou suferă modificări de adaptare, atunci sensul 

englez original poate deveni neînțeles.  

Privit din perspectiva semanticii, procesul de asimilare sugerează ordonarea anglicismelor în 

categorii diferite. Astfel, în conformitate cu afirmațiile unor lingviști,
1
 există mai multe etape de 

asimilare: 

- termenii care încă sunt considerați străini (sau „outsideri”), de exemplu, promotion, 

promoțional; 

- termenii sunt încă în proces de adaptare și cele adaptate deja / elemente lexicale acceptate, de 

exemplu: public relations, consulting, engineering; 

- cuvintele care au fost împrumutate și complet legitimate de limba româna, de exemplu: cash, 

clearing, sponsorizare
2
. 

În procesul de adaptare semantică, primul pas este traducerea termenilor străini, care își fac loc 

în limba română. Bunăoară, astfel de cuvinte: closing price („preţ de închidere”), spread („o îmbinare 

a două contracte opuse”) , strategia win-win (“câştig-câştig”),  dead-lock  („impasuri”), hardship 

 (“clauza de impreviziune”), operaţiuni“spot” (“la disponibil”), package deal (“negocierile pachet”), 

unde traducerea este practic explicativă și sunt utilizate în condiții deosebit / strict specializate, care 

sunt în proces de definire în text, de exemplu: „relaţii publice” (for public relations – care ar trebui de 

fapt să fie considerat ca „relații cu publicul”). 

Ca variantă de traducere poate fi utilizată explicația sinonimică, ca în: brokeri (misiți, samsari, 

curtieri) etc. 

Când traducerea se face literalmente, pot apărea cazuri de ambiguitate sau de inerție stilistică, de 

exemplu, „furtuna creierelor”, ca o redare absurdă de brainstorming (pentru care cea mai bună 

variantă posibilă este, desigur, asalt de idei / metoda asaltului de idei). În mod evident, astfel de 

traduceri neglijente trebuie evitate. 

E de remarcat că aspecte mai puţin studiate sunt cele semantice şi calcurile gramaticale
3
. 

Aspectele semantice sunt relevate de A. Stoichiţoiu, Ş. Iliescu ş.a., în articole şi emisiuni de radio şi de 

televiziune. Autorii s-au referit,  mai ales, la două fenomene:  a. pleonasmul (de tipul bord de 

conducere, conducere managerială, hit de succes, mijloace (de) mass-media sau mijloace media, 

publicitate de reclamă sau reclamă publicitară, summit la vârf) şi b. sensurile noi explicabile prin 

categoria „falşilor prieteni” sau a „rudelor înşelătoare”. Acestea din urmă sunt numeroase la diverse 

părţi de vorbire; de exemplu, la substantive: audienţă „public, auditoriu” („declaraţia a fost făcută unei 

audienţe formate din tineri” ADEV. 1996, nr. 2003, 1/1), oportunitate „şansă, posibilitate, ocazie” 

(„numeroase oportunităţi de cooperare” ROM. LIB.1994
4
,nr. 1267, 8/3; „o oportunitate unică” 

VOCEA ROM. Ш, 1995, nr. 360, 5/1), rezoluţie „fermitate”, suport „sprijin, susţinere” („Programul 

îşi propune să acorde suport financiar de conectare la Internet ROM. LIB. 1997, nr. 2124, 18/4; cf. şi 

suporter), la adjective: confortabil „convenabil” (în îmbinări ca „preţ confortabil’), decent „acceptabil, 

pasabil” (în îmbinări ca „(nivel de) trai decent”sau „preţ decent”), domestic „intern, naţional”; la 

verbe: a agrea „a fi sau a cădea de acord”(„au agreat să constituie o societate pe acţiuni”ROM. LIB. 

1996, nr. 1875, 24/5), a aplica (şi substantivul aplicaţie) „a cere, a solicita (un post, o bursă etc.)”, 

sens de la care s-a creat şi derivatul special aplicant („Aplicanţii trebuie să fie studenţi aflaţi cel puţin 

în anul trei de studiu” ROM. LIB. 1997, nr. 2120, 20/1), a promova (şi substantivele promovare, 

promoţie, ultimul cu adjectivul special promotional) „a face publicitate/reclamă, a lansa” („Michael va 

cânta piesa D. S., care nu a fost promovată până acum nici ca extras pe single şi nici ca videoclip” EV. 

Z. 1996, nr. 1283, 2/3; „Unele edituri [...] au veritabile programe pentru promoţia cărţii de arhitectură” 

ROM. LIB. 1995, nr. 1794, 1/6).  

Am enumerat în această listă selectivă numai sensuri devenite curente în limbajul publicistic, 

lăsând la o parte exemplele cu caracter accidental limitate la traduceri neglijente; îndeosebi în 

                                                           
1 Manea, C. Remarcs on the recent English loan words in the Romanian vocabulary of economics. Editura Universității din Pitești, 2010, p. 

365-371. 
2 Kuhajda, G. Globalizarea lingvistică –  Engleza nu va deveni unica limba din lume, în opinia unor lingviști din Brazilia, Italia sau Suedia, 
în: Știri Maramureș – ziar electronic,  17 mai 2013. 
3 Avram M. Anglicismele în limba română actuală. București: Editura Academiei, 1997. 
4 România liberă 
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subtitrarea filmelor abundă exemple asemănătoare, de folosire greşită a unor cuvinte ca bloc „şir de 

clădiri cuprinse între două străzi”, confuz „tulburat”, copie „exemplar”, librărie „bibliotecă”, taxă 

„impozit
1
. 

După cum consideră unii lingviști
2
, elucidarea sensului împrumuturilor se face, de regulă, 

printr-un sinonim sau o expresie echivalentă românească, urmând în context: „hacker (spărgători de 

coduri) sau „piraţi ai informaticii”; un killer(un ucigaş cu simbrie); „casting-ul(proba de selecţie 

propriu - zisă). 

Mai rar, anglicismul este introdus în text după echivalentul său românesc: „mese rotunde (talk-

show,adică)”; „banii din plastic (plastic money)”; „un băiat de viaţă”, un playboy cum se spune acum.  

În cazul anglicismelor din terminologiile de specialitate se propun enunţuri de tip (cvasi)-

definiţional: „Currency-board înseamnă, de fapt, limitarea emisiunii de monedă şi legarea leului de o 

valută forte, de exemplu dolarul”. Termenul de „non-paper” semnifică un document de poziţie, având 

o valoare diplomatică alta decât cea a unui protest. 

Într-o manieră tipic jurnalistică, sinonimia între termenul românesc şi anglicism se realizează 

prin „jocul” dintre titluri şi subtitluri: „Autorul unui jaf armat la Arad - prins în Deva. În hold-up-ul de 

la magazinul „Stil Discount” este implicat şi patronul unui bar”
3
 

Comparând sensurile din presa actuală ale unor anglicisme cu definiţiile lor de dicţionar 

(reprezentând norma lexicală) se pot evidenţia principalele direcţii ale dinamicii sensului: 

- extindere de sens; 

- restrângerile de sens; 

- înnobilările de sens; 

- deprecierea sensului; 

- sensurile figurate. 

Modificările semantice pot fi divizate în două categorii: denotative – schimbări de sens, cum ar 

fi îngustarea, lărgirea, metonimia și metafora, și cele conotative –  modificările de sens, cum ar fi 

degradarea sensului și ameliorarea. 

Dintre ultimele lărgiri de sens, am dori să menționăm enunțul: câini de pază ai 

democraţiei (engleză watchdogs), referindu-ne la mass-media și profesioniștii din mass-media, cei 

care servesc ca păzitori sau protectori împotriva deșeurilor, pierderilor, sau practicilor ilegale, în timp 

ce sensul principal din engleză („un câine dresat să păzească oameni sau proprietatea”) este lăsat 

deoparte. 

Extinderea sensului cuvintelor este un fenomen mai frecvent. Se manifestă adesea la sensuri 

apropiate din limbajul de specialitate, din limbajul de zi cu zi sau din cel stilistic. 

De exemplu, cuvântul lider este înregistrat atât în DN  cât și în MDN cu semnificațiile stabilite 

de domeniul politic (conducător), precum și în cel al sportului (sportiv sau echipa aflată în fruntea 

unui clasament). În prezent, acest termen este folosit în mass-media într-o mare varietate de domenii: 

politic („lider PL”, „liderul de la Casa Albă”), sindicat comercial (liderul Ligii Sindicatelor), 

divertisment (liderul grupului Acord), religie (lider spiritual suprem al talibanilor). De asemenea, 

extinderea de sens, poate avea conotație negativă: liderul rețelei de traficanți, lider mafiot, cu o gamă 

largă de sinonimie contextuale: boss / lider / şef de clan, lider local (corupt) – baron local; preşedinte 

/ lider; lider al ţiganilor / bulibaşă, lider / prim-ministru etc.
4
  

Cel mai frecvent întâlnite sunt extinderile de sens asociate, în cazul termenilor specializaţi, cu 

procesul de de terminologizare. 

Pe lângă lărgirile de sens, regăsite în DCR-2 (de exemplu, în cazul termenilor bodyguard, a 

kidnapa, jack pot, pedigree, team) şi în afara celor menţionate supra, presa actuală oferă o gamă largă 

de alte exemple:  

- best-seller, înregistrat în DCR, ca substantiv, cu sensul „carte, lucrare care are un mare succes 

(de vânzare)”, a dobândit semnificaţie generică de „marfă foarte bine vândută”. Este folosit, de regulă, 

                                                           
1 Avram, M. Anglicismele în limba română actuală. București: Editura Academiei, 1997, p. 18-19. 
2 Stoichițoiu-Ichim A. Aspecte ale influenței engleze în română actuală. București: Editura Universității, 2007. 
3 Stoichiţoiu-Ichim A. Vocabularul limbii române actuale: dinamica, influența, creativitate.  București: Editura ALL,2001, p. 103. 
4 Smântână, D. Problema anglicismelor în limba română actuală. Chișinău,  În: Revista Limba română, 2008, nr. 5-6, p. 21-23. 
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ca substantiv „Imprimările sale disco- grafice, adevărate best-seller-uri, cuprind numeroase arii şi 

recitaluri” 
1
.  

- poster, înregistrat în DN3 ca termen livresc, cu sensul „afiş care se vinde publicului, 

reprezentând, de regulă, portretul fotografic al unei personalităţi”, se utilizează în presa actuală cu o 

semnificaţie mai largă, corespunzătoare celei din engleză şi franceză. Astfel, poster poate desemna 

afişe decorative „un poster cu peisaje exotice” , tematice „Profesorii au îndrumat copiii la realizarea 

posterelor pentru Ziua Pământului”. 

- recordman - pseudoanglicism, înregistrat în DN3 cu sensul „sportiv care deţine sau a realizat 

un (nou) record” - este utilizat cu sensul generic „deţinător al unui record ” (negativ, în contextul dat): 

„Românii - recordmani la intrarea clandestină în Austria”
2
. 

- top, înregistrat în DCR2 cu sensul „clasament al preferinţelor, în special pentru spectacole, 

muzică etc.”, este folosit în presa actuală cu sensul generic „clasament”, indiferent de domeniu: „topul 

preţurilor”; „topul infracţiunilor”. Anglicismul poate fi întâlnit cu o frecvenţă care frizează abuzul în 

denumirea unor emisiuni de radio sau televiziune: „Autohton top rock şi pop”, „Top 15 - noutăţi de 

discotecă”, „Video Top Music” [ibidem]. 

Opinia Mioarei Avram
3
 despre extinderea sensurilor la anglicisme este diferită, ea consideră că 

adaosul de sens nu duce numai la încărcarea cuvintelor în cauză, ci pune probleme de receptare 

corectă a vorbitorilor nefamiliarizaţi cu limba engleză, cu atât mai mult cu cât uneori sunt  dezacorduri 

între sensuri opuse, ca în cazul adjectivului şi adverbului formal (la cele două sensuri opuse ale 

acestuia - 1. „de formă”, 2. „categoric” - se adaugă acum al treilea: „protocolar, solemn, oficial”, 

foarte folosit în sociologie; de remarcat însă diferenţierea antonimelor neformal şi informal. 

Restrângerile de sens sunt mult mai rar întâlnite: 

- building,având în engleză sensul generic „clădire, construcţie”, a suferit în româna actuală o 

modificare semantică atât în plan denotativ (în DCR2, glosat prin „zgârie-nori, clădire foarte înaltă”), 

cât şi conotativ (prin „înnobilarea sensului” ca în următorul context: „Ziariştii din Istanbul lucrează în 

nişte buildinguri [„clădiri înalte şi luxoase”] pe lângă care sediul futurist al Bancorex de la Snagov 

pare o glumă proastă”, (A, 23.06.1999, p. 7). 

- trend, înregistrat în DCR2 (p. 240) cu sensul din engleză („tendinţă”) este atestat în presă 

îndeosebi în context economico-financiar: „Alro a intrat pe trend descrescător, ajungând la 65.581 lei” 

(A, 9.06.1999, p. 5). 

- know-how(considerat în engleză „informat” şi înregistrat în BBC, cu sensul general 

„cunoştinţe tehnice sau ştiinţifice”) şi-a restrâns sensul în română la „transfer de tehnologie”. 

Înnobilările de sens se realizează prin apariţia unor conotaţii favorabile, conferite de prestigiul 

socio-cultural al limbii de origine. Este elocvent în acest sens comentariul ironic al unui publicist 

(Constantin Pavel) privind diferenţele mai puţin semantice, şi mai ales socio-psiholingvistice dintre 

loc de muncă şi job: „Azi, în anul de graţie 1999, românul se gândeşte mai mult la un job decât la un 

loc de muncă. Locul de muncă pare ceva static, o închisoare pe viaţă din care poţi evada numai în sus, 

ierarhic [...] .Jobul este altceva. Jobul este cumva exotic (puneţi-i pe bunici să vă explice ce face un 

asistent de manager sau un sales manager!), este o fereastră spre o lume curată, ecologică chiar, 

sclipitoare, deşi dură, jobul pare continuarea pe bani a unui joc gratuit, el nu are cenuşiul meseriei pe 

care o porţi cu tine toată viaţa” (A, 26.03.1999, p. 3).
4
 Anglicismele de acest tip (second-hand, call-

girl, topless etc.) pot fi asimilate eufemismelor. Ele se întâlnesc mai ales în anunţurile de mică 

publicitate. 

Deprecierea sensului este evidentă în cazul termenului bişniţă (forma „românizată” a engl. 

business) şi al familiei sale lexicale (din care, cel mai frecvent întâlnit este numele de agent bişniţar). 

DN3 înregistrează numai termenii business şi businessman cu sensurile „afacere dubioasă, necinstită” 

(exprimate în limba actuală prin bişniţă), respectiv „om de afaceri american”. în DEX apar exclusiv 

formele „românizate”, calificate ca „familiare”: bişniţă („afacere necinstită, măruntă, găinărie”) şi 

bişniţar („persoană care practică afacerismul, realizând profituri personale pe căi necinstite, 

                                                           
1 apud Novotna, J. Anglicisme în limba română contemporană. In: Primul simpozion internațional de studii românești din Cehia. Praga, 23-

24 noiembrie 2005, p. 130-133 
2 Tălmăcian, E. Aspects of anglicisms in the Romanian academic language. În: Revista Synegry, vol. 9, nr. 1/2013, p. 46-55. 
3 Avram M. Anglicismele…1997. 
4 Adevărul, nr. 2003, 1/1, 2000 

 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

404 

 

meschine”). În mod surprinzător, DCR, nu înregistrează termenul bişniţă, deşi derivate ale sale 

(bişniţar şi a bişniţari) sunt prezente, cu menţiunea „colocvial, peiorativ”. 

Calcurile semantice după engleză pot afecta nu numai neologisme înrudite, ca în exemplele 

anterioare, ci şi cuvinte mai vechi din română. Oricât ar părea de bizară încadrarea lor la anglicisme, 

substantivul calup, de origine turcă, adjectivul participial ţintit, cu rădăcina de origine slavă centa, şi 

adjectivul cumsecade, compus românesc din elemente latineşti moştenite, intră în categoria 

anglicismelor semantice prin folosirea celui dintâi cu sensul „set, ansamblu” (deci sinonim cu pachet, 

de care am vorbit) în îmbinări de tipul „calup de filme”, a celui de al doilea în „programe ţintite, de 

interes regional sau judeţean”şi a ultimului, la concurenţă cu decent, în reclamele care oferă „calitate 

la un preţ cumsecade”. 

Stabilirea sensului împrumuturilor din engleză se face, în majoritatea cazurilor, printr-un 

sinonim sau o expresie echivalenta în limba română. Anglicismul mai poate fi inclus în text după 

echivalentul sau român sau, într-o metodă jurnalistica, prin alternarea termenilor sinonime în titluri și 

subtitluri. 

În asimilarea anglicismelor ne putem ciocni cu diferite probleme: „falși prieteni”, termeni prost 

formați, construcții pleonastice. 

Falșii prieteni denumesc termeni străini cu forma identica sau foarte similara, dar cu 

semnificație distinctă față de corespondentele lor în limba română. De exemplu:  a acomoda și to 

accomodate (a asigura cuiva cazarea);  agrement și agreement(acord); audiența și audience (public); a 

observa și to observe (a respecta un obicei, o lege); suport și support (sprijin  financiar). 

Necunoașterea sensului unor anglicisme, neatenția, graba sau neglijenta generează in presă 

construcții pleonastice. De exemplu: 

- mijloace mass-media; 

- conducerea manageriala a organizației; 

- hit de mare succes; 

Termeni prost formați sau formulați greșit: stripteuz, bisnitman, hipermarket (nefolositor 

deoarece dublează sensul americanismului supermarket). 

Să încercăm  să stabilim sensul și definițiile unor anglicisme din domeniul sportului cu ajutorul 

DEX-ului și DOOM- ului: badminton (substantiv, neologism) - joc sportiv asemănător cu tenisul; 

bowling (substantiv, neologism) - joc de popice practicat pe o pistă cu dispozitive automatizate; body 

building (substantiv, neologism) - culturism;  bungee-jumping(substantiv, neologism) - săritura cu 

coarda;  baseball(substantiv, neologism) - joc sportiv între două echipe a câte 9 jucătorii, asemănător 

cu oina; fitness(substantiv, neologism) - condiţie fizică bună, sănătate; jogging(substantiv, neologism) 

- alergare uşoară în scopul menţinerii sănătăţii; 

Utilizarea lor canyoning - sport extrem constând din coborârea pe văile unor torenţi din munţi” 

(Ant 1, 28.03.2015);   playoff este utilizat în română cu un sens identic cu acela din engleză („joc 

suplimentar pentru a decide ordinea finală în cazul unor competitori aflaţi la egalitate”, BBC, p. 843): 

„După disputarea partidelor din playoff, numai 10 formaţii reprezentative se vor califica la turneul 

final al Campionatului European din anul 2000” (A, 31.05.1999, p. 11);  Skateboard (trunchiere a 

compusului englezesc skateboarding „sportul practicat cu ajutorul planşei pe role”, BBC, p. 1052) 

circulă în presă (şi în limba vorbită) cu două accepţii. El desemnează, corect, planşa („Fericiţi că şi-au 

confecţionat skate-board, doi copii au ajuns sub roţile unei Dacii”, A, 29.06.1998, p. 16) şi, în mod 

impropriu, sportul respectiv („Se vor instala rampe pentru skateboard”, A, 5.02.1999, p. 8). 

În încheiere menționăm că cea mai importantă categorie de cuvinte împrumutate conform 

studiului lexicologic (și lexicografic) este, fără îndoială, formată din termeni a căror prezență în 

vocabularul contemporan (fie el unul strict specializat sau nu) este pe deplin justificată, evitând astfel 

statutul de barbarisme / xenisme. 

Unele împrumuturi par să aibă o șansă reală de a intra în vocabularul activ. Astfel de cuvinte 

reușesc să fie semantic utile dacă sunt suficient de informative și, prin puterea lor de desemnare 

semantică, evita sa fie simple cuvinte parazite, precum dublete de termeni deja existente. Cu toate 

acestea, redundanță informativă uneori poate fi detectată, de exemplu: barter, pentru care echivalent în 

româna poate fi cu siguranță schimb de produse, și chiar termenul vechi troc. 
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SPECIFICITATEA  EXISTENŢEI  NOASTRE  PRIN PRISMA 

OPEREI  LUI  NICOLAE  COSTENCO 

 

                                                           BALŢATU Ludmila, doctor, conferenţiar universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: Among the most remarkable writers of the basarabean literature is, beyond doubt, the 

great martyr of our nation, Nicolae Costenco, by whome, “with dignity and bravery the nation used to 

express itself , and he, the poet, offered his love to it, rendering the nation
,
s  message, by applying 

hard his talent for the written word, rising his nation among the civilisations up to the deserved place, 

as a nation that has and  had a genius spirit” 

 

În tagma celor mai remarcabili scriitori ai literaturii basarabene intră,  fără doar şi poate, marele 

martir al neamului nostru, Nicolae Costenco, prin care, ,,cu demnitate şi bărbăţie vorbea poporul, iar 

el, poetul, şi-l iubea, punându-şi tot harul în cuvântul neamului, ridicându-l între civilizaţii pe locul său 

care îl merita, ca un popor cu un suflet genial ce îl avea şi îl are”
1
  

În una dintre multiplele sale poezii acest harnic artist al cuvântului îşi adresează următoarea 

întrebare:           

   ,,Ce sunt eu oare? Căci mă simt      

   Cu cerul meu, cu  ţara mea, cu raiul meu…”    

      (Prolog)      

Într-adevăr, ceea ce îndeosebi îi e caracteristic pentru personalitatea şi creaţia literară, 

publicistică a lui N. Costenco  e dragostea fără de margini faţă de plaiurile natale, faţă de limba 

strămoşească a neamului său, faţă de trecutul nostru glorios. Ne conving în aceste adevăruri 

incontestabile următoarele versuri, apărute de sub pana poetului:    

    ,,Cine mama sa şi-o uită     

    Moatrea-n ochii săi se uită.     

    Cine Patria şi-o uită -      

    Nu mai beie apă multă.      

    Cel înstrăinat de Ţară,      

    Ca o gârgăriţă piară!      

    Cel care s-a rupt de grai -      

    Moară fără spic, un pai!      

     (Cine mama sa şi-o uită)     

Şi, nu întâmplător,  bunul cunoscător al poeziei, Liviu Damian, în unul dintre studiile sale ţine 

să remarce, referindu-se la personalitatea lui Nicolae Costenco şi la modul lui de a fi: ,,Ai ştiut a pune 

satul în chenarul veşniciei, rămânându-i, prin cântare, un fecior care-l ajută. Ştim că satu-ţi dă tărie, 

                                                           
1 Vodă Gh. Învierea divinităţii. În: Moldova, 1988, nr. 12, p.7 
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iară codrul te susţine când în zarea - acestor zile versuri nouă  se adună pe coloanele hârtiei care-o 

onorezi cu rostul celor ce s-a întâmplat, celor care se întâmplă, celor care vor veni”
1
   

Or,  înveşnicind,  prin versurile sale, nepieritoarea valoare şi frumuseţe a satului, Nicolae 

Costenco plasează, în ele, pe prim plan, pe  cel ce creşte pâinea noastră cea de toate zilele: 

   Lucrul ţăranului e sfânt,       

   Fiind blagoslovit de soare,      

   Pus cu - ndârjire în pământ,      

   În râuri de sudoare.       

   …………………………      

   El cântă, dar cântarea-i gând,      

   Dorinţă, deznădejde. Ce mare bucurie, când    

   În lanuri pâinea creşte!”       

     (Lucrul ţăranului)      

Citind aceste versuri, înşirate cu sinceritate de poet pe hârtie, involuntar  ne amintim de 

afirmaţiile lui Lucian Blaga că veşnicia s-a născut la sat. Sunt adevăruri pe care le afirmă cu 

certitudine şi pământeanul nostru Nicolae Costenco, dovadă fiind  multiplele sale creaţii poetice, unde 

el nu uită să-şi exprime şi profunda sa admiraţie faţă de locurile natale:    

  ,,În sat la noi, la Cegoreni,       

  Printre priporuri şi ponoară,       

  Şerpuie drumuri lungi de ţară.       

  Iar cerul - clopot de azur -       

  E-ncins de vii jur- împrejur”       

     (În sat la noi)       

E de remarcat, în acest context, şi următoarele: elogiind satul, pe oamenii ce locuiesc în el, 

poetul îndeosebi subliniază faptul că anume ei sunt cei mai devotaţi păstrători ai tradiţiilor noastre 

naţionale, a limbii noastre strămoşeşti. Or, din înţelepciunea lor au sorbit cu nesaţ creatorii celor mai 

valoroase opere literare. Şi iarăşi vom apela la crâmpeie din strofele aşternute pe hârtie de N. 

Costenco:           

  „Limba ţării mele,        

  limba mea de-acasă,        

  răsădită-n suflet         

  de al mamei cânt,        

  ai crescut pe brazdă,        

  grea în spic, miezoasă,        

  între fraţi, prin veacuri        

  trainic legământ”        

   (Limba moldovenească)   

Se cere de accentuat că poezia Limba moldovenească e inclusă în mai multe ediţii. O găsim şi la 

editura „Litera”, 1998, la editura „Litera-Internaţional”, 2004 etc. În ambele edituri se atrage atenţia la 

următoarele: „Nu este cazul să ne incomodăm, azi, de utilizarea, aici, in titlul şi în textul poeziei a 

sintagmelor  Limba moldovenească  sau  limbă moldovană pentru denumirea corectă – română - a 

limbii vorbite de populaţia autohtonă a Basarabiei. Cine ca cine, dar Nicolae Costenco, scriitorul care 

a făcut ani grei de puşcărie şi de exil pentru faptul de a fi militat deschis, în anii 1940-1941,  pentru 

puritatea limbii române şi păstrarea denumirii ei corecte în spaţiul dintre Prut şi Nistru, ocupat de 

sovietici la 28 iunie 1940, a cunoscut şi împărtăşit adevărul. Folosirea de către poetul-martir a 

glotonimului limba moldovenească ca substituit provizoriu şi, în acelaşi timp, ca sinonim absolut al 

termenului limba română, unică şi de o fiinţă deopotrivă pe ambele maluri ale Prutului şi Nistrului, 

trebuie considerată, aşadar, drept un tribut plătit conştient - şi, deci, responsabil - momentului politic - 

ideologic ostil în totalitate libertăţii de expresie”
2
      

Un loc aparte în creaţia lui N. Costenco îi revine mamei, care i-a răsădit în suflet dragostea 

pentru tot ce e patrie, neam, limbă.  

                                                           
1 Damian L. Zvelt precum un chiparos. În: Îngânduratele porţi. Chişinău: Cartea Moldovei, 1975, p. 99 
2 Costenco N. Elegii păgâne. Nota redacţiei. Chişinău: Litera, 1998, p. 3 
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Cât de înalt o apreciază pe cea ce i-a dat viaţă mărturie sunt  următoarele versuri din creaţia 

Domniei sale:           

  „... şi inima ca pâinea,        

  în veci fără prihană,        

  ai dat-o milostivă        

  la dragii tăi copii        

  ..........................        

  Ne-ai  învăţat durerea        

  în noi s-o-năbuşim.        

  În crâncenă răbdare,        

  gonind orice ispită,        

  ne-ai dăscălit din leagăn       

  pe lume să trăim”        

   (Scrisoare mamei)       

Aceste principii i-au servit drept călăuză  poetului de-a lungul întregii sale vieţi. Principii, pe 

care N. Costenco le-a dezvăluit şi într-o altă poezie - Îndreptar:     

  „De eşti bărbat, se chemă,        

 Porţi bărbăţie-n piept.         

 De greu să nu ai teamă         

 Şi nu da îndărăt...”         

Aşadar, sorbind din frumuseţea şi sinceritatea versurilor de mai sus, vom fi pe deplin de acord 

cu afirmaţiile lui V. Coroban care se rezumă la următoarele: „Ceea ce încântă îndeosebi la N. 

Costenco este originalitatea expresiei şi a gândului, dobândită prin mari eforturi stilistice şi printr-o 

adâncă cunoaştere a limbii, a creaţiei populare orale şi a întregului sistem de imagini şi chipuri ale 

acesteia. Fraza lui N. Costenco este amplă, bogată în detalii, păstrându-şi în toate  cazurile claritatea, 

iar, într-un sens mai larg, mesajul”
1
 

Exegeţii în materie afirmă, şi nu fără temei, că o perioadă destul de îndelungată de timp s-a scris 

foarte puţin despre viaţa şi activitatea remarcabilei personalităţi a neamului nostru - Nicolae Costenco. 

Fapt subliniat în repetate rânduri de unul dintre cercetătorii căilor de devenire lui - Vasile Malaneţchi, 

ce a dedicat o serie de articole despre  acest om cu literă mare. În unul dintre studiile sale el remarcă: 

„Scriitorul N. Costenco a resimţit personal, pe pielea proprie, abuzurile, nedreptăţile şi suferinţele ce s-

au abătut asupra basarabenilor odată cu ocupaţia sovietică, el fiind una din jertfele directe ale 

represiunilor operate de regimul sovietic. Trebuie să precizăm că N. Costenco a ales cu bună ştiinţă, la 

27 iunie 1940, să rămână acasă, în Chişinăul natal, şi să se confrunte cu noile realităţi sovietice. A 

făcut-o din convingerea eminamente patriotică de a împărtăşi soarta populaţiei băştinaşe. A luat 

decizia de a rămâne în Basarabia absolut conştient şi, chiar dacă, a trebuit să facă 15 ani de „Siberie şi 

chin”, niciodată n-a regretat faptul respectiv, dimpotrivă, şi l-a asumat ca pe un dat al destinului”
2
 

Ce s-a întâmplat mai departe? Găsim această informaţie într-un studiu semnat de Theodor 

Codreanu din care am spicuit următoarele informaţii: „În 1941 a venit la Chişinău Nichita Hruşiov. 

După moda vremii, s-au organizat întâlniri cu muncitori, ţărani şi intelectuali. La una dintre ele a 

participat şi N. Costenco, cutremurat de ce avea să se întâmple în Basarabia invadată. Ca scriitor, 

Costenco venea dintr-o Românie interbelică a libertăţii de exprimare. Acum viforul asiatic ameninţa 

cu schimbarea alfabetului şi a limbii, între multe altele. Cum tinereţea încă mai este perioada iluziilor, 

el a crezut de datoria lui că trebuie să spună adevărul...”
3
 

Apoi a urmat un drum lung, siberian, de cincisprezece ani. Poetul, puternic din fire, le-a îndurat 

pe toate. A revenit din gheţurile siberiene în anul 1956. Muncile grele pe pământuri străine, dorul de 

casă şi-au lăsat amprenta şi asupra creaţiei lui literare de mai departe, în care întrezărim şi setea lui N. 

Costenco de a trăi, bucuria revenirii în locurile natale, speranţa în mai bine. Dovadă sunt şi volumele 

reprezentative ale poetului: „Poezii alese” (1957), „Poezii noi” (1960), „Mugur, mugurel” (1967), 

„Tărie” (1972), „Poeme” (1973), „Euritmii” (1980), „Poezii şi poeme” (1983). Vestitul savant, Mihail 

Dolgan, referindu-se la aceste scrieri ale poetului N. Costenco, remarcă următoarele: „Majoritatea 

                                                           
1 Coroban V. Elogiu omului şi ţării. În: Moldova Socialistă, 3 septembrie, 1980, p. 4   
2 Malaneţchi V. N. Costenco: efigie în timp. În: Jurnal de Chişinău, 27 decembrie 2013, p. 3  
3 Codreanu T. N. Costenco văzut de V. Teleucă. În: Limba Română, nr. 1-2, 2012, p. 177   
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poeziilor din aceste cărţi sunt axate în jurul temei contemporaneităţii, cu problemele ei arzătoare, şi 

reflectă într-o lumină vie realizările poporului moldovenesc”
1
 Într-adevăr, opera lui N. Costenco din 

perioada postbelică, ce include în sine nu numai poezii, ci şi proză (de sub pana lui apar romane de 

certă valoare - „Severorad”, „Povestea vulturului”- n.a.) conţine  date importante despre trecutul 

poporului nostru - păstrător al tradiţiilor, recunoscător faţă de cei ce i-au dat viaţă, harnic truditor al 

câmpului, despre chinurile  prin care au fost hărăziţi să le treacă concetăţenii săi în perioadele vitrege 

ale vremii. 

Important e că N. Costenco - acest Om în adevăratul sens al cuvântului, ce ne reprezintă, prin 

modul lui de a fi şi de a gândi, ca neam, emană optimism, încredere în ziua de mâine. Nu încape 

îndoială că: „Dârzenia cu care s-a opus rusificării limbii române este în continuare un reper pentru 

generaţia de astăzi şi cea viitoare”
2
  

Au trecut mai bine de 100 de ani de la naşterea acestui poet. Vom accentua încă o dată că 

scrierile Domniei sale, dar mai ales faptele scriitorului, sunt prea puţin cunoscute generaţiei în 

creştere. Operele sale literare cer a fi reeditate. E necesar ca şi critica literară să-şi concentreze mai 

mult atenţia la plăsmuirile  lui N. Costenco, unele dintre ele apărute postum. Răsfoind manualele 

şcolare, mă conving că şi în ele, din păcate, nu s-a găsit loc pentru cel, ce n-a cedat în faţa greutăţilor 

vieţii.        

Vorba cronicarului Miron Costin. „Nasc şi la Moldova oameni”. Important să-i cunoaştem, să-i 

respectăm în timpul vieţii, să-i comemorăm după ce pleacă în nefiinţă, fiindcă anume ei reprezintă un 

exemplu demn de urmat. 

  

 

 

DEZRĂDĂCINARE, DEPORTARE ŞI SUPRAVIEŢUIRE. TRAGICUL ÎN PROZA 

BASARABEANĂ. TEXTE AUTOREFERENŢIALE 

 

BODLEV Ala, doctorand, lector superior universitar,  

 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Abstract: With the dissolution of the USSR the issues regarding deportations recovered strongly 

in discussions in the pages of magazines and newspapers acquiring a new form: the memoirs of the 

deportees. Thereby special collections are edited which point out a  wounded collective memory, 

describing the poor conditions of material and spiritual life at which were convicted the 

deportees. They constitute representations of human tragedies and personal tragedies updates. 

 

Tema „lagărelor” în literatura basarabeană nu este un subiect tipic. Apariţia ei în literatură este 

asociată cu o anumită perioadă istorică – perioada stalinistă. Subiectul a fost întruchipat în memoriile 

celor a căror soartă a fost legată de lagărele staliniste.  

Tematica abordată din această perspectivă este complexă. A trecut mai bine de jumătate de 

secol de la deportările efectuate de către regimul sovietic, dar nedreptatea aplicată celor condamnaţi pe 

nedrept planează şi azi în conştiinţele lor. Supravieţuitorii acelor timpuri trecând prin infernul 

lagărelor comuniste, nu doar că au reuşit să scape cu viaţă, dar şi au rămas oameni. Ei, adevăraţii 

martiri ai neamului, nu pot înţelege cum au putut vecinii, rudele apropiate să se transforme în părtaşii 

unui despotism. 

Deportaţi în vagoane pentru vite împreună cu familia la zeci de mii de kilometri în Siberia, unde 

vor îndura frig, foame şi umilinţe, unde de fapt, mulţi nici nu au ajuns, după un drum de 2-3 săptămâni 

fără apă şi hrană, deportaţi doar pentru că aşa a vrut statul sovietic, pentru că nu a manifestat dragoste 

pentru „marele Stalin”, pentru faptul că aceștia dețineau câteva hectare de pământ, pentru că erau 

lideri de comunitate. 

Istoricul oferă un zguduitor tablou al unei represiuni obsesive. Prigonirea celor desemnaţi drept 

„duşmani” era înscrisă în codul genetic al regimurilor comuniste. Purtătorii de conştiinţă naţională au 

                                                           
1 Dolgan M.,  Bileţchi N., Badiu V. Creaţia scriitorilor moldoveni în şcoală. Chişinău: Lumina, 1990, p. 12  
2 Tasca M. N. Costenco, scriitorul care s-a opus rusificării limbii române. În:  www. adevarul.md, 26 septembrie, 2013. 

http://adevarul.ro/moldova/politica/foto-arhivele-comunismului-nicolaicostenco-scriitorul-s-a-opus-rusificarii-limbii-romane-

1_52431d99c7b855ff56c55857/index.html (vizitat 04.06.2016) 
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fost ridicaţi, judecaţi, nimiciţi în vagoanele morţii şi în lagăre de concentrare sovietice, iar celorlalţi 

locuitori li s-a implantat adânc sentimentul de frică din care cauză mulţi compatrioți au devenit docili 

şi servili. Frica, drept instrument, trebuia să cuprindă nu doar cetăţeni, ci şi colectivităţi. Totalitarismul 

a transformat statul în instrument de dominaţi, transformând cetăţeanul în simplu individ 

depersonalizat. Arestările, deportările, umilinţele relevate din memoriile supravieţuitorilor reconfirmă 

pentru spaţiul Gulagului suspendarea oricărui act de justiţie, oamenii fiind condamnaţi nu pentru ceea 

ce făceau, ci pentru ceea ce erau.  

Dezrădăcinarea, deznaţionalizarea şi dezmoştenirea celor deportaţi a avut consecinţe grave 

asupra evoluţiei ulterioare a spaţiului dintre Prut şi Nistru. 

Istoria dramatică a fost tăinuită mult timp. Abia în anii restructurării gorbacioviste istoricii, 

alături de scriitori, publicişti, ziarişti, au început cercetarea critică a perioadei totalitare. Până la 1990 

deportările masive ale populaţiei din Basarabia era un subiect tabu, iar problema deportărilor în 

Siberia a fost nu doar greşit interpretată, dat şi justificată.  

Chestiunea deportărilor în Basarabia a revenit în discuţie, în special în mărturiile persoanelor 

antrenate în ele sau a celor care le-au cunoscut. S-au publicat documente valoroase şi studii, 

deschizându-se perspective reale de dezbateri. Trebuie să precizăm că subiectul deportărilor este 

inepuizabil, avându-se în vedere amploarea cantitativă şi calitativă a acestui fenomen. Sursele istorice 

folosite sunt memoriile publicate şi interviuri de istorie orală. 

Debutul cercetărilor în domeniul dat are loc în anii marilor schimbări 1988-1989. Prin 

contribuția jurnaliştilor, sunt tipărite articole în ziare ca Literatura şi arta, Moldova Suverană, reviste 

Orizont, Basarabia etc. fiecare studiu de caz având descrisă soarta unei familii revenită din Siberia. 

Titlurile reprezentative denotă trăiri sfâşietoare, un tablou zguduitor, tragedii individuale şi colective: 

Duşman al poporului la vârsta de un an, Marina Liţa;  Locul de naştere – trenul spre Siberia, Raisa 

Ciobanu (Literatura şi Arta, 2012, 14 iunie), Teroare şi omoruri în noaptea deportărilor, Gh. 

Mârzencu (Gazeta de Sud, 2012, 1 iunie), O neamule răstignit pe cruce, Gorincioi Tamara (Capitala, 

2010, 11 iunie), Crivăţ la început de vară. Tinereţe surghiunită, Şoimu Postolache (Glasul Naţiunii, 

2014, 14 iunie) etc. 

Memorialistica îşi atinge apogeul în anii 1991-1999. În paginile ziarelor şi revistelor sunt 

publicate istorii despre familiile distruse de teroarea stalinistă, articole reprezentative pentru urgia 

deportărilor. O parte din aceste amintiri capătă o formă nouă: memoriile deportaţilor. Un volum de 

memorii, Calvarul deportărilor, ediţie apărută cu sprijinul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 

pentru Refugiaţi din Republica Moldova descriu soarta basarabenilor, relevă experienţe traumatizante, 

penuria şi mizeria vieţii din deportare
1
. 

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”  inaugurează anual Seminarul ştiinţifico-practic 

„Memoria neamului”, consacrat studierii experiențelor de viaţă, relatate prin mărturii şi istorii orale, 

ale persoanelor care au trăit la propriu crimele omise de administraţia sovietică în RSSM. Astfel au 

fost tipărite memoriile celor supuşi represaliilor, editate în culegeri aparte ce semnalează o memorie 

colectivă rănită, memorii ce dezvăluie destine tragice, prin refugiu, de teroarea comunistă. Citind 

memoriile traumatice te cutremuri de teroarea şi dura realitatea cu care s-au confruntat deportaţii. În 

2014 ProMemoria a editat  primul volum din colecţia Românii în Gulag. Memorii, mărturii, 

documente, iar în 2015 Vol. al II-lea. Volumele reprezintă un studiu al memoriei victimelor 

deportărilor staliniste în RSSM ( 1941-1941, 1944-1949, 1951).  

În acest context trebuie să menţionăm că în descrierile experienței Gulagului sunt două tendinţe: 

1. Texte autoreferenţiale ce reprezintă expuneri detaliate ale victimelor care au trăit pe viu drama 

deportărilor. 2. Texte consemnate - naraţiuni inspirate fie din arhive, fie din mărturisirile 

supravieţuitorilor. 

Texte autoreferenţiale  
Printre volumele memorialistice cu referinţă la deportările din 1941 distingem lucrarea lui Gleb 

Drăgan, Deportaţii: tragedii basarabene
2
. În 1940 fiind student la Timişoara, decide să rămână în 

România. La scurt timp ceilalţi membri ai familiei rămaşi în Basarabia sunt condamnaţi şi deportaţi: 

                                                           
1 Calvarul deportărilor. Chişinău, Centru de Drept,s.a. 
2 Gleb Drăgan, Deportaţii: tragedii basarabene, Bucureşti: Ed.Albatros, 1992 
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tatăl în lagărul de exterminare din Ivdel, iar mama în regiunea Omsc, Siberia. În 1992 autorul publică 

mărturii culese de la cei ce au trăit personal evenimentele descrise. 

Deseori înşişi supraviețuitorii sunt preocupaţi de colectarea şi editarea volumelor. Spre exemplu 

Maria Nestor-Şoimu şi Elena Şoimu-Postolachi, mamă şi fiică, fiind deportate pe17 ani, descriu cu 

amintiri vii tragediile mai multor familii din judeţul Soroca. Volumul de memorii este constituit din 

două corpusuri de amintiri, primul semnat de Maria Nestor-Şoimu şi al doilea de Elena Şoimu-

Postolachi.
1
 Volumul conţine mărturii inedite despre familii, destine tragice trăite sau culese de 

autoare: „Anastasia Onea, când au luat-o de acasă cu forţa, era dreaptă, zveltă şi sprintenă, iar la 

plecarea din surghiun era bătrână, bolnavă şi gârbovită de muncă silnică.”
2
 

Printre primele apariţii ale textelor autoreferenţiale este nuvela documentară Poveste amară de 

Teodosia Cosmin şi Ştefan Melnic ce dezvăluie amănunte din copilăria nefericită. Prin această lucrare 

ea lasă mărturii despre adevărul evenimentelor prin care a trecut familia ei şi alte zeci de familii din 

Basarabia a căror destin s-a schimbat peste noapte, noaptea din 5-6 iulie 1949.  

Unul din puţinii basarabeni care a supraviețuit calvarul deportărilor este Vadim Pirogan, care în 

1940 depune o cerere pentru a se retrage în România, însă este arestat şi condamnat la 5 ani cu 

învinuirea „spion român”. În cărţile sale:  Cu gândul la tine Basarabia mea, Din mărturiile unui 

vinovat fără vină. Chişinău, 1995; Pe drumurile pribegiei, Chişinău, 1999; Destine româneşti, 

Chișinău, 2003 trecut personal prin represiunile staliniste el descrie cruzimea închisorilor şi a 

regimului din URSS. Cu gândul la tine Basarabia mea, Din mărturiile unui vinovat fără vină este 

prima carte care conţine amintiri din lagărul unde a stat 5 ani din cauză că a vrut să plece în România.  

În romanul Calvarul (Pe drumurile vieţii), Bucureşti, 2007, Vadim Pirogan descrie atrocităţile 

staliniste şi experienţa traumatică a vieţii unui basarabean, Valentin Şerbacov (Şerban).  Absolveşte 

Facultatea de Comerţ din Bucureşti, este arestat în 1948 şi condamnat la 25 de ani închisoare, lăsând la 

Bucureşti soţia şi trei copii. Condamnat ca deţinut politic descrie drumul infernal de la Bucureşti la 

Norilsc. Deşi este eliberat în 1955 calvarul continuă, deoarece nu i se permite să se întoarcă la familie 

în România, fiind considerat cetăţean sovietic din Basarabia. După numeroase scrisori, în 1960 

primeşte permisiunea de a pleca să-şi vadă familia pe 5 zile, dar trăieşte o nouă dramă, nefiind înţeles 

de copii: „Ne-ai părăsit…Tu nu ştii cum am suferit noi de foame şi frig… cum ne scoteau în faţa clasei 

şi spuneau că suntem copii de duşmani ai poporului” 

„Un document viu despre lagărele morţii”
3
, este descrisă în lucrarea memorialistică semnată de 

Vasile Ţepordei, Amintiri din Gulag. Unul din subiectele consemnate este cel al morţii: Morţii erau 

adunaţi în stive şi ţinuţi mai multe zile până se făcea o grămadă de cadavre mai mare. Erau încărcaţi 

pe sănii şi duşi la groapa comună, săpată încă din cursul verii. Până la moartea lui Stalin erau 

aruncaţi în gropi câte 50-100 cadavre. După moartea dictatorului se rânduise ca fiecărui mort să i se 

pună un stâlp la cap, pe care să se treacă numărul din registrul stării civile.
4
 

O altă operă de o valoare deosebită este lucrarea autobiografică Invitaţie în iad, Dumitru Crihan. 

Arestat în 1949 este condamnat la 25 de ani detenţie pentru „trădare de patrie şi agitaţie antisovietică”.  

Pentru redarea ferocităţii şi a condiţiilor inumane din detenţie autorul expune nu doar propriile 

experienţe ci şi informaţii despre alţi deţinuţi. 

Supravieţuirea în condiţiile inumane din lagărele sovietice este interpretată de majoritatea 

naratorilor ca o întâmplare miraculoasă. Calvarul deportărilor este urmat de seria de umilinţe ale 

reabilitării. D.Crihan deşi a fost eliberat în 1956, este reabilitat tocmai în 1993
5
. 

Printre supravieţuitorii Gulagului sovietic care au reuşit să-şi publice memoriile distingem voci 

feminine. Constatăm memoriile semnate de Eufrosinia Kernovskaya, Aniţa Nandriş-Cudla, Ludmila 

Vnorovschi, Margareta Spânu-Cemârtan, Blondina Gobjilă, Maria Nestor-Şoimu şi Elena Şoimu, 

Ecaterina Chele, Eufrosinia Racoviţă. 

De o valoare deosebită este lucrarea basarabencei Eufrosinia Kernovskaya, Cât valorează un 

om. Originară dintr-o familie de polonezi din or.Odesa, stabilită în Basarabia, de unde deportată în 

1941 în Siberia şi unde stă 12 ani. După eliberare în 1960 descrie în 12 caiete de amintiri calvarul pe 

                                                           
1 Elena Postolachi, Surghiunul: drumul patimilor prin Siberia de gheaţă (mărturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaţie), Bârlad, 

Ed.Sfera, 2011 
2 Ibidem, p. 387 
3 Victor Crăciun, Prefaţă, în Vasile Ţepordei, Amintiri din Gulag, Bucureşti, 1992, p.6 
4 Vasile Ţepordei, Amintiri din Gulag, Bucureşti, 1992, p.97 
5 Viorica Olaru-Cemârtan, Deportările din Basarabia, 1940-1941, 1944-1956, Chişinău, Pontos, 2013 
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care l-a îndurat: drumul, prima iarna la tăiat copaci în taiga, apoi fiind arestată e trimisă în lagăr la 

minele de cărbuni de la Norisk, paginile jurnalelor sunt ilustrate cu sute de desene color. Jurnalele 

personale sunt tipărite abia în 1990. Memoriile sale sunt considerate „repere istorice de valoare 

europeană”
1
, devenind capodoperă universală prin descrierea Gulagului sovietic. Opera a fost tradusă 

în 25 de limbi, fiind declarată monument al culturii europene. 

O altă operă de valoare este 20 de ani în Siberia, Aniţa Nandriş Cudla, care  fost distins în 1992 

cu premiul Lucian Blaga din partea Academiei Române. Fiind deportată cu cei trei fii ai săi, separată 

de soţul şi mama bolnavă autoarea lasă mărturii detaliate privind condiţiile inumane şi decesurile din 

„trenul morţii”, subnutriţia cronică, căci pentru o zi de muncă primea 700 gr. de pâine cu care trebuia 

să-şi hrănească cei trei fii: „Aduceam apă din râu, puneam la foc, puneam o lingură bună de sare în ea 

şi mai frământam o bucăţică mică de pâine în apa ceea, să fie oleacă tulbure şi bine sărată”
2
. Apoi, 

fiind mutaţi în alt lagăr din Siberia, munceşte cu fiul mai mare la tăiat păduri. De munca grea şi 

proasta alimentaţie se îmbolnăveşte de dizenterie, apoi de tifos. Pe motiv de boală două săptămâni este 

spitalizată şi nu iese la lucru, din acest motiv e pedepsită aspru, judecata condamnând-o la 2 luni de 

închisoare. 

Tamara Batâr descrie în lucrarea Urme cu dor tragedia deportărilor mamei sale. În pofida 

tematicii dureroase, fiica îşi propune să vorbească despre viaţa zbuciumată a părinţilor, extinzând 

cadrul cronologic şi tematic al memoriilor mamei completându-le cu cele proprii. 

Un alt studiu este Suferinţele Mamei Blondina, o martiră a Siberiei, autor Blondina Gobjilă
3
. 

Naratoarea, Blondina Gobjilă, fiică de preot, se căsătoreşte cu inginerul Gheorghe Gobjilă. La 4 mai 

1941 este arestat soţul care va muri în 1943 în Siberia, în lagărul din Tavda. Blondina este arestată la 

21 iunie 1941 şi condamnată la muncă silnică n Siberia, de unde va fi eliberată abia în 1956. Mărturiile 

din paginile jurnalului său la finele anilor 1960 sunt încredinţate celor apropiaţi pentru a fi editate 

„atunci când va fi libertate… spre folos sufletesc şi spre mântuire”
4
. Relatările despre viaţa din lagărul 

rusesc unde s-a aflat nouă ani de detenţie, urmaţi de alţi 6 ani de domiciliu forţat în Siberia conţin date 

despre relațiile dintre deținuți şi supraveghetori. Autoarea prezintă condiţiile de întreţinere a 

deţinuţilor: „la toate închisorile acelaşi program şi aceeaşi porţie de 300 grame de pâine pe zi cu apă 

fiartă. Aşa e legea închisorilor sovietice, deţinutul trebuia să fie flămând şi să stea în frig”
5
. Naratoarea 

reconfirmă presiunea regimului sovietic asupra foştilor deţinuţi în primii ani de reabilitare, menţionând 

obligativitatea respectării domiciliul forţat în regiunile de est ale URSS şi neputinţa foștilor „duşmani 

ai poporului” în faţa regimului: „Cu toate că aţi stat în lagărul de corecţie, aţi rămas tot duşmanii 

poporului. Noi nu putem să vă dăm drumul în mijlocul populaţiei, de aceea guvernul a găsit de 

cuviinţă să vă izoleze pentru totdeauna în altă parte a Siberiei. Uitaţi de patriile voastre, căsătoriţi-vă 

acolo, formaţi alte familii.”
6
 

Deosebit de preţioase sunt mărturiile prin reflecţiile despre soarta basarabenilor după revenire 

acasă, după eliberare. Revenirea la baştină era la fel, condiționată de interdicţiile aplicate de regim: 

„buletinul meu avea un semn, care arăta că după atâta pedeapsă, noi, cu articolul 58, am rămas 

duşmanii poporului”
7
. Sau alt exemplu: „Deşi am fost eliberaţi, pecetea de deportat a rămas”

8
, 

„Suntem discriminaţi la noi acasă. Nu da, Doamne, nimănui soarta deportatului!”
9
 etc. 

Atrocităţile prin care a trecut generaţia copiilor din perioada regimului comunist sunt subiectul 

mai multor mărturii, dintre care putem remarca volumul semnat de Boris Vasiliev Stalin mi-a furat 

copilăria, ce reflectă întreaga gamă a suferinţelor suportate de copii în exilul stalinist. Pe lângă 

memoriile despre trauma copilăriei sale în gulag, Vasiliev expune numeroase amintiri de până la 

ocuparea Basarabiei de către sovietici. Autorul ne povesteşte că deportarea în masă din 1941 s-a 

deosebit prin separarea membrilor de familie: bărbaţii fiind arestaţi şi separaţi de restul familiei, supuşi 

la muncă silnică în mine şi la tăiat păduri, de unde s-au întors foarte puţini, fiind exterminaţi. Regimul 

                                                           
1 Aurel Marinciuc,  Fenomenul Eufrosinia Kernovskaya, Cugetul, 1997, Nr.1, p. 51-55 
2 Aniţa Nandriş Cudla, 20 de ani în Siberia. Amintiri din viaţă, Bucureşti, 2012, p. 104 
3 Blondina Gobjilă, Suferinţele Mamei Blondina (1907-1971), o martiră a Siberiei, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2010 
4 Ibidem, p. 102 
5 Ibidem, p. 30 
6 Ibidem, p.60 
7 Ibidem, p. 87 
8 Elena Postolachi, Surghiunul: drumul patimilor prin Siberia de gheaţă (mărturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaţie), Bârlad,: 

ER. Sfera, 2011, p. 337 
9 Ibidem, p.342 
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totalitar  a inclus familia Vasiliev în categoria „duşmani ai poporului”, deoarece tatăl era primar al 

unei localităţi din România şi bineînțeles „chiabur” deoarece era proprietar a circa 15 ha de pământ. 

Autorul îşi aminteşte coşmarul „ridicării” din 12 spre 13 iunie 1941, îmbarcarea în vagoane şi 

deportarea în Siberia: „În vagoane ne-au mânat înghesuindu-ne ca pe nişte vite… Spre dimineaţă, la 

15 iunie 1941, trenul trecea podul peste Nistru pe la Tighina. La Tiraspol s-a reţinut mai mult, timp 

care nouă ni s-a părut o veşnicie. În vagonul înfierbântat de soarele verii, era iadul pe pământ…. 

Osândiţi se înăbuşeau… urina se scurgea printre podele, iar scârnăvia, mai ales a copiilor, 

rămânea pe loc, nu puteai să te mişti nici cu talpa. De duhoare, oamenii îşi pierdeau 

cunoştinţa…Bărbaţii stăteau încremeniţi ca statuile; femeile lăcrimau, blestemau ziua, când s-au 

născut, copii răcneau, ţinându-se de poalele mamelor…  

Toţi aşteptam noaptea, când se potolea căldura şi năduful din vagon, şi respiram aer curat şi 

răcoros. Şi nimeni, absolut nimeni nu bănuia că această noapte va fi cea mai tragică, cea mai 

groaznică noapte din viaţa noastră, noapte după care bărbaţii vor muri…” 
1
 

Nuvela documentară Poveste amară, şi Cireşul amar: roman autobiografic semnate de 

Teodosia Cozmin ne relatează despre evenimentele dramatice cu care s-a confruntat familia Cozmin în 

primii ani de putere sovietică. Amintirile din perioada deportării, marcate de iernile friguroase, 

presiunea foametei, violenţa, nedreptățile s-au cristalizat în amintirile copilului de 11 ani. Autoarea 

dezvăluie suferinţele familiei: interogările nocturne, pierderea fără urmă a tatălui, decesul a 6 membri 

din cauza tifosului, foametea organizată etc. Perioada deportării forţate, 9 ani este succedată de 

perioada reabilitării, nu mai puţin dramatică. 

Printre memoriile ce completează cronica deportărilor se înscriu lucrările Margaretei Spânu - 

Cemârtan: Lupii (Amintiri din copilărie), Siberia de-acasă, Amintiri din Siberia, Spovedanie târzie 

(deportările din 6 iunie 1949). Fiind doar un copil de 6 ani înregistrează amintiri durute şi 

cutremurătoare: drumul pe care l-au parcurs membrii familiei, suferinţele provocate de intimidare, 

narează o copilărie schilodită şi traumatică.  

Mărturiile atrocităţilor staliniste din anii 1940-1950 se întrepătrund cu cele ale supraviețuitorilor 

crimelor bolşevice din anii 1930, auzite de Chele Ecaterina de la bătrânii întâlniţi în locurile deportării. 

Prin redarea povestirilor victimelor represiunilor textul naraţiunii reconfirmă amploarea tragediei
2
.  

Naratorii au redat nu doar ceea ce au observat, ci şi ceea ce au trăit, învăluindu-şi eroul-copil cu 

o rază de simpatie şi căldură, de milă care ni se transmite şi nouă cititorilor. Substratul autobiografic, 

motiv central al copilului ca personaj literar, al formării lui în trecerea către maturitate se desfăşoară 

într-un număr de imagini veridice şi impresionante ale vieţii din acel timp.  

Specificul textelor studiate reflectă trăsăturile literaturii mărturisirilor. Supravieţuitorii 

deportărilor şi lagărelor comuniste se confesează din nevoia de a se vindeca de suferinţele trecutului, 

de a se elibera de amintirile traumatice. Privirea retrospectivă are o funcţie terapeutică şi intenţii 

morale. Mărturiile individuale nu au caracterul unor pagini disparate, ci refac istoria colectivă din anii 

celei mai violente represiuni comuniste. Efectul lor este compensator, justiţiar, aducând dovezi ale 

suferinţelor îndurate. În miezul acestor scrieri autobiografice se află eul narator, a cărui privire se 

îndreaptă atât spre sinele profund, cât şi spre lumea exterioară, întunecată, descrisă în amănunţime, cu 

toată forţa de radiaţie a interiorităţii.  

Volumele tematice narează experienţa supravieţuitorilor într-o manieră literară. Textul atrage 

atenţia prin expunerea abundentă a emoţiilor negative, precum umilința, suferinţa sau frica. 

Caracteristic acestor texte este nedumerirea victimelor vizavi de motivul arestării, în convingerea că s-

a produs o eroare, judecata urmând să le facă cât de curând dreptate. Indiferent de volumul textului, de 

memoriile succinte sau detaliate, acestea oferă „radiografierea regimului totalitar sub diferite 

aspecte”.
3
 

Concluzionăm că mărturiile nu reprezintă simple monologuri, supravieţuitorii se adresează unui 

ascultător pe care l-au aşteptat iar actul depunerii de mărturie marchează o componentă esenţială atât 

pentru procesul complex al vindecării cât şi pentru posibilitatea de a se înscrie în cotidian. 

 

                                                           
1 Vasiliev, Boris, Stalin mi-a furat copilăria, Chişinău, Ed.Litera, 2012, p. 127-128 
2 Chele, Ecaterina, Povestea vieţii mele, ICR, Bucureşti, 2013. 
3 L.Cojocaru, L.Pădureac, Deportările staliniste în Basarabia: memorii împărtășite. În: Românii în Gulag, Vol.II,Chişinău, Ed. Balacron, 

2015, p. 39 
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FIINȚA VORBEȘTE MIHAICIMPOIAN PE VERTICALA LĂUNTRULUI SUVERAN 

 

BOTEZATU Liuba, doctor, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Comrat 

 

Abstract: From the context of our philological-centrist concerns ,,referring to the truth of 

appearances that speak for themselves in Kant’s way’’ and of that by which the being speaks in 

Husserl’s way: ,,how much appearance as much being’’; currently we detach that the being, actually, 

speaks in the special way of Mihai Cimpoian ,,the vertical of the sovereign inner’’. In this 

philological-centrist context, remains to be talkative the eternal returning to the essence of ,,Platon’s 

fullness of spirit’’, to the revealing essence of the depths from ,,The World’s Poem’’ of the wise 

chronicler MironCostin, to the essence of the fullness ,,The Great Anonymous’’ intuited by Lucian 

Blaga, and the return to the present of our externalizing from/into depth: to the elucidation of the 

same truth of Mihai Cimpoi, to the investigational references of the expert in history of culture V. 

Ţvircun: ’’…And if it comes over time to see that which generally existed, but did not manifested, this 

is not due to the mobilization of an exceptional vision, but of one highly focused, that ’’walks’’ 

through the past experience, the current and the future one, being seen ’’better’’ than usually, 

explaining and understanding the things in theiressence.’’
1
  

  

Cuvânt introductiv 
Din contextul preocupărilor noastre filologocentriste, vizavi de adevărul aparențelor care 

vorbesc de la sine kantian
2
și ale celui prin care ființa vorbește husserlian: câtă aparență atâta ființă

3
; 

actualmente desprindem că ființa, la noi, vorbește într-un mod aparte mihaicimpoian pe verticala 

lăuntrului suveran. Grăitoare în acest context filologogenetic rămâne a fi  veșnica reîntoarcere la 

esența plinătății spiritului platonician, la esența revelatorie a adâncurilor  Poemului  lumii a 

înțeleptului cronicar Miron Costin, la esența  plinătății Marelui Anonim intuit de Lucian Blaga, și 

revenirea la prezentul exteriorizărilor noastre din/în profunzime: la elucidarea aceluiași adevăr 

mihaicimpoian, la trimiterile investigaționale ale  ilustrului expert în  ale istoriologiei culturii V. 

Țvircun: ,,..Şi dacă peste timp se ajunge a se vedea ceea ce în general a existat, dar nu s-a manifestat,  

aceasta se face nu în virtutea mobilizării unei viziuni de excepţie, ci a uneia bine focalizate, care ,,se 

plimbă” printre experienţa trecută, actuală şi cea viitoare, privindu-se ,,mai bine” decât de obicei, 

explicitând şi înţelegând lucrurile în esenţa lor.”
4
 

Explicarea termenilor cheie: 

Principiul Lăuntrului  Suveran  în conceptualizarea noastră mihaicimpoiană încorporează felul 

intropatic de receptivitate, reacția  de răspuns a individului la mediu; un anume mod interpretativ de 

racordare instinctivă a sinelui  la multrâvnitul Principiu al Axiologiei  generale/Globale.  

A vorbi mihaicimpoian înseamnă a vorbi  prin împletirea celor două motive fenomenologice ale 

verticalității  noastre  de la începuturi:  a mioriticului și  a meșterului făuririlor depline.  

Pregătirea filologică- filologogenetică vizează pregătirea filologocentristă axată polivalent pe 

condiția datumului unic.(n. n: L.B.) 

Anume din perspectiva focalizării-,,explicitării și înțelegerii lucrurilor în esența lor” insistăm  

asupra deschiderii parantezei preocupărilor noastre la catedră: pregătirea specialistului în ale  educației 

filologice. La întrebarea cum o facem, răspundem prin multiplele noastre luări de atitudine la diferite 

conferințe și simpozionuri naționale și internaționale. Amintim în această favoare o prezență mai 

recentă la Institutul de Științe ale Educației
5
, fapt prin care aici  revenim  cu unele repere 

motivaționale. 

 

Referințe disponibilizatorii 

                                                           
1 Țvircun, Victor, 2008,Istoriologia paradigmei umaniste în educație, înSchimbarea Paradigmei în Teoria și Practica Educațională. Volumul 
I, p.39-44. 
2Lecourt, Dominique,2009,Dicționar de Istoria și Filosofia Științelor, POLIROM,p.620-622 
3 Ibidem 
4Ibidem:1 
5 Botezatu, Liuba,2016,Formarea culturii specifice de educație lingvistică și literară, în Tehnologii didactice moderne. Materialele 

simpozionului pedagogic internațional 26 -27 mai, Chișinău.   
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Axându-ne pe semnificația cuvintelor-cheie din repertoriul preocupărilor noastre, ținem să 

subliniem că Sintaxa(gr.syn,,împreună”, ,,cu” și taxis ,,aranjament”) unei limbi, reprezintă 

compartimentul de sinteză al gramaticii, care la nivel funcțional/ficțional certifică faptul că anume prin 

cuvânt ,,în chip poetic guvernează sufletul în om” (Heideger). Dacă insistăm asupra enunțului, ca și 

purtător de câtă viață se ascunde în cuvânt, sesizăm că cu cât conținutul de sine(al autorului operei ca 

și agent prim al acțiunii) este mai plin, cu atât axa funcțională a enunțului, a enunțurilor 

elaborate/ramplasate în complinire textuală este mai variată, mai plină de vigoare; prin urmare, mai 

plină de sens. Odată ce oportunitățile logicii subiectului în enunț sunt cele de ,,focalizare” conceptuală 

(de la el pornește gândirea- Șt. Găitănaru
1
), oportunitățile predicatului sunt cele de evidență a 

materializării  gândirii în fapt - ca și reacție de răspuns provocării la acțiune. Or, interdependența 

bipolarizantă a părților (subiecție-predicație) la nivelul textului este/trebuie să fie una purtătoare de 

,,remă” (Șt.Găitănaru), prin efect. A se avea în vedere că, rema, rem, remi
2
ca și ,,unitate de măsură a 

dozei de radiație…”- unitate de măsură a reciprocității  energetizante poartă vocația ținerii la evidență 

a întregului circular- gramatical, prin excelență(n.n.). Or, aria predicativității subiectului trebuie 

înțeleasă ca drept țesătură indispensabilă a uneia și aceleiași împletiri de conținut/de sens (subiect-

predicat al enunțuliui; predicție-subiecție a textului). Este cazul prin care, la linia de sinteză: unitate 

lingvistică-expresie artistică - evidență fenomenologică, conștientizăm efectele indispensabile ale 

sintaxei formative în întregimea definitorie; fapt înafara căruia este ineficientă înțelegerea profunzimii 

triadei intropatice: operă – autor - receptor. Or,  ansamblul unitar(realitate-ficțiune) trebuie să  

caracterizeze prioritățile de principiu axiologic global ale funcționalității textului în toată profunzimea 

complinitorie. 

Poezia lui Gr.Vieru în vizor sintaxologic 
Spre exemplificare, vom lua aici versurile ,,Cine are dor de plai,/Se subție ca un pai.//Cui i-e dor 

de-al său meleag/ Și la spin îi spune drag.//Cui i-e dor de-al său pământ,/Se ridică din mormânt.//Cine 

doru-acest mi-l are,/Cântă-un cuc, iar el tresare//.Cu-cu, cu-cu, cu-cu, cuc,/Cine are - un prag, un 

nuc.//Un izvor, un deal cu poamă,/Cine are un grai și-o mamă.”(Cântec de dimineață).Prezentele 

urmează verdictului ,,textul care se scrie pe sine” cu referire la subiectul operei, persoana eului liric. 

Cazul certitudinii mihaicimpoiene ,,Vrerea versului de a fi Cuvânt”, cât și a celui vierean pe 

potrivă,,Taina care mă apără” este ,,Taina ascunsă în cuvânt”. Este cazul înțelegerii și a altor versuri 

din același repertoriu : ,,Cine n-are dor de mamă-/Doruri alte care-l cheamă?!/Dor de cântec? De 

prieteni?/De femeie? Dor de cetini?/Dor de văi? Și dor de stele? Dor de gândurile mele?//Să nu-l crezi 

tu cântec, nu!/Să nu-l crezi, femeie tu!/Să nu-l credeți văi și cetini!/Să nu-l credeți, voi prietini!/Cine 

n-are dor de  mamă,/Vântu-l poartă ca pe-o scamă,/Azi aici și mâni departe,/Ușor de plai se 

desparte.(Dor de mamă). Dacă luăm în vedere considerentele lui R.A. Budagov ,,logica se manifestă 

nu numai ca parte componentă a metodologiei sintaxei, dar și ca parte componentă a funcționării ei”
3
, 

revenim la părerea că forța de manifestare a logicii poate fi și una ficțională. În acest chip desprindem 

că în repertoriu semantic sintaxa ficțională este indispensabilă de sintaxa funcțională. Altfel vorbind, 

doar într-o asemenea interdependență bipolarizantă consimțim palpitațiile plenititudinii trăirii. Or, de 

pe aceste poziții, mai revenim asupra faptului că sintaxa funcțională, sub toate aspectele de 

concretizare și abstractizare a adevărului, trebuie să reprezinte compartimentul de sinteză al gramaticii 

limbii prin care, la nivel semantic, se demonstrează același adevăr - în chip poetic trăiește sufletul în 

om/Heidegger.Decidem că, însăși semnificația cuvântului Sintaxă acoperă rostuirile regăsirii 

principiului logico-semantic și funcțional în ,,trupul” limbii pe care o deține. În orișice caz, principiul 

logico-semantic și funcțional se suprapune benefic noțiunii de sintaxă. Or, sintaxa limbii române se 

încadrează perfect în aria guvernării acestui principiu anume  în formatul comunicării, în formatul 

tipului de comunicare la concret. Este și dovada conștientizării faptului că logica gramaticii (în mod 

ordonat) surprinde zbaterile tainei ,,ascunse în cuvânt”, ceea ce o face net superioară față de logica 

formală a matematicii. Așa sau altfel, încuviințăm că logica matematică- schematică se supune după 

cum e și normal(la început a fost Cuvântul) logicii cuvântului-spiritului energetizant - prin esență. Cu 

revenire la cele dintâi, constatăm că versul Cui  îi e dor de al său meleag este o propoziție subiect, 

subiectul aici este gândit sub forma dativului generalității. Corelativul cui cuprinde la activ sinteza 

                                                           
1 Găitănaru, Ștefan,2012, Subiectul și propoziția subordonată subiectivă, Pitești 
2 Dicționar universal ilustrat al limbii române, vol.9, p.17 
3 Budagov, P.A., 1994, Filologhia v sovremennoi boribe idei,p. 87, Filologhicesschie nauchi. N3, str.16. 
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datum-ului unic al unui fel al zicerii pe potriva celor trei forme de persoane  subsumat- îngemănate: 

dragostea sfântă față de întreg, de meleag. Condiția dorului  la noi, ca și expresie a subiectului 

zicerii/calității, exprimă condiția datum-ului unic ținut/ridicat la rangul de simbol al vivacității unui 

neam cu un trecut și un prezent al vitregiei soartei. Parafrazându-l pe Ion Coteanu ,, pentru ca o 

propoziție să fie subiect, este necesar ca regenta ei să nu aibă subiect, nici exprimat, nici subânțeles, 

chiar și atunci, când subiectul este posibil, dar nu apare în fapt”
1
. În această cheie a rezonabilității, mai 

facem referință asupra acelorași versuri vierene: Cui i-e dor de al său meleag/ Și la spin îi spune 

drag//Cui i-e dor de-al său pământ,/Se ridică din mormânt. Alternativele pronominale îi  și  se din 

regentele cu pricina sunt doar variante plauzibile ale rostuirii subiectivei în poziționare de sens(cu 

regenta), dar nu indică subiectul acțiunii, subiectul nu apare în fapt. Or, asta trebuie să fie condiția 

unicum-ului nostru care răzbate prin dedesubturi  la lumină,  nimic putându-i sta în cale vocii poetului 

iubit - vocea Marelui Anonim:Cine doru-acest mi-l are/,Cântă- un cuc, iar el tresare.// Cu-cu, cu-cu, 

cu-cu, cuc,/Cine are-un prag, un nuc//Un izvor, un deal cu poamă,/Cine are-un grai și-o mamă.   

Interrelația subiect(subiecție) – predicat (predicție-predicație), unitate sintactică principală de 

conținut - formă, la nivel de limbaj (configurativ/confesiv) urmează  rostuirii multiplelor forme  

specifice de evidență valorică. Mai cu seamă, însăși interactivitatea tipologică a subiect - 

predicativității  este chemată de  un anume conținut/în conținut,  în  a configura un acel ,,do-major “ 

sau ,,minor”,  ,,în allegro” lapidar sau intensiv - cântul generozității epistemice ca și unicitate a datum-

ului spiritului care ne reprezintă.Sub aspect generalizator/sintetizator poezia Dor de mamă, chiar din 

primele versuri, prin reluare-dor,își enunță prezența întregului  polarizant din care toate celelalte 

doruri fac parte… și, se desprind conturând efectul dorului total –  dorul poetului anonim: Cine n-are 

dor de mamă-/Doruri alte care-l cheamă?!/Dor de cântec? De prieteni?/De femeie? Dor de 

cetini?/Dor de văi? Și dor de stele?/Dor de gândurile mele? Astfel că, în următoarea strofă subiectul 

angajat la persoana a doua: Să nu-l crezi, tu cântec, nu!/Să nu-l crezi, femeie, tu!/Să nu-l credeți(voi), 

văi și cetini?/Să nu-l credeți, voi prieteni!,vine să determine subiectul persoanei a III-a din prima: 

cine(presupunem Ion, Elena) n-are dor de mamă? Or, ele, aceste subiecte, se întrețin reciproc, 

desemnând subiectul predominant. Convingerea vine pe motiv ce se înțelege/înțelegem că dorul, stare 

vitalizantă a propriilor simțiri, se incifrează  a fi ca și  proiecție a tot ce suntem -  sinele cumulat în tot 

și din toate: cântec, femeie, văi și cetini, prieteni...Ca să înțelegem în cele din urmă că, consistența 

întregului (cauză-efect) conturează manifestarea în profunzime a rostuirilor valorizante - dor. În 

această ordine dorul se impune a fi bine conturat în cea de-a treia strofă- ultima în acest conținut, prin 

care își găsește reflecție rotunjimea conținutului deplin: Cine n-are dor de mamă,/ Vântu-l poartă ca 

pe o scamă,/Azi aici și mâni departe,/Ușor de plai el se desparte. Dealtfel, dorul este motivul 

catalizant, centru predicativ- are dor- al întregii creații vierene, concrescut/ă la maximum în Crez al 

sentimentului patriotic.Pentru a intra în detalii, mai  revenim asupra celor analizate anterior, asupra 

subordonatei atributive, în special, Doruri alte care-l cheamă?!,evidențiind faptul că nu întâmplător 

este angajată să atribuie subiectivei o nuanță complinitoare de înțeles. Acest înțeles cuprinzând din 

plin semnificația dorului ca întreg  în variată diversificare: dor de cântec, de prieteni, de femeie, dor de 

cetini... Vântu-l poartă ca pe-o scamă… este o regenta sintetizatoare supusă prevestirii unui anume 

final. Ultimul catren poartă caracter sintetizator-circular prin reluarea aceleiași subordonate cu pricina: 

Cine n-are dor de plai. Mai cu seamă, această subiectivă este tributară subiectului gramatical și celui 

logic în contextul dat, plinătății valențelor de conținut impregnate de ea. Latura senzitivă 

demonstrează că subiectul emfatic ar putea ține loc subiectului calității. Latura logică, însă, 

demonstrează o anumită discordanță între emotivitate și raționalitate. Or, subiectul calității, vizavi de 

evidența plinătății de conținut, trebuie să încorporeze ambele dimensiuni referențiale. Dacă subiectul 

emfatic se poate evidenția la nivel propozițional - textual, apoi subiectul calitativ se mai desprinde în 

linii generale și la nivel logic de text-intertext pe motivul  interrelației întreg - părți; parte-întreg. Altfel 

spus, vizavi de plinătatea transcendentală (simțire-gândire), potențele subiectului emfatic cu cele ale 

subiectului calității parțial se îngemănează răspunzând propulsării celor trei modalități senzitive, aflate 

în unison cu logica  datum-ului preexistențial, la noi numit(după cum am mai atenționat) DOR: 

plăcerea de durere, plăcerea de dăruire, plăcerea de resemnare/ manifestare(desprinderea ultimelor 

două forme de plăcere ne aparține-L.B.). Reieșind anume din această logică a convenției plăcerii 

                                                           
1Coteanu, Ion, 1990, Gramatică, Stilistică, Compoziție, p.221,Ed.Științifică, București. 
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tripartitive, conchidem că subiectul emfatic poate fi calificat cu desăvârșire, în anumite situații 

comunicative, ca și subiect al calității în toată completitudinea urzelii stilistico-gramaticale, cât și ale 

celei structural-fenomenale; sincronia fiind accesată pe posibilitatea evidenței de 

resemnare/manifestare. Or, subiectul calității trebuie să fie în toate cazurile unul al 

plinătății/încărcăturii  de conținut logico-emfatic, cu trimitere perpetuă  la linia dimensională a valorii:   

autonomie-absolut. Mai tot insistând asupra distihului cu pricina ,,Cine n-are dor de plai se subție ca 

un pai”,evidențiem că regenta  (se subție ca un pai) poartă caracter consecutiv-sintetizator, ca  drept 

urmare a unei angajări  explicativ-descriptive revelatorii. Consecutivitatea ca atare, supunându-se din 

start subiectului prim - cel al calității, ca și distincție a unei entități printre celelalte, demonstrează 

pregnanța datum-ului celui dintâi - Dor. Mai cu seamă, datoria subiectului calității este să dezvăluie 

adevărul că autorul/scriitorul  care acționează din umbra adecvanței propriilor simțiri, propriilor 

atitudini competențiale, mihaicimpoian vorbind, este textul care se scrie pe sine. De aceea zicem că o 

poezie, un  text de calitate, acoperă persoana autorului în toată disponibilizarea calificativului de care 

dispune: semn valoric complex. În cele din urmă, acesta este adevărul conștientizării caracterului 

constituitiv al gramaticii limbii române prin PLSF/Principiul Logico Semantic și Funcțional, accesat 

pe PLS/Principiul Lăuntrului Suveran
1
, versus  pe  esența aceluiași datum unic al prefigurărilor 

noastre în spațiu și timp(PAG). Or, strânsa legătură între sintaxă și semantică
2
, la care ținea atât de 

mult  lingvistul nostru de prestigiu Anatol Ciobanu, anume prin această formulă definitorie poate fi 

dovedită. În continuare subliniem faptul că,subordonatele subiective, ca și orice alt tip de subordonate, 

poartă caracter polivalent. Deci, nu este exclus ca subordonata subiectivă să poarte și valență  

atributivă, și cauzală, și condițională sau finală, așa după cum oricare poziționare a 

regentelor(indiferent de cazul edificării-subordonării) în raport funcțional-conținutal poartă caracter 

sintetizator de simultanietate, consecutivitate, spațial- temporalitate, modalitate…, vizavi de logica 

subordonatelor-secundarelor pe care le coordonează-egidează-completează. Or, fraza mixtă, 

superfraza, textul literar în întregimea lui, pate fi în stare să exprime coraportul sintactic al părților de 

vorbire în mișcare  de sens, pe măsura exteriorizării cauzei intropatice de adâncime și de suprafață: 

principiul logico-semantic și funcțional-principiul lăuntrului suveran. Ruben Budagov se face prezent 

în acest context prin a observa că ,,În gramatică raporturile trebuie să se studieze în cea mai strânsă 

interacțiune cu semnificația. În caz contrar, gramatica devine formalistă și cel puțin neinteresantă.”
3
, 

iar textul(în acest caz contrariat) nu va exprima adevărul(n.n.).Prezentul frământ al vederilor noastre, 

aici, vine să enunțe verdictul sintetizării axei de valori  în tot sensul/înțelesul deplin al cuvântului: 

SINTAXĂ.Dealtfel, coraportul dublicitar subiect gramatical-subiect al calității(n.n.) și predicație -

centru predicativ coraportat subiectului angrenat
4
 este unul al proeminenței mihaicimpoiene:textul 

care se scrie pe sine
5
.  

Spre elucidarea adevărului indicat mai aducem un exemplu(foarte ordinar la prima vedere) din 

Frunze de dor a marelui Druță ,,Necazul îl mână pe om și, dacă Trofimaș nu-șiaflă locul pe cuptor, 

înseamnă că are omul necazurile lui.A găsit în tindă cinci capici, dar tată-său n-a vrutsă-i coase un 

portofelaș ca să aibă unde să-și țină banii; i-au luat ciuboțelele și i le-au dus la cizmar îndată cum s-a 

întorsazi de la pod, iar în locul lornu i-au dat nici o încălțăminte și cât avea cizmarul cela să-lție pe 

cuptor – dumnezeu știe; în sfârșit, a scos ieri o țintă din perete, fiindcă îi trebuia nu numaidecât țintă, 

iar Domnica l-a tras de urechi. (Ion Druță. Frunze de dor. p.13-14). Este avertismentul stării de spirit 

prin care trece orice năpăstuit. Trofimaș este cel necăjit, obijduit, provoacând la rându-i necaz, obidă 

celor din jur - un fel al unei stări confuze de spirit, după cum confuză este și logica autorului în redarea 

acestei simțiri. E starea intropatică  de înțelegere/simțire a convulsiilor provocate de necaz. 

Consecințele unui fapt nedorit ca și consecințele dorite - sunt în linii generale stimulii provocatori ai 

nucleelor imagistice druțiene, rostuite în sprijinirea coraportului cauză-efect în toată dezvăluirea 

sincronizat- diacronizantă a lucrurilor. Nucleul imagistic, aici, ca și centru al 

predicativității
6
reprezintă un anume mod de provocare a personajului Trofimaș: are necaz. Toate 

predicatele la nivelul subiecției sunt activate într-un singur unison: s-a dus, au luat, s-au întors, îi 

                                                           
1 Cimpoi, Mihai, 2015, Nichita Stănescu: logocentrism și ontocentrism - tăcerile și plăcerile textului. Literatura și  Arta, Nr.15. 
2 Ciobanu, Anatol, 1987, Sintaxa și Semantica. Chișinău. Ed.Știința. 
3 Budagov, P.A., 1985, Shodstva i neshodstva mejdu rodstvennimi jazikami, Moskva, p. 23.  
4 Butuc, Petru, 2012, Studii de gramatică și istorie a limbii române literare, Chișinău, p.57-62. 
5Ibidem: 10 
6 Butuc, Petru, 2004 ,,Predicatul angrenat în limba română”,Ed. Iulian, Chișinău. 
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trebuia..., sfârșind cu: iar Domnica l-a tras de urechi! Centrul predicativității/centrul predicției 

întregii imagini prefigurează centrul catalizant al unui anume fel de acțiune în determinare 

generalizatoare –are necaz. Anume acest joc preexistențial al deplasării accentelor în 

interpretativitatea: gramatical – psihologică configurează figura identitară a Marelui Anonim, 

angajată la starea de vârf a expresiei  geniului: Ion Druță.  

Cuvânt de încheiere 

Rosturile culturii specifice de educație profesională trebuie să fie cele ale unei formări de 

perspectivă întru a privi la lucruri din/prin esența lor.Or, o cultură autentică de formare filologică în 

toată consistența pertinentă a dorului ca drept primă evidență a autenticității: durere – dăruire- 

manifestare, trebuie să fie una a deplinei demnități, a deplinei angajări pe  Prinucipiul Logico- 

Semantic și Funcțional, a deplinei angajări pe Principiul Axiologiei Globale-  principiu al stimulării 

complinirilor structural-fenomenale în plan utilitar: individual – universal. Principiului Lăuntrului 

Suveran/PLS, în această responsabilă angajare textologică, îi revine rolul intermediar de efect 

sincretic-interpolarizant: PLSF-PAG, de poziționare a verticalității sinelui pe valorizare/revalorizare în 

alură filogenetică mihaicimpoiană. 

 

 

 

POEZIA ŞI FOLCLORUL ÎN RELAŢIE DE SISTEM: ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE 

 

   BUTNARU Tatiana, doctor, conferenţiar universitar,  

cercetător ştiinţific superior,                                                                                

Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

Abstract: This article presents the study of contemporary poetry in connection with folk, a 

problem related to the typology folk - literary links, offers new possibilities of capitalization of folk- 

traditional element in literary works. The poetry of folk determines the creative possibilities of writer’s 

personality, it strength according of new value criteria, the innovation of form which realized 

simultaneous through vision elements, through the stylization of lyrical motive and sublimation of 

artistic imagine through broadening aesthetic horizons from the sphere of general – popular 

inspiration. 

The folkloric representation of different ballad, mythological shades of song and legend have 

the mission of printing a certain shade appropriate for poetical expression they have the function of 

deepening the study of creative forms of contemporary poetry. The metaphorization, the abstraction of 

artistic thinking, the democratization of the speech- natural trendsof the act of creation- confirm the 

distinction of stylistic order in the process of assimilation of the folkloric material for serving “a 

differentiated aesthetics “ and for ensuring the originality of the poetical phenomena in a certain 

period of evolution, a period oriented towards the European modern trends, but which maintain the 

permanently an indissoluble connection with the autochthonous spirit.  

 

Aflată sub semnul unei relaţii de adâncime cu folclorul, poezia noastră contemporană poartă 

amprenta unor variate distincţii stilistice. Dat fiind faptul că pe parcursul mai multor perioade din 

istoria dezvoltării şi evoluţiei sale a manifestat în permanenţă un grad mai înalt de receptivitate 

folclorică, treptat va deveni arsenalul căutărilor artistice inovatoare, terenul cel mai favorabil de 

aprofundare a elementului tradiţionalist. Din toate genurile literare, poezia s-a dovedit a fi mai 

receptivă în asimilarea tradiţiilor populare, ea dă dovada de mai multă iniţiativă, orientându-şi 

căutările spre orizontul artei veritabile. 

M. Bucur vorbeşte pe bună dreptate de un „tradiţionalism de factură poetică într-o expresie 

modernă”, ce caracterizează cu desavârşire poezia actuală unde „experienţa folclorică se subînţelege 

firesc”
1
. Infiltrarea folclorului în poezie are loc în mod spontan prin intermediul feluritor niveluri 

artistice, pe care le parcurge fiecare literatură naţională în calea ei spre afirmare. De la V. Alecsandri 

pînă în zilele noastre, poezia românească a constituit „un adevărat receptacol al folclorului”, l-a 

                                                           
1 Temelii folclorice şi orizont european în literatura română. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1971. 
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asimilat şi l-a transfigurat artistic în conformitate cu anumite principii estetice, cu anumite criterii de 

evaluare a valorilor, „l-a sublimat în substanţa sa intimă nerestituind izvorului primar decât o cantitate 

infimă, în mod izolat şi întâmplător”
1
.  

Folclorismul în înţelesul de orientare stilistică se menţine în poezia de astăzi drept un imperativ 

estetic ce asigură disponibilitatea spirituală cu înaintaşii, cu valorile etice perene şi tradiţiile literaturii 

clasice. „Folclorul cu imensa lui diversitate şi strălucitul lui pitoresc etnografic şi estetic a oferit 

poeziei româneşti- în toate epocile dezvoltării ei, consemnează A.Dima, motive şi expresii a căror 

utilizare ca „material” poetic a variat cu mentalitatea specifică a fiecărei generaţii de poeţi”
2
. 

Prin aceasta se explică amploarea investigaţiilor întreprinse în vederea studierii mai aprofundate 

a fenomenelor de joncţiune a poeziei cu folclorul, precum şi o serie de manifestări concrete, drept 

urmare a acestui fenomen. În plan teoretic, soluţionarea problemei necesită concentrarea atenţiei 

asupra anumitor particularităţi, ce vizează evoluţia gândirii artistice tradiţionale sub influenţa creaţiei 

populare, analiza interferenţelor literar-folclorice, prevede receptivitatea scriitorului faţă de scrierile 

folclorice, îmbogăţirea individualităţii sale creatoare. Inseparabilitatea celor două discipline în 

procesul universitar se explică prin stabilirea unei relaţii de reciprocitate dintre poezie şi folclor din 

arsenalul căruia sînt preluate nu numai imagini şi procedee stilistice, dar şi sensibilitatea, modul de a 

cugeta al poporului,  viziunea sa asupra filosofiei vieţii. Poetica folclorizării determină posibilităţile 

creatoare ale personalităţii scriitoriceşti, ea amplifică de pe poziţii unor noi criterii valorice căutările 

de fond şi formă, care se realizează simultan prin elemente de viziune, prin stilizarea motivelor lirice şi 

sublimarea imaginii artistice, prin lărgirea orizonturile estetice din sfera inspiraţiei general populare. 

Se poate vorbi de un anturaj artistic specific inclus în parametrii unei viziuni moderne şi influentat nu 

atât de intuiţia populară, dar de universul artistic popular, de acel imbold spiritual căruia L.Blaga îi 

spune ,,elanul stilistic interior’’, ce substanţializează ,,însuşirile majore” ale unei culturi, îi oferă o 

cheie de înţelegere şi pătrundere în dialectica complexă a raportului dintre creaţia populară şi literatura 

scrisă ori, cum le numeşte el, ,,cultura minoră” şi ,,cultura majoră”,  produse de una şi aceeaşi matrice 

stilistică, ce indică ,, posibilităţile felurite ale viitoarei noastre culturi majore”
3
. ,,Această cultură 

majoră, scrie în continuare L.Blaga, nu repetă cultura minoră, adică creaţia populară, ci o sublimează, 

nu o măreşte în chip mecanic şi virtuos, ci o monumentalizează potrivit unor vii forme, accente, 

atitudini şi orizonturi launtrice”
4
. 

La predarea cursurilor normative din istoria literaturii, e necesar să se ţină cont de faptul, că 

reprezentările folclorice de diferite nuanţe, baladeşti, mitologice, de cîntec şi legendă au menirea să 

imprime operei literare o anumită semnificaţie, un anumit colorit metaforei, expresiei poetice, au 

funcţia de a aprofunda căutările creatoare ale fenomenului artistic. Folclorul a dat viaţă visurilor lui 

Brâncuşi şi gorunului blagian,el a rămas acea„apă neîncepută”, care a menţinut neîntinată conştiinţa 

naţională, a ferit scriitorii de conjuncturism şi exprimare rudimentară, a determinat evadarea lor spre o 

cunoaştere mai profundă a universului. Metaforizarea, abstractizarea gîndirii artistice, democratizarea 

limbajului- aspecte studiate în cadrul orelor de literatură- reafirmă distincţiile de ordin stilistic la 

asimilarea materialului factologic şi, după cum afirmă Gh. Vrabie, vor deservi ,,o estetică 

diferenţială”
5
. Este vorba de un sincretism literar-folcloric sau mai bine zis de o relaţie specifică, unde 

folclorul şi literatura sînt privite prin intermediul unei interpretări corelative a două sisteme estetice, 

relaţie calificată arbitrar ,,relaţie de sistem”ori ,,modalitate de interacţiune dintre două sisteme”
6
, fapt 

ce ne permite să evidenţiem anumite noţiuni despre unitatea structurală a fenomenului artistic în 

procesul de predare.  

Tipologia legăturilor literar-folclorice se manifestă atât în plan de sincronizare a elementelor 

corelative în cadrul aceluiaşi sistem, cât şi în plan diacronic, atunci când folclorul şi literatura sînt 

privite drept nişte etape între care există, fireşte, o anumită consecutivitate. V.Cubilius vede în 

sincronizarea acestor etape prezenţa cîtorva niveluri stilistice, care aprofundează corelaţia 

interdisciplinară dintre literatură şi folclor. ,,Primul pas, scrie el, îl constituie stilizarea folclorică, care, 

pe drept cuvînt, a intrat în universul literaturii contemporane”. Etapa a doua ,,presupune interpretarea 

                                                           
1 Idem, p. 131. 
2 A. Dima. Zăcăminte folclorice în poezia noastră comtemporană. Bucureşti 1936. 
3 L. Blaga. Elogiul satului romanesc. Bucureşti. Editura pentru literatură universală, 1937. 
4 Ibidem. 
5 Gh. Vrabie. Din estetica poeziei populare romane. Bucureşti. Editura Albatros, 1990. 
6 У.Далгат. Лuтература u фолъклор. Москва, Наука, 1994. 
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psihologică a motivelor folclorice” cînd scriitorul are un stil individual propriu, iar ,,elementele de 

cîntec şi poveste populară îi servesc ca material decorativ folosit în corespundere cu logica 

problemelor în curs de rezolvare, precum şi preocupările temperamentului său scriitoricesc”. Etapa a 

treia e calificată drept ,,un pas în mitologia populară care spre deosebire de formele anterioare de 

utilizare a folclorului se bazează, în linii generale, pe interpretarea filologică a miturilor populare şi a 

semnificaţiei lor general-umane ce îi oferă cu generozitate scriitorului contemporan o mulţime de 

subiecte şi personaje pentru reflecţia filosofică”
1
. 

Corespondenţa mitului cu mesajul operei literare se realizează la anumite niveluri estetice de 

asimilare a materialului de viaţă, graţie posibilităţilor multiple de transfigurare simbolică. Elucidarea 

semnificaţiei mitologice în unele scrieri porneşte de la o serie de aspecte conceptuale, ce reprezintă nu 

numai arta cuvântului, dar şi diversitatea problemelor de viaţă, prevede întruchiparea generalizată a 

experienţei omeneşti, indică calea în realizarea unor scrieri unde ,,noţiunile tradiţional-modern, 

împrumut- interpretare originală”
2
 vor fi subordonate noii sinteze ca fapt artistic de neconfundat”. 

Momentul cel mai important la soluţionarea problemelor de interferenţă dintre poezie şi folclor 

îşi găseşte expresie, după cum atrage atenţia în altă parte V.Cubilius, anume în această ambianţa cînd 

artistul e pus în faţa unei noi realităţi estetice, fiind chemat să releve nu atît preponderenţa detaliilor 

mitico-folclorice, cît să dezvăluie rolul lor în organizarea structurii artistice a operei literare, să 

determine consecutivitatea, corelaţia dialectică între cele două discipline, care în rezultat ar facilita 

însuşirea şi analiza procesului general de afirmare şi evoluţie a literaturii autohtone în conexiune 

dialectică cu matca stilistică a creativităţii populare. 

Există o posibilitate nouă, vădit superioară în corelarea elementului tradiţional- folcloric cu cel 

livresc, se are în vedere polemica dintre vocile ,,folclorice” şi ,,nefolclorice”
3
 [8, p. 38-57] sau altfel 

spus dintre tradiţionalişti şi modernişti, problemă ce poate fi încadrată la studierea în complex a 

interferenţelor literar-folclorice. Această discuţie orientează opinia literară spre acceptarea sau 

respingerea folclorului, fenomen privit drept o formă specifică de caracterizare a artei tradiţionale. 

Aşadar, elementul autohton se ,,topeşte’’ în curentele europene , unde folclorul se impune nu numai ca 

,,formă, dar şi ca argument”, el oferă scriitorilor noi dimensiuni de receptare estetică. 

Fenomenul acesta e comentat de criticul A. Teodorescu în felul următor : „orientarea teoretică a 

unor din cei mai de seamă reprezentanţi ai literaturii române dintre cele două războaie, adeziunea lor 

la realităţile naţionale, la cultura populară, i-au determinat să se opună sistematic şi în egală măsură 

atât spiritului partizan al tradiţionaliştilor, cît şi ignorării tradiţiei autohtone. Ei au creat opere literare 

de factură modernă, bazându-se pe elementele cele mai rezistente ale tradiţiei”
4
. 

Receptând ideile lui A. Teodorescu şi raportându-le la fenomenul artistic contemporan, putem 

menţiona cu certitudine, în linii mari, în anii 60-80, au fost creată o literatură veritabilă,”majoră”, 

strîns legată de tradiţie, dar orientată în permanenţă spre modernitate, cu alte cuvinte, este vorba de 

acceptarea sau respingerea elementului folcloric drept formă specifică de caracterizare a artei 

tradiţionale. Analizînd corelarea celor două concepte estetice referitoare la tradiţionalism şi 

modernism, aprofundăm noi posibilităţi de interpretare a textului literar, dezvăluim anumite distincţii 

estetice în procesul de evoluţie şi dezvoltare a literaturii, sîntem tentaţi să efectuăm o valorificare 

mitico-folclorică a personalităţilor scriitoriceşti, adică să determinăm ceea ce-i menţine pe autorii 

incluşi în curriculum universitar într-un mediu tradiţional, dar în acelaş timp îi orientează în contextul 

literaturii europene, le indică calea spre universalizarea şi sincronizarea valorilor. Interesul faţă de 

folclor se manifestă atît în plan extern, cît şi intern, evoluând de la preluarea stereotipului folcloric şi 

împrumuturi directe de imagini, detalii şi procedee stilistice pînă la încadrarea nemijlocită în filonul 

spiritualităţii populare. Existenţa acestor ,,zăcăminte” sau ,,straturi populare”, cum le numeşte A. 

Dima, asigură o dezvoltare continuă a procesului literar, îl fixează ,,în evoluţia istorică şi în peisajul 

etnic, pe care fenomenul puternic al influenţelor nu l-a putut deloc deforma”
5
. 

Opoziţia  estetică faţă de folclor, tendinţa exteriorizată mai mult în scrierile artistice din ultimele 

decenii se manifestă prin orientarea la un sistem de imagini şi metafore  de factură modernă disimilate 

                                                           
1 В. Кубилюс. Формирование  националъной литературы. Подражателъностъ или художественная трансформация, În: Вопросы 

литератyры nr.8, 1976. 
2 Gh. Ciompec. Motivul creaţiei în literatura română. Bucureşti, Editura Minerva, 1978. 
3 D. Zamfirescu. Poporanismul în literatură. Discursuri de recepţie la Academia Româna. Bucuresti, Institutul de Arta ,,Carol Gobl”, 1980. 
4 A. Teodorescu. Lucian Blaga şi cultura populară românescă. Iaşi, editura Junimea, 1983. 
5 A. Dima. Zăcăminte folclorice în poezia noastră comtemporană. Bucureşti 1936. 
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într-o impresionabilă simţire populară. Diverse probleme sociale, cum ar fi dezastrul din natură şi 

urmările lui nefaste pentru viaţa omului, deznaţionalizarea, pierderea valorilor umane moştenite de 

veacuri, renunţarea la datinile şi obiceiurile poporului, pericolul dezlănţuirii unor cataclisme nucleare-

toate acestea i-au determinat pe scriitorii noştri să abandoneze sfera preocupărilor anterioare şi să se 

orienteze spre creaţia populară, găsind în ea nu numai o sursă sigură de revirtualizare spirituală, dar 

într-un fel oarecare, să dea răspuns acelor probleme stringente ale realităţii, cu care se confruntau 

deseori. Apropierea scriitorilor faţă de folclor corespundea unor necesităţi obiective, determinate fiind 

de lărgirea orizonturilor şi descătuşarea spiritului uman, de tendinţa de a contribui la realizarea unor 

idealuri sociale, naţionale, etico-morale, spirituale. Fenomenul mai poate fi interpretat şi din punct de 

vedere al măiestriei scriitoriceşti, el determină căutările scriitorilor noştri spre depistarea unor noi 

niveluri estetice, a unor sensuri şi viziuni originale, de profunzime. 

Problema rămâne deschisă întrucît modalitatea folclorică în care îşi găsesc materializare unele 

teme şi semnificaţii artistice, abordarea unor aspecte de viaţă cu repercusiuni directe spre interiorizarea 

lirică, tendinţa de a pătrunde mai adânc în tainele existenţiale ale sufletului popular confirmă în modul 

cel mai pregnant interferenţa dintre poezie şi folclor, dezvăluie şi aprofundează integritatea procesului 

literar, reafirmă ideea de spirit şi artă naţională în accepţia largă a culturii universale. 

 

 

 

ROMANIZARE SAU CONTINUITATE DACICĂ? 

 

CARUNTU-CARAMAN Livia, doctorand,  

Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei 

 

Abstract: The contradictions concerning the origins of Romanian last longer. The traditional 

(and official) theory proposed by Transylvanian School argues that the Romanian language has its 

origin in popular Latin. Latin words constitute the lexical ”strat” of the language, the few geto-dacian 

terms form the “substrat” and the foreign influences – the “adstrat”.  

During the last period has appeared a new tendency – the Dacology, that promotes the 

hypothesis that “The Romanian people is the continuer of the Dacians”, that “the Romanian people 

doesn’t come from the Romans, but on the contrary, some Romans comes from the Dacians”. 

 

Limba română este rezultatul unei continui şi complexe evoluţii. În procesul său de constituire, 

şi-a demonstrat dreptul la viaţă în controverse cu limbile şi popoarele vecine, dar totodată şi cu 

ajutorul lor, influenţându-se reciproc. În această dispută ea s-a dezvoltat timp îndelungat pe cale orală, 

iar apariţia variantei scrise a finalizat procesul de formare a ei.  

Şi totuşi, părând a fi totul clar, puțin este lămurit. Iar marea confuzie porneşte de la invaziile lui 

Traian asupra Daciei.  

Cucerirea romană a constituit un moment controversat în mersul de mai departe al societăţii 

dacice şi al culturii sale, inclusiv a limbii. Contradicţiile durează de circa două milenii, dar se pare că 

se acutizează la etapa actuală privind modul de interpretare a acelui eveniment, rolul lui în dezvoltarea 

ulterioară a acestor tărâmuri mioritice şi, nu în ultimul rând, demonstrarea adevărului istoric învăluit 

de o enigmă, provocată de anumite interese străine, care ne-au ascuns şi ne-au denigrat realitatea. 

În felul acesta, unii savanţi glorifică venirea romanilor pe vechile noastre meleaguri, calificând-

o drept punctul de pornire a poporului nostru, alţii consideră acea invazie drept un război fratricid, care 

nu a schimbat aproape nimic în evoluţia dacilor, ci dimpotrivă s-au contopit două societăţi înrudite, 

două culturi de aceeaşi obârşie.  

De primii ţin adepţii Şcolii Ardelene care au adus argumentele lor în sprijinul tezei că românii 

transilvăneni sunt descendenţi direcţi ai coloniştilor romani din Dacia şi care a devenit cauză pentru 

toţi românii, căpătând şi statut oficial. De partea cealaltă se ridică un nou curent, teoreticienii 

continuității dacice, care-și aduc și ei dovezile lor istorice, filologice, factologice în apărarea ipotezelor 

lor. 

Aşadar, conform susținătorilor Şcolii Ardelene, anume odată cu cucerirea romană începe o nouă 

epocă în mersul strămoşilor noştri spre noi, spre prezentul nostru – cea de romanizare. „Alipită 
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imperiului roman în 106, Dacia este în întregime romanizată în 150 d.e.n. (în 212 d.e.n. prin 

«Constitutio Antoniniana», decretată de împăratul Caracalla, locuitorii Daciei devin cetăţeni romani în 

masă)” 
1
  

Acest fapt a dat prilej cercetătorilor ardeleniști să constate că anume în asemenea circumstanţe 

s-a statornicit peste generaţii un nou popor – daco-romanii. În rezultat, limba dacilor şi cei care o 

vorbeau dispar. Puţinele cuvinte rămase din graiul populaţiei băştinaşe, care au supravieţuit 

intemperiilor acelor vremuri vitrege de cucerire şi asimilare romană, s-au depus în vocabularul noii 

limbi formate (daco-romane), constituindu-i substratul, ce dăinuieşte şi până astăzi.  

Romanii noi, la rândul lor, peste mai multe generaţii, după conglomeratul cu băştinaşii, erau un 

alt aliaj de populaţie, cu un mod de viaţă diferenţiat şi de cel al dacilor, dar şi de cel al romanilor 

premergători. Nici limba, în varianta vulgară (= populară), cum a fost adusă şi răspândită pe durata 

ocupaţiei, nu mai era cea latină. Structura cuvintelor a fost supusă mai multor modificări, condiţionate 

de particularităţile specifice locului, în particular, şi evoluţiei fenomenelor, în general.  

Utilizate în noua formă, cuvintele de origine latină (circa 65%) alcătuiau stratul principal al noii 

limbi, fondul de bază al vocabularului ei. Se păstra în temei şi structura gramaticală – morfologico-

sintactică – a latinei populare, cu unele schimbări, simplificări. 

Dar până la aşezarea lucrurilor moderne, lumea a fost tulburată de cele mai mari migrări ale 

popoarelor, care s-au produs vreodată. În formarea sa, limba a suferit transformări permanente, atât 

prin evoluţia ei firească, cât şi prin înrâuriri din afară. Totuşi, stratul principal de cuvinte a rezistat şi s-

a suprapus celorlalte, dovedind că tezaurul latin a fost mai durabil, mai aproape de spiritul vorbitorilor 

băştinaşi, iar influențele străine care s-au produs s-au precipitat într-un prim adstrat.   

Astfel, în baza teoriei Școlii Ardelene, am putea formula o concluzie privind procesul de 

formare a poporului şi a limbii noastre: acesta se încheie către sec. VII-VIII; cuprinde spaţiul nord-

dunărean până la mare şi dincolo de munţi, inclusiv teritoriile populate de dacii liberi, care nu au intrat 

în componenţa Daciei Traiane; fondul de bază de cuvinte din comunicare provenite din limba latină 

populară alcătuiesc stratul principal; puţinele cuvinte păstrate de origine dacă formează substratul; 

influenţele celor care a trecut pe aici sau ale vecinilor duc la îmbogăţirea graiului autohton, 

concrescând în adstrat.  

În limba română adstratul cuprinde elementele lingvistice de origine slavă, maghiară, turcă, 

medio-greacă, mai nou franceză şi engleză. Până în secolul XIX, în lexicul fundamental al limbii 

noastre predomină influenţele orientale, iar influenţele occidentale pătrund începând cu finele 

secolului al XVIII-lea, observându-se o preferinţă deosebită pentru neologismele de origine latină 

(franceză şi italiană), mai recent pentru cele de origine engleză. 

Contrar acestei concepții tradiționale referitor la originea poporului român și a limbii sale, îşi 

face loc tot mai viabil și mai convingător un nou curent istorico-lingvistic, numit dacologic. Pozițiile 

părtașilor lui se bazează pe niște cercetări profunde cu o rată înaltă de veridicitate, încercând să 

demonstreze dreptul la viață a orientării lor și îndemnându-ne și pe noi să ne antrenăm în dezbateri 

pentru a înlătura acele falsuri grosolane care ne-au fost impuse și pentru a reveni la adevărata noastră 

istorie.   

Teoria continuității dacice este împărtășită în cercuri savante și animatoare ale românilor de 

pretutindeni și din toate timpurile. A căutat s-o transpună în aplicare Mihai Viteazul. I-a preocupat 

înflăcărându-i pe marii noștri clasici. În prezent, se răspândește deșteptând conștiința urmașilor daci la 

București și Chișinău, la Hamburg și New-York. Menirea, ei și-o văd în demitizarea „marii binefaceri” 

făptuite de cucerirea romană, în urma căreia, mai mult „benevol”, într-un timp scurt, dacii s-au 

amestecat cu romanii, s-au romanizat și au format un nou popor, superior, dar de sorginte latină, adică 

a cuceritorilor (Cât de mult seamănă cu o „eliberare” mai ulterioară, încă proaspătă în memorie, de 

subjugare și mancurtizare, care a dus la tăierea rădăcinilor și la nerecunoașterea de sine!..).  

În istoria noastră au mai avut loc precedente și adepții dacologi, în raport cu realități trăite de 

curând, vin să reliefeze că asemenea antecedente au mai putut să se întâmple și chiar    s-au petrecut. 

N-au făcut-o romanii în 106, nici după retragerea lor la 271. Au dobândit-o trimișii catolici în Ardeal 

în zorii deșteptării băștinașilor. Au profitat de conjunctură și au izbutit să readoarmă simțirea încă 

netrezită pe deplin a populației autohtone. Au aranjat o doctrină „bine fundamentată” de supremație a 

                                                           
1 Rosetti, Al. Istoria limbii romîne. Vol. I. Limba latină. Bucureşti, 1960, p. 43 
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romanității și a religiei sale, implantând-o, foarte credibilă, în tot arealul ex-dacic prin Școala 

Ardeleană.  

Au avut grijă să treacă sub tăcere izvoare importante despre o comunitate impresionantă cum a 

fost cea a tracilor și a componentelor sale, în special – a geto-dacilor. Au marginalizat informațiile ce 

s-au strecurat totuși printre ghearele inchiziției, promovând legendele lor despre caracterul binefăcător 

al romanizării și înăbușind aproape totalmente și atât de verosimil adevărul despre originea, limba și 

trecutul nostru real.  

Era nevoie de o intervenție temerară pentru a ne putea permite din nou să năzuim ca Mihai 

Viteazul, să visăm ca M. Eminescu, să judecăm ca B.P. Hasdeu. Adevărul clătina zidurile închisorii – 

singur se cerea la iveală. Și el iese printr-un deosebit efort investigator al mai multor cercetători, 

printre care se remarcă astfel de dacologi fervenţi ca scriitorul D. Roxin, directorul fondator al Dacia 

Revival International Society N. Săvescu, generalul în rezervă, fost şef al Marelui Stat Major al 

Armatei Române dr. M. Chelaru, profesorul universitar, director al Institutului de Biologie Umană al 

Universităţii din Hamburg dr. A. Rodewald, cercetătorul ştiinţific dr. G. Cardoş de la Institutul Victor 

Babeş, directorul Institutului de Filologie al AŞM dr. hab. V. Bahnaru, acedemicianul I. Borșevici, 

cercetătorul M. Vinereanu de la City University, New-York ș.a. 

Tendința lor e să recupereze adevărul istoric şi demonstrează că „poporul român este 

continuatorul dacilor, nu al romanilor” (D. Roxin). Ei văd realizarea acestui obiectiv în primul rând „în 

protejarea şi cercetarea pluridisciplinară a vestigiilor dacilor” (D. Roxin) – cetăţi, obiecte, tăbliţe 

scrise, oseminte umane, care ne dovedesc clar ipoteza despre „perenitatea, continuitatea şi 

ancestralitatea pe aceste locuri” a dacilor (M. Chelaru). 

Pentru a aduce aceste dovezi la cunoştinţa tuturor românilor și a le urma chemarea spre 

autocunoaștere, D. Roxin, sprijinit şi de alte personalităţi versate – istorici, cercetători ştiinţifici – a 

realizat nişte filme documentare excepţionale (Dacii – Adevăruri tulburătoare
1
, Dacii – Noi 

dezvăluiri
2
) pe care le-a postat pe internet şi care sunt liber accesabile pentru toţi acei pe care  nu-i lasă 

indiferenţi aceste dezvăluiri.  

Iată unele argumente aduse de ei, susţinute de probe materiale şi spirituale: nu poporul român 

provine de la romani, ci invers, unii romani îşi au descendenţă în rădăcinile poporului român – traco-

dacii. Afirmaţia este dedusă din însăşi constatarea lor, a vechilor romani, prin istoricul latin Titus Livius 

(59 î.e.n. – 17 e.n.), care în una din cărţile sale – Ab urbe condita libre – arată propria lor geneză.  

Cam în acelaşi timp, tema e tratată şi de marele poet latin Virgiliu în scrierea sa epică Aeneida, 

care, pe lângă unele plăsmuiri literar artistice, redă în mare măsură informaţia istoricului sus-numit 

despre Aeneas, un erou trac, ce a luptat alături de troieni împotriva aheilor (grecilor) în binecunoscutul 

Război Troian. Reflectând într-un mod idealizat antichitatea latino-romană, Virgilius aducea 

concomitent în opera sa şi un elogiu domniei împăratului Octavian August (27 î.e.n. – 17 e.n), cu care 

era contemporan şi care se considera urmaş convins al lui Aeneas, recunoscându-şi astfel originea 

tracică.  

Deci, nu limba română provine de la latină, ci latina îşi are originea într-o limbă tracă, soră cu 

cea a dacilor. Acest deziderat răstoarnă ideea Şcolii Ardelene despre descălecatul nostru din romani în 

urma unui proces de romanizare, declanşat mai cu seamă în urma războaielor lui Traian de la începutul 

sec. II. Susţinătorii noii orientări lingvistice refuză existenţa unui asemenea proces de romanizare a 

dacilor din simplul motiv că nu era ce să se romanizeze. Dacii şi romanii vorbeau limbi asemănătoare 

şi nu a fost necesară o transformare, o asimilare etnică şi lingvistică.  

Dacă am admite că acest proces a fost neapărat şi că limba dacilor s-ar fi contopit cu latina în 

urma ocupaţiei romane de 165 de ani, tot nu ţine. E un timp prea scurt pentru o asimilare totală a unei 

limbi, de la care să rămână doar circa 100 de cuvinte. Şi personalul latin care s-ar fi implicat în 

romanizare e prea insuficient. Şi apoi ce teritoriu al Daciei mari a lui Burebista şi Decebal au dominat 

romanii? Circa 14 %. N. Săvescu, directorul fondator al Societăţii Internaţionale de reînviere a Daciei, 

demonstrează metaforic în unul din filmele de mai sus această proporţie a teritoriului dacic ocupat de 

romani, plasând degetul mic de la mâna dreaptă pe palma întinsă a stângii (cam atât, zice el, au cucerit 

şi au dominat romanii).  

                                                           
1 Dacii – Adevăruri tulburătoare. Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=duj_84hnc58. 
2 Dacii – Noi dezvăluiri. Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=3yBrbMrAppw.  
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Cum a fost dar romanizat restul de 86 la sută din teritoriu şi populaţie fără a deţine pârghiile 

principale de impunere – guvernarea, armata, religia? Cum s-au romanizat într-o perioadă atât de 

scurtă dacii liberi, aflaţi la depărtare de sute de kilometri de Dacia Romană cu posibilităţi de transport 

greoaie, cu anevoioase mijloace de schimb de informaţie, cu o aşa dragoste de neam, de tradiții, de tot 

ce era dac? Cum s-au romanizat dacii liberi care după anul 106 îi atacau pe romanii din provincia 

ocupată, obţinând şi victorii şi, prin urmare, făcând presiuni de retragere din Dacia anexată, ceea ce s-a 

şi întâmplat în anul 271? Cât de romanizaţi  s-au dovedit dacii care atacau Imperiul Roman la sud de 

Dunăre şi după acea dată, izbutind pentru o scurtă perioadă în sec. III să unifice zona sudică, din 

Balcani, a Daciei lui Burebista?  

O variantă de răspuns la aceste întrebări formulează D. Roxin în prefaţa filmului documentar 

Dacii – Noi dezvăluiri: Cam cât de romanizaţi puteau să fie dacii ca să facă aceste lucruri? Pentru că 

este o aberaţie colosală să pretinzi că dacii „cu o mână” se luptau să-i alunge pe romani, iar „cu 

cealaltă” preluau limba, tradiţiile şi cultura acestora, ba mai îşi şi ofereau femeile romanilor ca să se 

nască „noul popor”!  

Că romanii n-au putut să-i supună pe daci unui proces de contopire, de asimilare lingvistică sau 

modificare etnică ne-o accentuează şi M. Chelaru în unul din filme, unde zice: Romanitatea nu este 

etnie, romanitatea este o organizaţie statală, care a produs prin funcţionarea instituţiilor o anume 

ridicare a organizării conştiinţei umane în interiorul unei organizări umane. 

Tot aici, M. Chelaru aduce încă un argument în imposibilitatea de romanizare totală a Daciei 

într-un timp atât de scurt (165 de ani) şi compară cu soarta altor popoare aflate sub dominaţia romană 

cu mult mai îndelungat, întrebându-se cum de nu s-a romanizat definitiv Statul Iudeu în cei 800 de ani 

de stăpânire, iar grecii şi egiptenii în cei vreo 400 de ani. 

Încă un argument (al nostru) ar fi confruntarea cu mult mai apropiatul şi mai evidentul prezent. 

Iată peste 200 de ani popoarele transcaucaziene (după 1800) şi chiar noi, basarabenii (1812), ne aflăm 

sub dominaţie mancurtizantă rusească, dar nici pe departe nu ne-am rusificat complet.  

Aşadar, romanii n-au adus cu sine o altă limbă, diferită, iar de contopire nici n-a fost nevoie, 

asemănarea era gata împlinită de demult. Ca etnie îşi aveau aceleaşi rădăcini tracice şi romanii, şi dacii. 

Că nu venim de la romani ne-o dovedesc şi unele studii revoluţionare în domeniul 

paleogeneticii şi geneticii moleculare, care studiază ADN-ul vechi şi degradat ce poate aduce foarte 

importante informaţii despre originea şi evoluţia omului şi a genomului uman, migraţia populaţiilor 

umane şi relaţiile de înrudire genetică dintre populaţiile umane vechi şi cele actuale.  

În urma unor cercetări profunde efectuate de Al. Rodewald şi G. Cardoş după ultimele metode 

moderne, având drept scop analiza structurii genetice a populaţiilor umane vechi de pe teritoriul 

României şi compararea acestor date cu datele genetice ale populaţiei umane actuale din România şi 

Europa, s-au obţinut nişte rezultate concludente: 75 la sută din populaţia actuală a României aparţine 

de grupul Central-European Carpatic, 12,5 % - masagetic şi doar sub 4 % avem în comun cu italienii. 

Aceleaşi studii paleogenetice realizează şi o înrudire evidentă între populaţiile vechi care au 

locuit pe teritoriul României în epoca bronzului şi a fierului şi populaţia actuală românească, fapt ce ne 

demonstrează încă o dată continuitatea dacică pe aceste meleaguri. 

Pentru continuitatea dacică au pledat şi cele mai consacrate personalităţi din istoria şi cultura 

noastră. Mihai Viteazul s-a învrednicit de două titluri: cel de restitutor al Daciei, dar şi cel de malus 

dacus (în ochii dúşmanului). Intenţii de reunificare a Daciei a avut şi Matei Basarab. D. Cantemir 

intenţiona să scrie istoria Daciei vechi şi noi. T. Vladimirescu întreba Ce au de câştigat dacii de la 

greci? Ce au dacii în comun cu grecii? Şi Luceafărul gândirii noastre poetico-filozofice s-a implicat 

plenar în această pledoarie. Considerat de unii precursor al disciplinei dacologice, M. Eminescu afirma 

la un moment dat că totul trebuie dacizat în ţara asta, iar îndemnul către tinerii ardeleni de a merge 

prin satele Transilvaniei pentru a naşte şi a creşte ideea naţională de reîntregire a neamului românesc 

într-o nouă Dacie l-a costat viaţa şi lichidarea lui din mişcarea social-culturală a timpului. 

Din şirul personalităţilor care au completat dacologia merită să mai fie menţionaţi N. 

Densuseanu (Dacia preistorică), B.P. Hasdeu (Perit-au dacii?), L. Blaga (Revolta fondului nelatin), M. 

Heliade (Los Rumanos. Breviario Historico).  

Dar, să fie înțeles corect, pentru autorii menționați mai sus și filmele lor, internetul a fost o cale 

de difuzare a mesajului și ei au apelat la el nu doar pentru că-i accesibil pentru toți și li se permite să 

propage orice. Ei mai nutresc marea speranță că zvâcnirile inimilor lor, prin acest mediu de informare, 
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să atingă mai ușor circumvoluțiunile creierului românesc și să deschidă larg orizontul pur al adevărului 

printr-o convingere sine-qua-non.  

Că nu-s numai niște împătimiți ai internetului și ideile lor nu-s unice, vin să ne-o confirme și 

alte somități în problemă, care susțin și completează, la fel prin investigații și argumente întemeiate, 

cele expuse pe net. În acest context, găsim un moment potrivit pentru a evidenția aportul la 

îmbogățirea tezaurului științific dacologic adus de către cerectătorul newyorkez de proveniență 

română M. Vinereanu. În studiul său Originea traco-dacă a limbii române, savantul își trasează un 

scop bine determinat în conturarea dimensiunii ontice a limbii române, bazându-se pe un volum 

impresionant de date și principii axiologice pentru a demonstra originea traco-dacă a limbii române și 

a combate teoria romanizării Daciei timp de 170 de ani. 

Pentru a-și atinge obiectivul, autorul își centrează cercetarea pe trei axe principale, bazate 

corespunzător pe mărturii istorice, mărturii lingvistice și mărturii arheologice. Mai întâi, dispariția 

dacilor din istorie este o ipoteză nedemonstrată. Nimeni nu a explicat cum cel mai numeros popor din 

lume după indieni, fără îndoială, cel mai numeros din Europa, întins pe un teritoriu vast, a dispărut 

fără urme din istorie
1
. Apoi, Dacia nu a fost romanizată. Romanizarea dacilor nu este decât un mit... 

permanent întreținut și de biserica catolică, încă din cele mai vechi timpuri până prin sec. al 17 -lea, 

în încercarea acesteia de a atrage pe români spre catolicism (cf. I. Bărbulescu, 1902) și după aceea, 

cultivat cu fervoare de învățații Școlii Ardelene. Românilor li se amintea tot timpul că se trag din 

romani și, prin urmare, era firesc să aparțină bisericii catolice
2
.  

Mărturiile filologice însă par a fi cele determinante, asemănărea dintre română și latină 

datorându-se fondului comun italo-celto-illiro-tracic, iar limba de la care provin ambele face parte din 

marele grup italo-celto-illiro-tracic care, în a doua jumătate a mileniului II ÎC, era încă o singură 

limbă, diferențiată doar la nivel dialectal. «Cele două limbi în cauză (latina și traco-daca – n.n.) sunt 

apropiate și are loc mai degrabă o sinteză între ele decât o totală dispariție a traco-dacei. În această 

situație avem de a face cu un fenomen similar, în care în condiții istorice moderne, dialectul care stă 

la baza limbii literare își impune anumite caracteristici asupra celorlalte dialecte ale limbii, fără să 

fie vorba de o înlocuire totală a acestora»
3
.  

Mai era nevoie de romanizare? 

Așadar, problema evoluţiei limbii române este tratată diferit. Adepţii Şcolii Ardelene susţin că 

limba română îşi are originea în latina vorbită în partea orientală a Imperiului Roman. Din punct de 

vedere al etimologiei, fondul principal de cuvinte româneşti provenite din limba latină populară 

constituie stratul principal, cuvintele autohtone de origine geto-dacă alcătuiesc substratul, iar 

influenţele care au dus la îmbogăţirea limbii formează adstratul. 

Adepţii Teoriei continuităţii dacice susţin că nu poporul român provine de la romani, ci invers, 

unii romani îşi au descendenţă în rădăcinile poporului român – traco-dacii. Ei demonstrează prin 

propriile dovezi romane că latinii, la fel ca şi dacii, vorbeau şi limbi foarte asemănătoare, descinse din 

două limbi surori cu aceleaşi rădăcini tracice. Aceştia neagă că ar fi existat un proces de romanizare, 

întrucât nu a fost nevoie de el din considerentele menţionate.  

 

 

 

TIPOLOGIA INTERFERENȚELOR DINTRE FOLCLOR ȘI LITERATURA SCRISĂ 

 

COCIERU Mariana, cercetător ştiinţific,  

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Abstract: Preliminary investigations show that the research of folklore-literary relationship (of 

the folklorism) under folkloristic aspect may present precious materials in solving important problems 

of science about folklore. Among the issues that have been paid attention to researchers interference 

between folklore and literature written sign classification and systematization of various forms of the 

folklore. The result of research shows that a specific type of the folklore arises when intersect the 

                                                           
1 Vinereanu, M. Originea traco-dacă a limbii române. Chișinău, 2002, p. 18-19. 
2 ibidem, p. 149. 
3 ibidem, p. 9. 
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possibilities and specific requirements of a literary directions or of creative individuality of the writer. 

Because the folklorism knows a substantial connection with the historic-literary process, it was 

focused on the research concrete aspects determined historically and aesthetic of the appeal of 

professional literature to folklore and study the permanence and the typology of the folklorism. 

Diachronic reconstitution of development of relations between folklore and Romanian written 

literature allowed us to note that in certain periods of the development literary process influence of 

folklore on literature written occurs immediately, and in other times almost missing, which helps to 

identify similar and distinctive features, of artistic recovery of the intangible cultural heritage by 

literary writers in different periods. Therefore, the major objective of our approach will be the 

presentation of the various typology of the ethno-folkloric constituencies operated in modern studies. 

 

Studierea tipologiei folclorismului (a relaţiei folclorico-literare) reprezintă o problemă nouă în 

cercetările metodologice actuale. Tipologia relaţiilor folclorului cu literatura scrisă include în sine nu 

numai contactele directe, împrumuturile, dar şi opoziţia estetică dintre aceste două sisteme. E. 

Botezatu deosebeşte câteva tipuri de interferențe dintre folclor şi literatură şi le clasifică în două 

categorii: „Forma cea mai uşor detectabilă este cea extensivă [s. n.], incluzând legăturile rudimentare 

ale literaturii cu folclorul – împrumutul, copierea, imitaţia, stilizarea. Următoarei forme i-am zice 

intensivă [s. n.] – este un folclorism mai complex, subtil, susţinut de apropierea adâncă a autorului 

(autorilor) de substanţa folclorică”
1
. 

Şi cercetătorul român A. Gh. Olteanu deosebeşte două tipuri de relaţii dintre folclor şi literatură: 

de suprafaţă şi de adâncime. În prima categorie sunt incluse formele de asimilare primară a folclorului 

de literatura scrisă prin împrumuturi şi imitaţii. În cea de a doua intră formele de preluare mai 

profundă a creaţiei populare, adică acelea care denotă un folclorism mai pronunţat, mai complex. 

Clasificarea respectivă o face în urma aplicării metodei comparativiste asupra creaţiei literare a doi 

scriitori concreţi: V. Alecsandri şi M. Eminescu sau a contactelor literaturii scrise cu folclorul în două 

perioade literare diferite (a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea)
2
. Relaţiei de 

adâncime dintre folclor şi literatură i-a dat expresie teoretică şi L. Blaga. Într-un studiu consacrat 

elogierii satului românesc, scriitorul afirma: „Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci o 

sublimează, nu o măreşte în chip mecanic şi virtuos, ci o monumentalizează potrivit unor vii forme, 

accente, atitudini şi orizonturi lăuntrice. Nu prin imitare cu orice preţ a creaţiilor populare vom face 

saltul de atâtea ori încercat într-o cultură majoră. Apropiindu-ne de cultura populară trebuie să ne 

însufleţim mai mult de elanul ei stilistic interior, viu şi activ, decât de întruchipări ca atare”
3
. 

Modalităţile prin care se realizează contactele folclorului cu literatura scrisă necesită şi ele o 

tipologizare. Exegeta basarabeană E. Botezatu deosebeşte convenţional următoarele forme: directă, 

prin joncţiune, indirectă sau mediată şi prin opoziţie
4
. 

Legătura directă se realizează astfel: „scriitorul apelează în mod direct la sursa folclorică, preia, 

împrumută, repetă – motive, subiecte, tipare compoziţionale, structuri prozodice” etc., păstrând 

modelul sursei de la care se inspiră. Chiar dacă această legătură se realizează în perioada incipientă a 

unei literaturi, e necesar de a analiza anumite aspecte înainte de a ne pronunţa asupra superficialităţii 

sau efectului elementar al preluării elementelor folclorice. „Creaţia literară se modifică în timpul 

transcrierii, după cum creaţia folclorică în procesul de reproducere”
5
. S. G. Lazutin e de părerea că 

într-o literatură, chiar şi incipientă se pot găsi multe aspecte de cercetare din punctul de vedere al 

folcloristicii. De exemplu, despre existenţa folclorului în perioada medievală putem vorbi doar în baza 

monumentelor literare ale acelei epoci
6
. 

De multe ori legătura directă cu folclorul prezintă efecte interesante: „Totul depinde de 

pregătirea, talentul şi gustul scriitorului care împrumută. În unele cazuri, acest lucru se referă la 

                                                           
1 Botezatu E. Poezia şi folclorul: Puncte de joncţiune. Chişinău: Ştiinţa, 1987. 288 p., p. 13. 
2 Olteanu A. Gh. Folclor şi literatură cultă. Braşov: Orientul latin, 1994. 166 p. 
3 Blaga L. Elogiu satului românesc: discurs rostit la 5 iunie 1937 în şedinţă solemnă. În: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. 
Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1937, p. 3-16, p. 15-16. 
4 Botezatu E. Op. cit., p. 13. 
5 Лихачев Д. С. Рецензия на книгу П. Г. Богатырева „Вопросы теории народного искусства”, „Исскуство”, Москва, 1971, 544 cтр. 
În: Известия Академии Наук СССР: Серия литературы и языка. 1972, Выпуск I, том 31, c. 76-79, p. 77. 
6 Лазутин С. Г. Взаимодействие литературы и фольклора: аспекты и методы изучения. În: Фольклор в современном мире: 

аспекты и пути исследования, Москва: Наука, 1991, с. 103-112, p. 106. 
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imitaţie în compoziţie, fabulă, metrică, orchestrare muzicală sau particularităţi plastice la existenţa 

unui talent relativ dovedit şi a unei concepţii originale; în alte cazuri se observă împrumuturi parţiale 

care consolidează procesul creator neterminat, care dau impuls şi avânt imaginaţiei personale, când 

există o înrudire de idei şi sentimente; în al treilea caz avem doar asimilarea superficială a unor tehnici 

străine în absenţa trăirii personale şi a productivităţii adevărate. Fireşte, nu este exclus, şi încrucişarea 

acestor posibilităţi la unul şi acelaşi autor în perioade diferite, astfel încât sarcina analizei critice este 

de a vedea unde sfârşeşte interacţiunea, care a accelerat naşterea imaginilor şi cristalizarea lor, şi unde 

începe copierea, care asociază mecanic, reuşit sau nereuşit, propria ta viziune şi cea împrumutată”
1
. 

Legătura prin joncţiune presupune transfigurarea elementului folcloric în literatura scrisă, adică 

transsubstanţierea creatoare, individualizarea lui de către scriitor. 

Legătura indirectă se caracterizează prin faptul că scriitorul nu foloseşte direct sursa folclorică, 

ci experienţa artistică generală. Adică modelul ajunge la receptor deja transfigurat, iar scriitorul doar 

că îl mai transsubstanţiază încă o dată. Astfel apar în proza din Basarabia diverse modele de 

transfigurare deja instituite: modelul crengian, rebreanian, sadoveanian şi al prozei româneşti 

postbelice. 

Legătura de opoziţie prezintă un interes metodologic general. U. Dalgat reflectând asupra 

acestei relaţii se referea la „formele interioare şi exterioare de legătură a literaturii cu folclorul” din 

punctul de vedere al „subordonării”, „interacţiunii” şi „îndepărtării”
2
. Utilizând conceptele propuse de 

cercetătoarea sovietică, E. Botezatu conchide că în literatura scrisă basarabeană a anilor 1930-1940 

prevalau legăturile de subordonare, în cea a anilor 1940-1950 ieşea în prim plan interacţiunea, iar în 

ultimele decenii (1960-1980) se impun interacţiunea şi legăturile prin detaşare, îndepărtare de modelul 

folcloric. Opoziţia se realizează prin sporirea transfigurării artistice, prin modelarea fanteziei 

creatoare, prin angajarea totală a eului creator care „nu preia, ci asimilează; nu numai asimilează, ci 

depăşeşte, respinge, polemizează”
3
. 

Cercetătorul D. N. Medriş studiază tipologia relaţiilor folclorico-literare de pe poziţia corelaţiei 

în textele folclorice şi cele literare a următoarelor categorii poetice: timpul artistic, „integritatea” 

(„единство”) cuvântului şi a evenimentului (sintagma „zis şi făcut” din poveştile populare şi poveştile 

lui Puşkin), situaţia lirică (dintre cântecul popular şi povestirile lui Cehov). Astfel că tipologia 

folclorismului literar necesită o studiere atât în plan sincronic, cât şi diacronic. Din aceeaşi perspectivă 

a unui unghi perpendicular vede soluţionarea tipologiei respective şi exegeta Tatiana Butnaru: 

„Tipologia legăturilor literar-folclorice se manifestă atât în plan de sincronizare a elementelor 

corelative în cadrul aceluiaşi sistem, cât şi în plan diacronic, atunci când folclorul şi literatura sunt 

privite drept nişte etape între care există, fireşte, o anumită consecutivitate”
4
.  

Cercetătorul A. I. Lazarev a încercat o tipologizare a fenomenului folclorism în literatură rusă a 

anilor 1870-1890, deosebind: un folclorism „natural” al şaizeciştilor, un folclorism „etnografic” al lui L. 

Tolstoi (Кaзаки), un folclorism „agitativ-propagandist” al poporaniştilor (народников), un folclorism 

„nostalgic” a lui P. Melnikov-Pecersk şi N. Leskov. În afară de aceasta mai deosebeşte şi tipurile de 

folclorism: mitologic, poetic, de cântec, de gen şi universal. Tot aici, cercetătorul încearcă să scoată în 

evidenţă tipologia „grupelor de prelucrare a materialului folcloric”: 1) utilizarea elementelor folclorice 

într-o operă literară prin apelerea „inconştientă” la folclor; 2) aplicarea constituentelor folclorice printr-o 

referire conştientă la creaţia populară şi modernizarea materialului acesteia
5
. 

Exegetul A. Gorelov clasifică detaliat tipurile comune de folclorism. Primul tip de folclorism 

ţine de citarea elementului folcloric, iar al doilea conţine mai multe subcategorii: 

a) pastişarea (stilizarea) organică (în genul de povestire literară), anorganică (pseudopastişă) şi 

livrescă (bazată pe motive biblice, cronici); 

b) folclorismul poetic (utilizarea tuturor elementelor de poetică populară în scopuri stilistice şi 

altele); 

                                                           
1 Арнаудов М. Психология литературного творчества. Москва: Прогресс, 1970. 655 c., p. 154-155. 
2 Далгат У. Б. Литература и фольклор: Теоретические аспекты. Москва: Наука, 1981. 301 с., p. 45. 
3 Botezatu E. Op. cit., p. 17. 
4 Butnaru T. Folclorismul în literatura contemporană: strategii didactice şi abordări interdisciplinare. În: Diversitatea culturală şi dialogul 

intercultural în procesul de comunicare: Conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională, 29 martie 2012. Chişinău: S.n., 2013, 
p. 53-57, p. 54. 
5 Лазарев А. И. Проблема изучения фольклоризма русской литературы 1870-1890. În: Русская литература 1870-1890 гг. Проблема 

литературного процесса: сборник научных трудов. Сб. 18. Свердловск: Уральский гос. университет, 1985. с. 14-26, p. 18. 
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c) folclorismul liric („песенный”) (folosirea potenţialului emoţional liric specific al cântecelor 

populare, melodicii versului folcloric); 

d) folclorismul de gen (recursul la genurile folclorului); 

e) folclorismul mitologic (dezvoltarea unui subiect mitologic sub aspectul unui gen literar, 

utilizarea simbolismului mitologic, a particularităţilor gândirii mitologice); 

f) folclorismul ideologic (utilizarea particularităţilor de viziune asupra lumii a poporului, 

punctul de vedere al acestuia asupra ordinii mondiale şi altele asemenea)
1
. 

Clasificarea înfăptuită de A. Gorelov este una minuţioasă şi conştientă, chiar dacă, conform 

afirmaţiilor unor critici, nu totdeauna se pretează principiului logic, era mult mai raţional ca în 

folclorismul de gen să intre cel liric şi cel mitologic
2
, iar pentru a fi mai expliciţi, folclorismul liric 

poate fi comasat de cel de gen. Problemele privind clasificarea respectivă nu se sfârşesc. Din punct de 

vedere tipologic, se cere a fi diferenţiat prin analogie şi folclorismul fantastic (de basm) sau un 

oarecare alt tip. O astfel de abordare a relaţiilor folclorului cu literatura deschide cu mult mai multe 

orizonturi de interpretare vizavi de identificarea tipologică a folclorismului la diverse etape istorice de 

dezvoltare a procesului literar şi în creaţiile fiecărui scriitor aparte. 

De exemplu, în literatura veche se observă o corelare a două concepţii despre lume şi a două 

metode de realizare artistică, care se întrepătrund până la o coincidenţă completă sau se îndepărtează 

din cauza caracterului principial intransigent
3
.  

După investigarea unui volum enorm de creaţii literare ale secolului al XX-lea, exegeta O. I. 

Trâkova clasifică posibilităţile de interacţiune ale literaturii cu creaţia folclorică, deosebind 

următoarele tipuri de împrumuturi folclorice:  

 Împrumutul compoziţional din folclor se produce atunci cand scriitorul (conştient sau 

inconştient) utilizează în creaţia sa un model structural folcloric (de exemplu, romanul Povestea cu 

cocoşul roşu de V. Vasilache). 

 Împrumutul de motive presupune utilizarea în literatura artistică a motivelor individuale ale 

folclorului (motivul drumului de iniţiere în basmul modern Columb în Australia de S. Vangheli). 

 Împrumutul imagistic se prezintă prin două forme principale. Prima – transpunerea veridică în 

opera artistică a imaginii folclorice, de exemplu, a Morţii (Dumnezeu şi Sfântul Petru în nuvela Se 

caută un paznic de V. Ioviţă). A doua formă de împrumut – o cale mult mai dificilă a tradiţiei 

asociativ-imagistică, când imaginea creată de scriitor se asociază celei populare, având subtext 

folcloric (de exemplu moş Mihail din nuvela Sania de Ion Druţă, Lion din nuvela Caloian de G. 

Meniuc, Serafim Ponoară şi Anghel Farfurel din romanul Povestea cu cocoşul roşu de V. Vasilache)  

 De notat, în mod pregnant, este împrumutul de tehnici şi instrumente artistice ale creaţiei 

populare orale. Tropii folclorici au devenit tradiţionali pentru literatura scrisă şi de multe ori nu sunt 

recunoscuţi ca fiind folclorici în contextul operei artistice. Cu toate acestea, trebuie de subliniat 

originea populară a procedeelor, cum ar fi: epitetul constant şi inversiunea, anafora şi antiteza, 

paralelismul sintactic şi psihologic şi altele. 

Pentru a avea o imagine completă a interacţiunilor folclorico-literare, cercetătoarea O. I. 

Trâkova clasifică şi tipurile de împrumuturi literare în folclorul contemporan (tipuri de folclorizare): 

1) citarea directă; 2) citarea cu continuare folclorică; 3) modificarea textului literar, parodierea şi 

modernizarea; 4) împrumutul imagistic
4
. 

Şi exegetul Ion T. Alexandru propune o tipologie a modalităţilor de valorificare, de 

transsubstanţiere artistică a constituentelor etnofolclorice, tipologie generată de specificul evolutiv al 

procesului literar românesc. Prin urmare, deosebeşte, drept forme rudimentare: „elementarul şi facilul 

procedeu al «citatului» şi pseudocitatului folcloric”, „versificarea în stil şi spirit popular”; aspecte 

mediane: „analogia”, „personanţa” şi „similul folcloric”; şi procedee avansate: „reinterpretarea 

                                                           
1 Горелов А. А. К истолкованию понятия «фольклоризм литературы». În: Русский фольклор, т. XIX, Ленинград, 1979. c. 31-48. 
2 Степанова Т. М., Бессонова Л. П. Типология фольклоризма литературных текстов. În: Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2007. №2. http://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-folklorizma-literaturnyh-
tekstov (vizitat la 11.11.2014). 
3 Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1947. 

188 c., p. 24; Адрианова Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Ленинград: Наука, 1974. 171 с. 
4 Трыкова О. Ю. О классификации способов взаимодействия русской литературы ХХ в. с фольклором (по материалам, собранным 

студентами Ярославского педагогического универстета). În: Педагогический вестник. 2003. №1. 

http://vestnik.yspu.org/releases/doskolnoe_obrazovanie/1_5/ (văzut la 09.11.2014). 

http://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-folklorizma-literaturnyh-tekstov
http://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-folklorizma-literaturnyh-tekstov
http://vestnik.yspu.org/releases/doskolnoe_obrazovanie/1_5/
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profundă a virtuţilor mitico-simbolice ale marilor şi mereu fecundelor motive folclorice literare cu 

alură de mituri, de permanenţe spirituale etnice («Mioriţa», «Meşterul Manole», «Făt-Frumos», 

«Zburătorul», «Toma Alimoş» etc.)”
1
. Tipologia respectivă devine utilă la reliefarea „tonului” 

literaturii române, a ponderii culturii tradiţionale ca una din sursele universului imaginar literar, care, 

analizată din punct de vedere sincronic şi diacronic, prin raportarea creaţiei unor anumiţi scriitori la 

„modelele” tradiţionale deja instituite, permite descoperirea „mutaţiilor” estetice a unor autori care au 

activat în două epoci literare diferite. Respectiva viziune îi permite cercetătorului să evidenţieze două 

nume importante din literatura română, care au performat aşa-numitul „folclorism” pe parcursul şi în 

întreaga lor creaţie literară, dezvăluind o „asimilare conştientă, programatică, a unei opţiuni estetico-

artistice determinată de propria filosofie asupra culturii”, în care dihotomia „cultura majoră” şi 

„cultura minoră” nu sunt diferenţiate, ci apar ca un tot întreg, ca elemente indispensabile ale „matricii 

stilistice” naţionale: Lucian Blaga şi Tudor Arghezi. 

Punctul de vedere sincronic şi diacronic l-a determinat pe cercetătorul V. Kubilius să 

deosebească câteva stagii ale expresivităţii condiţionate de coraportul creaţiei populare cu fenomenul 

literar: ,,Primul pas, scrie el, îl constituie stilizarea folclorică, care, pe drept cuvânt, a intrat în 

universul literaturii contemporane”
2
. Cel de al doilea stagiu ,,presupune interpretarea psihologică a 

motivelor folclorice”, dezvăluind imanenţa stilului individual creator, iar ,,elementele de cântec şi 

poveste populară îi servesc ca material decorativ folosit în corespundere cu logica problemelor în curs 

de rezolvare, precum şi preocupările temperamentului său scriitoricesc”
3
. Stagiul trei reprezintă „un 

pas în mitologia populară care spre deosebire de formele anterioare de utilizare a folclorului se 

bazează, în linii generale, pe interpretarea filologică a miturilor populare şi a semnificaţiei lor general-

umane ce îi oferă cu generozitate scriitorului contemporan o mulţime de subiecte şi personaje pentru 

reflecţia filosofică”
4
. 

Prin urmare, viziunea celor expuse ne determină să rezumăm că şi la ora actuală este necesar de 

a revizui raportul nivelului metodologic înalt al ştiinţei cu metodele concrete de cercetare insuficient 

elaborate şi care operează cu modele şi principii învechite. Punctele forte şi slabe ale unor procedee 

concrete de investigare se observă mai clar în lucrările dedicate rolului folclorului în creaţia unui 

singur scriitor. Dar anume ele şi reprezintă baza pentru rezolvarea problemelor comune ale istoriei şi 

tipologiei folclorismului. Într-un sens extins, fenomenul folclorismului reprezintă una dintre axele 

problemei destinului istoric al folclorului, inclus într-o altă paradigmă ştiinţifică în noul context istoric 

şi estetic. Relaţia dintre cele două concepte: folclor şi literatură reprezintă, la ora actuală, o problemă 

„de întemeiere”, „de determinare genetică”, „de cataliză” şi „de permanentă revitalizare” a 

fenomenului literar contemporan. 

 

 

 

MODERNUL ȘI ANTIMODERNUL, ÎNSEMNE ALE CONTEXTUALIZĂRII EUROPENE A 

LITERATURII ROMÂNE DIN SECOLUL AL XIX-LEA 

                                                                                           

CRISTEI Tamara, doctor, conferenţiar universitar, 

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Abstract: Romanian literature has the vocation of a European literature, this is why during the 

affirmation of it’s spiritual and artistic identity process, we can attest an evident tendency to 

contextualize with this poly system. It is a complex process because of the diverse roles played be 

European literatures as emerging or receiving literatures. Being a receptive one, the Romanian 

literature of the 19
th
 century, period when modernism was built and stated, has endured a wave of 

extension, intercepting generously ideas and esthetic formulas due to it’s regeneration necessity and 

to it’s quality avouchment. But within this process was identified a response of rejection towards some 

                                                           
1 Alexandru I. T. Relaţia poezie română „cultă” – folclor în contemporaneitate. În: Imagini şi permanenţe în etnologia românească. 

Chişinău: Ştiinţa, 1992, p. 30-36, p. 33. 
2 Кубилюс В. Формирование националъной литературы – подражателъностъ или художественная трансформация? (Три шага 
литературы в фольклор). În: Вопросы литератyры, 1976, № 8, с. 21-56, p. 21. 
3 Кубилюс В., Op. cit., p. 21. 
4 Ibidem. 
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of the extern novelties due to the fact that they devaluated the native literature traditions, especially 

the basics of the Romanian spirituality. Also Romanian writers expressed an non modern state of 

mind, taking with criticism the rigid and inadequate modern. The representative writers of the time 

had been aware of the spirit of their century and created like the veritable moderns with discernment 

criticism, meaning anti modern, according to the concept of the French theoretician A. Compagnon. 

The anti-modern is a complex and engaging manifestation of the 19
th
 century writers, which 

influenced the critical process of the asserting of the Romanian literature during the modern epoch 

and represents a proof of it’s validation. 

 

Literatura română are vocația unei literaturi europene, de  aceea în procesul afirmării idențitărții 

sale spirituale și artistice se atestă evidente tendințe de contextualizare cu acest polisistem literar. 

Procesul este unul complex din cauza rolului diferit pe care-l au literarurile europene ca literaturi 

emergente și literaturi receptoare. Fiind una receptoare, literatura română din secolul al XIX-lea, când 

s-a constituit și afirmat  modernul, a suportat valul de extensiune, interceptând cu multă generozitate 

idei și formule estetice din nevoile regenerării și afirmării sale valorice. Dar acest proces s-a identificat 

și o reacție de rezistență la anumite noutăți care devalorizau tradițiile literare autohtone și, mai ales, 

esențele spiritualității românești, afirmându-se și o stare de spirit animodernă a scriitorilor, care au 

manifestat un spirit critic față de modernul neadecvat sau rigid. Scriitorii reprezentativi au avut 

conțtiința spiritului veacului său și au creat ca cei mai adevărați moderni cu discernământ critic, adică 

antimoderni, după conceptul teoreticianului francez A. Compagnon. 

Procesul contextualizării europene a literaturii române este, fără îndoială, unul complex și 

contradictoriu, fiind și un indicator multiaspectual al evoluției literaturii noastre ce vizează atât ritmul 

cât și calitatea fenomenelor și a produselor acesteia. În studiile și tratatele de referință, semnate de 

istorici și critici literari concacrați, marcate de consistentele și cuprinzătoarele istorii ale lui George 

Călinescu și Nicolae Manolescu, care au produs o schimbare de optică istorico-analitică și critico-

estetică, problema tendinței de europenizare a literaturii noastre, în planul integrării sale în 

polisistemul ei firesc, a fost abordată din perspectiva conceptului de vocație europeană inerentă 

literaturii române, concept fundamental în determinarea specificității și originalității fenomenului 

literar românesc. Modernitatea solicită în permanență contextualizare și dialog în scopul transgresării 

esteticului pe linie diacronică și sincronică, astfel, literaturile naționale ale secolului al XIX-lea si-au 

departajat logic, în funcție de rolul jucat în acest dialog, statutul de literaturi emergente și literaturi 

receptoare în procesul creării polisistemului european. După cele trei literaturi emergente: engleză, 

franceză, germană, creatoare a unui număr de modele literare posibile de a fi reproduse, dar și de a fi 

contestate, la un anumit moment dat, urmează toate celelalte literaturi naționale, calificate de N. 

Manolescu drept receptoare, având o mai mică extensiune în acest proces, cum este și cea română, 

care nu numai că interceptează modele integrale sau anumite aspecte ale acestora, ci își dobândește și 

capacitatea de a se racorda la dimensiuni multinaționale sau transnaționale, revalorificându-și, dar, mai 

ales, reechilibrându-și rezultatele, valorile, în general, în cadrul propriului sistem, determinat de 

producția literară la acea dată, de tradiția viabilă și de natura importului literar în funcție de „orizontul 

de așteptare” și necesitățile de realizare a propiului potențial creator. Fenomenul dat este determinat, 

după cum constată teoreticianul Adrian Marino, de anumite procese extrem de complexe, cum sunt 

cele de interrelaționare, decontextualizare, contextualizare, transmodelare, transmigrare, 

metamorfozare, fiecare dintre care au loc într-un plan de extesiune și profunzime în funcție de 

propriile forțe calitative. De asemenea, valorile tranzitorii se receptează într-o anumită durată de timp, 

parcurgându-se procesul recunoașterii, acceptarii și revalorificării autorității interceptate și 

articulându-se atât o continuitate literară, precum și anumite ,,paternuri”. Acest proces animă 

literaturile receptoare, produce un efect de elan creator, fără de care nu există literatură ca fenomen și 

civilizație și care este însemnul valoric al modernității literaturilor date. Dar tradiția interceptată, la un 

moment dat, intră și într-o relație de confruntare cu tradiția internă din cadrul literaturilor receptoare, 

care îi opune rezistență prin posibilitățile ei de regenerare și reîntemeiere în spiritul valorilor 

autohtone, mult mai puternice prin semnificarea spiritualității originale, și ceea ce a fost acceptat odată 

cu valul extensiunilor transnaționale și al modernului este supus unei noi grile de valorizare, mult mai 

dură, care se încadrează în conceptul emis de de către Antoine Compagnon într-un studiu amplu și 

elocvent, intitulat Antimodernii. De la Joseh de Maistre la Roland Barthes (2005). Autorul face 
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funcţional şi pertinent termenul de antimodern, demonstrând  dimensiunile conceptuale ale acestuia şi 

operaţionalizându-l pe materialul factologic al culturii şi literaturii franceze, una dintre literaturile 

europene de emergenţă, cu puternic impact asupra societăţii şi literaturii româneşti în epoca 

iluminismului şi romantismului. În aceste rânduri avem posibilitatea doar să sintetizăm unele 

consideraţii edificatoare ale istoricului francez, care porneşte din reinterpretarea conceptului de 

modern şi modernitate: „Spre deosebire de marea povestire despre modernitatea dinamică şi 

cuceritoare, aventura intelectuală şi literară a secolelor XIX-XX s-a poticnit întotdeauna în faţa 

dogmei progresului, a rezistat raţionalismului, cartezianismului, Iluminismului, optimismului istoric – 

sau determinismului şi pozitivismului, materialismului şi mecanicismului, intelectualismului şi 

asociaţionismului...”
1
  Prin „poticnire”, Compagnon presupune o neîncredere, o reticenţă şi, în 

definitiv, o atitudinine de opoziţie, uneori net critică, atât faţă de schimbările unificatoare cât şi faţă de 

tradiţia circumspectă.    

Reieşind din acest criteriu, spectrul atitudinal al scriitorilor români din secolul al XIX-lea se 

partajează, în fond, în: a) cei care au acceptat în întregime şi aproape fără rezerve transformările 

preconizate după modelul european; b) cei care, de facto, n-au acceptat renovarea după modele ţărilor 

europene emergente (ceea ce convine împărţirii antinomice consacrate, menţionate deja) şi c) cei care 

nu se încadrează net în cele două categorii, întrucât au exprimat, prin ideile şi acţiunile promovate, fie 

o atitudine duală, fie una critică, de opoziţie evidentă, în procesul implementării programului 

burghezo-democratic patruzecioptist, redimensionat în plan ideologico-artistic pe formulele 

iluminismului, clasicismului, romantismului și relismului, care, în literatura română, au fuzionat în 

creaţia lui I. Heliade-Rădulescu, I. Ghica, Gr. Alexandrescu, A. Russo, B. P. Hasdeu, M. Eminescu, I, 

Creangă, I. Slavici, I.L.Caragiale. Determinând particularităţile unor atare personalităţi, A. 

Compagnon menţionează că antimodernii nu sunt toţi „conservatorii şi reacţionarii de tot felul, nu toţi 

melancolicii şi toţi dezamăgiţii timpului lor, imobiliştii şi radicalii, ursuzii şi morocănoşii, ci modernii 

care nu se împacă mai deloc cu timpurile moderne, cu modernismul sau cu modernitatea, sau modernii 

fără de voie, modernii sfâşiaţi între mai multe tendinţe sau, încă, modernii intempestivi”. Or, termenul 

antimodern este utilizat de istoricului francez anume în scopul evitării conotaţiei depreciative, întrucât 

antimodernul s-a ivit din esenţa modernului, dintr-o reacţie „contra modernului din el însuşi, de ură de 

sine în calitatea sa de modern”. Concluzia cercetătorului francez este că anume „antimodernii autentici 

n-ar fi alţii decât modernii, adevăraţii moderni, cei care nu se mai lasă înşelaţi, care nu-şi mai fac mari 

iluzii cu privire la modernitate.”
2
 În acest plan, este evident că fenomenul antimodern este unul 

complex, care însă atrage şi/sau permite o flexibilitate mai operantă în analiza şi definirea aspectelor 

multiple ale romantismului românesc. Una dintre dimensiunile antimodernului este „moderna 

sensibilitatea antimodernă”, care, după Compagnon, diferă „în mod capital de prejudecata eternă, care 

ia atitudine împotriva shimbării”, ea marcând romantismul prin manifestarea unei atitudini 

ambivalente faţă de tradiţie, exprimată de „antimoderni în sensul interesant, modern al cuvântului.”
3
, 

incluzând-o în circuitul de valori atât pe cât i se poate opune o rezistenţă critică.     

Prezența spiritului antimodern în cadrul romantismul românesc o demonstrează activitatea şi 

creaţia lui I. Heliade-Rădulescu, scriitor de formație spirituală eclectică, după cum adeveresc atât 

scrierile teoretico-filozofice, cât şi opera literară. Ca ideolog, la începutul activităţii sale, a intenționat 

să reprezinte imaginea unei personalităţi de avangargă, acceptând ideile înnoitoare şi shimbările ce 

aveau să se producă pe cale revoluționară şi impunându-se printr-un discurs patetic, înflăcărat. Mai 

târziu, când realizarea idealurilor revoluționare a necesitat formule radicale, iar cohorta generaţiei 

patruzecioptiste de formaţie europeană îi adumbrise personalitatea, scriitorul face figura istorică și 

politică a contrarevoluționarului, fiind împotriva acţiunilor de luptă radicală şi susţinând o politică a 

reformelor parţiale, care să nu atingă schimbarea structurii puterii şi a societăţii, ceea ce a făcut  să fie 

considerat „un revoluționar printre reacționari și un reacționar printre revoluționar”. Or, Heliade, într-o 

accepție proprie, trece în ariengardă, având nostalgia sistemului verificat de timp și pledând pentru 

acţiuni moderate în scopul asigurării întreprinderilor de constituire a culturii şi literaturii române. 

Adunând, prin lecturi eterogene, o cultură de factură iluministă şi clasicist-romantică, scriitorul s-a 

impus şi prin idei filozofice şi estetico-literare interceptate din diverse lucrări traduse, care circulau în 

                                                           
1 Compagnon, Antoine. Antimodernii. De la Joseh de Maistre la Roland Barthes. București,   2008, p. 15.  
2 Op. cit. p. 12. 
3 Ibidem, p. 14. 
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spaţiul cultural românesc, realizând mai întâi o traducere proprie a Artei poetice a lui Boileau, apoi o 

lucrare teoretică Cursul de literatură antică și modernă, compilată după Levyzac și Moysant, de 

asemenea o compilaţie după Marmontel, Laharp și Voltaire. În definitiv, a elaborat mai multe lucrări-

sinteze: Pentru poezie, Pentru stil, Critica literară ș.a., care au stat la baza cursurilor de literatură și 

mitologie ale scriitorului, fiind orientate să fie „o prezentă istorie a literaturii națiilor celor mai 

însemnate”. Heliade a împărtăşit şi a promovat conceptul unei literaturi universale, susținut și de 

proiectul traducerii și publicării Bibliotecii universale, rămas nerealizat, precum şi ideea de 

sincronizare contextuală a literaturii române cu cea europeană.   De asemenea și poza poetului de a se 

complace în postura de victimă a epocii istorice este un indiciu ce configurează, în cheia lui A. 

Compagnon, un antimodern.  

Un alt tip de manifestări antimoderne în evoluţia romantismului românesc îl denotă activitatea 

lui C. Negruzzi, care a reprezentat atitudinea reticentă sau moderată față de toate formele de shimbare 

radicală și în termeni rapizi a unor instituții sociale și culturale, iar în opere – o atitudine de 

neîncredere și dezaprobare prin expresie ironică şi autoironică faţă de acțiunile confraţilor de condei. 

Retragerea sa la moşie în timpul revoluţiei de la 1848, absența din cadrul evenimentelor de la 27 

martie din Iași, neînțeleasă şi condamnată de către prieteni, dar elocventă prin poziționarea sa contra-

revoluționară în formula de atunci. Dezacordul cu formele active ale mișcării revoluţionare, pe care le 

considera prea radicale şi le ironiza, ruptura sa atitudinală cu unii dintre capii mişcării, scriitori de 

referinţă ai epocii, au constituit, în opinia noastră, un factor determinant al viziunii ironice asupra 

lumii ca Weltschauung axial și al celei autoironice ca semn distinctiv al naratorului auctorial în 

operele sale. Astfel, în câteva texte intitulate Critică sau în Despre limba românească, Slavonismele, 

Ochire retrospectivă ș.a. Negruzzi manifestă poza „romanticului retourne”, proprie antimodernilor, 

nota auctorială: „invazia de prejudeţe şi de lucruri străine care pre toată ziua se înţelenesc la noi” 

denunţând atitudinea ambivalentă manifestată de scriitor. În ce priveşte calitatea modernă a liricii, 

scriitorul, pe de o parte, detestă lipsa de autenticitate literar-estetică a poeziei din epocă, plasând-o 

faţă-n faţă cu cea a lui Dosoftei, „unul din scriitorii cei mai aleşi ai timpului aceluia”, preferînd-o 

„pentru că e naivă şi fără pretenţie, pentru că e moale şi netedă, nu aspră şi ciotoroasă” ca poezia din 

epocă; pe de altă parte, calificativele enunţă indirect o poezie a trecutului ireversibil, neadecvat 

orizontului de aşteptare a literaturii române. De aici şi natura critică, decepţionată a observaţiilor şi a 

tonului interpretativ al autorului din majoritatea operelor sale, iar exemplele enunţate descoperă faptul 

că spiritul critic și echilibrat negruzzian are un revers al expresiei mult mai evident, o față ascunsă a 

replicii, menită să manifeste neîncrederea şi tendința de a dezavua, indirect sau fățiș, atât excesele şi 

erorile numeroase comise pe parcursul realizării reformelor din perioada primului val al romantismului 

românesc, cât şi exaltările nefirești ale discursului literar vaporos sau patetic-patriotard din epocă, 

contrapunându-i un altul, ironico-analitic, mult mai firesc şi adecvat pentru tipul de romantism 

Biedermaier.   

O formulă inedită a manifestării este cea a lui Roland Barthes, care preciza că „a fi în avangardă 

înseamnă a ști ce anume a murit; a fi din ariergardă, înseamnă încă a iubi încă acel ceva”
1
, care ne 

duce evident la formația mentalităţii și activităţii unor romantici reprezentativi din literatura română. 

În special, A. Russo, „ostaș al propășirii”, precum s-a autodefinit, fiind şi unul dintre conceptorii 

revoluției de la 1848, a insistat asupra ideii că „fiecare revoluţie trebuie să nască un adevăr pe lume”, 

altminteri ea nu are sens, exprimându-şi în acest context deziluzia că „nici o revoluţie n-a putut 

desfiinţa falspatriotismul”. Mai mult decât atât, ea devine, în opinia scriitorului, un generator de falşi 

patrioţi: „Falspatriotismul este masca egoismului în timp de tulburare... Aceia care speculează 

libertăţile popoarelor, care nu au alte principii decât interesul personal,... se acoper cu haina 

patriotismului în zilele de lupte, în zilele cele mari ale popoarelor. Ei par că fac sacrificii, dar nu 

sacrifică nimica, ci pun la dobândă.”
2
 Demascând acest cel mai mare rău al revoluţiilor, A. Russo 

îndemna în testamentul său politic: „Astupaţi-vă urechea la glasul falşilor patrioţi” contestând valoare 

revoluționară a „tulburărilor” provocate de falşii patrioţi, care se „îndeasă ca la paradă, apucă partea 

cea mai mare şi atunci...devin lucruri nemaiauzite, de care naţiile se ruşinează mai pe urmă.” Mai 

mult, a detestat cu hotărâre, în spirit antimodern, discursul patriotard, ca fiind o mască urâtă a unor 

                                                           
1 Apud A. Compagnon,  Op cit., p.18. 
2 Russo Alecu. Cântarea României. Bucureşti – Chişinău, 2007, p. 305. 
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lideri ai revoluţiilor burghezo-democratice: „Adeseori, acei ce ce strigă în contra aristocraţiei sunt 

nişte aristocraţi ascunşi în zdrenţele demagogiei, sunt nişte falşi patrioţi. Aceşti aristocraţi de uliţă, de 

noroi, de patimă sunt cei mai aprigi duşmani ai libertăţii. În acest scop, a abordat, în majoritatea 

studiilor şi operelor literare (Studie națională, Studie moldovană, Cugetări, Soveja, Amintiri, Cântarea 

României), problema continuităţii esenţelor spirituale ale românismului şi a corelării datelor istorice de 

afirmare valorică a identităţii naţionale cu cele ale timpului prezent, pentru a-i identifica aşteptările: 

„Pentru noi, românii, studia antichtăţii este o studie de neapărată nevoie... pentru a lega lumea veche 

cu lumea nouă”, un indiciu calitativ al modernităţii formulat de Matei Călinescu: „Principala lui (a 

scriitorului) sursă de inspirație și creativitate este conștiința prezentului asumat.”
1
 Astfel, A. Russo, 

calificat drept reprezentant al tradiţionalismului naţional, de fapt, nu se înrămează rigid în această 

formulă, pentru că împărtăşeşte şi ideea rupturii cu trecutul, cât de fascinant n-ar fi, fenomen care se 

produsese deja: „Trecutul e mort și e mort de-a binelea”. Totodată, însă, A, Russo consideră şi 

„iubeşte”, vorba lui Barthes, acest trecut mort, pune pe „mormântul lui un trandafir” și caută să-i 

înțeleagă resorturile-i multiple, ceea ce a determinat un mixaj din variate atitudini fundamentale: 

admiraţie, apreciere, decepţie, pesimism, ca resurse a unei stări de profundă reflecţie analitico-sintetică 

de natură ambivalentă. În acest sens ne putem repera pe ideea concluzivă a lui A. Compagnon: „Nu 

poate fi mai bine definit antimodernul decât ca fiind un modern prins în mișcarea istoriei, dar incapabil 

să renunțe la trecut.” Această „incapabilitate” era, în cadrul literaturii române din secolul al XIX-lea, 

mai curând, o necesitate condiționată de orizontul de așteptare a literaturii române, rămasă în fața 

multor obiective nerealizate încă în planul valorificării propriilor resurse culturale și spiritual-estetice.  

Conturarea deplină a identității sale rămânea un imperativ al literaturii noastre, înțeles și asumat 

pe de-a întregul de scriitorii din constelația marilor clasici: M. Eminescu, I. Slavici, I. Creangă și I. 

L.Caragiale, operele cărora au determinat, la acea dată, fața literatuii române, i-au conferit acesteia 

semnul originalității autentice, prin revenirea, în sens eminescian, la tradițiile neaoșe: a le studia, a le 

cunoaște esențele, a departaja ditre acestea ceea ce aparține într-adevăr trecutului și ce poate fi preluat 

în spiritul prezentului și viitorului, aceasta constituind, în accepție generală, miza principală în 

afirmarea originalității literaturii moderne și în opunerea unei rezistențe viabile avalanșei de 

expansiuni ideologice, culturale și estetico-literare, reluate în bloc, fără nici o grilă de discernere, care 

diluau și diminuau valorile spiritualității românești. În acest sens, ei n-au format un grup al 

tradiționiștilor în accepție clasică a termenului, ci, mai curând, o echipă de personalități culturale și 

literare, care au consultat în permanență pulsul viabil al literaturii pe care o reprezentau și-i determinau 

ritmul dinamic, fiind niște antimoderni fascinanți,    Aceste personalități culturale și literare fac parte 

din categoria celora despre care A. Compagnon a afirmat că „ei par mai contemporani și mai apropiați 

de noi acum, pentru că erau mai dezamăgiți”. Or, elemententul fundamental germinativ al conceptului 

de modern: fenomen artistic nou, original, inedit, variabil, intrinsec unei creații autentice, percepția 

acută a noutății: „a găsi un punct de vedere nou”, „a descătușa în lume un fior nou”, „a face altfel 

decât s-a făcut până la el” sunt atitudini funciar moderne, pe care le-a trăit profund și plenar M. 

Eminescu, dacă estimăm ideile și concepțiile sale emise atât în opere artistice cât și (mai ales) în 

publicistica sa. „Noutatea este consubstanțial modernă prin esența sa estetică. Ești modern, așa cum 

respiri și ești determinat să exprimi, cu mijloace specifice artei aerul epocii”.
2
 Creația lui Eminescu 

adeverește cu prisosință aceste afirmații, poetul edictând în repetate rânduri ideea necesității perceperii 

de către contemporani a spiritului veacului, mai ales în procesul deteminării prospective a evoluției 

societății la nivelul domeniilor vitale ale statului, în care includea și cultura, limba, istoria, literatura 

etc. În poezia Icoană și privaz  conclude ideea din perspectiva unui eu liric empiric: Dator e omul să 

fie al veacului copil, altfel el merit-un azil… Astfel, Eminescu a înțeles într-un mod propriu „spiritul 

veacului” pe care și l-a asumat totalmente și l-a promovat consistent și care trebuia să fie 

consubstanțial, în primul rând, cu nevoile poporului ce constituie țara și este creatorul spiritualității 

românești. În cazul poetului, determinativul antimodern desemnează ambivalența termenului: în 

formule și structuri stilistice variate, și-au făcut loc în anumite opere, îndoiala, suspiciunea,  

incertitudinea cauzate de evidențele negative ale realității (poemele Demonism, Împărat și proletar 

ș.a.), iar în altele - nostalgia ontologică după esențele și fundamentele existențiale, ce ar schimba sau 

                                                           
1 Călinescu, Matei. Cinci fețe ale modernității. Iași, 2005,  p. 37. 
2 Marino, Adrian. Modern, modernitate, modernism. Bucureşti, 1969, p. 66. 
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chiar ar revoluționariza mentalitatea umană și viața însăși, dacă neamul și umanitatea întreagă și-ar  

revoca acel „suflet al epocilor”, prin care s-ar reintegra și s-ar refăce organic, concept susținut în multe 

din articolele sale publicistice, în care abordează probleme de istorie, politică, economie, educație, 

spiritualitate, și diluată în viziunea poetică asupra lumii din poemele Memento mori, Geniu pustiu, 

Luceafărul, Scrisori etc.                                          

În concluzii, ținem să menționăm că spiritul european a avut un impact considerabil, în proiecții 

diverse, în spaţiul spiritual românesc, provocând resursele autohtone ale literaturii atăt la regenerare şi 

înnoire, cât şi la rezistenţă şi contraatac, manifestată atât în formula modernului cât şi în cea a 

antimodernului, ceea ce demonstrează adevărata vocaţie europeană a literaturii române din din secolul 

al XIX-lea. 
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Abstract: The education is facing some complex questions, which require a functional and 

systematic correlation with the ever-growing needs of s student/pupil who have analytic and 

communicational competence and who know how to self-instruct themselves by thinking over their 

activity. In this regard, the studying of the text from the pedagogic point of view becomes a 

methodological objective as for the theory of the text as for the technology of studying the possibilities, 

which are offered by the text to education, by the diversity of the messages that are passed by it. The 

problem of the relation informational practice and text becomes an analytic necessity, being a special 

case of value of the text and of it’s educational meanings.  An interdisciplinary approach takes place, 

like a correlation of the linguistic potentials and pedagogy in order to offer a vaster perspective over 

this phenomenon. As a mechanism and educational strategy, the pragmatic approach of the text is a 

fundamental necessity, because the student’s or pupil’s activity is a continuing production and a 

constant consume of information and meanings. The textual function of the language gives the speaker 

or the writer the faculty of creating texts or suites of sentences, and it gives the receiver the capacity of 

distinguishing a text from a joining of phrases, which constitute o text competence, a text 

communication, a text language, namely an abstractly isolated linguistic component from a 

communicative interaction. 

 

La etapa actuală, educaţia se găseşte în faţa unor întrebări complexe, care solicită o corelare 

funcţională şi sistematică cu necesităţile mereu în creştere pentru un elev/student ce deţine o 

competenţă analitică şi comunicaţională şi care ştie să învețe gândindu-şi această activitate. În acest 

sens, studierea textului din perspectivă pedagogică devine obiectiv metodologic atât al teoriei textului 

cât şi al tehnologiei de cercetare a posibilităţilor pe care le oferă textul în plan educaţional prin 

diversitatea decodării mesajelor pe care le transmite. De asemenea, epoca actuală aduce corective 

esenţiale cu referire la problema rolului textului în formarea personalității moderne de astăzi prin 

dobândirea competențelor necesare de lectură adecvată, comprehensiune la diverse niveluri și 

interpretare din varii perspective a acestuia. Toate aceste competențe fundamentează procesul de 

formare a vorbitorului cult, un imperativ educațional atât al învăământului preuniversitar, cât și, în 

scopul dobândirii performanțelor profesionale, și a învățământului universitar.  

Astăzi este evident că orice intelectual trebuie să posede aptitudini performante de procesare a 

diverselor texte, științifice și literare, pentru a fi într-un permanent dialog cu lumea în cadrul căreia își 

desfățoară activitatea, cu avalanșa noutăților din domeniu care necesită o atitudine critică și aptitudini 

de aplicare contectualizată. De asemenea, și cei angajați în câmpul muncii cu studii medii incomplete 

au nevoie de abilități de informare prin lectura și procesarea comprehensivă a unor texte de largă 

circulație, fără de care, astăzi, nu se poate desfășura o activitate profesională. Astfel textul a devenit o 
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siglă a modernităţii, fiind o entitate teoretică a secolului al XX-lea. Centrul de interes se situează 

asupra realităţii textului şi a structurii sale interne, a mecanismelor sale de funcţionare. 

Problema raportului practică informaţională - text devine o necesitate analitică, fiind un caz 

special al valorii textului şi a semnificaţiilor sale educaţionale, care se organizează într-un nucleu 

logosferic analizat prin mijloace lingvistico-pedagogice. Se produce o abordare interdisciplinară, ca o 

corelare a potenţialităţilor lingvisticii şi pedagogiei pentru a oferi o perspectivă mai largă asupra 

fenomenului investigat. Considerarea textului ca noţiune pedagogică face din acesta o structură logică 

fundamentală, ce reflectă însuşirile caracteristice necesare şi generale ale acestei structuri informative, 

deoarece a vedea textul doar ca un element primar este impropriu tendinţelor actuale în domeniul 

textologiei educaţionale. Textul este o construcţie primordială în orizontul de cunoaştere al subiectului 

educat din perspectiva dezvoltării intelectului acestuia şi din cea a competenţei sale de a vedea textul. 

Ca mecanism şi strategie educaţională, abordarea pragmatică a textului este de asemenea o 

necesitate fundamentală, deoarece activitatea elevului / studentului este o continuă producţie şi un 

permanent consum de informaţii şi semnificaţii. Textul este acel construct de semnificaţii a cărui sferă 

o include pe cea a noutăţii şi se caracterizează prin ordonare, relevanţă şi utilitate. Textul vine din 

limbă, din limbaj, care este elementul semiotic cel mai puternic pe care-l cunoaşte omul, un vehicul 

privilegiat al gândirii celui care învață. Cunoaşterea și formarea abilităților de scriere și vorbire orală 

se conține în substanţa textului şi cel ce se instruiește trebuie învăţat să lucreze cu textul pentru a-l face 

un suport eficient în formarea abilităților de comunicare, recurgând la operaţii, acţiuni şi strategii de 

lucru cu el. Textul are o existenţă latent-obiectivă, care devine manifestă doar dacă cel ce-l studiază îi 

dă formă, îi dă viaţă în baza unor mecanisme şi strategii determinate de scopurile, interesele şi 

obiectivele urmărite. Elevul trebuie învăţat să caute în text, în funcţie de sistemul în care trebuie să fie 

integrată o anumită informaţie. Accesarea informativă a elevului duce la producerea de presupoziţii în 

legătură cu semnificaţia textului, textul „vorbeşte” despre activitate, ocupaţie, evenimente, iar acestea, 

la rândul lor, îi comunică ceva substanţial elevului. Comportamentele elevilor / studenților în raport cu 

textul urmează să fie guvernate de diferite acţiuni, care să includă indicaţii în legătură cu modul în care 

ele trebuie executate, să conţină secvenţele operaţionale cele mai eficiente în detectarea, discriminarea, 

extragerea şi interpretarea diverselor semnificaţii ale textului, ceea ce necesită formarea unei 

competenţe textuale ca un component esenţial al educaţiei lingvistice, prin valorificarea resurselor 

pedagogice ale textului. 

Un şir de cercetări în domeniul textului: V. Dijk; Um. Eco; P. Ricoeur ; J. Kristeva; D. 

Bertrand; P. Cornea; I. Coteanu; C. Vlad; E. Vasiliu; Б. M. Borcilă ș.a. indică faptul că dincolo de 

diferenţele de optică a clarificărilor teoretice, mai mult sau mai puţin justificate, se manifestă un acord 

cu privire la statutul de obiect deschis atribuit textului datorită necesităţii abordării lui analitice şi 

interpretative. Tentativa de a da un conţinut anume modului de a concepe raportul dintre aspectul 

teoretic şi cel descriptiv-aplicativ în strategia comprehensiunii textuale, a înţelegerii lumii în şi prin 

text are o relevanţă deosebită.  O. Ducrot menţionează că noţiunea dată poate defini și un discurs scris, 

o operă literară, o unitate comunicaţională sau o „extindere trans-semiotică”, de tipul celei de „text 

muzical”. Conceptualizarea importanţei investigării textului este de dată recentă şi este clar formulată 

de M. Bahtin, concept la care aderăm, textul fiind considerat de către cercetător un dat primar (o 

realitate), o bază a oricărei discipline de instruire şi un punct de pornire al parcursului de activitate 

comunicațională.  

De asemenea, trebuie să menţionăm că textul nu este numai un depozitar neutru al informaţiei, 

el este o productivitate în interiorul limbajului, iar în viziunea lui R.Barthes, el este însuşi „teatrul unei 

produceri”, unde se întâlnesc producătorul textului şi lectorul său. În opinia lui J. Petofi, o teorie a 

textului are două secţiuni: co-textuală, adică gramaticală, şi contextuală, semantică. Gramatica 

textului este compusă din reguli lexicale, constitutive şi transformaţionale, la care se adaugă 

algoritmele de analiză, sinteză şi comparaţie. La aspectul contextual se referă stabilirea relaţiilor 

semanticii textului cu semantica de adevăr, care se raportează la o semantică extensională, precum şi 

problema producerii şi receptării informaţiei textului. În contextul problemei discutate, este necesară şi 

distincţia dintre text şi textul ca operă. P. Ricoeur, de exemplu, propune trei trăsături distinctive ale 

noţiunii de operă. În primul rând, o operă este o secvenţă mai lungă decât fraza, care suscită o nouă 

problemă de înţelegere a statutului de totalitate finită şi închisă, pe care o constituie opera ca atare. În 

al doilea rând, opera este supusă unei forme de codificare ce se aplică înseşi compoziţiei şi care face 
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din discurs fie o povestire, fie un poem, fie un eseu etc. Aceasta este codificarea cunoscută sub numele 

de gen literar. Altfel spus, opera e cea de care depinde situarea ei într-un gen literar. Însuşi cuvântul 

operă dezvăluie natura acestor categorii ale producţiei şi ale muncii, precum şi condiţia impunerii unei 

forme materiei, constituindu-se o unitate organică dintre expresie şi conţinut. Astfel, în problema 

interpretării şi promovării conceptului de text susţinem ideea că textul este o unitate lingvistică 

maximă, având un sens deplin şi corespunzând unei situaţii comunicative dezvoltate, ceea ce asigură 

eficiența și calitatea formării unui scriptor competent și a unui vorbitor cult, două dimensiuni inerente 

ale competenței de comunicare.  

În aria abordării textului ca semn informativ se înscrie şi noţiunea de interpretare a unui text ca 

o activitate educaţională: R. Jakobson; J. Giasson; H. Plett; D. Sollers; S. Marcus; В. Маранцман etc. 

F. Schleiermacher considera, de exemplu, că niciodată autorul unui text „nu este deplin conştient de 

semnificaţiile multiple ale cuvintelor utilizate, în spatele fiecărui cuvânt aflându-se o întreagă lume 

spirituală, lume care-l depăşeşte pe utilizatorul semnelor. Ca fiinţe, atât autorul textului cât şi elevul 

interpret al textului nu-şi aparţin în întregime, deoarece limba ca atare şi persoana care alcătuieşte un 

text sunt entități infinite.  De aceea, înţelegerea unui text nu poate fi însă niciodată o operaţie 

încheiată, ci o activitate continuă, o apropiere asimptotică de un semn ultim, pe care însă interpretul 

niciodată nu-l va atinge, ceea ce înseamnă că orice text poate fi explorat din diverse intenții și 

perspective de abordare, ceea ce face din text un permanent spațiu formativ, o altă / nouă interpretare 

fiind posibilă oricând. Prin urmare, definirea textului din perspectiva lui ca semn semantic întemeiază 

abordarea noţiunii de text în cadrul lingvisticii (ca discurs scris, unitate comunicaţională, ansamblu 

grafemic cu un anumit conţinut semantic, ansamblu frastic interrelaţionat, având o continuitate şi 

stabilitate de sens, suită lingvistică empirică ca limbajul însuşi, unitate lingvistică maximă ce are un 

sens deplin, o scriere prin care se comunică un mesaj, idei etc.) şi, în această bază, în cadrul educaţiei 

lingvistice. În practica educaţională textul urmează a fi abordat ca o producere permanentă, ca o 

procesualitate a limbajului, iar decodarea lingvistică a textului este unul din obiectivele esenţiale ale 

educaţiei lingvistice în baza textului. Interpretarea textului presupune o activitate asimptotică 

continuă, un dialog angajat al elevului / studentului cu textul, când el îşi pune întrebări, dar şi se lasă 

interogat, urmând să înţeleagă conţinutul de gândire care există prin limbajul tezaurizat în text 

Atât conceptele pragmaticii  textului, cât și abordările teoretico-aplicative, realizate de    J.-M. 

Adam; J.Jolibert; F.Rastier; I.Lotman; F.Recanat; D. Maingueneau; J.Seidel, U. Kelle; L.Ionescu-

Ruxăndoiu; I.Pânzaru ș.a., indică asupra faptului că elevul / studentul trebuie să extragă din text 

informaţia pe care acesta o presupune, promite, implică, implicitează, să pună în legătură ceea ce se 

găseşte în acel text cu întregul câmp intertextual în care îşi are el originea. Pentru a înţelege un text 

sunt necesare, fără îndoială, reguli care nu se pot reduce la cele ale unei gramatici a enunţului, dar, în 

acelaşi timp, ele nu admit să se abandoneze rezultatele unei analize semantice a termenilor izolaţi, ca 

instrucţiuni orientate către text. Anume din această cauză, un text necesită acte de cooperare active şi 

conştiente din partea celui ce-l explorează din varii intenții și finalități. În acest caz, acesta urmează să: 

(a) actualizeze propria cunoaştere; (b) să depună un efort intelectual pentru a extrage unele concluzii; 

(c) să găsească spaţiile albe şi să le umple; (d) să ia iniţiativa interpretării; (e) să ajute textul să 

funcţioneze.  

În acest context analitic, trebuie să menţionăm faptul că Um. Eco emite una dintre cele mai 

renumite teze ale sale: Competenţa destinatarului nu este în mod necesar aceea a emitentului şi, în 

legătură cu acest fapt,  putem afirma că şi competenţa elevului / studentului, pentru a înţelege textul, 

nu trebuie să fie în mod necesar egală cu cea a autorului. Pentru a decodifica un mesaj textual, sunt 

necesare, în afara competenţei lingvistice, o competenţă variabilă în funcţie de împrejurări, o 

competenţă de a declanşa presupoziţii.  Următoarea teză a lui U. Eco, ce ţine de interpretare şi este 

relevantă pentru domeniul educaţional, stipulează: Într-un text, autorul își propune, de obicei, să-l 

facă pe receptor să învingă mai curând decât să piardă în competiţia posedării sensului, iar „cititorul 

deficitar din punct de vedere enciclopedic va fi, mai devreme sau mai târziu,  pândit la strâmtoare”şi 

nu va putea ieşi biruitor în comunicarea substanţială cu sensurile latente ale textului. Acest fapt 

reprezintă și unobstacol în formarea unui vorbitor cult. 

Lectorul studios este solicitat să colaboreze la dezvoltarea informaţiei, anticipându-i stările 

succesive, ceea ce constituie o porţiune de conţinut care ar trebui să corespundă celei pe care o citeşte. 

După prima lectură, acesta urmează să-şi dea seama dacă textul i-a confirmat sau nu previziunile. 
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Finalul textului nu verifică numai ultima anticipare a cititorului, dar şi anumite anticipări trecute şi, în 

general, conţine o evaluare implicită asupra capacităţilor de previziune manifestate pe parcursul 

întregii lecturi.  

În accepţia celui mai reprezentativ hermeneut al actualităţii, P. Ricoeur, înţelegerea textului 

presupune capacitatea de a relua în sinele propriu travaliul de structurare a textului . Ceea ce constituie 

textul ca text este faptul că sensul care e introdus în el a devenit autonom faţă de intenţia autorului şi 

faţă de primul său destinatar. Intenţia, situaţia, destinatarul originar constituie locul nativ al textului, 

iar un text care s-a eliberat de acest loc nativ deschide numeroase posibilităţi de interpretare şi 

descoperă o polisemie ce invită la o lectură plurală. Orice interpretare îl situează pe interpret in 

medias res şi niciodată la început sau la sfârşit.   Definiţia hermeneuticii, formulată de P. Ricoeur, ca 

teorie a operaţiilor înţelegerii în legătura lor cu interpretarea textelor are un evident impact pedagogic, 

constituind astfel stratul obiectivat al înţelegerii, datorită structurilor esenţiale ale textului.  Înţelegerea 

anticipează interpretarea. A înţelege înseamnă a citi şi a se distanţa, care semnifică faptul că nu trăim 

nici în orizonturi închise, nici într-un orizont unic, de aceea se implică în procesul înţelegerii tensiunea 

dintre ceea ce este propriu şi ceea ce este străin.     

Aşadar, hermeneutica / interpretarea textului este definită ca proces de înţelegere şi elaborare a 

mesajului pe care intenţionează să-l spună  sau să-l ofere textul; ca o determinare a sensului printr-un 

„examen” simultan al textului întreg; ca o artă a înţelegerii textului, ca un „agregat” de observaţii 

asupra textului; ca strat obiectivat al înţelegerii etc. Ideile hermeneuticii textuale sugerează elaborarea 

unui set de obiective de referinţă în formarea competenţei textuale a elevilor sau chiar a studenților: 

 a învăţa cum să „ajute” textul ca acesta să funcţioneze, concepându-l în devenire şi 

participând la dezvoltarea informaţiei textului;  

 a învăţa să discearnă „lucrul” textului; 

 a forma elevului / studentului competenţa de previziune textuală; 

 a forma competenţa de interpretare a textului, adică să explice felul de a fi în lume desfăşurat 

în faţa textului; să se înţeleagă pe sine în faţa textului, astfel ca să nu impună ceva textului, ci să se 

expună textului pentru  „a re-dobândi” de la el un sine mai larg; 

 a forma lectorul astfel ca prin text el: (a) să înceapă să se înţeleagă; (b) să se înţeleagă mai 

bine; (c) să se înţeleagă altfel. 

A produce un text înseamnă a produce un sens şi a găsi mijloacele cele mai eficiente de a-l 

comunica altora, iar forma pe care autorul textului hotărăşte să o dea ideii sale este mesajul acestui 

text: ordinea în care prezintă ideile, argumentele, înlănţuirea paragrafelor, succesiunea enunţurilor, 

alegerea cuvintelor etc. A da ideii cea mai potrivită expresia este o competenţă deosebită: aceea de a 

scrie un text și / sau de a o enunța oral în public. Un text bun trebuie să aibă o temă bine aleasă, un 

conţinut unitar, ce duce la o concluzie, să aibă un scop clar, să satisfacă aşteptările cititorului / 

ascultătorului şi să-l convingă. Înţelegerea  şi producerea textului este asigurată de formarea 

competenţei textuale a elevului / studentului şi de modul lui specific de a da viaţă limbajului, de a 

produce un conţinut textual de transfer, de transformare textuală, de competenţa lui de a scrie un text 

și a-l transforma în discurs oral.            

În plan de concluzii menționăm că reieșind din obiectivele curriculare şi standardele educaţiei 

lingvistice la nivelul textului am precizat operaţiile de semnificare necesare în formarea competenţei 

textuale a elevului / studentului care au un rol evident și pentru formarea vorbitorului cult pe care le-

am structurat în următorul tabel: 

Resurse 

pedagogice ale 

textului 

Operaţii de semnificare şi 

obiective de referinţă 

Descriptorii 

competenţei textuale 

 

  
  

  
  

 R
ec

ep
ta

re
a 

  
  

  
  
te

x
tu

lu
i 

COMPREHENSIUNEA 

 a forma elevul astfel ca să înţeleagă 

lumea în şi prin text; 

 a forma elevul astfel ca, prin text, să 

înceapă să se înţeleagă, să se înţeleagă mai 

bine, să se înţeleagă altfel;  

 

Elevul / studentul: 

D1  înţelege corect lexematica; 

D2  pătrunde în demersul semantic al   

textului; 

D3  explică prin analiză /sinteză 

acţională. 
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D
ec

o
d

ar
ea

 

te
x
tu

lu
i 

INTERPRETAREA 

 a învăţa elevul să distingă aspectele 

textului (verbal, sintactic, semantic, 

pragmatic); 

 a forma competenţa de interpretare a 

informaţiei prin a se expune textului, a 

„primi” de la text un sine mai larg 

D4   vede corect conţinutul  gândirii 

autorului; 

D5  intuieşte /simte /ghiceşte intenţia 

autorului prin divinaţie; 

D6  poate să se transpună în context 

 

T
ra

n
sf

er
u

l 

REEMITEREA 

 a învăţa elevul cum „să ajute” 

informaţia ca acesta să funcţioneze, 

concepându-l în devenire şi participând la 

dezvăluirea conţinutului; 

 a forma elevul să discearnă „lucrul” 

textului 

D7  relaţionează elementele 

componente; 

D8  ilustrează unitatea textului; 

D9  explică procesul relaţionării 

 

A
u

to
n

o
m

ia
 

cr
it

ic
ă 

RECODAREA 

 a forma competenţa de a realiza textul 

în calitate de semn lingvistic şi informativ, 

care instituie un şir de legături în 

funcţionalitatea sa 

D 10  transmite corect conţinutul; 

D11  realizează comparaţia textuală; 

D 12  face rezumatul textului 

   
  

  
  

 

C
re

aţ
ia

/P
ro

d
u
ce

re
a 

 

  
 i

n
fo

rm
aţ

ie
i 

SCRIEREA / ENUNȚAREA 

 a forma elevului competenţa de 

previziune informativă; 

 a învăţa elevul să distingă textele 

scriptibile de cele lizibile și destinate 

enunțării; 

 

D 13  structurează gândirea și 

enunțarea ca produs; 

D 14  elaborează adecvat un text scris 

și oral; 

D 15  poate analiza și enunța textul 

elaborat 

 

Aceste date pot constitui și o bază metodologică de formare a competenţei textuale la elevi și 

studenți, care să asigure atât elaborarea textelor scrise cât și a celor predestinate enunțării orale, 

certificând astfel calitatea de vorbitor cult în contextul actual. 

 

 

 

ROLUL SIMULĂRII DIDACTICE ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

INIȚIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

DERMENJI-GURGUROV Svetlana, doctor, conferenţiar universitar interimar,  

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova 

 

Abstract: The purpose of the research in the given article is to identify some effective practical 

models for initial forming of teachers in Romanian literature and language, at seminars, renewed 

context of professionalization of the teaching career. The seminars complete all the knowledge learned 

in class, but for a higher practical efficiency of theirs, at the discipline Methodology of teaching 

Romanian Language and Literature we organize the similar lessons. We conclude that this method of 

teaching has a strong activation of students. In the first simulated teaching experiences philology 

students played the role of the teacher, one by one, in the front of colleagues, developing sequences of 

teaching activities. We believe that this teaching strategy based on role play / simulation, followed by 

analysis and discussion, it is very effective for initial training of Romanian Literature and Language in 

specialty seminars methods, as demonstrated in the given article. 

 

În practica educaţională a timpurilor îndepărtate, a celor actuale şi a celor ce vor urma, esenţială 

pentru formarea pedagogilor este competenţa didactică. Toate realizările, reuşitele, stagnările în 

procesul instructiv-educativ se datorează anume acestei competenţe-nucleu, care înglobează în aria sa 
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semantică un întreg complex de alte competenţe: profesional-ştiinţifică, psihosocială, 

psihopedagogică, cea din urmă având prioritate şi importanţă incomparabilă. 

Deoarece astăzi trăim evenimente legate profund de contextul noului, schimbării, transformării, 

noile dimensiuni apar constructive şi în procesul didactic universitar, căci: ,,procesul de reformă este 

în derulare şi universităţile urmează să-şi revizuiască actul de predare-învăţare...didactica universitară 

trebuie să se distanţeze de metodele vechi bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţie” 
1
. 

În acest articol vom lua în discuție formarea competenței didactice și felul în care se realizează 

dezvoltarea competenței respective în cadrul unor discipline studiate la facultate. Ne-a interesat în mod 

deosebit cum se dobândesc competenţele pe parcursul unui întreg semestru şi cum putem desfăşura 

mai eficient seminariile la disciplina Didactica limbii şi literaturii române.  

La orele de curs studenţii filologi însuşesc: terminologia de specialitate; obiectul de studiu al 

didacticii specialităţii; stiluri de instruire şi de învăţare; problematica şi conceptul de curriculum 

naţional la limba şi literatura română; noţiunea de plan, manuale şi auxiliare didactice aferente 

disciplinei; strategii de formare/dezvoltare/evaluare a competenţelor lingvistice şi literar-artistice; 

metode tradiţionale de predare-învăţare a limbii şi literaturii române; metode şi tehnici interactive, de 

dezvoltare a spiritului critic şi creativ; proiectarea activităţii didactice/construirea demersului didactic 

explicit; etapele cadrului de învăţare ERRE, sistemul de lecţii în predarea limbii şi literaturii române; 

evaluarea la limba şi literatura română etc. Cu referire la sistemul de competenţe în formarea 

profesională iniţială la limba şi literatura română, vorbim despre rolul competenţei didactice în 

formarea profesională iniţială, componentele competenţei didactice: instrumentală, decizională, 

apreciativă, normativă, de asemenea despre competenţa lingvistică, competenţa literar-artistică, 

competenţa comunicativă, competenţele profesionale ale filologului. În cadrul orelor de curs, o 

importanță majoră o au temele ca: tehnologia educațională, strategiile și metodele didactice. 

Realizăm dezbateri cu referire la utilizarea eficientă a metodelor tradiţionale în procesul de predare-

învăţare a limbii şi literaturii române: conversaţia euristică; demonstraţia; problematizarea; analiza 

fonetică, lexicală şi gramaticală; exerciţiul; învăţarea prin descoperire; studiul de caz. Metode şi 

tehnici interactive, activ-participative, de dezvoltare a spiritului critic şi creativ utilizate în cadrul 

predării-învăţării limbii şi literaturii române au, de asemenea, un rol la fel de important în cadrul orelor 

de curs. Punem accentul pe: Brainstorming, Brainwriting, Instruire programată; Joc didactic; În 

căutarea autorului; Clustering; Diagrama Wenn, Explozia stelară; Cinquain; Jurnalul dublu/triplu; 

Agenda cu notiţe paralele; Cubul; Sinectica; Philips 6-6, Metoda PRES, Graficul T, Pro-contra, 

Cubul etc. Ulterior ne referim la: 

1. Strategii de organizare a activităţii didactice: de formare/ dezvoltare/ evaluare a 

deprinderilor de înţelegere la auz şi vorbire.  

 Dezvoltarea competenţei de comunicare orală.  (Tehnici: Discuţia ghidată, Colţuri, 

Controversa academică, Pânza discuţiei, Interviul în trei trepte, Intra-act, Pixuri în pahar.)  

2. Strategii de formare/dezvoltare/evaluare a competenţelor de scriere. 

 Dezvoltarea competenţeilor de scriere (Tehnici: Freeriting/scrierea liberă, Pagina de 

jurnal, Eu cercetez, Manuscrisul pierdut, Revizuirea circulară, În fotoliul autorului.)  

3. Strategii de formare/dezvoltare/evaluare a competenţelor lectorale.  

 Dezvoltarea competenţei lectorale (Tehnici: SINELG, Lectura ghidată, Comerţul cu o 

problemă, Lectura intensivă, Mâna oarbă, Conferinţa de lectură, Scrisoarea literară, Reacţia 

cititorului, În căutarea autorului, Procedeul cercetării, Graffiti, Explozia stelară, Harta conceptuală.)   

Seminariile întregesc toate cunoştinţele însuşite la oele de curs, dar pentru o mai înaltă eficienţă 

practică a acestora, la disciplina Didactica limbii și literaturii române organizăm şi câteva lecţii de 

simulare.  
Amintim că simularea mai este denumită şi joc de rol simulat sau dramatizare (psihodramă) 

didactică, lat. ,,simulare” – imitare, asemănare, similaritate. Ioan Bontaş menţionează că simularea 

poate fi folosită ca modalitate specifică de pregătire şi perfecţionare profesională
2
 [1, p. 148-149]. 

Mulţi cercetători consideră faptul că această metodă este deosebit de eficientă în procesul de predare-

                                                           
1 Handrabura L. Noi dimensiuni în procesul didactic universitar. Chişinău: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, nr2 (66), aprilie 2011, 65 p. 
2 Goraş-Postică V. Metode bazate pe acţiune în calificarea profesională: experienţe din Germania. Chişinău: Centrul Educaţional PRO 

DIDACTICA, nr. 2-3 (72-73), iunie, 2012, 56p. 
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îmvăţare [6, p. 306]. Metoda respectivă „pune în practică competenţele profesorului” [5, p. 143]. Am 

decis să utilizăm în timpul seminariilor la Didactica limbii și literaturii române această metodă 

didactică cu un pronunţat caracter de activizare a studenţilor. Iniţial am creat şi o structură a 

seminariilor respective, pentru a întregi dinamica învăţării prin simulare, incluzând: 

1. crearea (alegerea) acţiunii şi rolurilor simulate; 

2. cunoaşterea semnificaţiilor, a obiectivelor, a acţiunilor şi a rolurilor simulate; 

3. îndeplinirea acestora;  

4. discutarea, corectarea, completarea şi omologarea rezultatelor. 

În cadrul primelor experienţe didactice simulate studenţii au jucat pe rând rolul cadrului didactic 

în faţa colegilor, desfăşurând secvenţe de activităţi didactice la disciplina lor de specialitate, pe o temă 

la alegere sau minuţios selecţionată din manualele de limba şi literatura română (clasele a V-a – a IX-

a). Jocurile de rol au fost organizate cu intenţia de a situa studenţii cât mai curând posibil în postura de 

cadru didactic, astfel încât să aibă ocazia să-şi identifice punctele forte şi punctele slabe, să înţeleagă 

mai profund cerinţele viitoarei profesii, să realizeze legătura dintre teorie şi practică în cadrul 

disciplinei Didactica limbii și literaturii române, să reţină mai bine informaţiile dobândite la acest 

curs prin utilizarea lor promptă în situaţii de instruire simulate, să dobândească experienţă didactică, să 

înveţe din greşelile lor şi ale altora, să-şi auto-dirijeze, în mod conştient, propriul proces de pregătire 

profesională.  

Pe măsură ce la cursurile şi seminarile de Didactica limbii și literaturii române se parcurgeau 

subiectele prevăzute în programa analitică, aspectele metodice au fost accentuate diferit, jocurile de rol 

(simulările) având cerinţe precise de fiecare dată:  

• formularea obiectivelor operaţionale pentru acea secvenţă de instruire;  

• explicarea, în partea introductivă, a importanţei şi utilităţii studierii temei respective;  

• introducerea unui moment destinat educaţiei morale în interiorul temei predate, indiferent de 

domeniul acesteia;  

• utilizarea unei categorii anume de metode didactice (expozitive, conversative, de acţiune, de 

explorare şi descoperire etc.);  

• utilizarea unor mijloace şi materiale didactice;  

• realizarea de activităţi frontale, pe grupe sau individuale;  

• realizarea unui proiect didactic/demers didactic explicit al secvenţei de instruire;  

• utilizarea unei metode de evaluare etc. 

Jocurile de rol au fost urmate, de fiecare dată, de auto-analiza activităţii, realizată de cel care a 

îndeplinit rolul profesorului, apoi de analiza efectuată de către ceilalţi studenţi şi de profesor. S-a 

realizat şi analiza activităţii din punct de vedere metodic, în funcţie de sarcina primită de protagonist 

în ziua respectivă, în vederea realizării conexiunii între teorie şi practică în activitatea de instruire, 

corespunzător temelor abordate la cursul Didactica limbii și literaturii române: obiectivele 

operaţionale, modalităţi de organizare a conţinutului, metodologia didactică, mijloacele de învăţământ, 

proiectarea activităţii, evaluarea etc. Printre efectele jocurilor de rol, identificate prin intermediul 

comentariilor studenţilor, putem aminti:  

• Descoperirea unor gesturi repetitive, a unor ticuri verbale, a elementelor specifice de limbaj 

verbal şi nonverbal, a unor aspecte comportamentale pozitive sau negative de care studenţii nu erau 

foarte conştienţi;  

• Impresia generală potrivit căreia „e greu să fii profesor”; ,,trece greu timpul”, ,,e atât de dificil 

să găseşti cuvintele potrivite pentru a face legătura dintre etapele lecţiei/cadrului” etc. 

• Puţini studenţi au fost mulţumiţi de propria prestaţie, mult mai mulţi exprimând opinii de genul: 

„a fost prima încercare, e normal să nu-mi reuşească”; „nici nu ştiam prea bine ce trebuie să fac”; „a fost 

o experienţă nouă”; „data viitoare n-o să fac aceleaşi greşeli”, ,,m-au copleşit emoţiile”, ,,nici nu mi-am 

imaginat că e atât de dificil...una e să proiectezi, alta – să poţi desfăşura eficient lecţia” etc.  

• După ce s-au aflat în situaţia de a simula activitatea de predare la seminarul din cadrul 

disciplinei Didactica limbii și literaturii române, unii studenţi au început să se întrebe cum ar putea să 

predea acea temă în mod atractiv, cum ar prezenta mai bine elevilor acel conţinut, iar colegii, 

participanţi la lecţia predată, îşi expuneau opinia cu privire la eficientizarea lecţiei asistate etc.  
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• Managementul timpului constituie o mare problemă, studenţii nereuşind să se încadreze în 

timpul avut la dispoziţie (20/25 de minute pentru o etapă a cadrului sau 45 de minute, cât durează o 

lecţie în gimnaziu); 

• Deşi activităţile au fost pregătite şi abordate conştiincios de către unii studenţi-profesori, 

prestaţia lor nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, aceştia ajungând la concluzia că unele lecţii nu se 

desfăşoară aşa cum s-ar fi aşteptat profesorul, iar ceea ce profesorul improvizează pe loc nu e 

întotdeauna foarte inspirat: „Unii dintre profesorii care nu realizează ore atractive, interesante nu pot fi 

învinuiţi de lipsă de interes şi de implicare, ci doar de lipsă de talent, tact, măiestrie pedagogică. Am 

văzut că nu e suficient să te pregăteşti, mai este nevoie de inspiraţie, de înclinaţii, de o clasă bună şi, 

mai ales, de un vocabular bogat, o exprimare eficientă şi monitorizatoare”.  

• Impresia generală este că din acest gen de activităţi cu caracter practic, care îi solicită foarte 

mult, învaţă mult mai multe despre profesia didactică, decât dintr-un seminar clasic, cu caracter 

preponderent teoretic. În scopul acesta, am planificat şi oferit 20-30 de minute pentru discuţiile 

ulterioare, după aplicarea jocului de rol,  realizând, în acest sens, analiza lecţiei predate. 

 
 Considerăm că această strategie didactică, bazată pe joc de rol/simulare, urmată de analize şi  

discuţii, este foarte eficientă pentru formarea profesională iniţială la limba şi literatura română, în 

cadrul seminarelor la Didactica specialităţii. Deoarece, după cum se menţionează ,,sensibilizarea şi 

crearea circumstanţelor de receptivitate, angajarea personală, motivarea, participarea grupului la 

elaborarea situaţiei formative, cooperarea şi evoluarea sunt elemente esenţiale ale noii metodologii de 

instruire, pe care se axează şi învăţământul superior de tip formativ”
1
. 

Ioan Jinga menţionează că metoda jocului de rol a căpătat o enormă extindere, esenţa ei 

constituind-o situaţia problematică reală în care participanţii sunt invitaţi să se implice jucând anumite 

roluri. Îndeplinind aceste roluri, cei care învaţă, îşi exersează tocmai capacităţile necesare îndeplinirii 

în realitate a unei asemenea responsabilităţi
2
. 

Deci simularea sau jocul de rol vine să pregătească practicianul, să aducă farmec şi activism 

demersului didactic explicit pe care acesta îl va realiza, să creeze, în acest sens, circumstanţe de 

receptivitate și de adaptare profesională. Jocurile de rol ,,ajută la dezvoltarea competenţei profesionale, 

deoarece permanent este creat un câmp de utilizare din viaţă cu un anumit scenariu problematic... 

Simulările pot motiva participanţii să abordeze aprofundat problemele apărute şi întrebările 

nerezolvate”
3
. 

Concluzionăm faptul că tindem astăzi spre alinierea programului de pregătire (ca structură şi 

număr de ore) la cerinţele formării profesorului european, oferind condiţii studenţilor pentru 

dobândirea întregului ansamblu de competenţe profesionale prevăzute pentru profesia de cadru 

didactic. De aceea, prin intermediul acestor seminarii – simulare, în următorii ani, vrem să avem 

rezultate mai eficiente, urmând să se constate măsura în care profesorii noştri de limba şi literatura 

română, ce vor preda în învăţământul gimnazial, să fie mai bine pregătiţi, astfel încât să ridice 

calitatea educaţiei în Republica Moldova. 

                                                           
1 Joiţa E. (coord.) A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială. Galaţi: Ed. 

Didactică şi Pedagogică, 2008. 372 p. 
2 Voinea L. Simularea didactică – metodă eficientă de predare-învăţare. În: Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe 
cunoaştere, Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 2-3 noiembrie, Chişinău, Ed. Print-Caro, 2012, 543p. 
3 Jinga I., Istrate E. Manual de pedagogie. Bucureşti: ALL, 1998.  460p. 
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ROLUL PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII GRAMATICII FUNCŢIONALE LA NIVEL 

ÎNCEPĂTOR (ÎN GRUPELE DE STUDENŢI STRĂINI) 

 

GALUŞCĂ Lilia, lector superior universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova 

 

Abstract: This article tries to highlight various issues aimed to address the grammar of the 

Romanian language as a foreign language from the functional perspective during the classes of 

Language and Communication in groups of foreign students, highlighting the following aspects: the 

role and place of the grammatical theme during the lesson of Romanian language, principles of 

approaching the grammar of the Romanian language, the algorithm of presentation of a grammatical 

phenomenon, etc. The paperwork not only discusses burning issues on teaching and learning the 

Romanian grammar as a foreign language, but also offers several solutions, established as a result of 

teaching activity, and highlights the role of teaching the grammar subjects to foreign students at the 

beginner level. 

 

Însuşirea cu succes a unei limbi străine constituie formarea unor competenţe de a naviga fără 

dificultate prin toate nivelele ei. Astfel, urmărind procesul de învăţare a limbii materne, lingviştii au 

observat că structura gramaticală a limbii este însuşită din fragedă copilărie prin imitare, intuitiv, fără 

conştientizarea regulilor ce coordonează întrebuinţarea unităţilor de limbă. Studierea unei limbi străine 

la nivel începător solicită la maxim asimilarea fenomenelor gramaticale. În cazul studierii limbii 

materne, învăţarea gramaticii este necesară pentru a vorbi şi a scrie corect, iar în cazul unei limbi 

străine, însuşirea fenomenelor gramaticale la orele de limbă asigură, indiscutabil, succesul, dar şi 

calitatea limbii studiate.  

Practica demonstrează că asimilarea unui vocabular nu este suficientă pentru a comunica într-o 

limbă străină, ci e nevoie, mai întâi de toate, să stăpâneşti regulile care guvernează funcţionalitatea 

limbii date. Prin urmare, gramatica este un pilon important pentru înţelegerea şi conştientizarea 

mecanizmului de funcţionare a limbii. Necunoaşterea regulilor gramaticale poate duce la grave greşeli 

de exprimare şi chiar la neputinţa de înţelegere între vorbitorii aceleiaşi limbi. Dată fiind însemnătatea 

practică a cunoştinţelor, rolul reglator al regulilor limbii, însuşirea lor conştientă şi temeinică este 

indispensabilă pentru cultivarea şi perfecţionarea exprimării orale şi scrise a oricărui student străin.  

La nivel începător studiul fenomenelor gramaticale are mai ales un scop practic: e vorba, în 

primul rând, de învăţarea vorbirii şi scrierii corecte. Studierea gramaticii, operarea cu unităţi abstracte, 

stabilirea de legi, de reguli, care se realizează în cadrul orei de limba română atât pe cale inductivă, cât 

şi pe cale deductivă, contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a însuşirii conştiente şi sistemice a 

limbii române de către studenţii străini. Formarea şi dezvoltarea gândirii gramaticale determină 

formarea, dezvoltarea, îmbogăţirea şi perfecţionarea continuă a mijloacelor de exprimare, potrivit 

legăturii dialectice dintre gândire şi vorbire. 

Scopul final fiind, aşadar, de a dezvolta exprimarea corectă orală şi scrisă a studenţilor străini. 

Prin exprimare corectă se înţelege o justă întrebuinţare a formelor gramaticale, pronunţare corectă, 

conformă cu normele fonetice ale limbii române. 

Studierea gramaticii contribuie şi la dezvoltarea vocabularului studenţilor, deoarece elementele 

lexicale sunt îmbinate între ele datorită gramaticii.  

Predarea-învăţarea gramaticii contribuie totodată şi la activizarea vocabularului pasiv. Pentru 

însuşirea de către studenţii străini a unor reguli gramaticale (legate de substantiv, adjectiv, verb etc) 

folosim un material lingvistic bogat: exemple orale sau scrise, implicarea unui vocabular însuşit 

anterior, iar reactualizarea lui contribuie la emanciparea unităţilor lexicale în exprimarea studenţilor 

străini.  

Astfel predarea-învățarea elementelor de gramatică la nivel începător este susținută de cel puțin 

trei argumente, și anume: 

 În primul rând, gramatica, fiind un sistem de reguli, care guvernează folosirea corectă a limbii, 

servește studentului să utilizeze științific limbajul cult, oral și în scris.  
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 În al doilea rând, învățarea gramaticii are un rol formativ. Exercițiile gramaticale, spiritul logic 

în care se desfășoară acestea, constituie un veritabil mijloc de antrenament pentru însuşirea sistemului 

limbii studiate. Astfel spus, gramatica contribuie la îmbogățirea mijloacelor de exprimare. 

 În al treilea rând, gramatica are un rol practic. Însușindu-și regulile gramaticale, studenţii 

trebuie să știe să citească, să scrie și să compună corect și explicit enunţuri în limba română.  

Prin urmare, la lecţiile de gramatică, studenţii nu doar se deprind cu consecvenţa şi coerenţa 

limbii române, ci percep structura şi funcţionalitatea ei. Studiind gramatica, studenţii străini înţeleg 

fenomenele gramaticale, ştiu să le recunoască într-un text, dar, în afară de acestea, ei învaţă să le 

folosească în vorbirea proprie, în diverse situaţii de comunicare. Cunoştinţele de gramatică asimilate la 

nivel începător vor rezolvala diverse probleme legate de regulile scrierii, ortografiei şi punctuaţiei.  

Obiectivul principal ce stă la baza studierii gramaticii nu este învăţarea pe de rost a unor reguli, 

însuşirea unor teorii sofisticate despre fenomenele gramaticale, ci formarea aptitudinilor de a înţelege 

enunţuri şi de a alcătui structuri noi, folosind modelele lexicale achiziţionate. Aşa cum un cuvânt nou 

nu poate fi prezentat decât în context, deoarece se ştie că în limba română marea majoritate a 

lexemelor din vocabularul fundamental sunt polisemantice, iar acest fapt ar crea diverse confuzii, tot 

aşa şi o formă gramaticală prezentată independent nu are nicio semnificaţie pentru cel care învaţă 

limba.  

În această ordine de idei ceretătorul Al. Dîrul în Introducere la lucrarea „Schiţe de gramatică 

funcţional-semantică a limbii române”
1
 menţionează: „O gramatică, inclusiv o gramatică de orientare 

explicativ-funcţională, trebuie să pornească de la fixarea inventarului de unităţi lingvistice cu care 

operează gramatica. Şi dacă afirmăm că depistarea inventarului se face pornind de la actul 

comunicativ, de la text, constatăm că textul constă din cuvinte. Or, cuvintele şi unităţile care constituie 

inventarul nu reprezintă acelaş lucru; între ele nu poate fi pus semnul egalităţii. Vorba e că în text 

cuvintele sînt prezentate în formele lor „de lucru”, pe cînd dicţionarul, făcând abstracţie de formele şi 

semnificaţia contextuală a cuvântului folosit în actul comunicativ, le înregistrează doar cu sensul lor 

nominativ.” 

 De aici putem conchide că sarcina antrenării materialului gramatical în procesul instructiv 

constă în formarea deprinderilor gramaticale, adică a capacităţii celui care vorbeşte să aleagă modelul 

adecvat sarcinii de vorbire şi să-l aplice conform normelor limbii, în cazul nostru, române. 

„O lecţie de formare a dexterităţilor de vorbire pe baza materialului gramatical, afirmă un alt 

cercetător, T. Caloo
2
, are un specific ce rezidă în prezentarea lui funcţională. Principiul caracterului 

funcţional al prezentării materialului gramatical este dominant pentru orice etapă de însuşire a limbii 

române ca limbă nematrenă”. Aceste observaţii ale cercetătoarei T. Caloo sunt în egală măsură 

valabile şi pentru abordarea subiectelor gramaticale în grupele de studenţi străini.  

O problemă care derivă din modalitatea de abordare a gramaticii limbii române la nivel 

incipient este însuşirea limbii străine pe baza limbii materne. Tatiana Slama-Cazacu este de părerea că 

„acolo unde există similarităţi între limba maternă şi limba străină învăţarea va fi facilitată, iar acolo 

unde există diferenţe învăţarea va fi îngreuiată. În consecinţă comparând sistemele celor două limbi şi 

punând în evidenţă similarităţile şi diferenţele dintre ele pot fi prevăzute punctele unde vor apărea 

dificultăţi în procesul de învăţare.”
3
  

Putem afirma că suprapunerea sistemelor a două limbi are mai degrabă importanţă în stabilirea 

tipologiilor lingvistice. În această ordine de idei am putea considera că lingvistica contrastivă nu se 

deosebeşte de vechea metodă comparativ-istorică decât prin situarea ei în plan sincronic. Nu ştiu dacă 

acest concept de predare a gramaticii ne convine, dat fiind faptul că limbile română şi turcă, română şi 

arabă au un sistem gramatical absolut diferit. Totuşi efectuarea acestor cercetări interdisciplinare, 

constată Tatiana Slama-Cazacu, au dovedit existenţa unor universalii ale învăţării limbii române ca 

limbă străină. Una dintre aceste universalii este tendinţa de regularizare. Această tendinţă presupune, 

în opinia autoarei, acumularea unui stoc de cunoştinţe, deci a regularităţilor, pe fondul cărora studentul 

să poată extinde neregularităţile. Consideră că atât regularităţile, cât şi neregularităţile trebuie să fie 

stabilite de către studenţi prin autoformulare în baza exemplelor şi exerciţiilor practice.  

                                                           
1 Dîrul Al, Schiţe de gramatică funcţional-semantică a limbii române, Chişinău 2002, p.5. 
2Callo T. Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial. Limba şi literatura romană pentru şcoala alolingvă. 

Clasele V-IX. Ghid metodologic, Chişinău: Ed.Litera, 2000, p.59. 
3 Tatiana Slama-Cazacu, Învăţarea limbii, Buc.,1973, 389p. 
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Concluzia care se impune este că şi metoda directă (adică fără o limbă intermediară), şi cea 

contrastivă prezintă în procesul de predare-învăţare a gramaticii limbii române atât avantaje, cât şi 

dezavantaje. Iată de ce în ultimul timp este promovată o noua abordare comunicativă, o „cale de 

mijloc”, numită metoda eclectică. Eclectismul este o încercare de a combina mai multe metode, 

numită şi multimetodă. Eclectismul, fără îndoială, poate fi un semn de profesionalism dacă este 

practicat conştient şi eficient, iar o asortare logică de metode poate spori succesul, poate garanta 

interactivitatea şi dinamismul.  

Autorii ghidului (Ion Bărbuţă, Tatiana Callo, Elena Constantinovici, Ala Cojocaru-Zavadschi, 

Lucia Cucu) „Predarea şi învăţarea limbii prin comunicare” susţin că „Gramatica este utilă doar în 

măsura în care uşurează înţelegerea acelor fenomene de limbă care se pretează unei sistematizări şi 

unei funcţionări reglementate de norme general valabile pentru un mare număr de unităţi lingvistice.”
1
 

(p. 142). Într-adevăr, experienţa ne-a demonstrat că este bine însuşit un fenomen gramatical care poate 

fi explicat cu exactitate print-o regulă. Atunci cînd îndrumarul gramatical nu acoperă toate situaţiile de 

comunicare, studenţii străini întâlnesc dificultăţi.  

Ce garantează însuşirea unei teme gramaticale? 

Însuşirea cu succes a unei teme gramaticale solicită respectarea unor anumire cerinţe, precum ar 

fi: 

 Materialul de la care se porneşte la învăţarea unei noţiuni gramaticale trebuie să fie textul, care 

orientează studentul străin nu doar spre gîndire logică, dar şi concretă. 

 Noţiunile gramaticale se înţeleg mai lesne şi mai temeinic, dacă acestea sînt tratate într-o 

succesiune logică. Asta înseamnă că nu putem veni azi cu adjectivul, apoi mâine cu pronumele, iar 

mai apoi cu substantivul. Doar după ce s-a  studiat substantivul, studenţilor li se va propune spre 

examinare situaţii cînd acesta este determinat de adjective ori substituit prin pronume Astfel principiul 

abordării materialului de la simplu la complex este respectat.   

 Revenirea periodică la un fapt de limbă studiat facilitează asimilarea lui. Chiar dacă studiem 

un alt fenomen gramatical trebuie să găsim mereu oportunitatea de a reactualiza cunoştinţele despre 

faptele de limbă învăţate anterior. Pentru că în momentul abordarii acestea pot fi uşor înţelese, dar 

nefiind aplicate pot fi date cu aceeaşi uşurinţă uitării. 

 Gramatica se învaţă în procesul comunicării, odată cu aplicarea în practică a deprinderilor de 

limbă formate. Situaţiile de comunicare create pentru exersarea fenomenului gramatical trebuie să fie 

reale şi nu artifiale, doarece studentul se pregăteşte pentru diverse situaţii concrete de comunicare şi nu 

virtuale.  

 Gramatica se învaţă pe baza transferului, adică pe baza aplicării regularităţilor la alte cazuri şi 

modele asimilate pe baza exerciţiilor aplicate. Pentru a învăţa un fenomen nou, dacă avem posibilitatea 

pornim de la un model deja cunoscut. De exemplu, pentru a reţine dezinenţele specifice formelor de 

imperfect vom aminti conjugarea verbelor la modul indicativ, perfectul compus şi vom solicita sa ia 

aminte formele verbului auxiliar  a avea. 

Evident că un profesor bun cunoaşte şi, mai mult decît atît, respectă aceste cerinţe. Cu toate 

acestea, nu întotdeauna succesul însuşirii unei structuri gramaticale este garantat. Studenţii însuşesc de 

minune cum se constituie anumite forme gramaticale, care sînt regulile de întrebuinţare a structurii sau 

unităţii de limbă, dar în acelaşi timp întîmpină dificultăţi la utilizarea lor în procesul comunicativ.  

Obţinerea unor rezultate favorabile în procesul de predare-învăţare a gramaticii solicită 

respectarea unui algoritm recomandat de specialiştii în domeniul didacticii funcţionale, care poate fi 

uşor ajustat la clasa/ grupul în care se lucrează. Algoritmul care mi-a demonstrat rezultate în 

prezentarea unui fenomen gramatical studenţilor alolingvi este următorul: 

- prezentarea formelor gramaticale într-un context; 

- fixarea modelului pe tablă; 

- reluarea contextului iniţial şi fixarea pe tablă a schemei / poate demonstrarea unui tabel 

realizat din timp;  

- pe baza schemei se fac concluziile necesare împreună cu studenţii şi fixarea lor în caiete. 

- sesizarea de către studenţi a altor modele verbale care ilustreză funcţia şi forma fenomenului 

gramatical studiat;  

                                                           
1 Predarea şi învăţarea limbii prin comunicare, Ghidul profesorului, Chişinău, Editura Cartier, 2003, 142p.  
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- utilizarea imitativă a modelelor; 

- înlocuirea elementului gramatical nou cu unul cunoscut (unde este posibil), pentru a preciza 

anumite particularităţi specifice.  

În mod evident după această prezentare amplă urmează exersarea şi automatizarea fenomenului 

gramatical nou. Ordinea şi tipologia exerciţiilor propuse contează mult în procesul de asimilare a 

gramaticii. La început se fac exerciţii imitative, apoi urmează cele de completare, de substituire, de 

transformare, creative şi productive. Este absolut necesar ca profesorul de fiecare dată să evidenţieze 

studenţilor alolingvi funcţia modelului în care apar anumite forme gramaticale învăţate.  

Pentru a înlătura monotonia repetării aceluiaşi tip de exerciţiu, putem îmbina exerciţiile care 

permit dezvoltarea competenţelor de citit ale studentului, cu exerciţii pentru dezvoltarea competenţelor 

de scris (exerciţiile presupun înlocuirea unor forme cu altele, găsirea de antonime/sinonime, alegerea 

unei variante corecte, răspunsul la întrebări, găsirea unor greşeli şi corectarea lor, completarea spaţiilor 

libere, compuneri pe diverse teme etc.) şi de vorbit în limba română (descrieri de imagini, realizarea 

de dialoguri în diferite situaţii de comunicare). Toate tipurile de exerciţii abordate în cadrul  orelor vor 

cere din partea studenţilor o bună cunoaştere a vocabularului şi gramaticii limbii romane la nivel 

începător, dar şi o atenţie deosebită în găsirea soluţiilor. 

Asigurarea însuşirii unui volum sporit de cunoştinţe într-un timp relativ scurt este determinată şi 

de posibilitatea de a stabili în prealabil probabilitatea celor mai frecvente erori pe care le vor comite 

studenţii în diversele compartimente ale limbii. Acest deziderat îi cere profesorului o activitate 

individuală care constă din mai multe etape: stabilirea, analiza şi explicarea erorilor. Efectuând 

aceste operaţii, profesorul poate observa că erorile pot fi frecvente şi sporadice. Explicarea erorilor 

reprezintă etapa cea mai importantă, deoarece anume la acest capitol studentul îşi formează un 

mecanism de însuşire a sistemului gramatical. Iată de ce trebuie să atragem o atenţie deosebită 

strategiilor de predare şi învăţare a fenomenelor gramaticale, mai ales a celor care creează dificultăţi 

pentru un student alolingv.   

În concluzie menţionăm că însuşirea funcţională şi aplicativă a mecanismelor de funcţionare a 

limbii va contribui la realizarea obiectivului major de studiere a limbii române în grupele alolingve – 

formarea unui interlocutor activ cu performanţe comunicative în vederea ulterioarei integrări 

socioprefesionale. 

Fără îndoială, acest subiect nu este epuizat, şi mai rămân în aşteptare un şir de probleme ce 

necesită soluţii, nu ne rămîne decât să căutăm, să descoperim noi abordări ale gramaticii limbii române 

care ar facilita însuşirea limbii şi ar garanta succesul unei comunicări corecte. 

 

 

 

IMAGINARUL SIMBOLIC ŞI FUNCŢIILE SALE 
 

GROSU Liliana, doctor, conferenţiar universitar interimar,  

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
 

Abstract: The symbolic imagery inclines the subject – reader towards the role to assume the act 

of interpretation, for the reason that the symbolic image is not rendered only in the strict semantic 

meaning, being “a combination between the significant unit and the signification, but in the extra 

meanings of a special semantic use, with the significance effect. A symbol is „a hormone of the 

meaning”, creating a system of images, that suggest significations the most contradictory and 

impressive. 

The imagery of the symbolic type is a mediator between a real content and the one assured by 

the personal mystery of the reader, this way generating a total accumulation of impressions of the 

consciousness”. 

So, the symbolic image does not discover in the immediate aspect the total intuitive content, but, 

being composed of a plurality of significations, reveals the indirect message, the one of the depth of 

the poetic text. 

 

În cazul poeziilor ce nu oferă un conţinut imaginar pe o suprafaţă plană şi omogenă, ce nu 

înfăţişează totul vederii, subiectul-cititor îşi asumă în întregime actul de interpretare, prin implicare 
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activă în descifrarea semnificaţiilor ce le comportă imaginile în discurs. Aceasta este categoria 

imaginilor simbolice, care se afla în ipostaza imaginilor cu sens transcendent şi aceasta pentru că 

„forma simbolică se distinge de semnale şi semne, pentru că semnificaţia semiotică este ... dublată de 

un surplus de sens care nu ţine de un simplu cod”
1
. În această accepţiune, imaginea are, înainte de 

toate, scopul de a antrena imediat o acţiune concretă, o reacţie comportamentală cu care se asociază 

printr-un reflex condiţionat, printr-un cod anterior elaborat şi deprins, printr-o obişnuinţă pragmatică. 

În consecinţă, spre deosebire se semne, în care imaginea trimite în mod evident, convenţional la o 

identitate reprezentativă cu care se asociază, iar semnificantul (în termeni saussurieni), asigură o 

funcţie denotativă, în simbol, legătura dintre semnificant şi semnificat face apel la metalimbaj care 

imprimă sensului propriu un sens figurat. 

Gilbert Durand, în studiul său asupra imaginarului simbolic „Aventurile imaginii. Imaginaţia 

simbolică. Imaginarul”, porneşte de la ideea că „conştiinţa dispune de două moduri pentru a-şi 

reprezenta lumea”
2
. Primul mod este cel direct, prin care se îneţelege că lucrul însuşi pare prezent în 

minte, iar celălalt indirect, atunci când, din diverse motive, lucrurile nu se pot prezenta în mod imediat 

şi aceasta face ca obiectul absent să fie reprezentat conştiinţei de către o imagine, ce reflectă lucrul ce 

urmează a fi surprins. Astfel, ajungem la ideea că mintea sau, mai bine zis, conştiinţa dispune de 

diferite grade de imagine, semnalate în mod diferit. 

Dacă ar fi să definim simbolul şi să urmărim modul de redare şi rolul lui în domeniul poeticii, 

atunci, se cere menţionat faptul că simbolul este, întâi de toate, o categorie a semnului, şi de multe ori 

se prezintă în sens strict semiotic, dar se întâmplă adesea că majoritatea semnelor nu trimit la un 

semnificant, care ar putea fi verificat, ci doar anunţă prezenţa obiectului reprezentat.  

Pentru a analiza imaginaţia simbolică, care diferă de alte tipuri de simboluri, menţionăm faptul 

că teoretic putem deosebi două feluri de semne: semnele arbitrare – ce trimit la o realitate semnificată, 

prezentă sau uşor de prezentat şi semnele alegorice – ce trimit la o realitate semnificată greu 

prezentabilă. Astfel dar, în imaginaţia simbolică, spre deosebire de categoriile sus-menţionate, 

semnificatul „nu mai este deloc prezentabil”. Din acest punct de vedere, G. Durand, ia în discuţie trei 

definiţii ale simbolului, care ar lămuri natura sa şi raportul cu nivelul de reprezentare. Prima definiţie 

luată în discuţie este cea lansată de A. Lalande, care defineşte simbolul „drept orice semn concret care 

evocă, printr-un raport natural, ceva absent sau imposibil de perceput”
3
. Aşadar, se observă din 

definiţie, că simbolul face referire la ceva absent, la momentul comunicării, dar, în acelaşi timp, şi 

imposibil de perceput, evident fără instrumentarul necesar de pătrundere în semnificaţiile ce sunt 

impuse de acesta. În concepţia lui C.G.Jung, aceasta fiind cea de-a doua definiţie, la care se face 

referire, simbolul ar fi „cea mai bună denumire sau formulă pentru o stare de fapt relativă necunoscută, 

dar recunoscută ca existentă sau necesară şi care n-ar putea fi desemnată iniţial într-un fel mai limpede 

ori mai caracteristic”
4
. Definiţia, pune accent în prim-plan pe latura de necunoscut, dar intervine cu 

observaţia că acesta ar putea fi totuşi recunoscut dintr-o anumită etapă a existenţei şi chiar ar fi 

necesar. Cea de-a treia definiţie, şi ultima în această enumerare, semnalată de P. Godet, pune în relaţie 

simbolul şi alegoria, cu explicaţia că simbolul ar fi chiar inversul alegoriei: „Alegoria pleacă de la o 

idee (abstractă) pentru a ajunge la o figură, în timp ce simbolul este mai întâi şi de la sine figură şi, ca 

atare, sursă de idei, între altele”
5
. Toate aceste definiţii pun în evidenţă faptul că simbolul depăşeşte 

alte categorii ale scriiturii imaginarului, trimiţând la lucruri absente sau imposibil de perceput şi având 

predilecţie pentru forme precum inconştientul, metafizicul, supranaturalul şi suprarealul, iar „imaginea 

simbolică este transfigurarea unei reprezentări concrete printr-un sens pentru totdeauna abstract”
6
. 

În urma analizei întreprinse pe cele trei definiţii analizate mai sus, Gilbert Durand, propune o 

proprie definiţie în care explică că simbolul trebuie perceput „ca semn care trimite la un indicibil şi 

invizibil semnificat, prin aceasta fiind obligat să încarneze concret adecvarea care îi scapă, şi aceasta 

                                                           
1 Jean-Jacques Wunenburger, Filosofia imaginilor. Traducere de Muguraş Constantinescu, Ediţie îngrijită şi postfaţată de Sorin 
Alexandrescu, Iaşi: Polirom, 2004, p. 256. (ISBN. 943-581-256-1) 
2 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti: Nemira, 1999, p. 13. 
3 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti: Nemira, 1999, p. 16. 
4 Ibidem. 
5 Idem, p. 17. 
6 Idem, p. 18. 
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prin jocul redundanţelor mitice, rituale, iconografice, care corectează şi completează inepuizabil 

inadecvarea”
1
. 

Simbolul este numit „hormon al sensului”
2
, fapt datorat relaţiei dintre cele două unităţi 

componente ale acestuia, adică semnificantul şi semnificatul, care se află într-un dinamism organizator 

în text. Simbolul are un dublu sens, pe de o parte reprezintă ceva propriu, concret, pe de altă parte, 

comportă un sens figurat, aluziv, de aceea uneori ni se înfăţişează în maniera unor regimuri 

antagoniste. 

Din punct de vedere semiotic, orice semn dispune de două laturi, numite semnificant şi 

semnificat, (dar pe care nu le vom lua în discuţie) astfel că din punctul de vedere al semnificantul, 

orice simbol autentic dispune de trei dimensiuni concrete, pe care le expune excelent Paul Ricoeur: o 

dimensiune cosmică, una onirică şi una poetică. După părerea unor psihologi, „în simbolul constitutiv 

al imaginii există o omogenitate a semnificantului şi a semnificatului în cadrul unui dinamism 

organizator şi că, prin aceasta, imaginea diferă total de arbitrarul semnului”
3
. De aici rezultă faptul că 

simbolul nu ţine neapărat de domeniul semiologiei, ci de resorturile unei semantici speciale, adică 

deţine nu numai un sens atribuit, dar şi forţă esenţială de semnificare. Planul cosmic este materialul 

din care îşi face configuraţia simbolul, adică lumea vizibilă ce ne înconjoară şi realităţile ei, planul 

oniric, după cum explică Freud, constituie realităţile intime ale indivizilor, amintirile, gesturile, care 

ies la iveală în visurile noastre şi în refulările inconştinetului, şi, în fine, planul poetic, în care simbolul 

apelează şi la limbaj pentru a exprima neexprimabilul. 

Se afirmă, şi pe bună dreptate, că orice simbolism ar fi un fel de gnoză, aceasta datoriă faptului 

că reprezintă un procedeu de mediere printr-o cunoaştere concretă şi experimentală. Principala funcţie 

a simbolului este una „mediatoare între transcendenţa semnificatului şi lumea manifestată a semnelor 

concrete, încarnate, care devin simboluri datorită acestei funcţii”
4
. Pe de altă parte, „lecţia simbolului 

este de a ne introduce în domeniul poeticii, al facerii, prin faptul că el nu este interpretat, descifrat, o 

dată pentru totdeauna precum semnul sau simbolul în înţelesul strict semiotic, ci se cere mereu 

interpretat, putând să sugereze semnificaţii dintre cele mai contradictorii şi chiar extreme”
5
. 

G. Durand susţine faptul că imaginarul îşi datorează eficienţa, operativitatea şi randamentul 

anume legăturii dintre structuri, care au rolul de a reduce multitudinea de imagini la nişte sisteme de 

imagini operaţionale, şi semnificaţiile simbolice. Ţinând seama de aceste lucruri, analiza imaginarului 

permite conturarea unei logici specifice de compunere a imaginilor, una axată pe nivelul de structurare 

a imaginilor şi alta, bazată pe semnificaţiile ce le comportă, dar nu fără întrevederea unei structuri 

circulare, astfel că de-a lungul istoriei civilizaţiilor unele imagini şi interpretări să se regăsească. 

Simbolul este un procedeu literar folosit cu precădere încă din Antichitate, înţeles ca concept, 

judecată, principiu metafizic şi care a fost reluat de multe ori în structuri similare sau adiacente celor 

din trecut. Imaginarul simbolic, din această perspectivă, este predominant dinamic, lipsit de 

spontanietate artificială şi predomină procesele intelectuale de la o etapă istorică la altă, într-o 

structură ciclică. 

În imaginarul de tip simbolic se recurge la o vizualizare adâncită a realităţii imediate, incluzând 

un conţinut uman esenţial, un vast câmp de semnificaţii cu infinite nuanţe, calitate obţinută în baza 

confruntării între funcţia noţională şi cea poetică a cuvântului. Pornind din acest punct, poezia 

urmăreşte să intre în metafizic, să transforme universul obiectiv, să exploreze structura ocultă a 

inefabilului şi prin această să transforme poezia în cunoaştere. Aceasta n-ar fi posibil fără ajutorul 

imaginii-simbol care devine instrument de sugerare a absolutului şi prin care intuim corespondenţele 

între elementele universului de creaţie. De fapt, „virtutea esenţială a simbolului... fiind cea de a asigura 

în sânul misterului personal prezenţa însăşi a transcendenţei”
6
. 

Gilbert Durand consideră că gândirea simbolică se manifestă cel puţin în patru sectoare, 

redresând echilibrul. În primul rând, restabileşte echilibrul vital, care, după părerea autorului, este 

compromis de înţelegerea morţii; în al doilea rând, este vorba de domeniul pedagogic şi de beneficiile 

simbolului în restabilirea echilibrului pshihosocial, ca apoi să se manifeste în stabilirea unul echilibru 

                                                           
1 Idem, p. 22. 
2 Jean Burgos, Pentru o poetică a imaginarului, Bucureşti: Editura Univers, 1988, p. 71. 
3 Gilbert Durand, Gilbert Durand, Structurile antropologice ale Imaginarului, Bucureşti: Univers, 1977, p. 35. 
4 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti: Nemira, 1999, p. 31. 
5 Jean Burgos, Imaginar şi Creaţie, Bucureşti: Editura Univers, 2003, p. 13. 
6 Idem, p. 37. 
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antropologic, iar într-un final, al patrulea sector aflat sub incidenţa gândirii simbolice, după ce le-a 

echilibrat pe cele trei enunţate mai sus, este domeniul supremei valori, echilibrând universul trecător. 

În continuare vom analiza fiecare dintre cele patru sectoare pornind de la demersul lui Bergson, 

căruia îi revine meritul de a elabora un demers explicit privind rolul biologic al imaginaţiei, îndeplinid 

în acest caz o funcţie fabulatorie
1
, datorită căreia imaginaţia se defineşte ca o „reacţie defensivă a 

naturii împotriva reprezentării, prin inteligenţă, a inevitabilităţii morţii”
2
. H. Bergson explică că 

această reacţie suscită descurajarea fiinţei, înteligenţei acestuia, prin intermediul diferitor idei, 

preconcepţii şi imagini, ce insită pe ideea că toţi oamenii sunt muritori, iar la acest moment intervine 

fabulaţia care vine să se ataşeze instinctului întru adaptabilitatea vitală. O părere în acest sens propune 

şi René Lacroze
3
, dar asupra căreia nu vom insita. În acest caz, evitând linia bilogică sau pe cea 

psihologică, G. Durand recurge la demersul antropologic, prin intermediul căreia stabileşte că funcţia 

imaginaţiei este, înainte de toate, a funcţie de eufemizare, care nu neagă existenţa fenomenului morţii 

în sine, nu pune o mască lucrurilor pentru a linişti conştiinţa, ci încearcă să amelioreze situaţia omului 

în lume. Prin funcţia eufemistică se doreşte a imagina moartea ca un repaus, un somn sau este 

eufemizată  la extrem într-o viaţă veşnică. 

După cum enunţat mai sus, imaginaţia simbolică restabileşte echilibrul psihosocial. Psihanaliza 

jungiană concepe simbolul ca şi sinteză echilibrată prin intermediul căreia sufletul individual se 

racordează la psihia speciei din care face parte şi se implică în rezolvarea problemelor intelectuale ale 

speciei din care face parte. Psihologii contempoprană acordă imaginii un rol esenţial în menţinerea 

echilibrului psihosocial şi în revitalizarea morală. Această dialectică a imaginarului simbolic este 

necesară pentru echilibrul conştiinţei, în primul rând, pentru istoria culturală a unei societăţi, pentru 

istoria temelor literare şi a stilurilor, precum şi a formelor. Acest sector a fost numit pedagogic, şi pe 

bună dreptate, dacă luăm în calcul problema generaţiilor şi a faptului că generaţia „taţilor” intervine în 

educarea regimurilor simbolice a generaţiei „copiilor”, astfel realizând echilibrul socio-istoric ale unei 

societăţi în evoluţie. 

În continuarea celor două sectoare în care imaginea simbolică îşi amplifică binefacerile, este şi 

domeniul antropologic. Pentru a stabili şi menţine echilibrul social al întregii specii umane, este 

necesar să promovăm un intens activism cultural, astfel realizând comunicarea dintre civilizaţii prin 

diverse mijloace posibile de difuzare în masă a capodoperelor culturale existente. Aceasta pentru că 

„raţiunea şi ştiinţa nu leagă oamenii decât cu lucrurile, dar ceea ce leagă oamenii între ei, la umilul 

nivel al fericirilor şi al necazurilor cotidiene ale speciei umane, este această reprezentare afectivă, 

pentru că e trăită, constituită de impreriul imaginilor”
4
. Astfel, antropologia imaginarului nu se 

prezintă drept un colaj sau o colecţie de imagini, teme poetice şi metafore separate, ci trebuie să se 

contituie într-un tablou comun speciei umane în totalitatea ei, în care s-ar  putea recunoaşte sau ar 

putea stabili punţi de legătură între modul de gândire „primitiv” şi cel civilizat, între gândirea normală 

şi cea patologică. 

Ultimul sector ce nu poate fi trecut cu vederea ţine de universalitatea teofaniei şi este 

argumentat de faptul că „în ultimă instanţă, dacă funcţia simbolică opune viaţa morţii biologice, dacă 

ea opune bunul simţ nebuniei, adeziunea la miturile cetăţii alienării şi dezadaptării, dacă, în fine, ea 

înaltă fraternitatea culturilor şi în special a artelor într-un „antidestin” consubstanţial speciei umane şi 

vocaţiei sale fundamentale, iată că, la capătul său extrem, dinamismul acestei funcţii se tensionează 

într-o nouă dialectică”
5
. În jurul acestei discuţii, Paul Ricoeur e de părere că se produce un schimb al 

naşterii şi al morţii şi prin aceasta de „desăvârşeşte simbolistica”, iar din acest moment simbolul îşi 

orientează direcţia dinspre epifanie către hierofanie. Concluzia ce se desprinde de aici este că 

„simbolul, în dinamismul său instaurativ în căutarea unui sens, constituie modelul însuşi al medierii 

Eternului în temporal”
6
. Simbolistica în lungul său proces de realizare se confruntă cu demersul 

culturii umane în întregime, fiind iniţiatoarea unui umanism deschis. 

                                                           
1 Fabulaţia este definită ca o reacţie a naturii împotriva puterii dizolvante a inteligenţei, manifestată în conştiinţa decreptitudinii şi a morţii. 
2 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti: Nemira, 1999, p. 108. 
3 René Lacroze, urmând linia lui Bergson, confirma teza privind rolul biologic al imaginaţiei, confruntând-o cu teza freudiană a refuzului, 

sprijinindu-se, spre deosebire de Bergson, mai mult pe psihologie. 
4 Gilbert Durand, op.cit., p. 114. 
5 Gilbert Durand, op.cit., p. 117. 
6 Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Bucureşti: Nemira, 1999, p. 119. 
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Prin funcţiile pe care le implică, imaginarul simbolic tinde să demonstreze şi particularităţile, şi 

cauzele, şi necesitatea, şi limitele acestuia în unitatea lor organică. Acesta îşi trage izvoarele sufleteşti 

dintr-o proprie autenticitate morală indiscutabilă, plină de osclări, uneori încărcată de contradicţii, de 

deplasări şi modificări calitative, mult mai profunde şi mai complexe decât imaginea tradiţională 

consatituită deja. De aici rezultă faptul că „în cazul poetul simbolist, fiind vorba de un tip prin 

excelenţă contemplativ, abulic, retractil, soluţiile vor fi pur imaginative. Ele se vor consemna numai pe 

plan de conştiinţă”
1
, pentru unii scriitori, unele temperamente, chiar regim sufletesc oarecum firesc, 

derivat din imaginar. 

Imaginarul, prin funcţia de potenţare, cristalizează o întreagă sedimentare de impresii şi idei ale 

conştiinţei, predispusă spre unificare şi esenţializare. Poetul se refugiază, prin metoda abstragerii, în 

regresiuni în timp, în legendar, în basm, mit şi feerie, ca apoi să trasfigureze realitatea întâlnită în 

imagini-simbol, compensând realitatea. În anumite cazuri particulare, imaginatul de tip simbolic se 

prefigurează în factura sa „decadentă”, estetizantă, opozantă, tradusă prin atitudine de sfidare, de 

nonconformism, astfel tratând marile chestiuni umane şi sociale. Prin intermediul imaginii are loc 

„deşteptarea” unor senzaţii şi cugetări, crearea de noi ritmuri menite să trezească sensibilitatea omului 

conştient de lumea şi realităţile cu care se confruntă. 

Aplicând această schemă, structură, creaţiile poetice, spre exemplu, se organizează din cuvintele  

folosite în mod obişnuit, uzuale, chiar des utilizate, din vocabularul unei limbi, dar care nu comportă 

un sens literal, cu un mod obişnuit de exprimare şi comunicare, ci, autorul le înscrie în noi combinaţii 

lingvistice ce generează o mutitudine de sensuri, structurate pe niveluri de semnificaţii, între care se 

realizează o legătură de sensuri figurative. De aici rezultă că experienţa simbolică se prefigurează ca o 

experienţă specifică a gândirii, surprinzând o pluralitate de sensuri pe care autorul le intuieşte şi pe 

care le sugerează, în mod indirect, conştiinţei subiectului-destinatar, care urmând acest demers al 

revelaţiei accede la o iluminare, la o înţelegere, astfel punând capăt căutării sensului. 

Altfel spus, imaginea simbolică nu dezvăluie în plan imediat întreg conţinutul intuitiv, 

asemenea unui obiect sau realitate naturală, ci fiind compusă dintr-o pluralitate se semnificaţii, care se 

pot recompune generând alte semnificaţii derivând unele din altele, sensul unei imagini implică o 

dezvăluire a sensului indirect sau cel de adâncime, ascuns, care rămâne pe seamă subiectului gânditor. 

În acest caz, subiectul recurge la operaţiile judecăţii intelectuale, pentru a descifra sensurile din 

adâncime şi pentru a reîntregi imaginea de ansamblu a simbolului dat şi a semnificaţiilor acestuia. În 

acest mod se realizează analiza de tip hermeneutic, pusă în evidenţă de Paul Ricoeur, ceea ce 

presupune a pătrundere în profunzimea imaginii-simbol, interpretarea acestuia la diferitele sale nivele 

de sens, fără a-i rata sensurile latente.  

 

 

 

COORDONATA DE GEN A TEXTELOR FOLCLORICE 

 

HANDRABURA Loreta, doctor, conferenţiar universitar,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova 

 

Abstract: The main goal of the present research is to investigate a range of gender life 

practices, models and values from the past in Moldova. The gender realities from the past are marked 

by masculine domination (masters of the world, which are mainly concerned by the struggle for 

power, control and justice ethics) and female subordinacy (“tacit majority”, invisible in public life; its 

existence and role in the society is related to domestic life and care ethics). Deviation to the norm and 

alternative life practices has been rarely manifested through individual attitude and behavior, mostly 

shown by females, and seldom – by males. Knowledge of the facts and social phenomena described in 

spiritual folk art from the past, is being relevant provided the fact that it can be found at the level of 

modern norms and models, which comprise of life practices and values originating from patriarchal 

culture. 

 

                                                           
1 Lidia Bote. Simbolismul românesc, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966, p. 64. 
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Subiectul comunicării face parte dintr-o cercetare mai amplă despre modelele şi valorile de gen 

ale trecutului şi prezentului surprinse în folclorul literar românesc. Aceasta temă a fost abordată 

sporadic în Republica Moldova, în timp ce în România, Ucraina, Rusia au fost deja investigate de 

către folclorişti, etnologi mai multe aspecte de gen.  

Prin prezentul demers analitic ne propunem să răspundem la următoarele întrebări: 

 de ce transformarea relațiilor de gen în Republica Moldova este, totuşi, lentă și întâlnește în 

calea sa o rezistență atât de mare în planul schimbărilor promovate prin principiile 

democratice în domeniul relațiilor interpersonale (egalitate socială între sexe, egalitate de 

șanse, solidaritate, cooperare și parteneriat de gen) în toate instituțiile care contribuie la 

socializarea individului (familie, școală, biserică, societate, mass-media, precum și cultura în 

general); 

 de ce cultura patriarhala, fundamentată pe sistemul creștin, și desigur, valorile tradiționale, 

continuă să domine procesul de reforme și schimbul de informații într-un schimb cultural în 

din ce în ce mai intens. 

 

Ipoteză de lucru. Valorile și modele de gen ale trecutului în Moldova, precum și în România 

sau alte țări sunt produsul culturii patriarhale. Cultura în care masculinul reprezintă dominanta 

existenţială (stăpânii lumii, angajaţi în lupta pentru putere, preocupaţi de etica dreptăţii şi a 

controlului), iar femininul este subordonat acestuia ("majoritatea tăcută", invizibilă în viața publică, al 

cărei sens existențial este limitat la viaţa domestică și etica grijii). 

Abaterea de la normele „prescrise”, practici alternative de viață atestăm mai rar. Acestea sunt 

exprimate prin atitudini și comportamente individuale, mai frecvent de către fete / femei și mai rar de 

băieţi/bărbaţi. Derogările se referă la mediul casnic și în special la astfel de probleme precum 

libertatea de alegere, respingerea de implicare a părinților sau a comunităţii în viața privată a familiei, 

netolerarea violenței fizice etc. 

Metoda de cercetare. Am investigat realităţile de gen din trecut prin aplicarea analizei 

calitative de conţinut pe 60 de texte folclorice româneşti (20 de poveşti nuvelistice, 20 balade populare 

și 20 poezii). Acestea au fost selectate din principalele colecții de folclor după principiul valoric şi cel 

al tematicii de gen. Metoda aplicată în studierea problematicii de gen este de pionierat în domeniu. 

Tiparele masculine/feminine au fost studiate sporadic în creaţia orală, etnografie şi sociologie
1
. 

Scrutarea textelor de literatură populară s-a făcut şi în vederea relevării modului în care creaţia 

artistică populară a încorporat, în „materie sensibilă”, datele realităţii sociale şi ale modului de gândire 

arhaic, transmiţându-le până la noi. De ce anume aceste categorii folclorice? Motivarea realistă a 

acţiunii, psihologismul poveştii şi caracterul veridic al poveştilor nuvelistice sunt trei trăsături ce ne-

au determinat să le investigăm din perspectiva de gen. Am selectat în special naraţiunile ce reflectă 

relaţiile de familie (soţ-soţie, părinţi-copii, fraţi-surori etc.) şi cele sociale, care formează grupe aparte 

în cadrul genului folcloric. Ele prezintă în mod realist momente personale, erotice, private şi ating 

mari generalizări artistice prin corelarea vieţii de familie cu soarta istorică a întregului popor. 

Investigarea poveştilor ne-a permis să delimităm asemenea teme precum alegerea soţiei, fidelitatea, 

trăsăturile individuale ale soţilor, cinstea. Tematica erotică nu este dominantă. Ea apare în corelaţie cu 

valori cum ar fi hărnicia, vrednicia, preţuirea isteţimii. De aceste criterii se conduce atât logodnicul 

care îşi alege viitoarea gospodină (În peţit), precum şi Fata cea harnică, Fata harnică
2
. 

Balada este o specie ce pune un accent deosebit pe soarta individuală a omului. Dintre toate 

aspectele tematico-ideologice, coliziile sociale, familiale, erotice ocupă un loc de bază şi justifică 

funcţia ei de a reflecta, în primul rând, viaţa privată a omului şi, implicit, atmosfera intimă, de familie, 

relaţiile de producere, sociale. Fiind o specie psihologică prin excelenţă cu semnificaţii filozofice, 

                                                           
1Cf.: Ernest Berna. Despre cadrul gândirii românești. Bucureşti, 1934; Const. Rădulescu-Codin. Din psihologia poporului roman. Bucureşti, 

1936; Nicolae Constantinescu, Relațiile familiale în cultura română. Bucureşti, 1996; Sorin Miţu. Imagini populare ale feminităţii în surse 

ardelene de la începutul secolului XIX. În: Studii de istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca, 1999, p.31-34; Elena Bărbulescu. Spaţiul feminin 
în gospodăria ţărănească din Munţii Apuseni. Studiu de caz. In: Identitate şi alteritate. Studii de imagologie. Cluj-Napoca, 1998, 2, p.379-

383. Alina Ioana Ciobănel, Rudenie și identitate. Bucureşti: Ed. "Enciclopedică", 2002; Florenţa Popescu-Simion. Sex, gen şi determinare de 

gen în poveşti. Colocviu Naţional „Identitate, comunicare interculturală, globalism: Tendinţe contemporane în relaţii publice, publicitate şi 
mass-media”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 19-20 Mai 2006  
2 Poveşti Nuvelistice. Alcătuirea, articolul introductiv şi comentarii de Gr. Botezatu, în redacţia lui V.M.Gaţac şi I.D.Ciobanu. Chişinău: 

Ştiinţa, 1980,  nr. textelor 10, 11. 
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balada ne oferă şi mijloace de portretizare internă. Este reflectat în aceste creaţii şi idealul înălţător al 

iubirii în contrast cu tentativa părinţilor de a pune în prim plan criteriul economic şi social (Vasile).  

Combaterea patriarhalismului apăsător familial (Soacra rea şi nora, Voichiţa,), a interesului 

financiar (averea, zestrea) în detrimentul iubirii sincere, necondiţionate (Rada, Fiica rău măritată, 

idem, nr.2), „osândirea” răutăţii fraternale (Sora crudă, Sora otrăvitoare), a infidelităţii (Nevasta 

plecată de acasă), vicleniei în dragoste, în căsnicie (Logodnica-nună, Neguţa, Soţia infidelă), lipsa de 

respect şi principialitate în relaţiile intime, comportamentul frivol al tinerilor (Vălean, Todiran), 

condamnarea agresiunii şi comportamentului grosolan al bărbatului (Nevasta alungată), susţinerea 

femeii care are dreptate (Chiralina)
1
 - toate sunt alte coordonate cu caracter de gen demne de reţinut. 

„Cele mai multe balade tratează chestiunile intime şi familiale luate, mai ales, în exteriorizările lor 

nenormale şi condamnate prin opoziţie cu idealurile iubirii înălţătoare, fidelităţii, convieţuirii bune în 

familie etc.”, afirmă, în acest sens, pe bună dreptate şi folcloristul A. S. Hâncu
2
  

Poezia lirică populară din viaţa casnică, clasificată în şapte subgrupe (cântece ciobăneşti, de 

dragoste, de dor şi jale, de singurătate şi înstrăinare, familiale-casnice, de şagă, de pahar), oglindeşte şi 

ea realitatea legată de familie şi gospodăria ţăranului, ca şi cea care surprinde episoade din viaţa 

publică (obştească), cum ar fi haiducia, recruţia, ostăşia, spiritul protestatar şi satiric la adresa 

regimului. Acesta din urmă, observăm, are ca actori sociali bărbaţii (Frunză verde matostat (5); Dare-

ar, dumnezeu să dea). Femeile completează registrele secundare, episodice, figurante sau sunt lipsă şi 

rămân nişte anonime care sunt „complementul” agenţilor activi - bărbaţii.  

Doinele familiale formează un ciclu separat şi impunător ca volum, în care acţiunea are loc în 

mediul domestic. Textele reflectă situaţii de viaţă cum ar fi cele despre condiţia fetei şi a femeii din 

secolele trecute. Cauzele sociale, precum se ştie, hotărau adesea în trecut soarta celor tineri (Foaie 

verde, măr uscat (23); Frunză verde de bujor (68)). Revolta femeii măritate exprimă un protest contra 

situaţiei de inegalitate în drepturi a femeii, pentru dezrobirea ei, pentru eliberarea personalităţii din 

cătuşele familiei patriarhale (Frunză verde, stuf de baltă (1); Bărbăţelul meu cel bun (24); Azi îi luni, 

da mâine-i marţi (48),; La măicuţa, când eram (61)
3
. 

Imaginile originale conturate în textele analizate reprezintă nu numai nişte pagini valoroase ale 

artei orale. Ele ne ajută să cunoaştem o realitate din trecut prin cugetările, gândurile, năzuinţele 

poporului, psihologia şi lumea interioară a omului. Deopotrivă de important considerăm să vedem 

raportul de gen la nivelul informatorilor, pentru a corela ulterior datele obţinute despre cine produce 

informaţia, o păstrează sau o transmite, cu titlurile scrierilor, categoriile de gen vizate, locul pe care-l 

ocupă în diverse practici de viaţă şi mesajul general pe care-l comportă. 

Datele despre informatori confirmă o situaţie cunoscută în etnologie şi folclor. Femeile sunt, de 

obicei, purtătoarele tradiţiilor populare în sensul larg al termenului, deşi, tot ele se manifestă mai mult, 

decât bărbaţii, ca agenţi ai schimbării şi noului. Acest paradox face obiectul următoarei ipoteze. 

Tradiţiile populare, în sensul larg al termenului, vizează mai mult viaţa privată, de care este legată 

existenţa feminină sau reguli şi prescripţii publice ale obiceiurilor calendaristice, religioase, pe care 

trebuie să le performeze sau să le respecte, de cele mai multe ori, tot femeile. Din acest context şi 

derivă predispunerea lor (a femeilor în etate, de regulă), pe de o parte, de a menţine tradiţia care 

asigură un cadru normativ, comportamental pentru familie, comunitate şi perpetuă nişte valori. Pe de 

altă parte, etnologia înregistrează şi o tendinţă manifestată mai mult de femeile tinere care încearcă să 

ajusteze tradiţia la realităţile şi nevoile timpului sau chiar s-o modifice. Or, rigiditatea unor „legi 

nescrise”, conservatorismul ce implică şi stagnarea, le afectează, de regulă, pe ele în mod special, ale 

cărui statut şi roluri nu au ponderea celor masculine. 

Bărbaţii informatori manifestă o predispunere pentru narativitate, în cazul dat – poveştile 

nuvelistice, în timp ce femeile – pentru poezia lirică populară şi baladele populare.                                                                                                                                         

 

 

 

                                                           
1 Balada Populară. Alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile de A.S.Hîncu, în redacţia lui Gr. Botezatu. Chişinău: Ştiinţa, 1976, nr. 

textulor 6, 8, . 
2 A.S.Hâncu. Balada populară, articol introductiv. Chişinău: „Ştiinţa”, 1976, p. 45. 
3Poezia Lirică Populară. Alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile de I.D.Ciobanu, în redacţia lui V.M.Gaţac. Chişinău: Ştiinţa, 1975, 

nr. textelor 11, 10, 6, 9, 3, 5, 7, 8. 
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Figura nr. 1 Informatori 

 

Analiza titlurilor, defalcate pe criteriul cu bărbaţi, cu femei, cu bărbaţi şi femei, altele, ne arată 

că realitatea este clar diferenţiată între cele două genuri, a căror pondere cantitativă este aproape egală.  
 

Figura nr.2. Titluri cu relevanţă de gen 
 

 

Observăm că femeile sunt mai prezente, nu doar ca informatori, ci şi ca „actori” în registrul 

epico-liric şi liric. Aceste genuri literare se caracterizează prin confesiunea răvăşitoare, de obicei, ce 

sugerează neîmplinirea, deznădejdea, dar şi prin stările şi trăirile emoţionale puternice şi tensionate, 

declanşate de romantism, visare, aşteptare, durere, suferinţă, strigăt de ajutor – o „stare feminizată” şi 

extrapolată caracterului feminin în genere în critica literară, studiile de psihologie. 

Foarte scăzută este prezenţa ambelor genuri – numai de 8,3% - în acelaşi context la nivel de 

titlu, deşi, în ţesătura textului propriu-zis, personajele masculine şi cele feminine sau eul liric masculin 

/ feminin ocupă un loc aproape egal ca frecvenţă. 
 

Figura nr.3 Locul personajelor feminine şi masculine în situaţiile relatate în textele 

folclorice cercetate 
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Cunoaşterea faptelor şi fenomenelor sociale, reflectate în creaţiile de cultură populară spirituală 

din trecut - poveşti nuvelistice, balade şi poezii lirice -, este relevantă şi din considerentul că multe din 

ele se regăsesc la nivelul normelor şi modelelor contemporane de gen, în care atestăm practici de viaţă 

şi valori de gen ce se revendică din cultura patriarhală şi care coexistă cu practicile mai noi care tind 

spre oportunităţi egale, echitate şi relaţii bazate pe parteneriat între femei şi bărbaţi. 

 

 

 

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND INTEGRAREA LITERATURII BASARABENE 

ÎN ANSAMBLUL CREAȚIEI LITERARE  ROMÂNEȘTI 

 

LUCHIANCIUC Natalia, doctorand, lector universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: In an era of liberation from historical constraints, that marked crucially the 

Romanian territory from the left side of Prut, and the revival of the national consciousness one of the 

imperial aspirations to which the Bessarabian literature is aspiring is to return to the roots, to the 

matrix that was abusively torn in the long night of alienation and the integration of creative writing 

within the entire Romanian national culture. Today the contacts between  the representatives of the 

two literatures are becoming even more tangible and fruitful generating a mobility of talents, an 

increase of intercultural exchange in this direction. These terms explain the fact that contemporary 

authors as Leo Butnaru, Emilian Galaicu- Păun, Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac, Vitalie Ciobanu, 

Călina Trifan, Dumitru Crudu were integrated into Romanian literary life of today. About 

Bessarabian classics you can not say that, for now. Few of those who, over time, have been recognized 

from the left side of Prut, as exponential writers, penetrated into national literary consciousness 

although Romanian exegesis knows that some of them have a definite aesthetic value and personal 

destinies that would deserve a  moral and artistic assessment. 

 

„De multă vreme granițele geografice nu mai înseamnă nimic pe harta culturală a Europei, căci 

filiațiile spirituale merg dincolo de delimitările teritoriale”, susține Daniela Petrosel
1
, într-un articol 

publicat în România Literară, Literatura din Basarabia - cercurile devenirii. 

Astfel, într-o epocă de eliberare de „teroarea istoriei”, care a marcat decisiv teritoriul românesc 

din partea  stângă a Prutului,  și trezire a conștiinței naționale, unul dintre năzuințele imperiale, la care 

aspiră literatura basarabeană este revenirea la rădăcini, la matricea firească, de care a fost ruptă abuziv 

în lunga noapte de înstrăinare, și integrarea creației literare în ansamblul culturii naționale române. 

Referindu-se la șansele de integrare a presei literare basarabene, Maria Șleahtițchi, își exprima 

siguranța că „în ceea ce are valoros şi durabil, literatura română e „una şi indivizibilă”.
2
 

Deși la început foarte sceptic în ceea ce privește literatura basarabeană, catalogând-o drept a 

cincea roată la căruță, criticul român Ion Simuţ, îşi redactează ulterior perspectiva axiologică, făcînd 

din literatura română din Basarabia obiectul unui şir de articole (publicate în revista România literară 

din 2005 şi 2006), în care propunea puncte de vedere destul de pertinente, dar şi polemice, în vederea 

receptării la nivel valoric a scriitorilor basarabeni din cea de-a doua jumătate a secolului XX, susțând 

și încurajând astfel şansele de receptare și integrare a acestei literaturi atât în România, cât şi în 

întreaga Europă. „Literatura română din exil, susține criticul, se integrează firesc într-o literatură 

română fără graniţe şi fără separatisme. O asemenea distincţie nu mai poate fi operantă decît pentru a 

diferenţia condiţiile diferite de lucru, iar nu valorile.”
3
  

Exilului literar românesc e asociată şi literatura din spaţiile româneşti dintre Nistru și Prut, 

abandonate în condiţii istorice şi geopolitice vitrege.  

Experiența istorica pe care am trăit-o, alta decât frații noștri în Țară, nu a putut să nu-și lase 

amprenta asupra activității literare a scriitorului basarabean. Astfel, greutatea accesului la modelele 

româneşti clasice şi contemporane, influenţa alienantă a realismului socialist sovietic (mult mai 

                                                           
1 http://convorbiri-literare.dntis.ro/PETROSELian9.html 
2 Maria Şleahtiţchi, Reflexe ale integrării: presa literară din Basarabia. În: Simetrii. p. 68. 
3 Ion Simuţ, Incursiuni în literatura actuală, Oradea, Editura Cogito, 1994, p. 399. 
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virulent şi mai longeviv decât în România), asociate cu imperativul întreţinerii conştiinţei naţionale, au 

cauzat dificultatea reală a condiţiei de scriitor român în Basarabia postbelică.  Aceste condiții au făcut 

ca doar o mică parte din scriitorii care, între 1944 şi 1989, au animat literele române în provincia 

înstrăinată, să mai reziste astăzi și, cu atât mai mult, să fie reintegraţi în canonul istoric al marii 

literaturi române. 

Astăzi contactele dintre reprezentanții celor două literaturi devin din ce în ce mai palpabile și 

chiar fructuoase, generând o mobilitate a talentelor, o intensificare a schimbului intercultural pe 

această dimensiune. Basarabeni, dar şi confraţii lor din Ţară, au demonstrat consecvent demersul lor 

integraţionist, recuperînd timpul separării şi convertindu-l într-un timp al unităţii culturale, estetice şi 

valorice.  

Aceste condiții explică faptul că autori contemporani ca Leo Butnaru, Emilian Galaicu- Păun, 

Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac, Vitalie Ciobanu, Grigore Chiper, Nicolae Spătaru, Călina Trifan, 

Nicolae Leahu, Mihai Cimpoi, Andrei Ţurcanu, Aureliu Busuioc, Dumitru Crudu ş.a. s-au integrat în 

viaţa literară românească de azi.  

Despre clasicii Basarabiei nu se poate spune asta, deocamdată. Puțini dintre cei care, de-a lungul 

timpului, au fost recunoscuţi, în stânga Prutului, drept scriitori exponenţiali, au pătruns în conştiinţa 

literară naţională, deși exegeza românească recunoaște faptul că unii dintre ei „(de la Ion Druţă la 

Liviu Damian şi de la Nicolai Costenco la George Meniuc) au o certă valoare estetică şi destine 

personale care ar merita o (re)evaluare morală şi artistică”
1
. 

Nicolae Rusu, scriitor, Preşedinte al Fondului Literar, Chişinău, susține, în acest sens: „În 

primii ani - vreo doi-trei - a fost firesc să existe nişte criterii de evaluare estetică niţel diferenţiate, 

cum-necum, scriitorii basarabeni se formaseră într-un mediu cultural, iar cei din Ţară - în cu totul 

altul. Celor mai tineri nu le-a fost necesară acea "tavă de jăratic", ca în cazul mârţoagei lui Harap Alb, 

pentru a reveni la condiţia firească de scriitor român, ei integrându-se imediat în spaţiul cultural şi 

literar românesc. Astăzi, după un deceniu de convieţuire - în aceeaşi casă literară şi cu aceeaşi hrană 

spirituală - cred că este firească necesitatea aceloraşi criterii de evaluare artistică a creaţiilor literare 

din cele două, deocamdată, state româneşti”
2
. 

Criticul și profesorul bucureștean, Răzvan Voncu,  într-o Conferință susținută la Universitatea 

Pedagogică de Stat „I. Creangă” (16 februarie 2016), menționează că „la nivelul cititorului român 

comun, înregistrăm o incompletă cunoaștere și integrare a poeziei române din Basarabia în ansamblul 

literaturii naționale”
3
. Aceeași idee o împărtășește și eseistul și criticul literar român Adrian Dinu 

Rachieru, care susține: „Bântuită de complexe, Basarabia rămâne încă „o margine satanizată“, sub 

angoasa solitudinii valorice şi supusă sincronismului unilateral câtă vreme indiferenţa centrului ori 

acţiunile publicitare gălăgioase alimentează şirul de prejudecăţi, izvorâte din necunoaştere şi 

suspiciune”. 

Semnificativă în acest sens este revelația scriitorului sucevean Mircea A. Diaconu, care, 

participând la o anchetă realizată de către editorii revistei Contrafort, în 2002, recunoștea cu 

sinceritate: „Înainte de 1989 … ştiam despre Basarabia (care nu mi se părea că ar fi demonizată) cam 

cât ştiu astăzi despre Albania. Aveam cred 13-14 ani şi eram fascinat de o corespondenţă, care mi se 

părea pe jumătate subversivă, cu doi copii cam de aceeaşi vârstă dintr-un cătun basarabean. Mai târziu, 

auzeam tot mai frecvent afirmaţia, repetată (cu o anume inconştienţă teribilistă, dar) probabil tot dintr-

un spirit de frondă, că cel mai mare poet român de la moartea lui Nichita Stănescu e Grigore Vieru, 

din care nu citisem nimic”. 

Un aspect important al integrării literare îl reprezintă criteriile de evaluare estetică a producţiei 

literare. Referindu-se la acestea, Maria Șleahtițchi afirmă că „în mod firesc, literatura română de 

oriunde scrisă trebuie evaluată estetic conform unor criterii unice. Nu admit existenţa "dublei măsuri" 

în privinţa ierarhiilor estetice, valorice, deşi nu exclud faptul că la o eventuală evaluare culturală, ar 

trebui să se ia în calcul şi contextul istoric (am convingerea că a scrie într-un imperiu şi într-un regim 

                                                           
1 Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe . În: Limba română, Nr. 1-2, anul XXVI, 2016, p.????, disponibil și on-line [http:// 

www.limba romana.md/index.php?go=numar&n=78] 
2 Contrafort : 12 (98), decembrie : Supliment Contrafort : Anchetă printre scritori : Basarabia şi România - un deceniu de integrare literară 
3 Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe . În: Limba română, Nr. 1-2, anul XXVI, 2016, p.????, disponibil și on-line [http:// 

www.limba romana.md/index.php?go=numar&n=78] 

http://www.contrafort.md/old
http://www.contrafort.md/old/2002/98/
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de comunism totalitar, adică sub dublă oprimare, şi pe deasupra rupt de matca culturală şi literară, nu 

este totuna cu a scrie într-un regim comunist acerb)”. 

Urmărind ponderea şi modul în care literatura română din Basarabia este prezentată în lucrări de 

sinteză de dată recentă, în dicționarele literare, în antologii, criticul Răzvan Voncu, citat supra, 

constată o sitație descurjatoare.  „Cauza o reprezintă, susține autorul, incompatibilitatea de criterii între 

discursul istorico-literar din România și cel din Basarabia”. Nu rezultă, din nefericire, vreun criteriu de 

confluență a valorilor poetice românești, temporar despărțite de o istorie nedreaptă. În acest sens 

autorul propune un alt criteriu de convergență, „mai simplu și mai eficient”, prin care integrarea 

fenomenelor și a valorilor poetice din Basarabia în evoluția poeziei românești postbelice să se facă 

fără sincope și fără disfuncționalități, pentru deblocarea interpretării istorico-literare  - deplasarea 

dinspre zona valorizării individuale înspre cea a confluențelor. 

„E momentul, susține autorul,  să răsturnăm perspectiva discursului istorico-literar și să privim 

istoria recentă a literaturii române de pe pozițiile momentului în care trăim din nou ca o literatură „una 

și indivizibilă”
1
, cum spunea, cu admirabilă limpezime, G. Călinescu, în 1941, în prefața Istoriei 

literaturii române de la origini până în prezent. 

Răspunzând la întrebări, într-un interviu din revista Contrafort, Augustin Buzura afirma: 

„Basarabia va fi ceea ce trebuie să fie şi va ajunge unde îi este locul. Trebuie să procedăm în aşa fel de 

parcă numai de efortul fiecăruia dintre noi ar depinde revenirea la normalitate. După cum trebuie să 

scriem de parcă fiecare cuvînt ar putea să fie ultimul”
2
 . 

Cele afirmate supra ne permit că concluzionăm că literatura scrisă în Basarabia continuă să fie 

încă puţin cunoscută în spaţiul de dincolo de Prut, iar integrarea, după cum semnala și Arcadie 

Suceveanu „rămâne un deziderat care trebuie transpus în fapte şi acţiuni concrete, cu fermitate şi 

consecvenţă”. 

Așadar, integrarea literaturii române din Basarabia în ansamblul creației literaturii române, ca să 

nu mai vorbim de o integrare doar într-un singur sens – „dispre margine spre centru”, presupune un 

efort comun considerabil, atât din partea scriitorului basarabean, care trebuie să escaladeze noi trepte, 

dacă nu vrea să-și conserve statutul de „a cincia roată la căruță”, cât și din partea cititorului receptor, al 

exegezei din Țară, spre a fi mai deschisă în analiza fenomenului literar basarabean  și pentru a 

cunoaște această realitate culturală. În acest sens, eseistul și criticul literar român Adrian Dinu 

Rachieru susținea: „când evadarea din „zona gri“ se va fi produs cu adevărat, când în interiorul culturii 

române această literatură basarabeană se va fi lepădat de statutul marginal (ca „dat ontologic“, cum 

academic zice Mihai Cimpoi) atunci, realmente, ea va ajunge „acasă“. Această asumare nu mai poate 

fi întârziată”
3
. 

 

 

 

PARATAXA: EFECTE STILISTICE 
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Abstract: Both coordinate and subordinate clauses can be conjunctive   and   paratactic. 

Among coordinate paratactic clauses the most common are copulative and adversative. The   syntactic 

unit of juxtaposed clauses   is  achieved by several means: grammar, pause, punctuation, etc. The lack 

of conjunction may have several explanations and requires an extensive study.  

 

Explorată în anumite împrejurări, coordonarea juxtapusă este un mod de exprimare utilizat în 

sintaxă alături de sudarea cu jonctive. Fenomen caracteristic atât pentru propoziţiile subordonate, cât şi 

pentru cele coordonate, lipsa mijloacelor de marcare a tipurilor de relaţii este amintită uneori şi 

analizată, alteori, în câteva studii de specialitate. I.Rizescu nota în 1961 că „lucrările noastre de 

                                                           
1 Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe . În: Limba română, Nr. 1-2, anul XXVI, 2016, disponibil și on-line [http:// www.limba 
romana.md/index.php?go=numar&n=78] 
2 Contrafort, nr. 2 (100), februarie 2003, p.10. 
3 http://www.rachieru.ro/editoriale_recenzii_articole/%E2%80%9Eradacinile-arheale-si-%E2%80%9Econstiinta-sfasiata 
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gramatică se mulțumesc doar să amintească existența propozițiilor secundare neintroduse prin 

conjuncții, fără să analizeze diferitele aspecte ale acestei categorii sintactice”. 
1
 

Al.Graur cercetează problema mai pe larg în studiul Pentru o sintaxă a propozițiilor principale. 

I.Rizescu caracterizează întrun amplu articol propozițiile subordonate paratactice şi mijloacele de 

marcare a raportului respectiv. Referiri la parataxă fac și Gramatica Academiei, H.Tiktin, N.Drăganu, 

Al.Rosetti ș. a.  

Precizăm ab initio utilizarea a câtorva noţiuni terminologice. Lipsa cuvintelor de legătură între 

propoziții este numită în Gramatica Limbii Române juxtapunere, termen întâlnit și în Grammaire des 

langues romanes (1900), ce aparține lui W.Meyer-Lübke. 
2
 Al.Graur  utilizează subordonate 

paratactice în opoziție cu cele hipotactice. J.Marouzeau și alți lingviști folosesc termenul de 

asindeton.
3
 R.Gougenheim întrebuințează propoziții fără morfem de legătură cu referire la subiectul în 

discuție. 
4
Fenomenul paratactic poate fi întâlnit la toate tipurile de coordonate. Propoziții copulative 

paratactice:  „Nimic nu-l înveselește, nimic nu-l trezește, nimic nu-l atrage.” (A.Schopenhauer, 48) 

Copulative adversative: „Bogăția sufletului este singura bogăție; celelalte bunuri sunt bogate în 

dureri.” (Lucian Antologia. Apud A.Schopenhauer, 44) 

Conclusive: „Adevăratele plăceri sunt pentru el numai cele senzuale: cu ele se despăgubește.” 

(A.Schopenhauer, 48) 

În cadrul unei fraze cu propoziții juxtapuse acțiunile și stările descrise pot avea aspect terminat 

și aspect neterminat. Din acest punct de vedere, acestea pot fi fraze cu propoziții coordonate juxtapuse 

închise și deschise (în care șirul de propoziții coordonate juxtapuse nu se încheie). Închise, așadar, sunt 

frazele în care șirul de propoziții se încheie cu o copulativă introdusă prin și, apoi. 
5
 

Prof. A.Ciobanu observă: „Grație faptului că frazele în discuție pot conține mai multe propoziții 

(în principiu, un număr nelimitat), deseori derularea acțiunilor se încheie, se „vârfuiește” printr-o 

propoziție coordonată copulativă cu și.
6
 Mă dusei degrabă acasă, îmi luai mandolina și mă îndreptai 

fără știre afară de Florența, spre Boschetto. (Alecsandri V., 19) 

Această conjuncție e chemată a opri, parcă, înșirarea derulentă a acțiunilor, anunțând, eventual, 

începerea unei alte acțiuni, stări”. 
7
 

„Caii zburdă prin ceairuri, turma zbeară la pășune; 

Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n răpigiune, 

Și o blândă copiliță, torcând lâna din fuior, 

Paște bobocei de aur lâng-un limpede izvor.” (Dimineața, V.Alecsandri, 159) 

În cadrul frazelor cu propoziții coordonate juxtapuse pot lua naștere diferite raporturi logico-

semantice și gramaticale. Cele mai obișnuite raporturi, exprimate de propozițiile coordonate juxtapuse, 

sunt: 

a) cauzal: 

„Tinerețea este ca un copac mic și fraged; cele mai slabe vânturi sunt furtune pentru el...” 

(V.Alecsandri, 13)  

b) consecutiv: 

„Afară era o lună plină și voioasă ca figura unei tinere fecioare; toate lucrurile se videa 

împregiur ca ziua...” (V.Alecsandri,25) 

c) temporal: 

„Atunci auzii sunând 11 ceasuri, alergai în biserică și găsii pe Cecilia îngenunchetă dinaintea 

patroanei sale” (V.Alecsandri, 28) 

d) completiv: 

„Îmi venea să-l poftesc la masă; să-i propun o partidă de arșici.” (V.Alecsandri, Vasile Porojan, 

183) 

e) final: „Bate șaua să priceapă iapa” (Folclor) 

f) condițional: „Mult trăiești, mult înveți” 

                                                           
1 Rizescu, I. „Propoziții subordonate paratactice”. Studii de gramatică, București: EA, vol. III, 1961, p.107. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ciobanu și al. Limba moldovenească literară contemporană. Sintaxa. Chișinău: Lumina, 1987, p.325. 
6 Ibidem 
7Ibidem. 
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g) concluziv:  Însă degeaba mai clămpănesc eu din gură: cine ce are cu munca omului? 

(I.Creangă, 167) 

h) adversativ: 

Tu ești un rege, eu sunt regină, / Eu sânt un haos, tu o lumină, 

Eu sânt o arpă muiată-n vânt – / Tu ești un cânt. (Replici, M.Eminescu) 

Frazele în discuție nu au niște indici formali, ce ar indica sensul raportului, de aceea ele 

apelează la elemente extralingvistice, precum intonația,timbrul, gestul, mimica în vorbire și semnele 

de punctuație.
1
 Punctuația, de altfel, este extrem de săracă în cadrul parataxei: întâlnim virgula, 

punctul și virgula, două puncte, în rare cazuri tireul. 

„Cuvântul e ca vântul: nu-l ajungi nici cu armăsarul, nici cu ogarul.” 

Din aceste motive, propozițiile paratactice sunt mai puțin variate ca structură, dar mai 

melodioase și memorizabile
2
:  

„Piramidele-nvechite / Urcă-n cer vârful lor mare –  

Nu căta în depărtare / Fericirea ta, iubite!” 

În sintaxa vorbirii curente, elipsele de tot felul, lipsa diferitor verigi de legătură sunt suplinite de 

realitatea vie, de contactul nemijlocit dintre vorbitori.
3
 Legătura și dependența dintre idei e subliniată 

aici nu prin subordonare cu conjuncții ca în stilul științific sau oficial administrativ, ci prin ritm, pauze, 

prin intonație. Gradul înalt de emotivitate se intensifică datorită numărului mare de propoziții 

exclamative și interogative de diferite tipuri.
4
 

„Ah! acum, acum viața-i dulce și neprețuită; acum închipuirea mea s-aprinde; acum, o! Cecilio, 

te văd strălucind ca o stea în seninul limpeziu al ceriului; îmi zâmbești ca un înger de blândeță, îmi 

faci semn cu mâna să te urmez…” (V.Alecsandri, Buchetiera de la Florența, 12) 

Coordonarea prin parataxă e folosită de către scriitori atunci, când simt nevoia de a se opri 

asupra fiecărui fapt sau detaliu ce formează tabloul general.
5
 Frazele paratactice apar din necesitatea 

de a descrie înfățișarea unui peisaj, a unei situații, a unui personaj etc., adică a unui întreg, ale cărui 

elemente componente sunt toate la fel de importante și de aceea apte de a fi separate unul de altul, dar 

care, nefiind detașate, toate împreună alcătuiesc un ansamblu fizic, psihic sau situativ. 
6
 

Utilizând propoziții coordonate juxtapuse, scriitorii reușesc să creeze adevărate tablouri din 

natură: 

„Vezi, rândunelele se duc 

Se scutur frunzele de nuc,  

S-așază bruma peste vii – 

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? (De ce nu-mi vii, M.Eminescu, 112) 

„Amurg de toamnă violet... 

Doi plopi, în fund, apar în siluete: 

-Apostoli în odăjdii violete – 

Orașul tot e violet.” (G.Bacovia) 

„Ciocârlia ciripie, fâlfâind din aripioare, 

Pe o scară de lumină se coboară de sub soare, 

Aerul e-n neclintire, el devine arzător; 

Prepelița cântă-n grâie, grierul cântă-n mohor.” (Secerișul, V.Alecsandri, 167) 

T.P.Iliașenco, aplicând metoda statistică asupra ciclului Pasteluri de V.Alecsandri, constată: din 

totalul de 710 propoziții din 35 de pasteluri, 555 sunt propoziții principale coordonate, doar 155 sunt 

secundare.
7
 Unul din motivele acestei stări de lucruri este caracterul dinamic al poeziilor respective. În 

scopul realizării acestui dinamism poetul preferă propoziția coordonată.  

„Crivățul din miază-noapte vâjâie prin vijelie,  

Spulberând zăpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie. 

Valuri albe trec  în zare, se așază-n lung troian 

                                                           
1 Rizescu, I. „Propoziții subordonate paratactice”. Studii de gramatică, București: EA, vol. III, 1961, pp.121-122. 
2 Ciobanu și al. Limba moldovenească literară contemporană. Sintaxa. Chișinău: Lumina, 1987, p.323. 
3 Marin, V. Elemente de stilistică gramaticală. Chișinău, 1988, p.262. 
4 Idem, p.263. 
5 Idem, p.265. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Ca nisipurile dese din pustiul african”. (Viscolul, V.Alecsandri, 154) 

Cu referire la peizajele create de Alecu Russo, Tudor Vianu nota: „Ele nu sunt concrete și 

pitorești. Cântarea României ne aduce mai mult dovada sentimentului naturii, decât a viziunii ei. Iar 

acest sentiment ni se impune mai mult prin însuflețirea generală a discursului decât prin imaginile pe 

care le găsește spre a comunica”. 
1
 Criticul literar mai notează că „delicata organizație nervoasă a lui 

Russo, în care nu este simț să nu vibreze, ne aduce în față imaginea unui om viu și sensibil...” 
2
: Verzi 

sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, limpede şi senin 

cerul tău; munţii se înalţă trufaşi în văzduh; râurile ca brâie pestriţe, ocolesc câmpurile; nopţile tale 

încântă auzul, ziua farmecă văzutul… (A.Russo, 150) „Autorul nu urmărește ritmul exterior și 

numărul în perioade bine echilibrate și închegate. Desenul grafic și melodic al frazei lui Russo este de-

a dreptul estompat... Mulțimea punctelor de suspensie introduse între coordonate sau subordonate, 

dovedește că propoziția ca unitate gramaticală și logică se îneacă pentru autorul nostru în fluxul 

nediferențiat al muzicalității interioare, ce are uneori o funcție imitativă. Astfel, când e vorba să evoce 

dinamica precipitată a unei lupte, propozițiile simple separate prin puncte de suspensie se urmează cu 

o iuțeală provenind din însăși scurtimea lor”
3
: Vâjâie crivăţul… se clatină pământul… răsună 

buciumele… oamenii se izbesc cu oameni... zalele cu fierul... piepturile cu oţelul... vitejii cad morţi în 

ţărână... sângele desfundă pământul... leşuri plutesc pe râuri... pârjolul se învârteşte în toate părţile. 

(A.Russo, 162) 

Parataxa este mijlocul frecvent utilizat pentru transmiterea enumerărilor: 

Într-o zi, pe-aproape de Sânt-Ilie, se îngrămădise, ca mai totdeauna, o mulțime de trebi pe capul 

mamei: niște sumani să-i scoată din stative; alții să-i nividească și să înceapă a-i țese din nou; un teanc 

de sumane croite, nalt până-n grindă, aștepta cusutul; peptănușii în laiță n-avea cine-i ținea de coadă; 

roata ședea în mijlocul casei, și canură toarsă nu era pentru bătătură! (I.Creangă, 173)  

Când fraza conține mai multe propoziții juxtapuse, se creează un tablou de veritabilă succesiune 

în spațiu și în timp a faptelor, fenomenelor (acțiunilor sau stărilor) descrise: 
4
 Și scăpând eu cu obraz 

curat, îmi ieu traista cu blidele, pornesc spre sat, mă abat iar pe la teiu, mă suiu întrânsul, pun urechea 

la gura scorburei și aud ceva zbătându-se înăuntru.  (I.Creangă, 169) 

În fraza alcătuită prin coordonare utilizată în vorbirea orală, propozițiile sunt scurte, fără 

conjuncții, în care suprimarea mijloacelor de legătură lexico-gramaticale e suplinită de intonație, 

mimică, gesturi etc. 

„Din cea zare luminoasă vine-un lung șir de cucoare, 

Aducând pe-aripi întinse calde raze de la soare; 

Iată-le de asupra noastră, iată-le colo sub nor,  

În văzduh călăuzite de-un pilot, bătrân cocor.” (Cucoarele, V.Alecsandri, 158) 

Succesiunea temporală, precum și simultaneitatea acțiunilor sunt obținute grație formelor 

identice temporale și modale ale verbelor-predicate, dar și prin modulația uniformă a intonației.
5
 

„Umbra nopței s-au lățit, 

Groaza-n lume s-au pornit, 

Vântul suflă, vâjâiește, 

Codrul urlă, clocotește, 

Tunetul în cer vuiește.” (Maghiara, V.Alecsandri, 36) 

Atât propozițiile coordonate, cât și cele subordonate pot fi conjuncționale și paratactice. Printre 

propozițiile coordonate paratactice, cele mai frecvente sunt copulativele și adversativele. Unitatea 

sintactică a propozițiilor juxtapuse este realizată prin mai multe mijloace: gramaticale, pauză, 

îmbinarea sensurilor lexicale ș.a. Lipsa conjuncției poate avea mai multe explicații și necesită un 

studiu amplu. 
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Abstract:  A new communicative approach: a “middle way”, methodological eclecticism and 

adjustment of content and methods to the students’ needs and interests are the major objectives in 

teaching Romanian as a second language. This paper presents a few methods used in the practice of 

Romanian language teaching as a second language. Each approach or method has an articulated 

theoretical orientation and a collection of strategies and learning activities designed to reach the 

specified goals and achieve the learning outcomes of the teaching and learning processes. 

 

Învățămîntul superior din Moldova trece printr-o schimbare majoră în ultimii ani. În 

conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învăţământul superior, inclusiv la specialităţile 

filologice, este axat pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la 

un sistem bazat pe personal pe un sistem centrat pe student. 

Catedra Limbă și Comunicare de la Facultatea de Filologie a UPS Ion Creangă și-a propus 

elaborarea unei concepţii educaţionale moderne, axate pe formarea cadrelor de înaltă calificare în 

domeniul predării limbii române elevilor alolingvi. Pentru realizarea acestui obiectiv procesul didactic 

a fost racordat la imperativele timpului: reforma Procesului de la Bologna, iar prin implementarea 

acesteia se urmărește  formarea unor personalităţi instruite, capabile de a se integra în sistemul 

educațional național. Realizarea acestor deziderate necesită un proces bine organizat care se bazează 

pe formarea competențelor profesionale de înaltă calitate. 

În  oricare  domeniu  de  activitate,  competenţa  reprezintă  condiţia  asiguratorie  pentru  

performanţă şi eficienţă,  fiind  susţinută  în  linie  directă,  de  factori  extrinseci  şi  intrinseci  

determinativi  pentru  conduita umană.  Stroe  Marcus
1
 
 
remarcă  faptul  că  “este  evident  că  la  baza  

comportamentului  specific  al  cadrului didactic se află o serie de însuşiri caracteristice vizînd întreaga 

structură de interioritate a personalităţii şi implicînd, în egală măsură, planul cogniţiei şi creativităţii, 

planul vectorial activator, planul operaţional-performanţial ca şi planul interpersonal, relaţional-

valoric”. 
 

În procesul de predare profesorul transmite studenţilor informaţii selectate pe baza unor criterii 

ştiinţifice, psihologice și pedagogice în scopul asimilării acestora, dar şi în scopul formării lor pentru 

viaţă. Conform lui Marcus S.
2
 „o activitate instructiv-educativa eficienta, are nevoie de anumite 

calităţi: competenţă profesională şi pedagogică, măiestrie si tact pedagogic, stil modern de predare – 

învăţare - evaluare, conştiinţă profesională, aptitudini organizatorice şi tehnice necesare mînuirii 

mijloacelor de învăţămînt".
 
Ca urmare învatamîntul superior, la nivel naţional si internaţional, se 

bucură de o noua abordare, fiind subordonat exigentelor sistemului social, axat pe realizarea 

obiectivelor ce pot asigura formarea de competenţe și capacităţi formative de predare-învaţare, 

evaluative şi de comportament, un rol important revenindu-i competenţei profesionale si 

psihopedagogice a managerului la oră.  

Procesul didactic al studierii limbii române ca limbă nematernă trebuie să fie unul complex și 

dinamic, de aceea studenților  alolingvi (viitori profesori de limbă română) li se propune o gama largă 

                                                           
1 MARCUS  S.  (coord.),  Competenţa  didactică:  perspectivă  psihologică,  Bucureşti:  Editura  All Educaţional, 1999, p. 7. 
2 Ibidem. 
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de metode de predare – învățare a limbii române la disciplinele de specialitate. În cadrul UPS Ion 

Creangă se pregătesc specialiști în predarea limbii române pentru școlile ruse. Menționăm ca studenții 

sunt și ei alolingvi, deci studierea limbii române presupune însușirea acesteia la nivel de comunicare și 

ulterior competența de a preda acestă limbă. Pornind de la acest fapt, în procesul didactic al predării 

limbii române sunt utilizate metode și tehnici  ce le-ar forma stdenților competența de comunicare în 

care se regăsesc toate componentele acesteia. 

În Cadrul Comun European, competenţa de comunicare se defineşte prin relaţia a trei 

componente specifice: componenta lingvistică, componenta sociolingvistică şi componenta 

pragmatică, prezentate în elementele lor fundamentale ca o sinteză între cunoştinţe, aptitudini şi 

deprinderi. Componenta lingvistică vizează formarea deprinderilor lexicale, fonetice, sintactice, în 

vreme ce componenta sociolingvistică valorifică parametrii socioculturali ai utilizatorului limbii, iar 

componenta pragmatică se concretizează în utilizarea funcţională a resurselor lingvistice (realizarea 

funcţiilor comunicative, a actelor de vorbire), bazându-se pe schemele sau descriptorii schimburilor 

interacţionale. 

Componenta lingvistică țintește direct în formarea competenței profesionale a viitorului 

pedagog și se regăsește în competența de specialitate. În  continuare,  ne  vom  axa  pe  definiţia  dată  

de Ioan Jinga
1
 
 
competenţei  profesionale  a  cadrelor didactice: “ un ansamblu de capacităţi cognitive, 

afective, motivaţionale şi manageriale care interacţionează cu trăsăturile de personalitate ale  

educatorului,  conferindu-i  acestuia  calităţile  necesare efectuării  unei  prestaţii  didactice care să  

asigure îndeplinirea  obiectivelor  proiectate  de  către  marea majoritate  a  elevilor,  iar  performanţele  

obţinute de aceştia să  se  situeze  aproape  de  nivelul  maxim  al potenţialului intelectual al fiecăruia”. 

Acest autor analizează trei tipuri fundamentale de competenţe care compun, în opinia sa, competenţa 

profesională a educatorilor din învăţămînt, noi ne vom referi la competenţa  în  specialitate,  care  se  

compune din trei capacităţi principale: 
 

1) cunoaşterea materiei;      

2)  capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică;   

3) capacitatea  de  înnoire  a  conţinuturilor  în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului 

(dar şi din domenii adiacente).   

Aceste trei capacități nu vor putea avea finalitatea dorită dacă componenta lingvistică nu va fi 

însușită temeinic. Gramatica este un sistem logic complex ce lucrează cu cîteva „domenii 

gramaticale”. Merită remarcat că fiecare domeniu gramatical este o structură în sine: independentă şi 

perfect definită. Totuşi, pentru a funcţiona corect, gramatica solicită ca toate domeniile gramaticale să 

interacţioneze. Pentru a se controla pe deplin înţelesul mesajului transmis, gramatica limbii române 

trebuie studiată cu foarte multă atenţie. Conform planului de studiu studenții filologi au ca discilplină 

de specialitate, în cadrul căreia are loc formarea competenței lingvistice, și sintaxa limbii române. 

Conținutul acestei discipline nu se regăsește direct în curriculumul școlar al limbii române în școala cu 

predare în limba rusă, totuși, sintaxa vine să sintetizeze cunoștințele și să completeze competențele 

gramaticale ale studenților acumulate în cadrul foneticii, lexicologiei, morfologiei. Studiul sintaxei îi 

orientează pe studenți către cunoaşterea legilor interne specifice limbii noastre. El are menirea să dea 

studenților cunoştinţe teoretice necesare privitoare la flexiunea limbii române, la modul de combinare 

a cuvintelor în propoziţii şi a propozițiilor în fraze, topica și punctuația diverselor elemente sintactice.  

Sintaxa  contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observaţie, a capacităţii de analiză, de 

comparare, de generalizare. Toate acestea participă direct la formarea unui specialist de înaltă 

calificare, ce stăpînește cunoștințe vaste despre limba română. 

Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în activitatea didactică, pentru formarea competenței 

lingvistice, deci și a celei de specialitate, promovează în cadrul orelor de sintaxă atît învățarea 

independentă, cît și prin cooperare şi colaborare. Didactica predării limbii române ne pune la 

dispoziție  metode și tehnici eficiente de predare – învățare a sintaxei pentru studenții alolingvi, care 

asigură însușirea și înțelegerea  calitativă a fenomenelor gramaticale. 

La etapa de predare, utilizăm atît prelegerea clasică, cît și noile tipuri de prelegeri și punem 

accent pe interactivitate, studenții nu sunt ascultători pasivi, ei sunt implicați în procesul de predare 

                                                           
1 JINGA I., ISTRATE E., (Coord.) Manual de Pedagogie. Manual destinat studenţilor de la DPPD din cadrul MAN, Bucureşti: Editura ALL 

Educaţional S.A., 1998, p. 78. 
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atunci cînd fenomenele gramaticale se bazează pe structuri învățate în cadrul altor discipline. Se 

utilizează o diversitate mai mare de metode și tehnici la etapa de evocare și de reflecție. Aici sunt 

preferabile metodele și tehnicile specifice acestei discipline cum ar fi: exerciții de analiză sintactică 

(de identificare, completare, substituire); analiza gramaticală, care solicită explicarea, argumentarea 

fenomenelor gramaticale; jocurile gramaticale, care sunt adaptate în dependență de subiectul lecției; 

modelarea figurativă, dar și alte metode și tehnici comune mai multor discipline: ciorchinele, 

dagrama Venn, problematizarea, brainstormingul, cubul, mozaicul ș.a. Continuăm cu prezentarea 

detaliată a unora din ele: 

Analiza gramaticală  este o operaţie de identificare a unităţilor sintactice și morfologice şi a 

relaţiilor de la nivelul acestora, în baza elementelor formale sau de expresie. Analizele gramaticale 

favorizează antrenarea operaţiilor inductive şi deductive, de analiză şi sinteză, comparaţie şi analogie, 

generalizare şi discriminare, substituţia, opoziţiile etc., iar multe dintre ele solicită şi explicarea 

fenomenelor, capacităţile argumentative, creativitatea, imaginaţia, intuiţia, producând deosebite 

satisfacţii intelectuale studenților. Analiza gramaticală este cea care demonstrează îngelegerea 

fenomenelor gramaticale. 

Exerciţiul stimulează şi menţine în formă anumite funcţii mentale sau motrice. Este 

binecunoscut caracterul de generalitate al metodei, acesta fiind utilizat şi la matematică, fizică, chimie, 

educaţie fizică etc. În ceea ce priveşte sintaxa, avem exerciţii de analiză sintactică. Descoperirea si 

prezentarea desfăşurată a tuturor semnificaţiilor gramaticale pe care le comportă un cuvânt este 

resimţită de către studenți ca fiind un exerciţiu analitic de o mare putere formativă în sensul ordonării 

logice a gândirii. Obiectivele formative ale metodei exerciţiului, după Vistian Goia
1
, sunt: 

 să fixeze cunoştinţele teoretice la un capitol, categorie morfologică, sintactică, ortografică, 

de punctuaţie etc.; 

 să creeze abilităţi de transpunere a acestora în practică; 

 să dezvolte deprinderea de muncă independentă a elevilor/studenilor; 

 să dezvăluie profesorului eventualele lipsuri în cunoştinţele teoretice ale 

elevilor/studenților; 

 să stimuleze capacităţile creative ale acestora, făcând pasul de la operaţii mentale la 

structuri operaţionale; 

 să înlăture „uitarea”, tendinţele de interferenţă (confuzia); 
 să mijlocească transferul cunoştinţelor morfo-sintactice de la un capitol la altul, de la o 

structură la alta a fenomenului gramatical.
 

Modelarea figurative este o metoda foarte importantă în opinia noastră, fiindcă face apel la 

scară mică la el ementele concrete ale unei realităţi de analizat. Este o metodă suficient de abstractă, 

fiindcă modelul este expresia prescurtată a unui obiect, fie ca formă, fie ca schemă, fie ca ordine etc. şi 

face apel la simboluri grafice. Modelarea elementelor teoretice îi ajută pe studenți să rețină mai uşor 

informaţia, fără efort şi pentru mai mult timp. 

Ion Berca
2 

descrie această metodă ca procedeu al problematizării. Practica didactică arată că 

există o serie de avantaje ale acestei metode: 

 Înlătură dificultatea pe care o opun sensurile lexicale la descifrarea sensurilor gramaticale; 

 Măreşte operativitatea gândirii prin plasticizarea demersurilor ei; 

 Ansamblul figurilor reprezintă, de asemenea, un cadru de referinţă; 

 Imaginea figurativă a unor relaţii şi funcţii gramaticale are un rol euristic, ducând la 

formularea de ipoteze şi la verificarea şi corectarea erorilor; 
 Un ansamblu figurativ este în acelaşi timp şi un sistem simulator al unor operaţii care 

deschid calea spre soluţii.
 

Iată câteva simboluri grafice ale funcţiilor sintactice ale cuvintelor, simboluri care pot 

fi convenite cu studenții, în baza acestora ( dar și altora) pot fi formulate diferite sarcini de lucru. 

      Subiect 

      Predicat 

      Atribut 

      Relație de inerență 

       Propoziţie simplă 

       Propoziție dezvoltată 

                                                           
1 Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2002, p.137. 
2 Ion Berca, Metodica predării limbii române, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1974, p. 69. 
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      Complement  

 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară. Încurajează studenții la o gândire liberă, 

deschisă. Este folosit în fazele de evocare şi reflecţie, reprezentând o activitate de scriere. Poate fi 

folosit şi pe perechi sau pe grupe. Am folosit cu succes această metodă mai ales în cadrul lecţiilor de 

recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor despre o anumită parte de propoziție, realizându-se sub 

forma jocului şi, într-un mod plăcut, schemele recapitulative.  

De exemplu: Clasificarea subiectului 

 
Diagrama Venn. Aceasta metodă se foloseşte cu succes, mai ales, în etapa de reflecţie pentru 

evaluarea unei unităţi de învăţare (se face o paralelă între subiectele ce au elemente comune dar și 

distinctive) 

De exemplu: Semnele de punctuație a părților de propoziție: 

 
Finalitatea principală a procesului didactic al studierii limbii române este aceea de a forma din 

studenți  atît vorbitori culți de limbă română, cît și specialiști calificați în predarea limbii române 

elevilor alolingvi.  

În acest articol am prezentat cîteva dintre metodele și tehnicile utilizate în predarea – învățarea 

sintaxei de către studenții alolingvi. Acestea sunt folosite cu succes și sunt eficiente  în cadrul diferitor 

tipuri de lecții. Avantajele acestor metode și  tehnici constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de 

gramatică, dezvoltă competențele lingvistice și aceasta contribuie la formarea unor cadre didactice 

profesioniste, cababile să asigure un proces didactic de calitate. 

 

 

 

INTRUZIUNI FANTASTICE ÎN OPERA LUI FĂNUŞ NEAGU 

 

PETCU Valeriana, doctorand, lector superior universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: The first impediment of the concept of fantastic is its definition. The concerns 

regarding the definition of this concept have originated in antiquity. The given issue remains open so 

far because the supporting arguments to the definition of this concept aren’t widely accepted and all 

the aspects are not fixed. 

Although Fănuş Neagu's prose falls broadly, in the formula of a magic realism, the proper 

fantastic elements are not lacking. Therefore, one of the aims is to demonstrate that in the Fănuş 

Neagu's novel „The angel cried out” conclusive fantastic items can be found.  
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Primul  impediment al  conceptului de fantasticul este  chiar definirea  lui. Preocupările, privind 

precizarea conceptului respectiv, își are originea încă în antichitate. Problema respectivă rămâne până 

în prezent deschisă, deoarece argumentele invocate la definirea conceptului dat nu sunt unanim 

acceptate și nu sunt stabilite toate aspectele.  

Termenul  fantastic  prezintă un interes sporit și pentru lexicografii noştri,  cert este faptul  că e 

inclus, ca adjectiv, în majoritatea dicţionarelor, iar, acolo unde apare, ca substantiv este  definit greşit 

sau, în cel mai fericit caz, incomplet.  

În  cele  ce  urmează,  vom  prezenta  câteva  dintre  definiţiile  fantasticului  depistate  în  

literatura  de specialitate: 

Termenul a avut o evoluție aparte. Este inclus în cele mai vechi dicționare și enciclopedii. În 

Enciclopedica, Religiosa – Morala –Litterara – Scientifica, etc. etc., publicată în anul 1848 termenul 

FANTASTIK, este înregistrat ca adjectiv, fictus, și are sensul de „Imagɣnar, ximerik, nЪЛɣЧios, kare 

nɣ este in fiinџɣ”.
1
  

Din „Dicționariulu limbei romane: dupo însărcinarea dată de Societatea Academica Romana” 

aflăm că FANTASTICU sau phantasticu .-a, adj., phautasticus, (cpanactrosk), imaginariu, illusoriu, 

chimericu: visioni fantastice, prokcte fantastice, corpu fantastic.
2
  

Cel mai nou dicționar de buzunar pentru tălmăcirea cuvintelor radical și dicerilor streine din 

limba română de Adolphe Steinberg consemnează conceptual de fantastic cu semnificația de „ceva 

închipuit, ciudat”
3
 

Dicționarul limbii românești (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaisme, neologisme, 

provincionalisme) de August Scriban înregistrează termenul ca adjectiv și ca adverb, cu următoarele 

accepții: (vgr. phantastikos) imaginar, himeric: dorință fantastic. Supranatural: narațiune fantastic. 

Extravagant: persoană, haină fantastic. Și ca adverb: în mod fantastic: a te îmbrăca fantastic.
4
  

Fantasticul, este o categorie estetico-literară ce desemnează fenomene, lucruri, întâmplări 

neobișnuite, incredibile, dar explicabile printr-o seamă de cauze reale, justificabile printr-o ipoteză, 

printr-un adevăr științific ce mai are părți nerelevate, necunoscute etc. 

În general, prin termenul de fantastic este denumită literatura în care preponderente sunt 

miraculoase elemente ale fantaziei / imaginației, ale fabulosului.
5
  

Și Dicționarul explicativ al limbii române (2009), nu înregistrează termenul ca substantiv, ci 

doar ca adjectiv: FANTÁSTIC, -Ă, fantastici, -ce, adj. 1. Care nu există în realitate; creat, plăsmuit de 

imaginație; ireal, fantasmagoric, fabulos. ♦ Literatură fantastică = gen de literatură bazată pe 

convenția agresiunii iraționalului și supranaturalului în lumea reală. 2. Care pare o plăsmuire a 

imaginației; p. ext. extraordinar, grozav, de necrezut. ◊ (Adverbial) Produs fantastic de 

scump. 3. (Despre oameni) Ale cărui idei sau fapte au un caracter fantezist, bizar. – 

Din fr. fantastique, lat. phantasticus. 

Este evident că această enunțare nu reprezintă nicidecum o definiţie cuprinzătoare a unui proces 

de o asemenea complexitate, ci surprinde numai un aspect al fenomenului în discuţie.  

Adrian Marino, considerat unul din principalii teoreticieni ai genului, în Dicţionarul de idei 

literare, menționează că: „Iniţial, fantasticul (lat. med. phantasticus, gr. phantastikós) desemnează 

ceea ce nu există în realitate, ceea ce pare ireal, aparent, iluzoriu, lumea fantasmelor (gr. phantasmata 

= apariţie, viziune, imagine).
6
 Pentru a defini cât mai exact acest concept, autorul prezintă  și diverse 

accepţii ale noțiunii respective ca: imagine sensibilă (în psihologia scolastică), imagine mentală, 

construcţie a imaginaţiei creatoare (în psihologia modernă), scenariu imaginar al unei dorinţe 

inconştiente (în psihanaliză), stabilizate în sfera suprarealităţii, ficţiunii supranaturale.  

Se poate afirma că termenul respectiv se îmbogățește, în timp cu nuanțe semantice noi. În modul 

acesta, termenul denotă atât conotaţii negative, cât și pozitive. Această teză face ca prin diverse 

                                                           
1 Enciclopedica, Religiosa – Morala –Litterara – Scientifica. Bucuresci, 1848, p. 176 
2 Dicționariulu limbei romane: dupo însărcinarea dată de Societatea Academica Romana elaboratu ca proiectu de A.T. Lauriana și J. C. 

Massimu. București, 1871, p. 1247. 
3 Adolphe Steinberg. Cel mai nou dicționar de buzunar pentru tălmăcirea cuvintelor radical și dicerilor streine din limba română. Bucuresci, 
1887, p. 111 
4 August Scriban. Dicționarul limbii românești (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaisme, neologisme, provincionalisme). 

Edițiunea întâia. Iași, 1939.     
5 Dicționar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicației... (concepteoperaționale, „disciplinare“ și interdisciplinare, la care se 

apelează frecvent în producerea și în „anatomia“ textului). Timișoara, Editura Aethicus, 2003, p. 191) 
6 Adrian Marino. Dicţionar de idei literare. Cluj-Napoca, 2010, p. 655. 
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accepții defavorabile să aibă loc „compromiterea fantasticului”, adică o depreciere. Astfel în Evul 

Mediu avea semnificația de: „posedat”; în Renaştere: „produs al spiritului alienat”; în secolul al XVII-

lea: „neverosimil”, „bizar”, „extravagant”, „în afara realităţii”, „imaginar”.  

În secolul al XVII- lea, termenul „om fantastic”, consemnează Adrian Marino în opera citată, 

însemna un „individ cu sistemul nervos dereglat accepție pe care o întâlnim și la Miron Costin în 

„Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă” „Tiran direptu fantastic, adecă buiguitoriu în 

gânduri”
1
. 

Primele încercări de a defini fantasticul pot fi atestate în lucrarea lui Aristotel „Poetica”. Autorul 

poeticii aduce argumente în favoarea elementului „miraculos-fantastic”, pe care îl consideră foarte 

important pentru o scriere „Din cele spuse pînă aici reiese lămurit că datoria poetului nu este să 

povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putînd să se întâmple în marginile verosimilului 

şi ale necesarului. Întradevăr, istoricul nu se deosebeşte de poet, prin aceea că unul se exprimă în 

proză şi altul în versuri (dear pune cineva în stihuri toată opera lui Herodot, aceasta nar fi mai puţin 

istorie, versificată ori ba), ci pentru că unul înfăţişează fapte aievea întâmplate, iar celălalt fapte ce sar 

putea întâmpla.”
2
 O altă perspectivă a fantasticului este derivată tot din observațiile cercetătorului care 

opinează că „A înfățișa universalul înseamnă a pune în seama unui personaj înzestrat cu o anumită fire 

vorbe și fapte cerute de aceasta, după legile verosimilului și al necesarului... ”
3
 

Roger Caillois, un alt teoretician al conceptului respectiv, în lucrarea  În inima fantasticului 

notează că fantasticul este o încălcare a ordinii recunoscute, o rupere aproape insuportabilă de lumea 

reală, iar cele trei momente ale oricărei scrieri fantastice sunt: ruperea, ordinea şi revenirea la ordine. 

Teoreticianul face și următoarea sugestie „Nu există fantastic acolo unde nu există nimic de numărat şi 

nimic fix”.
4
 Autorul propune astfel o definiție vastă a conceptului luat în discuție. În această definire 

se presupun obligatorii două elemente în construcția textului: tehnicile de evadare realiste și la nivelul 

receptării pe care textul o prevede, conștiința caracterului riguros al legilor naturale.
5
    

Viziunea lui Tzvetan Todorov asupra fantasticului, este expusă în „Introducere în literatura 

fantastică”, unde afirmă că „literatura fantastică denumește o modalitate a literaturii, sau așa cum se 

spune în mod curent, un gen literar”.
6
 Prin urmare fantasticul se distinge ca o categorie estetică în 

diferite specii literare. După opinia lui T. Todorov „Fantasticul este ezitarea cuiva care nu cunoaşte 

decât legile naturale pus faţă în faţă cu un eveniment în aparenţă supranatural”.
7
 În ceea ce priveşte 

durata acestuia, teoreticianul consideră că fantasticul există atâta timp, cât durează ezitarea. Ezitarea se 

clasează între real și imaginar, sau iluzoriu. Depăşirea momentului înseamnă trecerea în alte sfere. În 

acest sens, Todorov afirmă: „Dacă el (cititorul) conchide că legile realităţii sunt neştirbite şi că ele 

permit explicarea fenomenelor descrise înseamnă că opera aparţine unui alt gen: straniul. Dacă, din 

contra, el conchide că numai admiţând noi legi ale naturii, fenomenul poate fi explicat, pătrundem într-

un alt gen, în sfera miraculosului”.
8
  

Teoreticianul complenează definiţia prin impunerea a trei condiţii indispensabile pentru 

includerea unui text în categoria fantasticului: „Mai întâi, textul trebuie să-l oblige pe cititor a 

considera lumea personajelor drept o lume a fiinţelor vii astfel încât el să ezite între o explicaţie 

naturală şi una supranaturală a evenimentelor evocate. Apoi, această ezitare poate fi de asemenea 

împărtăşită de unul dintre personaje, astfel rolul cititorului este ... încredințat unui personaj și, în 

același timp, ezitarea capătă o reprezentare, ea devine una dintre temele operei; în cazul unei lecturi 

naive cititorul real se identifică cu personajul. În fine, o ultimă condiţie cere cititorului să adopte o 

anumită atitudine faţă de text: să refuze atât interpretarea alegorică cât şi pe cea poetică”.
9
 Prin cele 

afirmate mai sus, autorul conchide că, cu toate că majoritatea exemplelor satisfac aceste exigențe, nu 

toate sunt de o importanță: prima și a treia constituie genul, iar cea de-a doua este facultativă. Mai 

exactă pare o altă definiţie propusă de teoretician: „fantasticul este un caz particular al categoriei mai 

                                                           
1 Idem, p. 656 
2 Aristotel. Poetica. Editura științifică, 1957, p. 65 
3 ibidem 
4 Roger Caillois. În inima fantasticului. București: Editura Meridiane, 1971   
5 Doinița Milea. Fantasticul ca „real ficțional”. Grile de lectură. În: Strategii și construcții literare. Recuperări mitice. (coord. S. Antofi, D. 

Milea). Galați: Europlus Universitaria, 2005, p. 289  
6 Tzvetan Todorov. Introducere în literatura fantastică. București: Editura Univers, 1973, p. 19 
7 Idem, p. 42 
8 Tzvetan Todorov. Op. cit., p. 59 
9 Idem, p. 51 
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generale de „viziune ambiguă”. Pentru a analiza modul de funcționare a fantasticului, exegetul 

vorbește despre modul cum se înscriu caracteristicile sus-menționate în operă. Astfel cea dintâi 

condiție ține de aspectul verbal al textului, cea de-a doua este una complexă și „se leagă” de aspectul 

sintactic, formând trama povestirii, și de aspectul semantic, deoarece se referă la o temă „reprezentată, 

cea a percepției și a notației sale”. Ultima condiție, notează teoreticianul, are un caracter general  și 

constituie un aliaj între diverse moduri de lectură.  

Numeroase preocupări, privind definirea conceptului de fantastic, tipologia și modul de 

funcționare al fanteziei l-a avut și teoreticianul român Adrian Marino în opera Dicţionar de idei 

literare. 

Pentru a defini acest concept, teoreticianul se porneşte de la etimologia cuvântului, teoreticianul 

neagă vechiile sinonimii dintre fantezie şi imaginaţie. Cum fantasma, notează Adrian Marino, este un 

produs al imaginaţiei sau al fanteziei, fantasticul definește, în egală măsură, produsele celor două 

facultăţi. Abia în estetica germană începe să se facă deosebire între Phantasie, imaginaţie, şi 

Einbildungskraft, activitatea productivă a spiritului. De aici distincţia dintre fantezia considerată drept 

„lume imaginară, conținutul imaginației” şi fantezia ca „activitate creatoare care o animă”. 

Caracterul fundamental al creației creatoare, devine pentru A. Marino, verosimilitatea. Feeria 

este considerată o variantă „poetică” a fantasticului, deoarece participă la actul de creație. Astfel 

identitatea  creatoare  dintre  spiritul  poetic  şi  cel fantastic rezidă în una și aceeași: capacitatea de a 

stabili raporturi insolite între diferitele categorii de imagini, de a crea raporturi fantastice. 

„…fantasticul nu constituie o calitate a obiectelor, ci doar a raporturilor dintre obiecte. Fantasticul are 

cu alte cuvinte un caracter strict funcţional; orice raport fantastic distruge un echilibru preexistent, o 

stare anterioară de armonie ori stabilitate, înlocuită printrun nou echilibru, ce i se substituie şi care 

deschide posibilitatea unei noi rupturi”.
1
 

Așadar, Adrian Marino formuleaza cateva observatii substanțiale despre fantastic, care, au atât 

valoare teoretică, cât practică în planul analizei literare. Învocând dimensiuni pragmatice a lecturii în 

definirea fantasticului, e important de consemmnat că pentru A. Marino, fantasticul nu este o calitate a 

obiectelor în sine, ci o calitate a raporturilor dintre obiecte. 

Merită atenție și viziunea lui Sergiu Pavel Dan aplicată în studiul său Proza fantastică 

românească. Exegetul precizează că „În fond, literatura fantastică nu este decât una din formele 

invenţiei epice, formă ce se cere apreciată cu un etalon specific, aplicabil oricărui produs literar”.
2
 Sub 

denumirea generică de fantastic, teoreticianul include și conceptele de mirific, edenic, fabulos  cu care 

intră în relație și care „vor fi asimilate astfel firesc de către fantastic, ca unele ce transcriu, în forme 

artistice de eternă rezonanță umană, această năzuință majoră”.
3
 Apropierea nu ne pare hazardată, își 

continuă demersul Sergiu Pavel Dan, cu toate că știința reprezintă, prin definiție o republică a rațiunii 

în vreme ce fantasticul preferă penumbrele subconștientului și inconștientului.
4
  

Deși proza lui Fănuș Neagu se înscrie, în linii mari, în formula unui realism magic, elementele 

propriu-zis fantastice nu lipsesc.
5
 De aceea neam propus să demonstrăm că în romanul lui Fănuş 

Neagu „Îngerul a strigat” pot fi depistate elemente fantastice concludente. 

Romanul Îngerul a strigat, critica literară l-a apreciat diferit. Eugen Simion în valoroasa sa 

lucrare „Scriitorii români de azi”, ediția 1978, vede în romanul respectiv o narațiune încântătoare, 

remarcabilă prin puterea de a fixa destinul unei lumi ce trăiește o dislocare din tiparele ancestrale, iar 

autorul romanului dă judecăți profunde și curajoase, superior, în proza respectivă, e simțul concretului, 

capacitatea de a da iluzia vieții și de a crea destine memorabile prin înregistrarea rapidă și exactă a 

gesturilor tipice, conchide criticul. 

Și Nicolae Manolescu în vasta lucrare Literatura română postbelică (vol. II, 2001), remarcă 

faptul că romanul  Îngerul a strigat rămâne o carte în toate privințele superioară. 

Despre romanul lui Fănuș Neagu Îngerul a strigat s-a spus că este „o narațiune încântătoare”, ea 

„rămâne ecoul marilor migraţii ale comunităţilor arhaice în spaţiul exterior, într-un fel de strămutare a 

miturilor şi arhetipurilor.” Eugen Simion, Andrei Grigor întreprinde o prezentare amplă a textului în 

                                                           
1 Adrian Marino. Dicţionar de idei literare. București, 1973, p. 661. 
2 Sergiu Pavel Dan. Proza fantastică românească. București, 1975, p.31. 
3 Sergiu Pavel Dan. Op. cit., p. 30. 
4 Idem. 
5 Ovidiu Ghidirmic. Proza românească și vocația originalității. Craiova: Scrisul românesc, 1988, p. 95. 
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studiile lor excepționale. Se regăsesc în această operă inedită şi titlul non-caracteristic, temele 

dominante ale fantasticului: miraculosul, neobișnuitul, visul, verosimilul, normal, anormal, riturile, 

practicile magice, scenariul feluritelor obiceiuri de peste an: recuperarea crucii aruncate în apele 

înghetate ale Dunarii, de Bobotează și Paște, prinderea și aducerea porcilor din baltă, mitul prieteniei 

dintre personalităţi incompatibile, fundalul umanităţii fluviale, simpatia şi chiar duioşia pentru fiinţele 

tragic-neajutorate, încrederea personajelor în utopia depăşirii sărăciei şi disperării şi ţinuta exploziv-

metaforică a limbii. 

Lucrarea debutează cu întâmplări realiste. Ulterior, Fănuş Neagu, în cadrul lucrării citate, 

descrie noaptea de Sfânta Maria Mică, când ies din adâncurile mării corăbiile scufundate, când morţii 

trec la cârmă şi năvălesc peste pescarii care n-au reuşit să iasă la mal. Au loc fapte misterioase, 

prozatorul prezintă imagini neverosimile,  personajul Nae Caramet, venea de la Stăvărăști de la bal și a 

văzut corăbiile. 

Pluteau pe lângă țărm, una lângă alta și căutau om viu. Da nu era nimeni pe apă. Atunci morții 

au început să arunce pe mal lucruri scumpe, pietre prețioase, ca să intre Caramet să le ia. Lu ăsta lui 

Caramet, îi sticleau ochii, dar deștept, nu s-a băgat să le ia. Că știi corăbiile nu au nicio putere dacă ești 

pe uscat. Chestia e să nu te apropii de apă. Dacă-ți înmoi un deșt măcar, ești pierdut, valu vine și te 

trage în adânc și de Sfânta Maria din anul următor ești și tu unul din ăia care stau pe corabie, un 

schelet adică. (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat) 

Imaginea lunii, la Fănuș Neagu, este un element magic „Luna e roșie, da nu ține de cald. Luna e 

un vas cu lacrimi. Din marmoră și din sticlă. Înăuntru sunt adunate lacrimile cu care Maria Magdalena 

l-a plâns pe Iisus Christos... Păi e un vas sfânt”, dar totodată ea prevestește „bătălia” cu nemții de la 

Plătărești, iar luna devine „un vas de lacrimi”          

Personajele fantastice sunt confecţionate din orice fel de aliaj, cu condiţia ca acesta să fie 

vitalizat, spunea Lucian Strochi în lucrarea Introducere în fantastic. Dimensiuni ale fantasticului în 

proza lui Mircea Eliade.
1
 Omul „adjectivizat” este un personaj fantastic; orice animal prezent sau 

absent dintr-o grădină zoologică poate fi un personaj fantastic. Orice obiect poate fi un obiect 

fantastic. Un personaj „inedit” apare și în lucrarea lui Fănuș Neagu  

„Așa mă gândesc mereu când sunt trist, că pe deasupra mea e o pasăre  ... cum să spun?! Pasărea 

asta la care mă gândesc eu are numai gât de pasăre, lung și făcut din flori de liliac alb, iar trupul ei e o 

cutie de avio, cu aripile adunate, și pe-acolo pe unde avionul scuipă flacăra și fum ies pui de pasăre, tot 

cu gât de liliac alb și cu trup ca o cutie, dar sunt mici” (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat) 

Omul, de asemenea se include în categoria obiectelor fantastice. El poate fi straniu, cu un defect 

fizic, bolnav. Un astfel de pesonaj – calicul, considerat în operă drept duhul sărăciei - poate fi depistat 

și în romanul lui Fănuș Neagu:  

„să semene picioarele mele cu ale tale, stăpâne, striga Magaie, în timp ce calicul, orbindu-ne 

trecea, într-o zbatere cumplită peste noi”. (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat, p. 211). 

 Orișice denaturare, orișice deviere de la normal, metamorfozează personajul realist în unul 

fantastic. Un exemplu concludent poate servi „femeia cu picioare de apă”: 

„Dar el nu putea să se scoale, îi era frică, fiindcă femeia nu avea picioare de om, picioarele ei 

erau de apă. Erau de apă, dar nu curgeau, dracu știe poate se țineau într-un fel de tipare. Muierea venea 

cu piciarele de apă și pleca tot cu picioarele de apă, fără zgomot, iar dimineața, lemnaru găsea în tindă 

și pe prispă niște dîre de rouă.”  (p. 45) 

Lista acestor tipuri de personaje poate fi continuat cu „oamenii de lemn” care „umăr lângă umăr, 

călcând tăcuți pe spinarea Dunării, cu piciarele lor țepene, uscate, oamenii de lemn veniră spre mine și 

când ajunseră la botul ulucului, fiecare se desfăcu din încheieturii. La stânga trecură picioarele și 

mâinile stângi, la dreapta, picioarele și mîinele drepte și, așa desperecheate, prinseră să bată apa 

cadențat, iar în față înotau capetele înșirate în linie dreaptă, și toate erau chele, și aveau ceafa pătată cu 

fosfor. 

- De unde sânt oamenii? 

- Noi sântem, au răspuns din apă picioarele și mâinile de lemn, și toate căpățînile s-au întors cu 

fața la mine și n-aveau ochi”. (p. 240)   

                                                           
1 Lucian Strochi. Introducere în fantastic. Dimensiuni ale fantasticului în proza lui Mircea Eliade. Editura Virtual, 2010. 
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Motivele fantastice sunt destul de puţine: pactul, dublul, multiplicarea, metamorfoza, vidul, 

erosul. Un element standard al fantasticului este considerat multiplicarea planurilor: din planul aşa 

zisei realităţi a eului poetic se face în vis. Visul, conform dicționarului de simboluri, este asociat morţii 

spirituale sau trecerii într-o altă ordine de idei a universului, visul reprezintă o tehnică de evadare, în 

sens aproape romantic. Totodată el presupune zbor, plutire, desprindere de realitate. Vetina, una din 

eroinele romanului, era urmărită de vedenia lui Neculai Mohreanu, care decedase de șapte ani, iar 

unde i se păruse că s-a arătat capul lui Mohreanu vedea în pământul negru, clisos, urme de pași: două 

și încă două și pe urmă nimic, iar apoi îl visează: Parcă se face că mă strigă și zice: „Vetină, rece și 

amar e pe lumea ailaltă!” (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat, p. 93) 

În ceea ce privește proza lui Fănuș Neagu, Ovidiu Ghidirmic subliniază că poate fi alcătuit un 

bogat arsenal de credințe și practici magice, specifice acestei lumi, care își deapănă viața în preajma 

apelor: „Prinderea și aducerea porcilor din baltă se desfășoară conform unui amestec de datini păgâne 

și religioase  peste care, de-a lungul vremii, s-au suprapus obiceiuri noi, adaosuri ale fanteziei și 

exaltării mistice – două trăsături caracteristice lumii acesteia care-și macină viața în vecinătatea 

permanentă a apelor” (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat, p. 87.). Credințele magice îi însoțesc permanent 

pe personajele prozatorului, astfel Ionică, vărul lui Mohreanu îi zice că este un om norocos, deoarece a 

sărutat mână de mort misterioasă pe care o ținea Stan Vrăjitoru și a plătit cu două perechi de cai sau 

arderea crucii lângă prag se face cu scopul ca să nu intre boleșnița în casă.  

Romanul lui Fănuș Neagu are un final ambiguu caracteristic fantasticului, accentuează confuzia 

lui Eugen Fulga care, referindu-se la Ion Mohreanu, actantul romanului, zice „ăl care scufunda 

vapoarele... și le scufunda uneori, mai înainte ca vapoarele alea să fi fost construite”, și, în sfârșit, 

enunțul final  „Și a fost atunci a treia strigare, vestind nașterea” (Fănuș Neagu. Îngerul a strigat, p. 

303)  

Așadar, scrierea lui Fănuș Neagu se caracterizează printr-o valoare estetică sporită şi se supune 

unor rigori şi exigenţe deosebite, impresionează prin acţiuni fascinante, prin motive  ce oscilează între 

realism şi fantastic. Pe baza celor de mai sus putem concluziona că în romanul lui Fănuș Neagu 

„Îngerul a strigat” este o creaţie cu intruziuni fantastice, în care cercul destinului se închide peste o 

lume a pasiunii, a viciului, a violenței, a fanteziei și a afecțiunii. 

 

 

 

METODE ŞI TEHNICI INTERACTIVE DE FORMARE A COMPETENŢEI DE 

COMUNICARE ÎN GRUPELE DE STUDENŢI ALOLINGVI 

  

PETRENCO Liuba, doctor, conferenţiar universitar, 

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova  

 

Abstract: Educational games have become a real educational tool. Today more and more 

teachers are convinced that a situation of game can convert into a learning situation, and participants 

can easily be placed in situation playful character training. Thus arises the possibility that the action 

fun to turn into an important factor of practice without playing at having had this intention. 

Educational games provide fun combination between the elements of learning and working. 
 

Studierea limbii şi literaturii române de către alolingvi are drept scop formarea şi dezvoltarea 

culturii comunicării prin stăpânirea resurselor limbii, a culturii literar-artistice, a experienţelor estetico-

literare şi lectorale
1
. Cultura comunicării include abilităţi de realizare a unui spectru larg de acte 

comunicative, aparţinând diferitelor stiluri funcţionale, care conţin diverse expresii, frazeologisme etc. 

În Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi se menţionează că scopul actual al 

cunoaşterii unei limbi este de a dezvolta un repertoriu comunicativ, în care sunt antrenate toate 

capacităţile lingvistice, inclusiv şi cele ce ţin de expresivitatea limbajului
2
. 

                                                           
1 Limbă şi comunicare. Curriculum naţional. – Chişinău: Centrul ProDidactica, 1999. – 185 p. 
2 Cadrul European Comun de referinţă pentru limbi: Învăţare. Predare. Evaluare. – Chişinău, 2005.  
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Extinderea cadrului de valori propun reorientarea educaţiei spre valorile spirituale, instaurarea 

unei educaţii participative, înrădăcinate, totodată, în tradiţie. Toate acestea specifică actualizarea unor 

noi metode şi tehnici interactive care se încadrează în noile orientări în educaţie. 

Aplicarea metodelor eficiente facilitează formarea competenţei de comunicare, cultivă o 

atitudine pozitivă faţă de limba, literatura şi cultura română, duc la dezvoltarea personală şi 

îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor. 

Studiile de specialitate
1
 demonstrează că doar utilizarea variată a metodelor şi tehnicilor 

tradiţionale şi interactive pot asigura dezvoltarea capacităţii de comunicare în limba română. Astfel, în 

activitatea didactică accentul este orientat de la asimilarea unor cunoştinţe spre formarea 

competenţelor de stăpînire a limbii. De asemenea, important este că însuşirea limbii trebuie percepută 

ca mijloc de comunicare, iar în calitate de suport pentru dezvoltarea competenţei de comunicare 

trebuie utilizat textul.  

În procesul de lucru cu textul, este cunoscută şi demonstrată necesitatea respectării următorului 

algoritm: 

a) prelectura (pregătirea tematico-afectivă a elevilor pentru receptarea textului; prezentarea, 

semantizarea, însuşirea şi aplicarea vocabularului); 

b) lectura (lectura model, înţelegerea globală a conţinutului textului, a doua lectură model); 

c) postlectura (citirea selectivă, răspunsuri la întrebări, întitularea textului, caracterizarea 

personajelor, exerciţii creative etc.).  

Experienţa acumulată şi difuzată de către profesorii care activează în grupele de elevi/studenţi 

alolingvi a demonstrat că formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare are succes în cazul 

utilizării unor diverse metode şi tehnici pe parcursul lecţiei. Ne vom opri, în mod special, la 

caracterizarea şi modalitatea de realizare a jocului didactic la orele de limba română. 

„Dicţionarul de termeni pedagogici”, defineşte jocul didactic ca fiind “o metodă de învăţămînt 

în care predomină acţiunea didactică simulată. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei 

finalităţile adaptative de tip recreativ proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale 

evoluţiei sale ontogenetice, în mod special”
2
. 

Termenul de didactic asociat celui de joc, accentuează latura instructiv-educativă a lecţiei care 

devine, în mod necondiţionat, parte integrantă a acestuia şi se concentrează printr-un volum mare de 

cunoştinţe, de acţiuni obiectuale şi mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa de vîrstă la care este 

utilizat, jocul didactic favorizează atît aspectul informativ al procesului de învăţămînt, cît şi aspectul 

formativ al acestuia. 

Titlul jocului este formulat în funcţie de conţinut şi de vîrsta participanţilor; 

Scopul didactic reprezintă o finalitate educativă a jocului, el trebuie să fie clar, concis şi în 

strînsă legătură cu specificul jocului. 

Sarcina didactică (consemnul jocului) este formulată în funcţie de conţinutul activităţii şi de 

nivelul de vârstă al elevilor. Sarcina didactică apare ca o problemă de gândire (de recunoaştere, 

denumire, comparaţie etc.). Aceste aspecte trebuie să se reflecte în modul în care sunt formulate de 

către profesor aceste sarcini, ţinându-se seama de următoarele caracteristici: 

- să fie definită sub forma unui obiectiv operaţional, cuprinzând un singur aspect al conţinutului 

şi precizând ceea ce trebuie să facă în mod conştient şi concret elevii în desfăşurarea jocului, pentru a 

realiza scopul propus (exemplu: „Rosteşte mai multe cuvinte care încep cu sunetul....”, „Repetă ce am 

spus eu!” etc.) 

- să cuprindă o problemă care trebuie rezolvată de către toţi elevii; 

- să antreneze întreaga personalitate a elevului; chiar şi atunci când jocul didactic este inserat în 

lecţiile de recapitulare - consolidare el trebuie să facă apel la întregul sistem intelectual; 

- să valorifice în diferite moduri cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

Elementele componente ale jocului didactic sunt: 

- scopul jocului; 

- conținutul jocului; 

- sarcina didactică; 

                                                           
1 Cerghit Ioan. Metode de învăţământ. Iaşi: Polirom, 2006. 
2 Cristea S., Dicționar de termini pedagogici, E.D.P., București, 1998,  p. 256 
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- regulile jocului; 

- elementele de joc; 

- acțiunea de joc. 

Scopurile jocului didactic pot fi diverse:  

- consolidarea unor cunoștințe teoretice sau deprinderi,  

- dezvoltarea capacității de exprimare, de orientare în spațiu și timp,  

- de disiminare a formelor, mărimilor, culorilor,  

- de relaționare cu cei din jur,  

- de formare a unor trăsături morale, etc. 

Desfăşurarea jocului didactic este reprezentată de sfera cunoştinţelor, a modului în care va 

evolua jocul, succesiunea acţiunilor de joc. El reflectă totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi a 

deprinderilor cu care elevii operează în cadrul jocului. Sunt jocuri care urmăresc fixarea, lărgirea sau 

sinteza cunoştinţelor, altele care vizează achiziţia de noi cunoştinţe, după cum altele, au menirea de a 

verifica, ori de a determina gradul de operaţionalitate al cunoştinţelor dobîndite anterior. În cazul de 

faţă avem în vedere conţinuturile jocurilor didactice de limbaj (de exersare a vorbirii) sub aspect 

fonetic, lexical, structură gramaticală. 

Sarcina didactică poate să apară sub forma unei probleme de gîndire, de recunoaştere, denumire, 

reconstituire, comparaţie, ghicire. Sarcina didactică este  concretizată de regulile jocului  şi realizează 

legatura dintre aceasta şi acţiunea jocului. Regulile precizează care sunt caile pe care trebuie să le 

urmeze copiii în desfăşurarea acţiunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. 

Procedee de joc sunt mijloace prin care jocul devine o acţiune plăcută, distractivă, relaxantă. 

„Încorporate în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu, mai 

atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de 

destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii.” 
1
 

Varietatea jocurilor didactice a impus necesitatea clasificării lor. Există mai multe criterii de 

clasificare a jocurilor didactice: 

1. după competenţele psihologice stimulate; 

2.  după scopul educaţional urmărit; 

3.  după sarcina didactică urmarită cu prioritate; 

4.  după conţinut; 

5. după prezenţa sau absenţa materialului didactic; 

6. după locul pe care-l ocupa în activitate, etc. 

 

În cazul predării/învăţării limbi române în grupele de studenţi alolingvi, utilizarea jocului 

didactic este la fel de importantă ca şi în clasa de elevi. Accentul este pus, de cele mai dese ori, pe 

realizarea unor situaţii de comunicare. În scopuri didactice, la ore se pot „construi” (simula) diverse 

situaţii de comunicare, în realizarea cărora participanţii pot coopera sau concura cu scopul de 

acumulare a experienţei practice în folosirea limbii, în funcţie de circumstanţele evenimentelor 

comunicative. În cadrul acestor activităţi extrem de importantă, după Ion-Ovidiu Pânişoară, este 

exercitarea de roluri în procesul comunicării.
2
 În viaţă, în funcţie de contexte diferite, jucăm roluri 

diferite, stabilite social de relaţionările pe care le avem. O persoană joacă simultan rol de copil faţă de 

părinţii săi, rol de coleg la locul de muncă, faţă de alt membru al departamentului, rol de student atunci 

când urmează anumite cursuri. Rolurile pe care le jucăm sunt roluri pe care le învăţăm pe parcursul 

experienţei de viaţă.  

 

 Turul galeriei 

Scenariu: 

Etapa 1. Studenţii se divizează în grupuri de 3-4 persoane. 

Etapa 2. Echipele primesc foiţe cu denumiri de obiecte casnice sau imagini (aragaz, televizor, 

chiuvetă etc.). 

Etapa 3. Studenţii fac schema unui apartament/unei case şi plasează obiectele în interior. 

                                                           
1 Cerghit Ioan, Metode de învăţămînt, Iaşi: Polirom, 2006, p. 165 
2 Pânişoară Ion-Ovidiu. Comunicarea efi cientă. Iaşi: Polirom, 2004. 
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Etapa 4. Studenţii „vin în ospeţie” unii la alţii. Gazdele descriu interiorul apartamentului/casei. 

* Pentru diversificare, profesorul poate propune liste separate de obiecte de mobilier / părţi ale casei 

caracteristice unui apartament şi unei case particulare (curte, gard, beci, hotă etc.) 

 

 Plecăm în excursie! 

Plecaţi împreună cu familia într-o excursie de 5 zile în Finlanda. Fiecare persoană poate lua doar câte 

o valiză mică cu haine. Discutaţi ce puneţi în valiză și motivaţi alegerea. 

Scenariu 

A. Sunteţi mama. Puneţi în valiză 2 costume, o rochie de seara, un halat, 3 perechi de pantofi, adidaşi, 

umbrela etc. 

B. Sunteţi tatăl. Luaţi un costum, o pereche de blugi, 2 tricouri, un costum sportiv, cărţi de joc etc. 

C. Sunteţi un tânăr de 18 ani. Luaţi câteva tricouri, o minge, un aparat de fotografi at, laptopul etc. 

 

Închiriez un apartament 

A. Sunteţi o persoană (câteva persoane, o familie) care vrea să închirieze un apartament / o garsonieră. 

Vreţi să staţi fără proprietari, să aveţi acces la toate odăile din apartament, la telefon, internet, TV prin 

cablu etc. Evident, chiria să nu fi e prea mare. 

B. Sunteţi proprietarul unui apartament/garsonieră pe care îl/o daţi în chirie. Căutaţi nişte chiriaşi 

responsabili şi oneşti. Negociaţi condiţiile de închiriere a apartamentului. 

  

La magazinul de electrocasnice 

Aţi câştigat o reducere considerabilă la un magazin de electrocasnice. 

Puteţi cumpăra cu 50% reducere doar unul din obiectele de mai jos. Argumentaţi necesitatea şi benefi 

ciile fi ecărui obiect pentru familia dvs. Ce loc va ocupa în casă? Motivaţi alegerea făcută. 

 
Respectare cerinţelor formulate faţă de o activitate de joc (didactic), buna dozare a 

componentelor în procesul de studiere a limbii române de către studenţii, vorbitori de alte limbi, ne 

demonstrează o dată în plus că nu există o modalitate mai eficientă de învăţare a limbilor decât în şi 

prin comunicare.
1
 

 

 

 

TEME ȘI MOTIVE UNIVERSALE ÎN DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ PAŞOPTISTĂ 

                                                                                             

POŞTARU Snejana, doctorand, lector universitar,  

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

 

Abstract: Romanian romantic theater that was set after the 1848 moment, in this period of great 

social and political unrests, the call for history, as an inspiration and mobilization knowledge source, 

becomes a necessity understood by the forerunners of our modern literature, but also by the future 

generation. 

We will notice that, the artistic modality in wich our historical drama realized itself bears the 

mark of an outstanding creations such Shakespeare and Victor Hugo, dramaturgy being dominated by 

personalities as Alecsandri and Bogdan Petriceicu Hasdeu, who in Despot-Voda and respectively in 

Razvan si Vidra, Vasile realizes exceptional paintings and characters. The forty-eighter Romanian 

                                                           
1 Interacționăm și comunicăm: Situații de comunicare. Jocuri didactice. Jocuri de rol. Acte de vorbire / A.Barbăneagră, S.Corniciuc, Lucia 

Cucu, L.Petrenco, A. Zavadschi: ANTEM. – Chișinău: S.n., 2014 (Tipografia ”Bons Offices”). – 228 p. 
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theater is remarkable through its preachy character, Vasile Alecsandri realizing in comedies from 

Chiritelor cycle a truthful presentation of his contemporary society, with all its vices and qulities. 

The importance of given period for an authentic national literature shaping, is undeniable, the 

1848 moment meaning very much for us today: culturally and revolutionary messianism, critical 

vision, opening to West, the fight for a national feature imposition etc. This, looked as a whole the 

present period corresponds to the establishment of the first cultural and modern literal model in 

Romanian area, with multiple consequences for our entire literature, from great classics era to 

present. 

 

Ansamblul fenomenelor care marchează apariţia teatrului românesc cult este situat la sfârşitul 

secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea și face parte integrantă din lupta 

pentru afirmarea culturii naţionale, un rol important în promovarea identităţii naţionale, laicizarea 

culturii şi, concomitent, asimilarea culturii europene, cu scopul de  favoriza procesul intern de 

dezvoltare socială, revenindu-i Şcolii Ardelene.  

Activitatea filologică a reprezentanţilor Şcolii Ardelene se concretizează într-o serie de lucrări 

filologice, în care ei optează pentru o limbă română literară care să permită evoluţia literaturii, iar 

preocupările literare ale cărturarilor ardeleni sunt dominate de intenţii moralizatoare și patriotice, 

proliferând mai ales traducerile, compilările sau imitaţiile.  

Activitatea literară a corifeilor Școlii Ardelene anticipează procesul de evoluție a literaturii 

române autentice, originale din primele decenii ale secolului al XIX-lea: prin Ioan Budai-Deleanu, 

Şcoala Ardeleană dă scrisului românesc pe primul mare poet, care aduce ideile curentului iluminist în 

Țiganiada sub zodia esteticului, iar prin poeţii dinastiei Văcăreşti şi Costache Conachi, actualmente 

considerați drept reprezentanți ai preromantismului românesc, pe precursorii liricii românești moderne. 

Teatrul românesc cult apare odată cu celelalte instituţii culturale ale epocii, ca o expresie a 

necesităţilor interne de dezvoltare, având la bază producţiile populare, dar şi influenţe stăine, atât în 

literatura dramatică, cât şi  a modelului profesionist.  Este de remarcat faptul că  această primă sinteză 

se produce simultan în toate cele trei provincii româneşti: Moldova, Transilvania și Țara Românească. 

Condiţiile social-politice au favorizat caracterul militant, pus în slujba intereselor naţionale, 

spectacolele având priză mare la public, în special al elevilor şi tinerilor români.  Evoluția teatrului ca 

artă, deși desfășurată în condiții extrem de dificile, s-a produs, inovațiile fiind susținute de apariția 

primelor încercări dramatice românești și punerea în scenă a unor lucrări autohtone.  

Printre acestea pot fi menționate următoarele: Serdarul din Orhei, descoperită de Vasile 

Alecsandri, care considera că aceasta datează din 1811 și constituie o încercare de satirizare a 

parvenitismului; Mirtil și Hloe, o prelucrare a lui Gheorghe Asachi din 1816 după Salomon Gessner și 

Jean Pierre Clovis de Florian; pamfletele dramatice ale lui Iordache Golescu, intitulate Starea Țării 

Rumânești acum în zilele Măriei Sale lui Ioan Caragea-voievod (1818) și Barbul Văcărescul, 

vânzătorul țării (probabil din1828). Putem indica și un text anonim, care datează din anul 1821, 

intitulat Tarafurile cele ce așează domnia, care înfățișează, cum putem observa din titlul complet al 

lucrării, ,,comodia ce s-au lepădat la Visterie, care s-au urmat între cei jos arătați, având nădejdi unii 

de Hangerliu a veni domn și alții de Mihai Vodă Șuț, frică fiindu-le dă Calimah”.  

Pentru toate aceste încercări dramatice din primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, dar se 

poate afirma că și pentru cele următoare, particularitatea definitorie rezidă din ,,ancorarea lor în 

actualitatea vremii, exercitarea spiritului critic de rezonanță antifeudală”
1
. Ca și alte opere literare, 

primele texte dramatice românești, urmând modelul universal al epocii, tind să releve aspectele 

negative ale vieții și să ducă, prin intermediul satirei, la îndreptarea moravurilor. 

Perioada următoare a literaturii române, cuprinsă între anii 1830-1860, este deosebit de 

valoroasă pentru evoluţia limbii şi literaturii române, deoarece, ,,ceea ce s-a petrecut în alte literaturi 

europene în decursul a mai bine de un secol şi jumătate”, în arealul românesc ,,s-a consumat într-o 

foarte scurtă perioadă de timp”, această perioadă fiind marcată de apariţia şi afirmarea ,,unei generaţii 

de scriitori, gazetari, istorici şi oameni politici pe care posteritatea a numit-o generaţia paşoptistă”
2
, o 

generație de referință pentru întreaga literatură românească care urmează. Importanța perioadei 

                                                           
1 Vasiliu, Marian. Istoria teatrului românesc. Bucureşti: Albatros, 1972, p. 21. 
2 Crăciun, Gheorghe. Istoria didactică a literaturii române. Timişoara: Magister, 1997, p. 95.  
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indicate pentru conturarea unei literaturi naționale autentice este incontestabilă, paşoptismul 

înseamnând astăzi pentru noi foarte multe lucruri: deschidere spre Occident, mesianism cultural şi 

revoluţionar, spirit critic, conştiinţă civică și cea a pionieratului în  diverse domenii, pledoarie pentru 

acțiune și entuziasm în promovarea valorilor general-umane etc. 

Menționăm că paşoptiştii sunt scriitori de o extraordinară disponibilitate, care au proliferat în 

mai multe domenii, genuri şi specii, în diferite tipuri de scriitură: Ion Heliade Rădulescu este poet, 

prozator, lingvist, gazetar, traducător; Constantin Negruzzi scrie nuvele, teatru, poeme eroice, epistole, 

tablete; Grigore Alexandrescu e poet liric, dar şi fabulist şi poet satiric, şi memorialist; Alecu Russo 

scrie poeme în proză, dar şi teatru, amintiri, cugetări; Mihail Kogălniceanu încearcă romanul, 

fiziologia, studiul critic şi istoric etc. Anul 1848 are o importanță deosebită în evoluția culturii și 

literaturii române, fiind urmat de modernizarea societății, de instaurarea unui tip de gândire european 

și a unui spirit militant, care conștientizează ideea integrării în universalitate prin valorificarea 

specificului național.   

Specificul național ocupă un loc central în investigațiile contemporane, din considerentele că 

acesta se află în tangență cu diverse și multiple aspecte din existența unei națiuni concrete. După 

Timotei Melnic, ,,specificul național constituie o îmbinare originală a unor trăsături spirituale, 

psihologice, etnice, etice, estetice ale poporului”
1
, în el regăsindu-se atât concepția unei națiuni întregi 

despre lume și existență, cât și limba, obiceiurile, porturile acesteia etc. Astfel, putem spune cu 

certitudine că specificul național reflectă întreaga unicitate a unui popor. 

Meritul de a insista categoric asupra specificului național al artei, în general și al literaturii, în 

special, îi revine esteticii romantismului. Romantismul a oferit artei mai multe perspective de abordare 

prin arealul tematic vast al operelor literare, pledând pentru studierea istoriei și valorificarea naturii, a 

frumuseţilor patriei și a folclorului, în care scriitorii au identificat un depozit artistic și spiritual 

impresionant, dar și formule lingvistice inedite. Romantismul va iniția un nou tip de relație a omului 

cu natura, îl va situa pe acesta în diverse ipostaze, ca mitul, istoria, visul sau magia care vor facilita și 

determina exacerbarea sentimentelor, a intuiției, a fanteziei sau a vizionarismului. 

Putem afirma că perioada pașoptistă este prin excelență una predominant romantică, cu toate că 

observăm coabitarea elementelor romantice cu cele clasice și realiste în literatura epocii. În acest 

context, trebuie menționată activitatea de îndrumător cultural și literar al lui Mihail Kogălniceanu, 

care, prin articolul-program Introducţie al revistei Dacia literară, apărut în anul 1840, realizează un 

sincronism aproape perfect al romantismului românesc cu manifestul romantismului francez, emis de 

Victor Hugo în 1827, în prefața dramei Cromwell.  

Titlul revistei - Dacia literară - exprimă ideea unității naționale prin literatură, Kogălniceanu 

identificând net ideile care vor sta la baza orientării literaturii: combaterea imitaţiilor şi a traducerilor 

mediocre, necesitatea imperativă a creării unei literaturi naţionale prin lucrări originale, inspirate din 

istoria patriei, din frumuseţile naturii ei, din pitorescul obiceiurilor și al tradițiilor populare. Tot el 

menționează rolul deosebit al unei limbi române unitare în evoluția literaturii, iar ideea de originalitate 

în literatură o dezvoltă paralel cu un spirit critic nepărtinitor, obiectiv,  care să cerceteze opera literară 

și nu autorul ei. Romantismul promovat de Dacia literară este supranumit pașoptist, din 

considerentele că direcțiile de activitate ale revistei au prefigurat evenimentele care s-au desfășurat în 

anul 1848, considerat un an revoluționar,  ce a inaugurat o nouă etapă în evoluția lumii moderne 

românești și a permis sincronizarea transformărilor survenite la nivel național cu cele produse la nivel 

european.  

Teatrul romantic românesc, care a însemnat, în primul rând, promovarea dramei istorice ce 

valorifică trecutul naţional, s-a afirmat după momentul 1848. În această perioadă, de mari frământări 

politice şi sociale, ,,apelul la istorie, ca sursă de inspiraţie şi de mobilizare a conştiinţelor, devine o 

necesitate”
2
, înţeleasă de înaintaşii literaturii noastre moderne, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe 

Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu, dar şi de scriitorii din generaţia următoare.  

Vom observa că, modalitatea artistică în care s-a realizat drama noastră istorică poartă amprenta 

marcantă a creaţiilor lui  Shakespeare şi a lui Victor Hugo, dramaturgia fiind dominată de 

personalităţile lui Vasile Alecsandri şi a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, care realizează, în  Despot-

                                                           
1 Melnic, Timotei. Teoria literaturii. Chişinău: CEP USM, 2010, p. 192. 
2 Drimba, Ovidiu. Istoria teatrului universal. Bucureşti: Saeculum I.O., 2005, p. 161. 
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Vodă şi, respectiv, în  Răzvan şi Vidra, tablouri şi personaje de excepţie. Dramaturgia românească 

pașoptistă este remarcabilă și prin caracterul ei moralizator, Vasile Alecsandri realizând în comediile 

din ciclul Chirițelor o prezentare veridică a societății contemporane lui, cu toate calitățile și viciile 

sale. Privită în totalitatea sa, perioada paşoptistă corespunde procesului de constituire a primului 

model cultural şi literar modern în spaţiul românesc. Faptul acesta are o importanţă crucială, cu 

consecinţe multipe pentru toată literatura noastră, de la epoca marilor clasici până în prezent. 

Fiind limitați în spațiul propus cercetării, vom face referire doar la creația autorilor români sus-

menționați, considerându-i reprezentanți de vază ai dramaturgiei pașoptiste. Astfel, numele lui Vasile 

Alecsandri este indisolubil legat de literatură română clasică, el fiind scriitorul care ,,a iniţiat specii 

epice, lirice şi dramatice, considerând că trebuie să deschidă o cale nouă, originală celor care îi vor 

urma”
1
. A excelat în toate genurile, proza sa cuprinzând nuvele, memorialistică, note de călătorie,  

portrete literare; a creat şi a dus la celebritate pastelul - o specie a genului liric cunoscută numai în 

literatura română, ce preia de la poezia discriptivă a vechilor romantici corespondenţa dintre 

sentiment, natură, anotimp, apropiindu-l de arta plastică. Alecsandri este recunoscut drept un mare 

poet, fiind supranumit de chiar Mihai Eminescu ,,rege al poeziei, veşnic tânăr şi ferice”.  

Vasile Alecsandri a avut nu numai talentul de a-i da limbii române strălucire în scrisul lui, dar şi 

dorinţa de o cultiva, înnobila, punând în valoare toate straturile ei istorice, de la tezaurul folcloric la 

graiurile vii, populare la treapta de sus a cultivării limbii prin creaţia metaforică, prin mijloace 

expresive artistice. Tabloul general lexical în poezia lui Vasile Alecsandri prezintă o folosire a 

termenilor populari, a arhaismelor, a a neologismelor etc. Incursiunile date sunt necesare, fiindcă 

amploarea schimbărilor produse în limba şi literatura română de geniul lui Alecsandri încântă şi 

frapează şi în prezent. 

Cel mai mare spaţiu al creaţiei literare este ocupat de dramaturgie: Alecsandri a scris 49 de piese 

de teatru, care însumează 2000 de pagini, având ca elemente de mare rezistenţă trei secţiuni: cânticele 

comice, comedile şi dramele istorice. Deşi întreaga operă dramatică prezintă interes, de o importanţă 

deosebită sunt comediile ce reprezintă ciclul Chiriţelor, ,,o adevărată frescă a societăţii româneşti de la 

mijlocul secolului al XIX-lea”
2
. Ciclul Chiriţelor însumează patru lucrări: Chiriţa în Iaşi (1850), 

Chiriţa în provincie (1852), Cucoana Chiriţa în voiaj (1864, cânticel comic) şi Cucoana Chiriţa în 

balon (1874), subintitulată Farsă de carnaval. Primele două realizări relevă, pe de o parte, poziţia 

critică a autorului faţă de viaţa în societatea epocii, pe de altă parte, perfecţionarea mijloacelor sale de 

creaţie (construcţia dramatică, conturarea personajelor, precizia replicii, comicul), încât ,,personajul 

Chiriţei a rămas „multă vreme legendar, iar piesele respective mai pot, încă, rezista reprezentării în 

zilele noastre”
3
.  

Toate piesele ciclului au în centrul lor un personaj feminin, remarcabil construit - Coana 

Chiriţa,  prin intermediul căreia autorul aduce în scenă viaţa socială, politică şi socială a epocii 

contemporane lui. Într-adevăr, Coana Chiriţa ni se înfăţişează în cel puţin patru ipostaze. Mai întâi, 

Chiriţa este o provincială de o desăvârşită mitocănie, dornică să-şi însuşească bunele maniere ale 

saloanelor pariziene: ,,C-aşa-i moda. Dacă sunt armazoancă, trebuie să mă deprind cu ţigările... 

”(Teatru, p. 77). Deşi aflată la vârsta critică, e ridicolă prin faptul că e mare amatoare de aventuri 

amoroase, dorinţa de a cocheta fiind desprinsă din lamentările ei: ,,[...] eu îs uşurică ca o pană; dar 

[...], ... să sar în braţele unui cavaler ... nu ştiu de se cuvine... ” (Teatru, p. 74). O altă ipostază a 

Chiriţei este aceea de boieroaică de nivel mediu, de parvenită, care este ahtiată după ranguri sociale, 

după funcţii, de aceea îşi doreşte foarte mult să ajungă isprăvniceasă: ,,Ah! cumnăţică, să mă fac 

isprăvniceasă!... Alta nu doresc pe lume!... Isprăvniceasă cu jăndări la poartă şi-n coadă!” (Teatru, p. 

76). În ultima ipostază, cea de mamă, Chiriţa oscilează între a fi o mamă bună, care îşi iubeşte copiii, 

dorindu-le binele: ,,Hai, du-te cu domnu profesor de învaţă frumuşel, (Teatru, p. 75);  ,,Cuconaşii nu 

trag ţigări” (Teatru, p. 78) şi fericirea conjugală: ,,de când m-am dezbărat de Calipsiţa şi Aristiţa... de 

când [...] le-o măritat bărbatu-meu cu Brustur şi Cociurlă... pare c-am întinerit de 20 de ani... Îmi vine 

tot să zburd...” (Teatru, p. 76) şi a fi  o mamă lipsită de responsabilitate, care nu ştie să-şi educe copiii, 

stricându-i cu un răsfăţ penibil şi cu totul nepotrivit:  ,,Ce să-i faci dacă are duh, Guliţa 

                                                           
1 Crăciun, Gheorghe. Op. cit., p. 128. 
2 Crăciun, Gheorghe. Op. cit., p. 129. 
3 Vasiliu, Marian. Op. cit., p. 49. 
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neneacăi...(Sărută pe Guliţă). Îmi seamănă mie... bucăţică tăietă. [...] ţi-oi face straie de modă nouă” 

(Teatru, p. 75); ,,Ah, aş fi în stare să mă duc la Ierusalim pe jos cu traista-n cap” (Teatru, p. 91).   

Limbajul Chiriţei este ilustrativ pentru caracterul ei superficial, pentru spoiala de cultură şi 

pentru snobismul ei. Ea amestecă limba neaoş moldovenească, plină de savoare: ,,l-am silit pe 

bărbatu-meu [...] să meargă la Ieşi ca să cerce a căpăta isprăvnicia de aice [...]... Doară şi el are 

drituri... ca patriot... ca pătimit... ” (Teatru, p. 76); cu franţuzisme: ,,Ils sont de minune... cigares de 

Halvanne! ”; ,,[...] Monsiu Şarlă... ian dites-moi, je vous prie: est-ce que vous etes... mulţămit de 

Guliţă?” (Teatru, p. 78) şi cu expresii populare: ,,te-oi drege eu” (Teatru, p. 91); ,,Îi stă rugina de-o 

şchioapă la spate!” (Teatru, p. 100). Chiriţa vorbeşte o limbă franceză ridicolă, traducând din 

româneşte cuvintele care compun expresiile franţuzeşti. Astfel, pentru tobă de carte, ea spune un 

,,tambour d’instruction” (Teatru, p. 78); pentru flori de cuc, expresia ,,fleurs de coucou” (Teatru, p. 

79);  pentru a vorbi ca apa, ,,parler comme l’eau” (Teatru, p. 79) etc. 

Deși Chirița este penibilă, ipocrită, tăioasă, pudică, lacomă, vanitoasă, ea constituie o expresie a 

unor trăsături sociale și umane, caracteristice societății autohtone la o anumită etapă de evoluție 

istorică, dar care se pot identifica și în alte perioade de tranziție, cum ar fi cea în care ne aflăm. După 

Haralambie Corbu, ,,Chirița e un fel de Robert Macaire în literatura noastră clasică”
1
, o mărturie vie a 

măiestriei cuvântului şi a simţirii obținute de dramaturgia pașoptistă. ,,Chirițismul ca fenomen, 

proiectat pe o nouă deschidere spre Europa, anunțând nașterea [...] unei noi noi protipendade, 

semidocte, corupte, rapace”
2
, continuă să fie o prezență activă în repertoriul teatrelor de comedie, în 

conștiința cititorilor și spectatorilor. Aceste reactualizări dramatice, desigur adaptate societatății 

actuale, confirmă spiritul critic, intuiția epocii, vizionarismul,  clasicitatea și universalitatea operelor 

dramatice ale lui Vasile Alecsandri.  

Bogdan Petriceicu Hasdeu, un alt reprezentant notoriu al dramaturgiei pașoptiste, se integrează 

în categoria acelor spirite plurivalente, frenetice şi impetuoase, care farmecă şi descurajează în acelaşi 

timp. Erudiţia semeaţă denotă nu doar o sete fantastică de cunoaştere, dar şi o inflexibilă voinţă de 

afirmare definitivă a spiritului creator românesc în spaţiul culturii europene, apelându-se deopotrivă, la 

istorie, filologie, lingvistică, folcloristică, literatură. Prin toate aceste domenii Hasdeu, într-un spirit 

modern, nu prea îndepărtat de junimism, reușește, într-un ritm accelerat, să sincronizeze literatura 

națională cu exigenţele europene.  

Scriitorul Hasdeu este cunoscut mai ales prin poemul dramatic Răzvan şi Vidra, dar adeseori se 

comite eroarea de a fi judecat autonom, făcându-se abstracţie de activitatea sa în celelalte domenii. Deşi 

spaţiul nu ne permite să dezbatem pe larg activitatea literară a scriitorului, ţinem să semnalăm totuşi, 

măiestria poetului înaripat de o simţire adevărată în poeziile de inspiraţie istorică şi cele patriotice 

(Vornicul Iancu Motoc, Ştefan şi Radu etc), în poezia de simboluri (Bradul, Frunzele). Prozatorul 

Hasdeu a fost şi el acceptat nu fără aprinse discuţii mai ales pentru nuvela Duduca Mamuca.  

Dramaturgul a avut, în schimb, un destin fericit, aliindu-şi posteritatea prin Răzvan şi Vidra 

(1867), prima din piesele care alcătuiesc constelaţia de aur a marilor noastre drame istorice clasice: 

Despot- Vodă (1886) de Vasile Alecsandri, Vlaicu-Vodă (1902) de Alexandru  Davila şi Apus de soare 

(1909) de Barbu Ştefănescu Delavrancea. Şi asupra valorii dramei lui Hasdeu s-a discutat, însă, 

îndelung şi contradictoriu. George Călinescu o aprecia ca fiind ,,o piesă viabilă” ,,foarte originală”
3
, 

Pompiliu Constantinescu o considera „confecţionată” fără fantezie şi pitoresc”
4
, iar Tudor Vianu 

rămânând rezervat etc. S-a convenit, însă, în mod unanim, că Hasdeu este scriitor romantic, una dintre 

cele mai unitare personalităţi romantice ale literaturii noastre, întrucât apartenenţa la romantism - ale 

cărui poziţii ideologice şi estetice le regăsim în operele sale definitorii - este motivată nu numai istoric, 

ci şi temperamental. 

Constantin Măciucă observă că pentru Hasdeu, în spiritul epocii, drama devine cel mai potrivit 

gen pentru tratarea subiectelor istorice: ,,Dacă trecutul unui popor poate să învie undeva cu culorile 

sale plăpânde, cu repegiunea adevăratului trai cu spontanea varietate a faptelor, a personajelor, a 

limbajului, apoi numai doară pe scenă, într-o dramă istorică”
5
.  

                                                           
1 Corbu, Haralambie. Vasile Alecsandri şi teatrul. Chişinău: Tipografia Centrală, 2010, p. 55. 
2 Tăzlăuanu, Valentina. Lumea după Hamlet. Chişinău: Lumina, 2011, p. 92. 
3 Călinescu, George. Istoria literaturii române. Compendiu. Chişinău: Universitas, 1993, p. 122. 
4 Constantinescu, Pompiliu. Scrieri. Vol. I. Bucureşti: Editura Pentru Literatură, 1967, p. 238. 
5 Măciucă, Constantin. Postfaţă  la B.P.  Hasdeu,  Răzvan  şi  Vidra. Bucureşti: Minerva, 1971, p. 445. 
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După piesa într-un act Răposatul Postelnic (1862), încercare modestă păstrând doar valoare de 

document literar şi Domniţa Ruxanda, una din variante datând din 1866, iar din 1868 - varianta finală 

cu titlul Femeia, piesa Răzvan şi Vidra, reprezentată la 10 februarie, 1867 pe scena teatrului Bossel din 

Bucureşti, îl plasează pe Bogdan Petriceicu Hasdeu pe culmile dramaturgiei clasice. Drama este 

publicată în anul 1867, în ziarul Perseverenţa, în două ediţii consecutive, cu titlul Răzvan-Vodă. Abia 

în cea de-a treia, din anul 1869, apare cu titlul definitiv Răzvan şi Vidra, iar cea de-a patra ediţie, 

tipărită în 1894, conţine versiunea finală care stă la baza tuturor ediţiilor publicate postum.  

Așa cum am remarcat anterior, Răzvan şi Vidra constituie o dramă de intensă substanţă socială 

şi psihologică, cu un caracter politic şi moral, ce surprinde cu o remarcabilă intuiţie spiritul epocii. 

Autorul realizează o vastă şi veridică reconstituire a societăţii românești din însângeratul amurg al 

secolului al XVI-lea, o primă frescă dramatică în literatura română, specie care va cunoaşte, prin 

trilogia Apus de soare a lui Delavrancea cea mai completă exprimare. 

Acţiunea dramei nu mai este axată pe un moment de maximă intensitate, ci se constituie dintr-o 

succesiune de momente cruciale din viaţa personajului, acestea luminând în acelaşi timp aspecte 

sociale şi evenimente variate. Principalele categorii sociale ale Moldovei secolului al XVI-lea (ţărani 

iobagi răzeşi, boieri, târgoveţi) ca şi diversele forme ale luptei de clasă sunt evocate în cele cinci 

tablouri, intitulate ,,cânturi”, fiecare dintre ele demonstrând o unitară şi trainică structură dramatică. 

Într-o intrigă de o simplitate şi concizie clasică, valorificând momentele cruciale care produc 

mutaţii în universal spiritual al eroului, Răzvan se afirmă ca un splendid erou romantic: ,,[...] crede-

mă, în pieptu-mi bate suflet de vultur”; ,,Că simțesc cum intră-n mine șaptezeci  de năbădăi...” 

(Răzvan și Vidra, p. 19). El este un inadaptabil social activ a cărui viaţă este un protest violent, prin 

gând şi faptă, împotriva nedreptăţilor sociale: ,,Mai stați! De ce așa pripă? [...]/ De săriți dintr-o năvală 

grabnic a ne spânzura? [...]/ Să fie oare cu cale, în țara moldovenească,/ A omorî pentr-un cântec o 

ființă omenească?” (Răzvan și Vidra, p. 35); ,,[...] Nu-i dat dreptul orișicui/ Să pună-n ștreang 

omenirea în mijlocul târgului!” (Răzvan și Vidra, p. 37). Dând dovadă  de calităţi spirituale 

remarcabile: ,,Răzbunarea cea mai crudă este când duşmanul tău/ E silit a recunoaşte că eşti bun şi 

dânsu-i răul” (Răzvan și Vidra, p. 68), Răzvan este o elocventă personalitate a umanismului popular, 

dar și un personaj romantic excepțional. Ovidiu Drimba remarcă influența teatrului lui Victor Hugo în 

construcția personajului, ,,în strălucirea oratorică a tiradelor, în exaltarea pasiunilor, Răzvan amintind 

întrucâtva de Ruy Blas”
1
. 

În Vidra, care reprezintă polaritatea feminină a dramei, Hasdeu şi-a propus şi a reuşit să creeze 

un personaj ambiţios, imperativ şi orgolios, care știe să se stăpânească uimitor de bine: ,,N-am oftat, n-

am zis o vorbă [...],/ Oprind lacrima pe geană și-necând în piept suspine,/ Ca să nu pogor [...] pân-la ei 

și pân-la tine...” (Răzvan și Vidra, p. 70). Gheorghe Crăciun consideră că ,,Răzvan este omul actelor 

eroice, Vidra este omul actelor psihologice”
2
, care, ca și Lady Macbeth a lui Shakespeare, posedă o 

intuiție dublată de o tenacitate debordantă. Ea își exprimă direct sentimentele de admirație față de 

Răzvan: ,,Nu-i femeie să nu-și simtă inima-i în tulburare,/ Când s-așterne dinainte-i luminând o faptă 

mare! ...”(Răzvan și Vidra, p. 70-71) și  intuiește în el un om dârz, capabil să parvină. Având revelaţia 

unor însuşiri umane deosebite de care Răzvan dă dovadă, îi justifică ascensiunea socială: ,,Rob, ţigan, 

haiduc, oriunde soarta ne-ar fi adus/ Un suflet c-al dumitale îşi va face loc în sus!” (Răzvan și Vidra, p. 

71).  

Înălțarea este vitală pentru Vidra, iar instictul deosebit o ajută să influențeze conștiința lui 

Răzvan, ca el să acționeze după propria-i voință: ,,Setea de-a merge-nainte... Iată ceea ce-ți lipsește,/ 

[...] sete care frige și-ngheață inima mea!/ [...] trebui s-o aibi, Răzvane! Eu voiesc, ș-o vei avea... ” 

(Răzvan și Vidra, p. 100). Ea știe unde exact ce ton să folosească în dialogurile cu el, fiind, alternativ, 

măgulitoare și aspră, ironică și fermă, sentimentală și violentă: ,,O! dacă și tu, Răzvane, ai simți așa de 

tare/ Mândra patimă de-a crește tot mai mare și mai mare,/ [...] Tu dintr-o căpitănie ai ajunge 

împărat!... ” (Răzvan și Vidra, p. 106); ,, Fugi! Mi-e milă și mi-e jale! Mic, tot mic și iarăși mic!/ [...] 

Eu te las! Te las, Răzvane! Om tâmpit și sfiicios!/ O prăpastie ne desparte: eu prea sus și tu prea jos!” 

                                                           
1 Drimba, Ovidiu. Op. cit., p. 161. 
2 Crăciun, Gheorghe. Op. cit., p. 129. 
Notă: citatele din textele literare au fost extrase din două izvoare:  

1. Alecsandri, Vasile. Teatru. Bucureşti: Grupul Editorial Art, 2006;  

2. Hasdeu, Bogdan, Petriceicu. Răzvan şi Vidra. Prefaţă de Adriana Ghencea. Bucureşti: Herra, 2002. 
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(Răzvan și Vidra, p. 107). Vidra este o pesonalitate deosebit de puternică, chiar și în fața căderii lui 

Răzvan, ea își păstrează demnitatea și noblețea, aidoma eroinelor din tragedia antică greacă.  

Vocația pionieratului lui Hasdeu în alcătuirea discursului dramatic este susținut de abilitatea cu 

care personajele manevrează dialogul, de monologul adus în scenă, de inserția poeziei populare. 

Dublarea, prin note lirice sau reflexive a discursului retoric, măiestria contrastelor și antitezelor, 

specific romantice, lectura atentă a planului social și a celui psihologic conferă complexitate 

construcției și sunt doar câteva dintre valențele estetice ale piesei Răzvan şi Vidra, care rămâne a fi cea 

mai semnificativă dramă istorică a romantismului românesc pașoptist, prin care Hasdeu cucereşte 

posteritatea. 

 

 

 

MODELUL EMINESCU ŞI REVIZIONISMUL BLAGIAN 

 

ROTARI Dorina, lector universitar,  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: This article suggests an approach of the Eminescu`s posterity and an approach of the 

relationships between writers by appealing to the Bloom`s canonical theory and to the concept of 

„anxiety of influence”, so this promotes the idea that the strong poets (this is the case of Lucian 

Blaga) are building the literary history and the aesthetical canon through „bad readings” of the other 

poets, like Eminescu, as a center of the national canon. The inter-war poet is operating some 

rewritings of the precursor`s model, giving it a reestablishment and a restarting in a new meaningful 

circuit. The creative revision in comparison with the „father-poet” (in the understanding of Harold 

Bloom) discloses, from a point of view, the sentencing to continue Eminescu`spoetical tradition  but, 

from another point of view, it discloses the „creative correction ” made by the „son-poet”. Thus, 

Blaga overtakes the poetical tradition which was established by predecessor, and this is possible by its 

assimilation and continuation in a new poetical direction. 

 

În canonul estetic naţional, aproape toţi marii creatori se revendică, în diferite grade, din tradiţia 

literară, implicit din modelul eminescian, transsubstanţiat până la nerecunoaştere în operele scriitorilor 

de mai târziu. Tradiţia, în acest sens, „nu este un simplu transfer sau un proces de transmitere 

benignă”, cum precizează Bloom, ci „un conflict între vechiile genii şi aspiraţiile prezente”
1
, care 

implică „anxietatea influenţei” ca factor de triere şi selecţie valorică. Frica contaminării de 

eminescianism (în sensul bloomian al „anxietăţii influenţei”) şi-a găsit expresia în diverse modalităţi 

de a i se sustrage, inclusiv în rescrierea modelului, înţeleasă ca reînfiinţare, regândire şi relansare într-

un nou circuit de semnificaţii, ilustrând veritabila continuitate sistemică/canonică. Desenarea 

posterităţii eminesciene (iar în sens larg, a istoriei poeziei româneşti moderne de după Eminescu) 

presupune, aşadar, identificarea „abaterilor revizioniste” (Harold Bloom) realizate de creatorii români 

în raport cu modelul precursor, teoreticianul american semnalând şase mişcări revizioniste (Clinamen 

sau Mepriză poetică, Tessera sau Împlinire în antiteză, Kenosis sau Repetiţie şi discontinuitate, 

Demonizarea sau Contra-sublimul, Askesis sau Purificare şi Solipsism, Apophrades sau Reîntoarcerea 

morţilor
2
), valabile, în parte, şi pentru mecanismul complex al influenţei eminesciene asupra marilor 

scriitori de mai târziu.  

Ilustrativ este revizionismul blagian, autorul construind o nouă realitate scripturală pe un 

fundament livresc recognoscibil (cel eminescian), delimitându-se, totodată, de model prin continuarea 

lui într-o nouă ipostază poetică. Acest fapt relevă atât forţa de iradiere a operei canonice eminesciene, 

influenţa, cât şi „anxietatea influenţei”, abilitatea de a tempera presiunea modelului, intervenţia 

novatoare a creatorului care modifică obiectul fascinaţiei şi anxietăţii sale.  

Corespondenţele dintre creaţia eminesciană şi cea a poetului interbelic, de orientare modernă 

(expresionistă), sunt justificabile, sub aspectul continuităţii sistemice/canonice, şi prin perpetuarea 

                                                           
1 Harold Bloom. Canonul Occidental. Cărţile şi şcoala epocilor. Bucuresti: Univers, 1998, p. 11. 
2 Harold Bloom. Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei. Piteşti: Paralela 45, 2008, pp. 60-62. 
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unei sensibilităţi romantice, în termenii lui Paul Cornea, ca „romanticitate”, care „acţionează subteran, 

subîntinde manifestări din cele mai felurite, de la simbolism la expresionism şi de la suprarealism la 

existenţialism”
1
. Actualizând cele două direcţii ale modernităţii, delimitate de Gianni Vattimo în 

Sfârşitul modernităţii. Nihilism şi hermeneutică în cultura postmodernă (una a „filonului 

existenţialist”, care surprinde procesul de decădere a unei valori, umanitatea”; şi a doua, „în sens larg 

expresionistă”, în care criza „se configurează nu atât ca o ameninţare, cât ca o provocare”, aducând o 

„expresie a «spiritualului»”
2
), constatăm că, spre deosebire de George Bacovia, care ilustrează „filonul 

existenţialist” al modernităţii, poezia lui împlinind antitetic modelul eminescian şi fiind, cu 

preponderenţă, una a alienării fiinţei, Lucian Blaga adoptă perspectiva ontologică a modernităţii 

„expresioniste”, or, poetul modern, care nu poate ignora crizele cu care se confruntă, e în drept să 

aleagă între adâncirea nevrozelor şi a spiritul dramatic (cum s-a întâmplat la Bacovia), sau 

(re)descoperirea transcendentului şi a tragicului (în cazul Blaga).  

Preferinţa pentru „filonul expresionist” al modernităţii, care reînvie tragicul (prezent şi în opera 

eminesciană), şi numeroasele corespondenţe sufleteşti cu romantismul, ca „forma mentis”, 

argumentată de poetul interbelic prin disticţia între „vârsta interioară” a creatorilor de cultură şi „vârsta 

adoptivă” a fiecărei epoci
3
, îl orientează pe Blaga spre Eminescu, poetul care a resimţit, el însuşi, 

incongruenţa dintre vârste, „adoptând”, în primă fază a creaţiei, „modelul cosmologic platonician”, în 

virtutea adecvării lui la sensibilitatea şi gândirea mitic-metafizică, iar, ulterior, „modelul cosmologic 

kantian”, care înseamnă, efectiv, acceptarea unei noi vârste, a modernităţii, marcată de ruptură, 

alteritate, criză gnoseologică/ontologică. 

Privită în ansamblu, opera celor doi scriitori pune în evidenţă un traseu asemănător de evoluţie, 

fapt ce sugerează că rescrierea blagiană a eminescianismului se realizează prin „apophrades” (sau 

„reîntoarcerea morţilor”), mişcare revizionistă care, după Bloom, creează impresia „de revenire a 

precursorului”, oferind senzaţia că „poetul urmaş ar fi scris el însuşi opera definitorie a  înaintaşului”
4
. 

Elementele eminescianismului sunt însă transfigurate în asemenea măsură de viziunea înnoitoare a 

creatorului modern, încât transcend definitiv vechiul context cultural, certificând intuiţia blagiană că 

„niciodată o doctrină nu renaşte fără a fi adaptată la liniile noului stil de viaţă în care renaşte. Un stil 

acceptă în alcătuirea sa elemente ale trecutului numai după ce şi le-a asimilat. Prin procesul de 

asimilare, vechea doctrină devine, de fapt, o nouă doctrină”
5
. Afirmaţia este în consens şi cu explicaţia 

bloomiană a conceptului de „apophrades”: „Morţii cei puternici se reîntorc, dar în culorile noastre şi 

vorbesc cu vocile noastre...”
6
.    

În prima etapă a creaţiei blagiene se proiectează avântul ascensional al unui eul stihial (amintind 

de statutul similidemiurgic al eului eminescian subsumat „modelului cosmologic platonician”), aflat în 

armonie cu universul, cuprins de elanuri titanice şi patosul omniscienţei, identificat în ipostaza 

dionisiacă a dezmărginirii fiinţei din poemele Vreau să joc! şi Daţi-mi un trup voi munţilor: „O, 

vreau să joc, cum niciodată n-am jucat/ Să nu se simtă Dumnezeu/ în mine/ un rob în temniţă – 

încătuşat”. Contopirea totală cu lumea dezvăluie o sensibilitate tragică, prin conjugarea vitalismului cu 

perspectiva morţii (dorul care cutremură), resimţită, în spirit eminescian, ca o expresie a trăirii 

intensive a totalităţii: „ O, lume, lume! / Aş vrea să te cuprind întreagă / În piept / Dogorâtor / Să te 

topesc în sângele meu cald / Cu tot ce ai...”) (Lume). 

Viziunea e regăsită în poezia Mi-aştept amurgul (din volumul Paşii profetului), care prezintă 

afinităţi cu eminesciana Mai am un singur dor, sugerând aşteptarea infiorată a amurgului/morţii, cu 

misterul şi revelaţiile lui inerente. Nostalgia rearmonizării se realizează, în poeziile din acest ciclu, 

printr-o abandonare somnului/visării, care mediază regăsirea rădăcinilor ancestrale: a archaeului, în 

termeni eminescieni, şi a „copilăriei îndepărtate” a începuturilor la Blaga. Ca şi la Eminescu, se atestă 

predilecţia pentru timpul mitic, arhaic („lume ce gândea în basme şi vorbea în poezii” la Eminescu, şi 

„eră prea fierbinte”, la Blaga, echivalentă, în cadrul viziunii sale poetice de tip mitic, cu vârsta de aur 

din vechile mitologii: „Aşteptăm să vedem prin columne de aur/ Evul de foc cu steaguri păşind,/ şi 

fiicele noastre ieşind/ să pună pe frunţile porţilor laur” (La curţile dorului); precum şi nostalgia 

                                                           
1 Paul Cornea. Delimitări şi ipoteze. Iaşi: Polirom, 2008, p. 112. 
2 Gianni Vattimo. Sfârşitul modernităţii – Nihilism şi hermeneutică în cultura postmodernă. Constanţa: Pontica, 1993, p. 38. 
3 Lucian Blaga. Opere 9. Trilogia culturii. Bucureşti: Minerva, 1985, p. 346. 
4 Harold Bloom. Anxietatea influenţei, op. cit., p. 62. 
5 Lucian Blaga. Feţele unui veac, op. cit., p. 111. 
6 Harold Bloom. Anxietatea influenţei, op. cit., p. 189. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

477 

 

spaţiului paradisiac al copilăriei, păstrând legile naturii şi ale firii, asociat (ca şi în textele eminesciene 

O, rămâi..., Fiind băiet, păduri cutreieram) cu toposul iniţiatic al pădurii: „Numai sângele meu strigă 

prin păduri/ după îndepărtata-i copilărie,/ ca un cerb bătrân/ după ciuta lui pierdută în moarte”. În 

spirit eminescian, pădurea, din opera lui Blaga, comunică direct cu mitul şi basmul: „Frunzare se 

boltesc adânci/ peste o-ntreagă poveste”, marcând o etapă existenţială dominată de magia 

necunoscutului şi oferind şansa unei iniţieri magico-mitice în tainele lumii, inaccesibilă ulterior.  

Şi viziunea asupra iubirii este consubstanţială în această etapă, dragostea fiind o modalitate de 

refacere a întregului fiinţei şi de accedere la primordial. Vitalitatea şi plenitudinea existenţială generată 

de eros (din Ondina, Sara pe deal ş.a.), disiminarea substanţei divine în făptura iubitei („În tine vede-

se că e în ceruri un Dumnezeu”), rearmonizarea fiinţei prin găsirea jumătăţii („o sor”, „să-mi fie 

gemene”) sunt constante eminesciene redimensionate în creaţia blagiană, unde iubirea păstrează 

statutul de sentiment ontologic, iar femeia reprezintă o esenţă primordială a lumii. În spiritul 

precursorului, eul blagian râvneşte descoperirea idealului feminin într-un spaţiu mitic, de basm (la 

Eminescu: „Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este, / Lume ce gândea în basme şi vorbea în 

poezii”; la Blaga: „Am căutat-o prin geografia răsăritenelor şi apusenelor / basme”). 

Cea de-a doua etapă a creaţiei blagiene reflectă ruptura existenţială, prin pierderea reperelor 

sacralităţii şi instaurarea unei bariere ontologice, limite metafizice, impuse din afară prin „censura 

transcendentă” (teoretizată de Blaga în plan filozofic): „Ştiu că pentru om e un păcat de moarte să se 

depărteze de Dumnezeu, dar... dar... pentru Dumnezeu n-ar fi tot un păcat de moarte dacă s-ar 

depărta de om?” (Tulburarea apelor), fapt ce antrenează o singurătate sumbră într-o lume 

desacralizată şi o dezintegrare a eului, care potenţează dorul de absolut şi de transcendenţa care se 

refuză (foarte aproape de criza ontologică „kantiană”, trăită acut de Eminescu). Semnele bolii 

existenţiale sunt anunţate de volumul În marea trecere, în care se râvneşte o imposibilă stăvilire a 

timpului, cu preţul renunţării la moarte şi, implicit, la viaţă, la iubire: „Opreşte trecerea. Ştiu că unde 

nu e moarte, nu e nici iubire –, şi totuşi te rog: opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri 

destrămarea”. Ca atribut al existenţei, timpul măsoară devenirea (în sensul în care a fi înseamnă a 

deveni), echivalentă, ca şi la Eminescu, cu alunecarea spre moarte, cu „învăţarea morţii”. Astfel, 

spaima de timp echivalează cu spaima de moarte, asumată, în spirit eminescian, „cu voluptate”, ceea 

ce ne permite să vedem în Blaga un poet al laudei existenţei, sau chiar al „laudei suferinţei”
1
, cum îl 

numeşte George Gană.  

Ruptura definitivă cu transcendenţa se manifestă prin abandonarea şi condamnarea lumii la 

pieire („Dumnezeu îşi vede lumea/ parcă n-ar fi a lui./ În curând totul e împlinit”), într-o viziune 

asemănătoare celei din poemul eminescian Demonism („... să-şi petreacă Dumnezeul / Bătrân cu 

comica-ne neputinţă, / Să râdă-n tunet de deşertăciunea / Viermilor cruzi, ce s-asamăn cu el”). 

Această fisură ontologică antrenează, pe de o parte, spaima de neant: „Mamă, - nimicul – marele!/ 

Spaima de marele îmi cutremură noapte de noapte grădina”, iar, pe de alta, valorizarea neantului şi 

nostalgia stării de increat, exprimate, explicit, în poemul blagian Linişte între lucruri bătrâne: „... şi-

mi pare aşa de rău că n-am rămas/ în ţara fără de nume”, sau în dramatica întrebare din Scrisoare: 

„De ce m-ai trimis în lumină, Mamă, de ce m-ai trimis?” (amintind de viziunile nihiliste eminesciene 

din Rugăciunea unui Dac, Decebal ş.a.). 

Deşi sunt evidente semnele unei noi sensibilităţi, maladive, specifice filonului existenţialist al 

modernităţii – agonia, cufundarea în abisurile existenţei, ruptura de transcendent (atestate şi la 

Eminescu, în viziunea „bolii veacului” din Epigonii: „Simţiri reci, harfe zdrobite”; „inimi bătrâne, 

urâte; „Dumnezeul nostru: umbră”) –, atitudinea blagiană păstrează totuşi însemnele tragicului, de 

sorginte eminesciană, care echivalează cu un act de revoltă, de gândire, asumare a finitudinii, 

confruntare activă cu limita, or, „tragicul trebuie căutat în întâlnirea unei fiinţe conştiente finite cu 

propria sa finitudine percepută ca limită”
2
.  

Desacralizarea transcendenţei sau proiectarea unei „transcendenţe goale”
3
, în termenii lui Hugo 

Friedrich, afirmată în versuri precum: „O durere  totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă/ 

Dumnezeule, dar ce era să fac?/ Când eram copil mă jucam cu tine/ şi-n închipuire te desfăceam cum 

desfaci o jucărie./ Apoi sălbăticia mi-a crescut,/ cântările mi-au pierit,/ şi fără să-mi fi fost vreodată 

                                                           
1 George Gană. Opera literară a lui Lucian Blaga. Bucureşti: Minerva, 1976, pp. 291-292. 
2 Gabriel Liiceanu. Tragicul. O fenomenologie a limitei şi depăşirii. Ediţia a II-a. Bucureşti: Humanitas, 1993, p. 49. 
3 Hugo Friedrich. Structura liricii moderne. Bucureşti: Univers, 1998, p. 12. 
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aproape/ te-am pierdut pentru totdeauna/ în ţărână, în foc, în văzduh şi pe ape”, nu echivalează cu o 

îndepărtare de divin, ci cu manifestarea naturii divin-demonice a fiinţei umane, despre care vorbeşte 

Blaga. Demonismul, care caracterizează, deopotrivă, atitudinile eminesciene şi blagiene, nu se mai 

asociază maleficului, ca în etica creştină, ci manifestă afinităţi cu demonicul de tradiţie goetheană („o 

putere magică, un duh pozitiv al creaţiei, al productivităţii, al faptei”), pe care scriitorii români îl 

reconstituie, atribuindu-i un spectru larg de semnificaţii: natură duală, expresie a contrariilor, 

intermediar între cer şi pământ, inadaptare, dilemă, sfidare a limitei, răzvrătire împotriva limitării 

fiinţei umane, şi, implicit, împotriva divinităţii egoiste, măreţie chiar şi în înfrângere etc.  

În opera celor doi autori, demonismul (ca atitudine existenţială) transcrie trăirea acută a 

conştiinţei tragicului, generată de excluderea omului din marea existenţă universală, care îl privează de 

semnificaţie ontologică; dar şi nostalgia refacerii rupturii cu transcendenţa, printr-un accentuat spririt 

interogativ. Astfel, demonismul se manifestă prin gândire şi nelinişte metafizică în faţa 

necunoscutului, prin tentarea permanentă a limitei, fapt care nu e lipsit de măreţie şi tragism. Forma 

supremă a revoltei demonice este imprecaţia aducătoare de moarte (autoblestemul din eminesciana 

Rugăciunea unui dac şi Ultimul cuvânt al lui Blaga), care înseamnă, efectiv, un blestem la adresa 

Demiurgului, or, implorarea morţii de către creaturi echivalează cu negarea creatorului: „Arendaş al 

stelelor/ străvechile zodii/ mi le-am pierdut./ Viaţa cu sânge şi cu poveşti/ din mâni mi-a scăpat./ Cine 

mă-ndeamnă pe apă?/ Cine mă trece prin foc?/ De paseri cine mă apără?// Drumuri m-au alungat./ 

De nicăieri pământul nu m-a chemat./ Sunt blestemat!// Cu cânele şi cu săgeţile ce mi-au rămas/ mă-

ngrop./ La rădăcinile tale mă-ngrop,/ Dumnezeule, pom blestemat”. „Poezii ale tristeţii metafizice”, 

care sunt în esenţă poezii ale „singurătăţii în univers”
1
, cele două texte trădează un ultim efort disperat 

de refacere a dialogului cu transendenţa prin moarte, ca expresie a tragicului existenţial.  

Ultima etapă din creaţia blagiană (Nebănuitele trepte, 1943) relevă încearcarea de recuperare a 

legăturilor cu absolutul, marcând regenerarea sub semnul sacrului, ca modalitate de a se sustrage 

dorului de transcendenţă, corespunzătoare asumării interiorizate, senine, a tragicului şi ironiei, ca 

modalităţi eminesciene de depăşire a rupturii ontologice. Identitatea sinelui la care aspiră ambii poeţi 

echivalează cu o repliere, coborâre în propria interioritate, în sensul dat de Novalis („anabasis” şi 

„catabasis” „în afară” şi „înlăuntru”). Funcţia de mediere este asigurată de oniric (somnul/visul), prin 

redimensionarea timpului, evitarea „marii treceri”, evadarea în „spaţii compensative” (Ioana Petrescu), 

accederea la primordial, la rădăcinile autentice ale fiinţei. Printre formele pe care le ia operaţia de 

cunoaştere-interiorizare este ascensiunea (urcarea muntelui, ca în Povestea magului călător în stele a 

lui Eminescu sau Muntele vrăjit al lui Blaga); şi descinderea (în peşteră, grotă, ca spaţii ale 

regresiunii). Blaga operează, astfel, ca şi Eminescu, o dublă valorizare simbolică a muntelui: axis 

mundi, în plan ascensional (vârful muntelui, piscul) şi descendent (peştera, grota), sugerând accederea 

la o stare încremenită, de dinaintea genezei: drumul spre munte e o „poartă” şi o „punte” spre un tărâm 

magic: „Intru în munte. O poartă de piatră/ încet s-a închis”); iar intrarea în peşteră echivalează cu o 

ieşire din timp şi accesul la primordial, aşa cum desprindem din nuvela eminesciană Cezara sau poezia 

blagiană Peştera: „Peşteră, peşteră! / Mi-ai îmblânzit iernile şi mi-ai dospit trecutul / sub ocrotirea ta 

/ Unde-mi sunt amintirile rănite/ pe care mi le-ai mângâiat până la uitare?/ Dă-mi-le, să fiu din nou 

răzvrătitul!”.  

Fără a anula sentimentul „tristeţii metafizice”, această etapă a creaţiei blagiene marchează, în 

spirit eminescian, reconcilierea cu sine, prin (re)descoperirea purităţii inefabile a cântecului/poeziei, ca 

expresie a naturii creatoare, superioare, a eului. Obţinând conştiinţa tragică a imposibilităţii accesului 

la starea arhaică, neproblematică a omului, şi la Logosul primordial/creator, eul blagian, în 

descendenţa celui eminescian, concepe posibilitatea de manifestare a revelaţiei divine în existenţa 

reală prin modalităţi compensative (creaţia şi iubirea) ca elemente constitutive ale modului ontologic 

uman, mântuindu-l de neliniştile existenţei: „Cu toată creatura/ mi-am ridicat în vânturi rănile/ şi-am 

aşteptat: oh, nicio minune nu se-mplineşte. / Nu se-mplineşte, nu se-mplineşte!/ Şi totuşi cu cuvinte 

simple ca ale noastre / s-au făcut lumea, stihiile, ziua şi focul./ Cu picioare ca ale noastre/ Isus a 

umblat pe ape”. 

Asistăm, astfel, prin opera blagiană, la un tip specific de revizionism în raport cu modelul 

eminescian, care nu „sărăceşte” nici creaţia precursorului, nici pe cea a „poetului-fiu.  Este un tip de 

                                                           
1 George Gană, op. cit., pp. 275, 283. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

479 

 

influenţă în dublu sens, între creaţiile acestor scriitori realizeazându-se un transfer de semnificaţii care 

le face să se îmbogăţească reciproc, făcând posibilă lectura lui Blaga prin Eminescu, iar a lui 

Eminescu prin Blaga.  
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Abstract: This article is about online journalism and cultural blogs. Blogging, and cultural 

blogs, has profoundly influenced not only society, communication, the nature of the internet today, but 

also the modern thinking. Digital journalism, also known as online journalism is a contemporary form 

of media. Art Journalism it expands in online media, in blogs that promote intensive culture, in sites 

wich presenting the cultural events. 

 

Păşirea în era informaţională a favorizat evoluţia şi în domeniul mediatic. Trecerea de la presa 

tipărită la presa online, a făcut ca produsul mediatic să fie mai accesibil pentru publicul larg, datorită 

altui canal de distribuire, pe de altă parte, a sporit viteza circuitului informaţional. “Dezvoltarea rapidă 

a tehnologiei informaţiei în ultimii ani a avut un impact crescând asupra societăţii şi a economiei 

globale, aducând în prim- plan schimbări fundamentale ale modelelor de producţie şi distribuţie....”
1
 

Societatea de astăzi este marcată de extinderea comunicării de masă, comunicării mediatice şi de 

globalizarea pieţilor, iar internetul devine un suport incontestabil pentru inovaţie. 

Noua evoluţie tehnologico-informaţională a privilegiat mass-media să ocupe un loc de frunte: E- 

cultură, E- guvernare, E- sănatate, această trecere în spaţiul virtual, a atras şi media, de la 

jurnalismul tradiţional, la cel online, „Internetul a revoluționat viața persoanelor și a lansat o cursă 

nouă jurnalismului tradițional”
2
  

Într-adevăr, în condițiile actuale, profesia de jurnalist se află sub influenţa mai multor factori, 

printre acestea se numără: tehnologizarea, creșterea eficienței furnizării informațiilor, diversificarea 

canalelor, precum și versatilitatea informațiilor care apar în platformele digitale. În consecință, se 

produce schimbarea limbajului, stilului, cât şi formelor, metodelor de colectare și de transfer a 

informațiilor. Aceasta și actualizează necesitatea unor cunoştinţe teoretice, științifice  profunde a 

câmpului mediatic online. Dovadă este şi “evenimentele și fenomenele au început să devină din ce în 

ce mai diverse, iar necesitatea de a ajunge cât mai repede la urechile oamenilor a lăsat printul în 

urmă.”
3
  

Actualmente, acest nou tip de jurnalism, bazat pe parametrii de utilizare a Internetului, câştigă 

teren. Aşa-numitul jurmalism interactiv oferă posibilitatea unui feedback, ceea ce pune în valoare şi 

opinia publicului. Acesta a câştigat impetuozitate şi prestigiu tocmai datorită faptului că a trecut peste 

o serie de reguli ale jurnalismului tradiţional. “Jurnalismul on-line este definit ca fiind o formă de 

presă produsă pentru World Wide Web. Internetul nu este totuşi singurul destinatar al acestui tip de 

jurnalism, el fiind pliabil şi altor suporturi.
4
 Această forma de jurnalism implică un set de acţiuni 

specifice de documentare şi colectare a informaţiei (atât prin metodele tradiționale, cât şi folosind 

calculatorul şi internetul), dar şi structurarea, editare, redactarea, machetare lor după cerințele mediului 

şi adaptarea la designul publicaţiei online. 

Blogosfera însumează totalitatea blogurilor (o varietate de jurnale online) şi autorilor de bloguri, 

prin urmare, blogul poate fi definit ca un jurnal online creat de un individ, sau un grup de persoane, cu 

scopul de a posta articole generaliste sau specializate, fiind afişate în ordinea cronologică inversă. 

                                                           
1  Premise ale trecerii la societatea informational. Disponibil: http://revistaie.ase.ro/content/16/stoica.pdf  (accesat 20.04.2016) 
2 Gorman L., Mclean D. Media e società nel mondo contemporaneo. Una introduzione storica. Bologna, 2005. p.12. 
3 O idee simplă despre jurnalism şi online Disponibil: www. ghidjurnalism.ro/category/online-journalism. (accesat 13.05.2016) 
4 Voinea Mariana. Ibidem 

http://revistaie.ase.ro/content/16/stoica.pdf
http://www.ghidjurnalism.ro/o-idee-simpla-despre-jurnalism-si-online
http://www.ghidjurnalism.ro/category/online-journalism
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Blogul este o oportunitate plauzibilă pentru exprimarea gândurilor personale, împărtăşirea emoţiilor de 

călătorie, abordarea unor evenimente, aventuri; permiţând utilizatorilor de internet să acceseze rapid şi 

simplu materialele. “Blog-ul este o pagină pe internet, construită pe o platformă gratuită, cu un format 

standard, pe care informaţiile sunt afişate în ordine invers cronologică, în general întreţinută şi scrisă 

de o singură persoană, pe care se poate găsi cea mai largă gamă de informaţii (de la ştiri de actualitate 

şi de interes general, până la pasiunile autorului, sau bârfe şi opinii pe marginea subiectelor actuale) şi 

unde vizitatorii pot interacţiona extrem de simplu prin comentarii.”
1
  

Blogurile culturale, aceasta categorie însumează toate acele bloguri care prezintă informaţii cu 

caracter cultural: literatură, muzică, arhitectură, pictură, sculptură, fotografie, modă, lifestyle, monden, 

divertisment, etc. 

Blogosfera din Republica Moldova este într-un curs de iniţiere. Cojocari Vitalie susţinea într-un 

articol publicat pe blogul său că “Blogosfera din Republica Moldova e cât un blog mediocru 

românesc.” 
2
 În alte țări, această temă este analizată de foarte mult timp, există studii ştiinţifice, 

statistici, de exemplu, în România, există o mulțime de lucrări bazate pe analiza blogosferei românești, 

primul top al blogurilor fiind realizată încă în anul 2005. Aceste analize oferă informații precum: 

numărul de bloguri, vîrsta publicului, tematica, numărul accesărilor. Deși era digitală ia amploare, iar  

lumea virtuală se extinde pe tot mai mult teren, noile media, sunt încă o provocare, o dominantă 

necunoscută pentru întregul public basarabean. Dacă blogosfera europeană înregistrează creșteri, 

numărul basarbenilor care se hotărăsc să creeze un blog, este cu mult mai mic. Factorii care 

influențează ca blogosfera moldovenească să fie mai săracă și mai precară în comparație cu alte state 

din occident sunt: 

 Inhibarea- individul manifestă o stare de inhibiţie, de retragere în nişă, având un tip de 

mentalitate standard, fiind rezervat și reținut în a-şi exprima propriile idei și gînduri.  

 Lipsa de timp- pentru a avea un număr acrescent de cititori este nevoie să fii activ, iar activ 

pe blog înseamnă a posta de 3 ori, cel puțin pe săptămînă, ceea ce presupune desigur, timp.  

 Lipsa de interes 

 Ignoranţa- individul evocă stare de pasivitate, ignoranţă şi indiferenţă vis-à-vis de un anumit 

blog/ bloguri.  

 Lipsa credibilităţii- credibilitatea este o condiţie psihologică a gradului de crezare, care este 

încă unul redus faţă de blogosferă în Republica Moldova.  

Cu toate acestea, blogosfera din Republica Moldova se bucură de înflorire şi dezvoltare 

continuă.  În 2012, revista Vip Magazin elaborează topul celor mai influenţii 55 de bloggeri.
3
 Chiar 

dacă domeniul cultural se clasează pe o poziţie mai joasă decât domeniul politic, social, sfere precum :  

lifestyle, beauty, fashion, culinărie, turism, divertisment căștigă din ce în ce mai mult spațiu în lumea 

virtuală. Cîteva dintre cele mai citite bloguri cu tentă culturală din Republica Moldova sunt: 

 http://ana.ciorici.com - blog despre modă, frumusețe, călătorii și maternitate. Un blog cu 

orientare mai mult spre modă, creat în anul 2011.  

 http://alobebe.md   -maternitate, stil de viață, educație, societate. Diana Guja 

 http://anairina.com -maternitate, viața de familie, copii, călătorii . Ana-Irina Petrea 

 https://savatie.wordpress.com -religie, societate, literatură. Începând cu anul 2008, pagina 

ieromonahului Savatie Baştovoi a adunat peste 1 milion 800.000 de vizualizări. 

 http://doinacernavca.eu - blog cu reţete de suflet pentru lecturi, filme şi despre tot ce simte, 

trăieşte şi face Doina Cernavca, cea care este şi fondatoarea „Clubului Nostru”. 

 http://www.thegoldendiamonds.com - primul fashion blog de la noi îi aparţine Doinei Ciobanu 

care a reuşit, în 6 ani, să devină un blogger de referinţă din Moldova, cu răsunet în Occident. 

 http://sergiu.turcanu.net/ - blog despre călătorii şi fotografie. Conform metrica.md, la 

capitolul bloguri personale, în 2011 Sergiu Ţurcanu reuşeşte să adune câte 7000 vizualirări/ 

lunar. 

                                                           
1 Noua difiniţie a blogului. Disponibil: http://clickio.ro/2009/06/blogging/noua-definitie-a-blogului-2009-vara/ (accesat 17.05.16) 
2 Blogosfera din Republica Moldova . Disponibil: http://cojocari.blogspot.md/2008/10/blogosfera-din-republica-moldova-cat-un.html 
(accesat 01.06.16) 
3  55 cei mai influenţi bloggeri. Disponibil: 

http://www.vipmagazin.md/proiect/55_cei_mai_influen%C5%A3i_bloggeri_din_Moldova/ (accesat 01.06.2016) 

http://ana.ciorici.com/
http://alobebe.md/
http://anairina.com/
https://savatie.wordpress.com/
http://doinacernavca.eu/
http://www.thegoldendiamonds.com/
http://sergiu.turcanu.net/
http://clickio.ro/2009/06/blogging/noua-definitie-a-blogului-2009-vara/
http://cojocari.blogspot.md/2008/10/blogosfera-din-republica-moldova-cat-un.html
http://www.vipmagazin.md/proiect/55_cei_mai_influen%C5%A3i_bloggeri_din_Moldova/
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 http://travelblog.md/ - blog despre călătorii întreţinut de către Viorica Ataman. 

Printre blogurile culturale pe care le-am cercetat, găsim bloguri foarte puțin cunoscute care 

abordează domeniul literaturii, turismului, lifestyle. Alte tipuri de artă precum : pictura, teatrul, muzica 

etc. sunt lăsate în umbră.  În România, spre deosebire de Republica Moldova, bloggerii nu sunt doar 

amatori și admiratori a fenomenul cultural, ci oameni care interacționează direct cu acest domeniu: 

scriitori, poeţi, oameni de teatru, pictori, fotografi etc.   

În urma unei analize a problematicii şi limbajului realizată în perioada: 01 februarie 2016-01 

martie 2016, a blogosferei culturale din Republica Moldova, pot constata: 

 Nu am depistat niciun blog care ar aborda în ansamblu tematica dansului popular, portului 

tradițional, origami, meșteșugului, etc.  

 Un alt fenomen pe care l-am sesizat este faptul că cultura îşi pierde echilibru, deplasându-se 

spre divertisment. Libertatea şi superficialitatea oferită, uneori, de mediul online constituie 

focar de probleme care ajung să cauzeze încălcări sau sancţionări ale eticii profesionale. 

“Misiunea jurnalismului este să pună în circuit o informare exactă şi utilă, iar misiunea 

divertismentului- o distracţie plăcută şi interesantă. Divertismentul mediatic deloc nu poate fi 

neglijat, însă este inadmisibil ca aceasta să substituie sau să vulgarizeze informaţia veritabilă”
1
 

Aşadar, divertismentul nu trebuie să alunece în presa galbenă, iar textele jurnalistice online, nu 

trebuie să aibă ca bază factuală senzaţia, bârfa şi zvonul. 

 Publicitatea. În ultimul timp tot mai mulți bloggeri cad pradă publicității, pentru că aceasta 

este o sursă de venit suplimentară. Publicitatea pe bloguri, a devenit şi o populară metodă de 

link building pentru optimizarea indexării în motoarele de căutare. 

 Neglijarea regulilor gramaticale.  

Voi încerca să creionez câteva soluţii pentru îmbunătăţirea blogosferei culturale autohtone: 

 Creșterea numărului de bloguri culturale; concurenţa ar stimula profesionalism şi calitate. 

 Blogosfera culturală să cuprindă toate sferele culturii : de la artele  vizuale, până la cele 

interpretative. 

 Asumarea responsabilității bloggerilor față de cititori prin veridicitatea şi obiectivitatea 

materialelor. 

 Evitarea excesului de publicitate. 

În concluzie, jurnalismul cultural online nu a reuşit să pună în pericol media tradiţională, aşa 

cum se presupunea la începutul anilor 2000, aceasta, încearcă să se afișeze și el, ca o formă nouă a 

jurnalismului cultural propriu-zis, fiind mai curând unul de semnalare și informare a publicului cu 

muzica, poezia, teatru, dans şi evenimentele ce se produs în spaţiu public autohton, aşa-numit, un 

“frate mai mic al jurnalismului cultural”. În Republica Moldova, prezența autentică a jurnalismul 

cultural online este relativ mică, motivul pentru care acest câmp media nu este exploatat îl reprezintă 

publicul îngust. În ultimii ani blogurile din Republica Moldova sunt tot mai multe, iar temele și 

subiectele abordate – din ce în ce mai vaste. Blogcultura autohtonă urmează să treacă print-un şir de 

metamorfoze, în cautare noilor forme de exprimare, de promovare. Alături de Blogovâţ, vor apărea şi 

alte iniţiative a bloggerilor din Republica Moldova, care vor avea drept scop promovarea şi 

consolidarea bloggingului în spaţiul moldav, coagularea şi extinderea comunităţii bloggerilor din 

Moldova şi crearea unui câmp alternativ de exprimare, dialog şi colaborare. 

 

 
 

ROLUL PERSPECTIVEI ÎN ORIENTAREA INTERPRETĂRII TEXTULUI 

        

                                                                      ŢAU Elena, doctor, conferenţiar universitar, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: Contemporary theories oriented towards a systemic approach of the discourse insist 

that the reader is referred to the codes of work being built in the text by the author as a third party 

included or excluded, hence its importance in communication and achieving artistic and literary 

                                                           
1 Stepanov G. Introducere în studiu jurnalismului. Chişinău: CEP USM, 2010. p.181. 

http://travelblog.md/
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world. Numerous authors of notoriety such as U. Eco, M. Corti, A. Compagnon, P. Cornea, H. R. 

Jauss, and others, concentrate themselves on interpretative cooperation of the receiver with the text. 

They assert that the reader, initiated with the rules of the game proposed by writing and being guided 

by its structures, gets involved in the interpretation of the content. At the same time most of these 

authors disregard unduly the fact that acts of understanding and interpretation are triggered and 

largely directed by the narrative perspectives which also belong to the codes of the work. W. Iser, an 

important representative of reception aesthetics, tries to cover this methodological emptiness. In his 

work Act of Reading (1976) he, on the assumption that the text has a perspective construction, 

highlights the impact that the perspectives claim on comprehensive and interpretative activity of the 

reader.  However, Iser does not fully elucidate the role of perspective in the interpretation of the text. 

             

Abordările operei în cheie modernă relevă neabătut rolul fundamental al receptorului în ceea ce 

priveşte funcţionarea text-discursului ca model de model de comunicare literar-artistică.                                                                                                                                                                                                   

În descendenţa lui Henry James, creatorul şi teoreticianul romanului modern, se susţine frecvent că 

cititorul este prevăzut de codurile scrierii, fiind zămislit de autor ca ,,terţ“ inclus sau exlus. Bunăoară, 

Wayne C. Booth, în lucrarea sa de referinţă Retorica romanului (1961), subscrie întru totul la 

afirmaţiile tânărului Henry James cum că scriitorul îşi creează «cititorul aproape în aceeaşi măsură în 

care îşi creează personajele» şi că în cazul «Când îl creează strâmb, adică atunci când îl face 

indiferent, cititorul nu lucrează iar scriitorul o duce greu. Când îl creează bine, când îi stârneşte deci 

interesul, cititorul face atunci chiar jumătate din treabă»
1
, adică acesta, reacţionând în conformitate cu 

intenţiile retorice şi estetice auctoriale, se manifestă nu numai ca obiect perlocutoriu, ci şi ca subiect 

activ al interpretării textului receptat. 

Teza respectivă este una de reper în tratatele semioticianului Umberto Eco (Tratat de semiotică 

generală, 1975; Lector in fabula, 1979; Limitele interpretării, 1990; Kant şi ornitorincul, 1997; De la 

arbore spre labirint, 2007). În Introducere la Lector in fabula, acesta, revizuindu-şi metodele 

structurale aplicate în prima ediţie a studiului său Opera deschisă (1962), din motiv că ,,Intervenţia 

interpretativă a destinatarului era pusă în umbră” sau chiar ,,era eliminată în mod hotărât, ca impuritate 

metodologică”
2
 , subliniază legitimitatea unor asemenea ,,intervenţii”, dat fiind faptul că cititorul face 

parte din schema generativă construită de autor. Pentru că un text, fiind, în termenii lui, ,,întreţesut cu 

spaţii albe, cu intervale de umplut”
3
 [5, iar, în termenii altor exegeţi, fiind întreţesut din ,,spus” şi 

,,non-spus” (Oswald Ducrot), din ,,rostit” şi ,,non-rostit” (Laurent Jenny), se dovedeşte a fi ,,un 

mecanism leneş (sau economic), care trăieşte din plusvaloarea de sens introdusă în el de destinatar”
4
. 

Mai exact, precizează Umberto Eco altundeva, ,,un text e o maşină leneşă care apelează la cititor ca să 

facă o parte din munca ei”
5
. Neîndoielnic, o atare construcţie elaborată de autor ,,îşi postulează 

propriul destinatar drept condiţie indispensabilă nu numai a propriei capacităţi de comunicare 

concretă, dar şi a propriei potenţialităţi de semnificare”
6
. Or, acest receptor, numit de Eco ,,Model” 

(corspunzând în esenţă cititorului ,,ideal” al lui Iser sau ,,arhi-lectorului” lui Riffaterre), este conceput 

ca un ,,operator”, care, reactualizând opera în ansamblu, îşi foloseşte intens competenţele lingvistice şi 

enciclopedice la descifrarea codurilor şi a structurilor imaginarului, la degajarea, înţelegerea şi 

interpretarea conţinutului performat. Astfel, în majoritatea exegezelor sale de orientare semiotică, 

Umberto Eco se concentrează, pe linia lui Charles Peirce, asupra caracterului pragmatic al 

mecanismelor semiozei nelimitate, pe care un interpret le activează pornind de la logica întregului 

literar, de la anumite elemente ale acestuia, definite ca ,,interpretanţi”, susceptibile să direcţioneze 

lectura, şi pe care în acelaşi timp el le dezvoltă, conjectural, prin operaţii de inferenţă, adică de 

deducere din înlănţuirea enunţurilor a unor judecăţi/concluzii proprii, având caracter ipotetic. În 

contextul dat, Umberto Eco apreciază pertinent inferenţele operate de cititor drept nişte variante de 

text create de acesta, care, grefate pe textul autoricesc, stimulează deschiderile spre lecturi 

plurivalente, iar implicit orientează şi catalizează interpretările. 

                                                           
1 Cf. Wayne C. Booth. Retorica romanului. Trad. de Alina Clej şi Ştefan Stoenescu. Bucureşti: Univers, 1976, p. 79.  
2 Umberto Eco. Lector in fabula. Cooperarea interpretativă în textele narative. Trad. de  Marina Spalas şi Cornel Mihai Ionescu. Bucureşti: 

Univers, 1991, p.26. 
3 Idem, p. 82. 
4 Idem, p. 83. 
5 Umberto Eco. Şase plimbări prin pădurea narativă. Trad. de Ştefania Mincu. Constanţa: Pontica, 1997, p. 67. 
6 Umberto Eco. Lector in fabula. Bucureşti: Univers,1991, p. 83. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

483 

 

De o judiocizitate incontestabilă, conceptul lui Umberto Eco despre cooperarea lectorului cu 

,,fabula” se dovedeşte totuşi a fi incomplet, deoarece, practic în toate studiile sale, în care e atinsă 

problema lecturii/interpretării, exegetul trece lejer peste faptul că perspectiva asumată convenţional de 

mediator (naratorul sau personajul-reflector în proză, eul liric în poezie), prin care acesta filtrează 

faptele actualizate, are o implicare de netăgăduit în orientarea percepţiei, în determinarea inferenţelor, 

în producerea semnificaţiilor, iar, în consecinţă, ea exercită un impact uşor sesizabil asupra actelor de 

receptare şi interpretare a textului. 

În aceeaşi tradiţie a semioticii italiene, Maria Corti privilegiază cercetarea relaţiei destinatar-

operă într-un cadru semiologic, întrucât acesta ar fi, în convingerea ei, singurul ,,pertinent”, 

apropiindu-se simţitor de Umberto Eco, mai cu seamă în demersurile sale pentru înţelegerea lecturilor 

ca act polisemic de multiplicare a textului auctorial. Or, în spiritul lui Eco, ea postulează: ,,Fiecărui 

text i se suprapune o rezervă incalculabilă de decodificări sau destructurări, cum am zice, orice text e o 

mulţime de texte, întrucât complexitatea polisemică prin natura ei împiedică lecturile ce se repetă”
1
,  

de unde ,,formarea unei concepţii a lecturilor ca variante a unei invariante de bază, care este textul”
2
. 

Notabil e faptul că se încearcă a se pune în corespundere dinamica textului cu cea a lecturii. Privit 

dinspre autor, textul ca ,,orice tip de comunicare individuală, şi deci în cel mai înalt grad comunicarea 

artistică, este redarea unui proces care în punctul de pornire e de sinteză, întrucât este întâi 

autocomunicare (sistem EU-EU), apoi comunicare de transmis (sistem EU-EL)”
3
. Privit însă dinspre 

orizontul de receptare, textul atestă procese diferite, dar incontestabil corelative, căci ,,destinatarul 

trebuie neapărat să pornească de la un proces de analiză, adică de la destructurarea parţială sau totală 

pentru a se apropia în limitele posibilului de construcţia sintetică a mesajului, care se explică ca o 

tensiune structurală”
4
. Care sunt însă resorturile ce subântind acestor procese? Care e rolul 

perspectivei în orientarea şi catalizarea lor? Cu regret, cercetătoarea nu-şi propune să intre în detalii, 

preferând să rămână la nivelul generalităţilor. Astfel că, scenariul exegetic pe care îl urmează ea, 

comparabil într-o oarecare măsură cu cel al lui Umberto Eco, este în egală măsură tributar aceluiaşi 

gol metodologic, la care ne-am referit mai sus, generat de ignorarea unei legităţi esenţiale a pactului de 

lectură, anume că cititorul, admiţând drept regulă primă de joc, în ficţiune, prezentarea de către un 

mediator a realităţii dintr-o perspectivă distinctă (egalând, de obicei, o constelaţie de puncte de 

vedere), nu poate nicidecum să facă abstracţie de această perspectivă în procesul de asimilare şi 

interpretare a textului.  

Un atare gol metodologic persistă şi în exegezele multor teoreticieni şi hermeneuţi, care, 

examinând raportul cititorului cu autorul şi opera, ignorează sau prezintă unilateral impactul 

perspectivei asupra receptării şi interpretării textului. De exemplu, Antoine Compagnon, într-o lucrare 

incitant-polemică, Demonul teoriei (1998), făcând apel la bunul simţ exegetic, încearcă să rediscute 

critic şapte concepte controversate ale teoriei literaturii, între care şi pe cele de autor, lume, cititor
5
, 

fără însă, cel puţin, a pomeni de perspectivă şi de rolul acesteia în orientarea înţelegerii/interpretării. În 

accepţia lui, o atare funcţie operaţională revine tiparului generic: ,,Genul, în calitate de cod literar, 

ansamblu de norme, de reguli ale jocului, informează cititorul despre modul în care va trebui să 

abordeze textul, şi îi asigură astfel înţelegerea”
6
. E adevărat, se poate presupune că autorul, 

considerând instanţa de discurs şi perspectiva/perspectivele nişte convenţii ce reglementează pactul de 

lectură, le include printre regulile de cod care orientează discursul. Dar chiar dacă admitem că el are în 

vedere acest fapt, este absolut dificil de acceptat că acţiunea lor s-ar reduce la informarea cititorului 

,,despre modul în care va trebui să abordeze textul” şi astfel ar favoriza înţelegerea.     

În aceeaşi ordine de idei este flagrant şi tributul lui Paul Cornea, care, întreprinzând în studiul 

său interdisciplinar Interpretare şi raţionalitate
7
 o subtilă şi amplă hermeneutică a structurilor, 

proceselor şi modalităţilor ce condiţionează interpretarea, nu înscrie printre acestea şi perspectiva. 

                                                           
1 Maria Corti. Pentru o enciclopedie a comunicării literare. Trad. de Ştefania Mincu şi George Popescu. Constanţa: Pontica, 2000, p. 64. 
2 Idem, p. 64. 
3 Idem, p. 64-65. 
4 Ibidem. 
5 Antoine Compagnon. Demonul teoriei. Literatură şi bun simţ. Trad. de Gabriel Marian şi Andrei-Paul Corescu. Cluj: Echinox, 2007, p. 53-
194. 
6 Tot acolo, p. 187. 
7Paul Cornea. Interpretare şi raţionalitate. Iaşi: Polirom, 2006.  
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De asemenea sunt flagrante şi inconsecvenţele lui Paul Ricoeur în problema dată. Examinând, în 

Eseuri de hermeneutică, ,,paradigma interpretării textuale” pe două direcţii: de la înţelegere la 

explicaţie şi, invers, de la explicaţie la înţelegere
1
, cunoscutul filozof-hermeneut schiţează un scenariu 

interpretativ în patru acte: ,,1) fixarea semnificaţiei; 2) disocierea sa de intenţia mentală a autorului; 3) 

desfăşurarea unor referinţe neostensive; 4) evantaiul universal al destinatarilor săi”
2
, între care, cum se 

poate observa, nu se regăseşte categoria perspectivei. Pe de altă parte, însă, constatând circularitatea 

parcurgerii întregului, cercetătorul conchide că, dat fiind faptul că de text ,,ne putem apropia din 

diferite părţi”, ,,reconstrucţia întregului prezintă un aspect perspectivist (s. n. – E. Ţ.), asemănător cu 

cel al percepţiei”
3
. Evident, admiţând acest adevăr, trebuie să admitem totodată că actualizarea 

lumilor, care întemeiază ,,un proces cumulativ, holistic” şi ,,deschide o pluralitate de lecturi şi de 

construcţii”
4
, este şi ea deopotrivă ,,perspectivistă”. De altfel, acest fapt îl sugerează chiar Paul 

Ricoeur când afirmă că, potrivit modelului său de interpretare textuală, ,,Înţelegerea este în întregime 

mijlocită de ansamblul procedurilor explicative pe care le precede şi le însoţeşte”
5
. Or, fără îndoială, 

din ansamblul ,,procedurilor” care mijlocesc înţelegerea şi determină caracterul paradigmatic al 

interpretării face parte şi perspectiva care orientează discursul. 

Hans Robert Jauss, întemeietorul esteticii receptării, pune un pic diferit accentele în problema 

discutată, fără însă a depăşi golul metodologic de care am pomenit mai sus. Studiind relaţia destinatar-

operă prin prisma esteticii receptării, el stabileşte că nu numai cititorul, dar şi orizontul lui de aşteptare 

este prefigurat de codurile literare plăsmuite de autor. În cursul său Istoria literară ca provocare a 

ştiinţei literare, pe care îl inaugurează în 1967 la Universitatea din Konstanz, el, pornind de la premisa 

că ,,Existenţa istorică a operei literare nu este de conceput fără participarea activă a celor cărora le este 

destinată, deoarece abia prin mijlocirea lor intră opera în continuitatea unei experienţe literare în 

mişcare, în care se desfăşoară trecerea permanentă de la simpla lectură la comprehensiunea critică”
6
, 

refuză să confunde istoria literaturii cu o ,,simplă acumulare de fapte brute”, redefinind-o drept ,,un 

proces de receptare şi creaţie estetică ce se desfăşoară odată cu actualizarea textelor literare prin 

intermediul cititorului”
7
. Din unghiul dat, cititorul (care poate fi deopotrivă consumatorul obişnuit, 

criticul sau scriitorul) se întâlneşte cu opera într-un orizont al aşteptărilor, pe care esteticianul, în acord 

cu W. D. Stempel, îl califică drept ,,o izotopie paradigmatică”, iar, în acord cu H. G. Gadamer, drept 

un sistem de referinţe, ce vizează  raportarea textului receptat:1) la poetica şi normele generice în care 

se înscrie acesta; 2) ,,la contextul experienţei anterioare”; 3) la ,,opoziţia dintre ficţiune şi realitate, 

dintre funcţiunea poetică şi cea practică a limbajului”
8
. Confruntarea acestui orizont de aşteptare 

(prevăzut de codurile operei) cu orizontul literaturii face posibilă înţelegerea graduală a mesajului şi 

chiar, în funcţie de competenţele receptorului, interpretarea lui. Schimbările de orizont, inerente în 

cazul relecturilor sau al receptărilor succesive, atrag după sine noi interpretări. Dialectica procesului 

respectiv Jauss încearcă s-o caracterizeze prin asocierea operei ,,cu o partitură, oferind la fiecare 

lectură o permanent nouă rezonanţă, pe care textul o dezvăluie din materialitatea cuvintelor şi îi 

actualizează existenţa”
9
. (Analogia în cauză, fie spus între altele, pare să-l inspire pe Nicolae 

Manolescu când acesta asociază cititul cu ,,o enormă cutie de rezonanţă, în care întâmplările trăite de 

noi se confruntă cu cele trăite sau imaginate de alţii şi în care, prin comparaţie, semnificaţiile le 

sporesc considerabil”
10

). De reţinut faptul că Jauss se mulţumeşte să consemneze în termeni foarte 

generali  mecanismul  ,,rezonanţelor” interpretative. Cum reiese din considerările lui reproduse mai 

sus, ,,partitura” interpretativă are ca suport ,,materialitatea cuvintelor”. Dar ce presupune această 

sintagmă? Se referă oare ,,materialitatea cuvintelor” şi la mecanismele punctelor de vedere , care, se 

ştie, constituie repere importante în receptarea şi interpretarea textului? Totul rămâne în ceaţă din 

simplul motiv că nicăieri, în lucrarea citată, exegetul nu-şi propune să facă lumină în această 

                                                           
1 Paul Ricoeur. De la text la acţiune. Eseuri de hermeneutică II. Trad. de Ion Pop. Cluj: Echinox,1999, p.184-197. 
2 Tot acolo, p. 186. 
3 Tot acolo, p. 188. 
4 Tot acolo, p. 188. 
5 Tot acolo, p. 197. 
6Hans Robert Jauss. Istoria literară ca provocare a ştiinţei literaturii (fragmente). Trad. de Andrei Corbea. În: Viaţa Românească, 

suplimentul Caiete critice, 1980, nr.10, p.156. 
7 Idem, p. 158. 
8 Idem, p.160. 
9 Idem, p. 157-158. 
10 Nicolae Manolescu. Lectura pe înţelesul tuturor. Braşov: Aula, 2000, p. 9. 
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chestiune. La fel şi în altă exegeză reprezentativă a sa, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, 

editată în 1977
1
, în care accentul este deplasat de pe categoria orizontului de aşteptare pe cea a 

experienţei estetice, Jauss lasă fără atenţia cuvenită rolul perspectivei în orientarea înţelegerii şi 

interpretării textului. 

Lacuna respectivă încearcă s-o acopere Wolfgang Iser, coleg de Universitate cu Hans Robert 

Jauss şi discipol al acestuia, în două lucrări consacrate problemei receptării: Cititorul implicit (1972) şi 

Actul lecturii (1976). Revendicându-se de la fenomenologia receptării a lui Roman Ingarden, exegetul 

german admite împreună cu acesta că textul oferă ,,numai diverse «intenţii schematizate» prin care 

poate fi scos la iveală obiectul operei, în timp ce adevărata ivire” a operei
2
 se produce în interacţiunea 

dintre text şi cititor, ,,de abia prin performanţa constitutivă a unei conştiinţe receptoare”
3
. Astfel stând 

lucrurile, ,,opera literară are două poluri, ce ar putea fi numiţi polul artistic şi polul estetic, cel artistic 

fiind textul creat de autor, iar cel estetic concretizarea realizată de către cititor”
4
. Cum specifică  

Wolfgang Iser, ,,concretizarea” operei în conştiinţa receptoare se datotează construcţiei perspectivice a 

textului. Anume perspectivele, care în roman, conform cercetătorului, sunt patru la număr, aparţinând 

respectiv naratorului, personajelor, acţiunii (fabulei) şi cititorului-ficţiune
5
), trimit spre un orizont 

referenţial şi, drept urmare, ,,tind să se organizeze într-un complex de referinţe, câştigându-şi prin 

aceasta caracterul de instrucţiuni”
6
, adică de indicaţii pentru receptare, de ,,centre orientative” care 

ghidează actele de sesizare, de comprehensiune şi interpretare. Instituirea sistemelor de referenţe ale 

perspectivelor este considerată, pe bună dreptate, un prim moment determinant în implicarea afectivă a 

cititorului în text: întrucât complexul de referinţe nu este ,,dat”, el ,,trebuie prin urmare imaginat”
7
, 

ceea ce presupune declanşarea unor ,,acte de imaginare, prin intermediul cărora este trezită la viaţă, 

dar şi livrată orizontului de sensuri, bogăţia raporturilor dintre perspectivele de reprezentare”
8
. Un alt 

moment determinant al receptării l-ar constitui, după Iser, faptul că cititorul, antrenat imaginativ în 

text, se mişcă în interiorul acestuia ca un ,,celălalt” identificat cu un punct de vedere itinerant
9
, care se 

va articula neabătut, prin diferenţiere şi profilare, ,,ca o triere a perspectivelor oferite de text”
10

 şi prin 

,,jocul” lor.  

Indubitabil, Wolfgang Iser, sintetizând şi dezvoltând concepţii pertinente despre relaţia autor-

text-cititor, reuşeşte să dezvăluie, în principiu argumentat, funcţiile ce-i revin perspectivei în ceea ce 

priveşte activarea mecanismelor de luare în posesie de către receptor a lumii narate şi, bineînţeles, în 

ceea ce priveşte direcţionarea actelor de interpretare a conţinutului comunicat. Totuşi, trebuie de spus, 

decantările lui teoretice  nu întotdeauna satisfac sub aspectul limpidităţii şi coerenţei. Acestea sunt 

afectate uneori de inconsecvenţe şi încurcături terminologice. De pildă, în definiţia exegetului, 

termenul ,,perspectivă” desemnează ,,faptul că dintr-un anumit unghi de vedere este vizat un anumit 

lucru. Apoi, el se referă la o formă de acces către lucrul vizat”
11

. Deci, perspectiva în accepţia dată 

priveşte un mod de a vedea, de a simţi, de a înţelege, de evalua lucrurile şi de aceea, fireşte, poate fi 

asumată doar de o instanţă de discurs (narator, personaj-reflector, cititor), dar nicidecum de acţiune 

(fabulă). Or, cum am menţionat mai sus, Wolfgang Iser înscrie printre ,,titularii” perspectivei şi 

acţiunea (plot), ceea ce, desigur, este inacceptabil. O dovadă în plus în acest sens este faptul că 

articularea şi orientarea acţiunii povestite este marcată de perspectiva agentului narator, adică de 

punctele lui de vedere (afective, ideologice, spaţio-temporale etc.). Căci anume prin prisma acestor 

unghiuri de vedere sunt filtrate în conştiinţa instanţei narative faptele selectate, sunt configurate 

structuri, sunt produse sensuri şi semnificaţii. În consecinţă, atare puncte de vedere (din îmbinarea 

cărora se profilează perspectiva narativă), raportate la punctele de vedere ale personajelor, nu numai că 

orientează povestirea, dar şi oferă repere pentru înţelegerea şi interpretarea textului de către cititor. 

                                                           
1 Hans Robert Jauss. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. Traducere de Andrei Corbea. Bucureşti: Univers,1983. 
2 Wolfgang Iser. Actul lecturii. O teorie a efectului estetic. Trad. de Romaniţa Constantinescu. Piteşti: Paralela 45, 2006, p. 82. 
3 Idem, p. 83. 
4 Idem, p. 82. 
5 Idem, p. 110 şi 228. 
6 Idem, p. 111. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Idem, p. 247 şi urm. 
10 Idem, p. 256. 
11 Ibidem. 
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Aşadar, în abordările relaţiei cititorului cu textul şi autorul şi, mai ales, a problemei cooperării 

lui interpretative în opera narativă trebuie neapărat luat în considerare faptul că perspectiva asumată de 

instanţa narativă (naratorul sau personajul-reflector), fiind prisma prin care sunt prezentate 

evenimentele, îşi revendică un rol fundamental în orientarea povestirii şi că astfel ea îşi rezervă 

totodată şi un rol prim în orientarea înţelegerii şi interpretării de către receptor a textului. 

  

 

 

METAFORA - COMUNICAREA DINTRE CONŞTIENT ŞI INCONŞTIENT 

 

VEREJANU Dan, 

Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

 

Abstract: In the article THE METAPHOR – A COMMUNICATION BETWEEN CONSCIOUS 

AND UNCONSCIOUS we analyze the relation between conscious and unconscious in Lucian Blaga’s 

lyrical and philosophical works. We are referring to the poems and treaties written by Blaga during 

his diplomatic activity. Especially in this period he wrote the well known philosophical and cultural 

concepts like “stylistical matrix”, “metaphysical sadness”, “panism” (expressionism), “creative 

power”, “the metaphorical” and “personal entity”. 

In this article there are created the connections with philosophical systems of Freud, Adler, 

Jung, which emphasize on the unconscious matters. The key concept of the metaphor as a 

communication between conscious and unconscious is convincing illustrated through his poems from 

the books Praise to sleep and At the courts of longing. 

   

Deschizându-şi drumul cel mai scurt către Divinitate, Lucian Blaga din propria-i experienţă a 

constatat că anume crearea metaforei, esenţa creaţiei, e comunicarea cea mai productivă dintre 

conştient şi inconştient, sau chiar rezultatul acestei comunicări. Filosofii antici au numit această 

comunicare inspiraţie. Poeţii contemporani i-au zis: al cincilea anotimp. Căutările noastre au fost 

determinate de cele “mai puternice motive ce conduc la artă şi ştiinţă”, care “îl alungă pe omul sensibil 

din existenţa personală în lumea contemplării obiective şi a înţelegerii [1, p. 33]. Adevărată revelaţie a 

cercetării liricii şi filosofiei blagiene ne-a prilejuit-o credinţa în primatul metaforei, generate de 

comunicarea dintre conştient şi inconştient, concepţie care se cere potenţată acum. 

De la metaforele plasticizante şi metaforele revelatorii, propuse de Lucian Blaga în Trilogia 

culturii, sau de la Metafora - comunicarea dintre conştient şi inconştient, funcţie gnoseologică şi 

concepţie cheie în studiul nostru, nu e decât un pas până la misterul existenţial „centru” al filosofiei. 

Din mulţimea de eseuri filosofice adunate în trilogii, în Geneza metaforei şi sensul culturii Blaga se 

simte pe deplin îndreptăţit să cerceteze şi pe verticală, şi pe orizontală, şi să divulge sincer formarea sa 

germană şi simpatiile pe care, iată că şi peste decenii, le propune generaţiilor viitoare: „În literatura 

universală credem că numai anevoie se va găsi un al doilea exemplu atât de probant, care să ilustreze 

cu aceeaşi forţă ceea ce afirmăm despre caracterul metaforic al limbii poetice în sine şi în totalitatea ei, 

decât poezia germanului Holderlin” susţine Blaga în Geneza metaforei şi sensul culturii. Subliniem 

încântarea poetului român faţă de poetul german, versurile lui Holderlin “contaminează şi pătrund cu 

“fizica” lor”,  prin “ritmul şi prin poziţia cuvântului în frază, prin neobişnuita clădire sintactică”, 

întrucât aceste versuri “sugerează irezistibil şi cu o putere fără pereche melancolia spiritualizată, 

suferinţa şi înţelepciunea sublimată a poetului”. Analiza creaţiei poetice a scriitorului german denotă 

poziţionarea lui Lucian Blaga la nivelul propriei conştiinţe de sine, recunoaşterii sale la nivelul 

propriei puteri creatoare. Apreciind „vraja şi prestigiul” lui Holderlin, vorbind despre filosofia 

existenţei şi spiritul veacului [4, p. 44], Lucian Blaga vorbeşte despre Lucian Blaga. Încercând a face o 

radiografiere a operei filosofice blagiene ce ţine de intenţiile autorului de a lărgi semnificaţia 

metaforicului, ne-am propus actualizarea acestei perceperi. Aceste intenţii blagiene le găsim anume în 

Trilogia culturii şi Trilogia cunoaşterii [1, p.3], [2, p.7] devenite în timp tropi nespus de actuali.  

Bucură actualitatea afirmaţiei blagiene că „metafora s-a iscat odată cu omul” „din moment ce 

omul şi-a declarat „omenia”, ca structură statornică şi ca mod existenţial imutabil; metafora există cu 
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aceeaşi persistentă intensitate, cu aceeaşi stringenţă declarată, ca şi omul însuşi.” [1, p.357]. Or, 

geneza metaforei coincide cu geneza omului.  
După unii exegeţi, cu prilejul tipăririi „ediţiei definitive”, s-a putut mai bine aprecia „importanţa 

excepţională a operei lirice postume a lui Blaga”, care „o poate ţine în cumpănă pe cea antumă” [2, 

p.19]. De fapt, poezia antumă se constituie din cele şaşe volume, Poemele luminii (1919), fiind plasat 

sub semnul „panismului” espresionist, Paşii profetului (1921) - al „chiotului” existenţial ai 

gesticulaţiei enorme, În marea trecere (1924) lirica lui Blaga se înnegurează, pe când în volumele 

perioadei diplomatice: Lauda somnului (1929) şi La cumpăna apelor (1933) lirica blagiană se 

pătrunde de o „tristeţe metafizică”, declarată iremediabilă, întrucâtva înseninindu-se în imaginile din 

La curţile dorului (1938). De o tristeţe metafizică e  pătrunsă existenţa creatoare, astfel 

destăinuindu-se lumii, prin fiinţele somnului: 

„Noapte. Urnirea orelor     

Se-mplineşte fără îndemn. 

Taci – arătătoare se opresc  

 Suspinând pe ultimul semn. 

Subt porţi fiinţele somnului  

Intră – câni roşii şi griji. 

Pe uliţi – subţire şi-naltă  

Ploaia umblă pe cataligi.  

Vânt vechi şi lung între ziduri  

Mai scutură luturi şi fier. 

 Mari semeni de altădată  

O clipă s-arată şi pier.”  

(Oraş vechi)   

Această relaţie dintre conştient şi inconştient căreia noi îi zicem comunicare ce naşte 

metafora, la diferiţi exegeţi poate să poarte alte nume. Posibil că prin corespondenţă tacită 

academicianul Mihai Cimpoi presupunea aceeaşi comunicare: “Este o corespondenţă tacită la Blaga, 

între increatul cosmic şi increatul psihic, între cripticul şi fanicul fenomenologic şi cripticul şi fanicul 

sufletesc” [5, p.64]. Având ca matrice stilistică “cerul înalt al transcendentului căutat”, lirosoful 

coboară în minele gândului, pe urmele rădăcinilor cele mai năstruşnice, şi “cu viaţa mai veche decât 

istoria omenească” sfărmând roci tari ale inconştientului, astfel: “Adâncurile obscure sunt scoase la 

suprafaţă, se expun ostentativ vederii, spiritualul cedează locul biologicului, glasului sângelui, viului 

supus voinţelor oarbe sub semnul unei vrăjitorii universale”[5, p.64]. 

“Tristeţea fundamentală” însoţeşte demersul liric al lui Blaga, din poemele scrise şi publicate 

în perioada de activitate diplomatică (dacă e să-l parafrazăm pe Eugen Simion), în timp ce se 

“profeţesc prăbuşirile”, şi” sfârşesc în sânge cuvintele”, şi undeva “se trage la sorţi cămaşa 

învinsului”… - în majoritatea poemelor din Lauda somnului, matricea stilistică nu e depresivă şi 

mesajul nu ia calea disperării. Fiecare poem citat e o “asumare”, o “cuprindere”, o “filosofie” aparte. 

Lucian Blaga încearcă să ne vorbească despre noutăţile pe care le-a aflat de la colegii “diplomaţi” de 

la alte ambasade, unde încă în 1929 se cunoştea deja despre viaţa extraterestră, se ştia că “umblau 

maşinile subpământeşti”, pe anumite case “antenele pipăie spaţii/cu alte graiuri şi alte vieţi” şi 

“intercontinentale zvonuri electrice” (ceva asemănător cu Internet-ul)…toate cunoscute de Blaga din 

noutăţile şi ştirile diplomatice, dar totuşi “mistreţii”, cei de prin pădurile de lângă Lancrăm, sunt cei 

care “deschid izvoarele”: 

„Umblă maşinile subpământeşti. În nevăzut peste turnuri / Intercontinentale zvonuri electrice./ 

De pe case antenele pipăie spaţii / Cu alte graiuri şi alte veşti. / Semnale se-ncrucişează albastre prin 

străzi./ În teatre strigă luminile, se exaltă libertăţile insului. / Se profeţesc prăbuşirile, sfârşesc în 

sânge cuvintele. / Undeva se trage la sorţi cămaşa învinsului. / Arhanghelii sosiţi să pedepsească 

oraşul / s-au rătăcit prin baruri cu penele arse. 

/ Danţatoarea albă le trece prin sânge, râzând s-a oprit / Pe-un vârf de picior ca pe-o sticlă 

întoarsă. / Dar sus, la o mie de metri înălţime, spre răsărit / Stelele îşi spun poveşti prin cetini de 

brazi / Şi-n miez de noapte râtul mistreţilor / Deschide izvoarele.”/  (Veac)  

Rădăcinele blagiene, coborâte în “adânc de tristeţe”, în permanenţă comunică şi ţin strânsă 

legătura de contact cu “albastru înalt şi spiritual”. Constatăm în opera lui Blaga că cele mai adânci 
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profunzimi le deţine sufletul omenesc ale cărui rădăcini duc în adâncimi a sute şi sute de generaţii, în 

sufletul comun al generaţiilor. Anume la aceste adâncimi se produce comunicarea dintre conştient şi 

inconştient, comunicarea metafizică, comunicarea transcedentală. Anume la aceste adâncimi se găsesc 

cele mai cristaline şi profunde izvoare spirituale – metaforele blagiene. Aici ele se adună spre a se 

naşte sub “bolta înaltă a transcendentului”. Având rădăcinile coborâte până la aceste izvoare ale 

memoriei colective, în toată opera blagiană nu vom găsi nici o clipă în care existenţa creatoare să-şi 

permită o “jertfă de sine”. Existenţa creatoare îşi impune ţelul, îşi trasează calea, îşi caută rădăcinile 

pentru a-şi asigura trăinicia, temeinicia, într-un cuvânt – adâncimile conştiinţei. Apreciindu-le drept 

Demonia rădăcinilor, Lucian Blaga constată: “În comparaţie cu planta, rădăcina are un aspect 

demonic. Se simte din înfăţişarea ei că ea este eminamente organul efortului. Rădăcina este aceea care 

luptă cu substanţele, aderînd şi elimenând” [2, 94]. 

Lirosoful recunoaşte că este în căutare: „caut, nu ştiu ce caut.”, şi ca cerul  să-i răspundă, Lucian 

Blaga va repeta laitmotivul, într-o atmosferă melancolică de muncă monotonă de birou sau  

plimbându-se prin Berna, conform graficului de zi de zi: „Caut, nu ştiu ce caut. Caut / Un cer trecut, 

ajunul apus. Cât de-aplecată / E fruntea menită-nălţărilor altădată!/ Caut, nu ştiu ce caut. Caut / 

Aurore ce-au fost, ţâşnitoare, aprinse /Fântâni – azi cu ape legate şi-nvinse./ Caut, nu ştiu ce caut. 

Caut / O oră mare rămasă în mine fără făptură / Ca pe-un urcior mort o urmă de gură. / Caut, nu ştiu 

ce caut. Subt stele de ieri,/ Subt trecutele, caut / Lumina strânsă pe care-o tot laud.” (Lumina de ieri)  

Înscriindu-se „printre acei puţini gânditori care cred în destinul şi în poziţia excepţională a 

omului”, afirmaţie făcută în Singularitatea omului [1, p.491], ne vom întreba împreună cu filosoful de 

la Lancrăm: „Nu e destinul creator, cu sacrele sale rădăcini abisale, acea lansare măreaţă şi de intenţii 

revelatorii în „Non-imediat”, şi pe urmă acele stavile transcendente ce i se opun, ceva specific uman, 

spre deosebire de particularităţile tututor celorlalte fiinţe?” [1, 492]. 

 Lucian Blaga poetul, de pe poziţiile de diplomat îşi propunea să scrie în presa timpului: “Ni-e 

sufletul spadă/ De foc stinsă-n teacă”… Chiar dacă focul e stins în teacă, sufletul e spadă de foc, chiar 

de nu taie, nu loveşte, nu e ridicată, ci stă la locul ei, în teacă, spada e spadă, mai ales, de foc: 

“Purtăm fără lacrimi /O boală în strune / Şi mergem de-a pururi / Spre soare-apune./ Ni-e sufletul 

spadă / De foc stinsă-n teacă / Ah iarăşi şi iarăşi / Cuvintele seacă. / Vânt veşnic răsun / Prin cetini de 

zadă./ Purces-am în lume / Pe punţi de baladă./ Străbatem amurguri / Cu crini albi în gură./ Închidem 

în noi un / Sfârşit sub armură./ Purtăm fără lacrimi / O boală în strune / Şi mergem de-a pururi / Spre 

soare-apune./ Răni ducem – izvoare / Deschise subt haină./ Sporim nesfârşirea / c-un cântec, c-o 

taină”. (Cântăreţi bolnavi) 

Descoperirile filosofice ale lui Blaga despre metaforă şi locul metaforei în comunicarea dintre 

conştient şi inconştient ar fi trebuit să aibă “semnificaţia însoţită de puternice rezonanţe a unei mirate 

„treziri”.  Posibil că această mirată „trezire” nu a fost deplină, deoarece începuse cel de-al doilea 

război mondial, apoi veni un regim totalitar care nu avea cum să recunoască faptele lui Lucian Blaga, 

nu să mai fie capabile de o „trezire” mirată. „Intru în munte. O poartă de piatră / Încet s-a închis. 

Gând, vis şi punte mă saltă./ Ce vinete lacuri! Ce vreme înaltă!/ Din ferigă vulpea de aur mă latră./  

Jivine mai sfinte-mi ling mâinile: stranii, /Vrăjite, cu ochii întorşi se strecoară./ Cu zumzet prin 

somnul cristalelor zboară /Albinele morţii, şi anii. Şi anii.”/ (Munte vrăjit) 

Lucian Blaga ne sugerează şi nouă încrederea că "Descoperirea inconştientului constituie un 

titlu de glorie mai ales pentru filosofia naturii, pe care au propus-o cu neasemuit patos diverşi 

gânditori romantici, precum Schelling, Carus, sau poeţi-gânditori precum Goethe, dar şi alţii, din 

aceeaşi epocă" [1, p. 28]. „Ce arătare! Ah, ce lumină!/ Stea alb-a căzut în grădină,/ Necăutată, 

neaşteptată: noroc,/ Săgeată, floare şi foc./ În iarbă înaltă, în mare mătasă / Căzu din a veacului 

casă./ S-a întors, ah, în lume o stea./ Mi-s mâinile arse de ea.” (Cerească atingere)  

Cunoscând profund sistemul filosofic a lui Freud, Adler, Jung, Lacan, care au oferit o imagine 

convingătoare despre inconştient, în calitatea lor de medici, de psihanalişti, Lucian Blaga va elabora 

un sistem filosofic nou, propunând o cu totul altă abordare a inconştientului. Filosoful român afirmă 

ideea că "inconştientul este un domeniu independent cu structuri şi cu o dinamică proprie, de 

asemenea cu categorii şi forme cognitive proprii”, [1, p.29], având, deci, “o cunoaştere proprie”. După 

C.G Jung, inconştientul înseamnă “un alt meniu decât conştientul." [3, p. 48]. Blaga, poetul, susţine: 

„Intrat-a noaptea-n burg, fără de vamă. / Şi-i dat să ningă iar sub ore sure./ Tânjesc pe streşinile 
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catedralei / Medievale duhuri de pădure./ Bătaia ceasului stârneşte liliacul / Din somnul lung, în care 

s-aşezase./ Cenuşa îngerilor arşi în ceruri/ Ne cade fulguind pe umeri şi pe case.”/(Anno domini) 

Pentru a ne clarifica gândul, a reflecta asupra a ceea ce avem de făcut, am recurs la dialogul 

interior, precum îşi propunea Socrate. Am stat la sfat cu noi înşine, precum şi-a propus peste ani 

Lucian Blaga, descoperind inconştientul, structurat în nenumărate nivele, profunzimi, unele aproape 

la suprafaţă, altele mult mai profunde, pe când multe altele foarte adânci în care se păstrează poate că 

şi “o memorie a întregii umanităţi”. Aceste gânduri, aceste idei Jung le oferă cu numele de 

Arhetipuri. Şi Blaga şi Jung constată că anume inconştientul este izvorul activităţii noastre 

conştiente. Blaga insistă pe dialogul permanent dintre conştient şi inconştient, că această comunicare 

e continuă şi constantă, comunicare pe care filosoful posibil a auzit-o nu o dată de-ndată ce a numit-o 

personanţă. 
"Există în inconştient o magmă rămasă încă neghicită, o magmă de atitudini şi de moduri de a 

reacţiona după o logică, alta dar nu mai puţin tare decât a conştienţei, un ritm interior, consolidat într-

un fel de tainic simţământ al destinului, un apetit primar pentru forme, o efervescenţă a închipuirii 

dătătoare de sens, un mănunchi de iniţiative de o putere spărgătoare de stavili.....Toate aceste atitudini, 

orizonturi, accente, iniţiative, răzbat în pofida presiunii ce-o exercită conştiinţa asupra lor, ca de sub 

humă, în lumina de deasupra." [1, p.48].  Comunicarea unică, comunicarea între conştient şi 

inconştient – este, în viziunea lui Lucian Blaga, metafora. Deşi „Lucian Blaga e mut ca o lebădă. / În 

patria sa./ (Autoportret) 
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Atelierul VIII. ȘTIINȚE FILOLOGICE 

 

LIMBI MODERNE 
 

 

 

APLICABILITATEA STUDIILOR CONTRASTIVE ÎN FORMAREA COMPETENȚILOR 

CONȘTIENTIZATE DE PRONUNȚIE ENGLEZĂ 

 

                          BABÎRĂ Nicanor, doctor habilitat, profesor universitar, 

                                         Universitatea de Stat din Comrat 

USATÎI  Larisa, lector superior universitar, 

 Universitatea Pedagogică de Stat ˮIon Creangăˮ  

 

Studierea și utilizarea unei limbi, adică învățarea/însușirea ei în scopuri: comunicative 

presupune în mod obligatoriu cunoașterea aspectelor: fonetic, gramatical, lexical, grafic, care sunt 

necesare, însă, bazându-ne pe investigațiile didactico-metodice ale mai multor pedagogi notorii, ca: L. 

Șčerba, G. Rogov, V. Artiomov, V. Vasiliev, V. Arakin, R. Barsuk, M. Borodulina, V. Saakyants, I. 

Anitchkov, R. Lado, M. West, Harold E. Palmer, B. Lapidus, J. Kenworthy etc., precum și practica 

noastră de predare a limbii engleze vorbitorilor de limbă română, ne-am convins argumentat că, 

fonetica are prioritate.  

Despre însemnătatea foneticii se vorbește încă din sec. V-IV î.e.n. în felul următor „nu este nici 

o îndoială că o consoană este existentă în sine, căci sensul cuvintelor se schimbă în funcție de 

modificarea consoanelor”. Mai târziu, în secolul al XIX-lea filologul german J. Grimm afirma, pe 

bună dreptate, că „gândul e fulger, cuvântul e tunet, consoanele alcătuiesc scheletul, iar vocalele –

sângele limbii” [Corlăteanu, Zagaevschi, 1993, p.15]. 

Dificultățile de pronunțare ale limbii engleze (sau ale altei limbi), nu pot fi înlăturate altfel, 

decât studiind în modul cel mai serios și conștient fonetica segmentală și cea suprasegmentală. Fără 

fonetică este „întuneric” în lingvistică, în învățământ și în predare. Fonetica (studierea aprofundată a 

sistemului sonor în toată complexitatea lui) vine în ajutorul acelora care doresc să însușească temeinic 

o limbă străină. 

Acest postulat didactic este susținut de mulți pedagogi-foneticieni: V. Bogorodțcki, L. 

Bondarko, L. Verbițkaia, R. Piotrowski, L. Skalozub, S. Semcinski, Al. Rosetti, Em. Vasiliu, I. Stan, 

A. Turculeț, I. Calotă, A. Tătaru, C. Gogâlniceanu, D. Jones, P. MacCarty, J. D. O'Connor etc. În acest 

context, menționăm spusele renumitului fonetician englezist M. Bogdan: „Un profesor de limbă 

străină fără o pregătire fonetică este la fel de incompetent în materia lui, ca și un medic căruia îi 

lipsesc cunoștințele elementare de anatomie” [1962, p.8]. 

Despre importanța didactică a foneticii fonetistul basarabean de marcă Vl. Zagaevschi spune: că 

„studentul trebuie să știe, de la bun început, că de felul cum va fi însușit materialul la fonetică (primul 

compartiment al limbii, ca mod de succesiune metodică, dar și în sens de importanță științifică), va 

depinde trăinicia fundamentului pe care se vor clădi cunoștințele căpătate la celelalte subdiviziuni ale 

limbii, la disciplinele lingvistice în general” [1993, p.3]. 

Dar ca fonetica unei limbi străine să fie serios și conștient învățată/însușită este necesar de a o 

compara cu cea maternă. În acest context, rolul decisiv îl are analiza comparativ-contrastivă a 

foneticii limbii materne și a celei străine, în cazul nostru, a limbii române cu engleza. La baza studiilor 

comparate stă principiul didactic al învățării conștiente a materialului curricular. 

La acest capitol pedagogul rus C.D. Ușinski [1949, p.332] menționa că: în didactică comparația 

trebuie să fie principalul procedeu. Despre semnificația lingvistico-practică a studiilor de 

comparativistică au vorbit argumentat mai mulți lingviști, psihologi, pedagogi, metodiști: V. 

Bogorodițki, L. Șčerba,  A. Reformatschi, M. Matusevici, L. Zinder, G. Torsuev, O. Dicușina, V. 

Artiomov etc. Academicianul basarabean S. Berejan sublinia expres: „determinarea specificului 
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limbilor la confruntarea lor sistemică are o importanță de prim rang pentru procesul însușirii 

conștientizate a limbilor materne și străine și al elaborării unor procedee metodice de predare a 

acestora” [1991, p.59]. 

Un alt specialist în didactica limbilor străine Gh. Fries [1945, p.9] menționa: „The most effective 

materials are those that are based upon a scientific description of the language to be learned, 

carefully compared with a parallel description of the native language of the learner”. În una din 

lucrările sale lingvistul și pedagogul, R. Lado (Universitatea Georgetown) [1963, p.3] spune că 

“comparația lingvistică este fundamentală și într-adevăr inevitabilă dacă vrem să progresăm, iar 

comparația a două sisteme fonetice, deși plicticoasă, seacă și abstractă, dă rezultate de un mare folos 

practic”.  

Din cele expuse supra, reiese că materialele lingvisticii comparativ-contrastive au o importanță 

teoretică și practică. Importanța teoretică rezidă în faptul că ea contribuie la determinarea tipologică a 

limbilor, iar în fonetică – la identificarea universaliilor fonetice. În consecință, aceste materiale 

contrastive sunt de un real folos la rezolvarea multor probleme majore, cum ar fi: clasificarea limbilor, 

studierea istoriei lor, cercetarea limbilor mai puțin cunoscute etc. 

Problemele ce țin de tipologia lingvistică, precum și cele referitoare la stabilirea universaliilor 

fonetice au o largă descriere în forma lor clasică în investigațiile semnate de lingviștii R. Budagov, C. 

Stepanov, V. Iarțeva, M. Guhman, V. Zveaghințev, Ch.F. Hockett, S. Ullmann, V. Skalička, J.H. 

Greenberg, R. Jakobson, P. Menzerath, J.B. Casagrande etc. 

Semnificația practică a studiilor de comparativistică rezidă în faptul că elucidarea asemănărilor 

și deosebirilor a două sau a mai multor limbi este în conformitate cu principiul însușirii conștiente a 

materialului predat. Însemnătatea teoretică și practică îi determină pe lingviștii comparativiști să 

cerceteze în modul cel mai riguros fonetica limbii materne și a celei străine. Iată ce spune savantul rus 

V. Artiomov [1956, p.66] în acest context: „principala sarcină lingvistică la studierea sistemului sonor 

al limbii constă în stabilirea (ori precizarea) și descrierea sistemului fonetic/fonematic al limbii date, 

deseori în plan comparativ cu alte limbi (două sau mai multe limbi între ele)”. Despre acest studiu 

riguros și minuțios vorbea și academicianul L. Șčerba [1912, p.30] în felul următor: «Выяснить 

фонетический состав данного языка, иначе, определить различаемые им фонемы; в 

соответствии с имеющими средствами дать их полное описание; констатировать 

наблюдаемые дивергенции или, что почти тоже, зарегистрировать, по возможности, все 

оттенки фонем, появляющиеся в данном языке, и дать посильное их описание; определить 

условия этих дивергенций, и объяснить причины их появления».  

Aceste serioase sarcini ale foneticii contrastive pot fi realizate cu succes doar în baza utilizării 

metodelor obiective de cercetare ale vorbirii: röentgenocinematografie, oscilografie, spectrografie, 

tensometrie, a metodelor statistice, precum și ale celor subiective: supravegherea, analiza materialului 

lingvistic, analiza procesului de învățământ, metoda convorbirii. 

Lingviștii comparativiști susțin că la predarea și învățarea limbii străine este necesar să se țină 

cont de doi factori de bază: a) particularitățile fonetice/fonematice ale limbii materne; b) 

particularitățile fonetice/fonematice ale limbii străine. Prin confruntarea acestora avem posibilitatea de 

a evidenția deosebirile și similitudinile fonetico/fonematice dintre limba maternă și cea străină, fapt 

care va contribui în mod substanțial la studierea conștientizată a celei străine, pe de o parte, și la 

aprofundarea cunoștințelor de limbă maternă, pe de altă parte. 

Totodată menționăm că predarea foneticii limbii străine în plan comparat cu cea maternă este 

legată de sarcinile cele mai serioase ale lingvisticii, psihologiei, pedagogiei, foneticii experimentale și 

trebuie să fie susținută de datele științifice, obținute în domeniul lingvisticii tipologice, fiziologiei, 

psihologiei, foneticii experimentale. Menționăm că, fonetica experimentală este strâns legată de: 

lingvistică, acustică, electronică, matematică, muzică, mecanică, anatomie, fiziologie, pedagogie, 

psihologie, medicină etc. 

Studiul foneticii limbii engleze se impune serios și prin faptul că, ortografia ei oferă prea 

puține indicații privind pronunțarea: celor ce studiază limba engleză le este foarte greu să se 

acomodeze la aceste iregularități curioase. Acesta este confirmat de toți cei, care au învățat limba 

engleză, și de cei ce o însușesc în prezent, deoarece de rând cu pronunțarea foarte specifică a 

sistemului sonor, există o mare discrepanță între rostire și scriere. De exemplu litera „u” în cuvintele: 
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use, rule, bus, put, pure, sure, turn, fur, se citește în șapte feluri, reprezentând sunetele /ju:, u:, ʌ, u, 

juə, əu, ə:/. 

Analiza fonografemogramelor fonemelor limbii engleze [1967, p.195, 104, 207, 211] arată că 

vocalismul ei prezintă cele mai mari dificultăți de pronunțare și scriere: diftongul /ei/ este redat de 21 

de litere și îmbinări de litere; diftongul /ai/ – de 14; monoftongul /i:/ – de 13; diftongul /ou/ – de 16; 

monoftongul /e/ – de 11; monoftongul /u:/ – de 13 etc.  

Conștientizând importanța studiilor contrastive teoretice și practice savanții ruși, dar nu numai 

ei, au purces la investigații științifice comparate la toate nivelele limbii, în special fonetic. Sunetele 

limbii engleze au fost comparate cu limba rusă, ucraineană, bielorusă, turcmenă, tadjică, georgiană, 

cazahă etc. De menționat investigațiile științifice experimentale, sub formă de teze de doctor și doctor 

habilitat ale următorilor savanți: V. Bogorodițchi, V. Vitomskaia, A. Trahterov, A. Birșert, V. 

Vasiliev, G. Torsuev, O. Dicușina , A. Odekov, T. Brovcenco, A. Abduazizov, A. Isengheldina, R. 

Ubaidulaev, F. Chiazimov, L. Gamsahurdia, A. Hačiatrean, A Akmarov etc. 

În baza acestor studii comparative a fost elaborată și definitivată o didactică pentru purtătorii de 

limba rusă, pentru vorbitorii de alte limbi din Federația Rusă. De menționat lucrările didactice, 

semnate de S. Boianus, Z. Țvetcova, G. Rogova, V. Arakin, E. Bondi, B. Belaiev, A. Matveev, V. 

Vasiliev, I. Luknițki,  S. Medovșcikova, V. Șeveakova etc. 

În Republica Moldova, cu părere de rău, suntem mai modești la acest capitol. Aici putem 

menționa investigațiile sub formă de teze de doctor și doctor habilitat elaborate de D. Bădărău, N. 

Babâră, A. Chirdeachin, A. Mardari la compartimentul foneticii segmentale. Didactica limbii engleze 

pentru școlile moldovenești până în prezent nu este alcătuită. Din această cauză avem rezultate destul 

de nesatisfăcătoare a elevilor, studenților, altor categorii de persoane care doresc să învețe limba 

engleză. 

Și ca să fim corect înțeleși, materialele, sub formă de lucrări scrise, sunt dovezi argumentate. 

Problemele lingvisticii comparativ-contrastive de ordin general, precum și cele particulare ale foneticii 

limbii române și engleze, aplicarea lor în practică, în procesul de predare a limbii engleze în școala 

națională ne preocupă mai bine de 20 ani, cînd am început activitatea didactică. Menționăm, că 

dispunem de mai multe materiale metodico-didactice: lucrări de control (de credit), alte feluri și 

modalități de evaluare a cunoștințelor studenților.  

De mai mulți ani practic controlul studenților cu bacalaureat, care sunt înscriși la universitate. 

Controlul constă în traducerea scrisă a 50 de cuvinte din engleză în română, transcrierea lor, regulile 

de citire a celor 6 vocale din limba engleză, conform celor 4 modalități sub accent și scrierea 

alfabetului cu transcriere. De exemplu rezultatele din 2001 și 2002 sunt catastrofale, nici o notă 

pozitivă. 

În mediu atestăm câte 100-150 de greșeli, ce se referă la spelling, reguli de citire și cunoașterea 

alfabetului. Autorii lucrărilor sunt cei care au susținut bacalaureatul și examenele de admitere cu 

calificativele „8”, „9”, „10”. 

Tabela nr.1; anul 2002 

N/d  Greșeli la 

cuvinte 

Greșeli la 

reguli de 

citire 

Alfabet În total 

1 2 3 4 5 6 

1. Student(a) a 123 15 19 157 

2. Student(a) b 110 8 21 139 

3. Student(a) c 103 10 17 130 

4. Student(a) d 104 13 14 131 

5. Student(a) e 91 9 14 114 

6. Student(a) f 101 13 17 131 

7. Student(a) g 134 13 25 172 

8. Student(a) h 103 11 13 127 

9. Student(a) i 114 13 22 149 

10. Student(a) j 31 3 12 46 

11. Student(a) k 119 9 15 143 
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12. Student(a) l 63 13 12 88 

13. Student(a) m 104 13 20 137 

14. Student(a) n 90 8 13 111 

15. Student(a) o 103 12 20 135 

16. Student(a) p 136 8 18 162 

17. Student(a) q 124 17 22 163 

18. Student(a) r 116 13 20 149 

19. Student(a) s 117 13 14 144 

20. Student(a) t 119 8 20 147 

  2105 222 348 2675 

  

În baza analizei, conform tabelei, concluzionăm că la traducerea, scrierea și transcrierea celor 50 

de cuvinte au fost comise – 2105 greșeli; la regulile de citire – 222 greșeli; la alfabet – 348 greșeli. În 

total 2675 greșeli. 

Această statistică o atestăm, cu părere de rău, și în anii precedenți. Considerăm, că o atare 

situație e cauzată, în primul rând, de lipsa unei didactici a limbii engleze pentru școala națională, care 

ar avea la baza ei studiile comparativ-contrastive la toate compartimentele limbii engleze.  

Deci, predarea limbii engleze în școlile cu instruire în limba română, dar și la facultate este 

bazată, în primul rând, pe metoda imitației – fie a profesorului, fie a imprimărilor magnetofonice. 

Până în prezent se simte lipsa lucrărilor complexe și complete privitor la fonetică și celelalte aspecte 

ale limbii engleze în plan comparat cu limba engleză. Prin urmare, constatăm și lipsa respectivă a unor 

metode, procedee de predare a limbii engleze, lipsa unor materiale suplimentare vizuale, exerciții 

fonetice, driluri etc. Psihologul și pedagogul rus V. Artiomov [1940, p.18] sublinia: că „Metoda 

imitației trebuie să joace un rol important în procesul de predare a unei limbi străine, dar nu principal, 

că în predare se folosește la fel explicarea articulării unor sunete și îmbinări de sunete, dar nu trebuie 

să ne limităm la simple explicații/lămuriri, este necesar, să știm, în primul rând, dacă aceste explicații 

sunt efectuate și reiese corect din limba maternă”. Iată de ce și academicianul L. Șčerba [12] atenționa 

profesorii de limbi străine că „elevii trebuie să învețe tot, ce este nou și greu privitor la limba străină, 

comparând un fenomen sau altul cu corespondentul său din limba maternă, că “dificultățile mari de 

pronunțare nu apar în procesul însușirii sunetelor, care nu au corespondente în limba maternă, ci 

tocmai în cazul acelor sunete ale limbii străine, care au echivalente în limba maternă”. 

În studiul „Vor învăța moldovenii engleza?” [1991, p.4] se propun programele minim și maxim 

de ieșire din situația negativă a procesului de predare a limbii engleze ca: 1) alcătuirea cursului 

introductiv fonetic pentru debutanți; 2) scrierea cursului fonetic-corectiv pentru cei care au învățat 

engleza; 3) predarea unui material (album) ilustrativ cu poziția organelor articulatorii ale tuturor 

fonemelor limbii engleze și române în plan contrastiv; 4) alcătuirea unui dicționar al limbii engleze al 

lexicului comun cu cel românesc; 5) traducerea de urgență a unui manual de limbă engleză pentru 

începători; 6) pregătirea studiilor teoretico-didactice de comparatvistică „Fonetica limbii engleze și 

române”, „Gramatica comparată a limbii engleze și române”; 7) alcătuirea și scrierea în plan contrastiv 

a tuturor cursurilor teoretice și a celor speciale (opționale); 8) pregătirea cursului de predare a limbii 

engleze pentru școala națională, care ar avea la bază analiza științifică a limbii engleze și române; 9) 

alcătuirea dicționarelor bilingve la diverse specialități: științe concrete, naturale, umanistice etc. 

 

 Bibliografie: 

 

1. Babîră N. Vor învăța moldovenii engleza. În: Făclia, 1991, 1 martie, p.8-9. 

2. Babîră N. Lingvistica comparativ- contrastivă și didactică ( Microstudiu de sinteză). In: Faclia, 

1998, 8 martie, p. 4. 

3. Babîră N. Didactica limbii engleze în Republica Moldova: Sugestii privind învățara/ predarea  

limbii engleze și Statutul profesorului. În: Faclia, 1999, 4 septembrie, p. 7. 

4. Babîră N. Catera: Zbucium la început de an: Didactica limbii engleze în Republica Moldova. În: 

Faclia, 1999, 18 septembrie, p.7. 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

494 

 

5. Babîră N. Însușirea limbilorstrăine în Republica Moldova: Probleme lingvistico- didctice. În: 

Literatura și Arta, 2001, 23 august, p. 2, 8. 

6. Berejan S. Stdierea confruntativ – contrastivă a microstructurilor lexicale. În: RLȘL, 1991, nr. 

4, p.54- 60 

7. Bogdan M. Fonetica limbii engleze. Cluj: Editura Științifică, 1962 ,312 p. 

8. Corlăteanu N., Zagaevschi Vl. Fonetica. Chișinău: Lumina, 1993, 272 p. 

9. Fries Charles C. Meaning and Linguistic Analysis II Language, XXX, 1, 1954. P.58-68 

10. Fuciji M. Particularitățile predării limbii Străine adulților. În:Connexions et Perspectives en 

Philologie Contemporaine. Actes du colloque scientifique avec participation inter. Organisé a 

loccasion du 70-ieme anniversaire de Victor Banarn. Tome 3. Chișinău: CEPUSM, 2012, p. 

313-316. 

11. Lado R. Linguistics Across Culture Ann Arbor, the Univerity of Michigan Press, 1963, p.3 

12. Артёмов В. А. Экспериментальная фонетика, Москва: Изд-во Литературы на 

иностранных языках, 1956, 228 с. 

13. Артёмов В. А. Психология обучения иностранным языкам, Москва: Просвещение, 1969, 

280 с. 

14. Балинская В. И. Орфография современного английского языка, Москва: Высшая школа, 

1967, 327 с. 

15. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы 

методики, Москва: Высшая школа, 1974, 112 с. 

16. Щерба Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. Санкт – 

Петербург: Наука, 1983, 203 с. 

17. Ушинский К. Д. Собранные сочинения. Том 7, Москва: Изд-во АПН, 1949, 332 с. 

18. Ушинский К. Д  Педагогические идеи, Москва: Знание, 1971, 80 с. 
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Abstract: The article deals with the formation of the students’ professional communicative 

competence. Human communication- the essence of interhuman contacts is considered to be the unic 

modality of Man existence.  The indispensable condition for an efficient communication is language 

knowledge.  An essential thing for succeding in life is the talent of using the words. Communication is 

inevitable, continuous , irreversible; it is based on information; it implies relations between the 

interlocutors; it requires behaviour adjustment. 

 Key words: communication, professional, contacts, competence, indispensable, inevitable, 

information, irreversible, relations, interlocutors, require, behaviour, adjustment, knowledge, talent, 

succeed, human. 

 

Comunicarea umană, fiind puntea spirituală ce uneşte popoare, societăţi, generaţii, constituie, 

totodată, şi un instrument de socializare umană, prin intermediul căreia oamenii însuşesc experienţa de 

veacuri a umanităţii, fac schimb de informaţie, se cunosc şi se influenţează reciproc, îşi coordonează 

activităţile comune, obţin o profesie şi avansează în aceasta, îşi elaborează continuu universul intim şi 

statutul cultural profesional.  

Cu cât sunt mai mari progresele tehnologice, cu atât mai mult e necesar ca vocea umană să 

poată convinge, să laude şi să încurajeze. În stabilirea relaţiilor interumane şi economice, la fel, este 

indispensabilă o comunicare adecvată, care se învaţă, se deprinde, căci, precum menţionează 

specialiştii în domeniu, doar 10% din succesul unui comunicant se datorează talentului (înnăscut)  

restul 90% sunt rezultatul muncii şi exerciţiului.  
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Ca şi orice fenomen al existenţei umane, comunicarea  se cultivă şi se dezvoltă, inclusiv 

comunicarea economică, în domeniul dreptului, etc. Aceasta însă poate fi formată/dezvoltată eficient 

doar print-un demers educativ-formativ întemeiat pe cunoaşterea definiţiilor comunicării, formelor şi 

tipurilor sale, precum şi principiile specifice comunicării/comunicării economice şi juridice.  

Comunicarea umană, ca esenţă a legăturilor interumane, este considerată singura modalitate a 

fiinţei de a exista.  Pe lângă funcţiile de contact, de legătură, comunicarea mai capătă şi un sens 

profund exprimat de forma latină a verbului, şi anume, pe aceea de „a face comun ceva, a împărtăşi, a 

pune împreună, a amesteca, a uni.”  Sunt sensurile descoperite de C. Noica referitor la cuminicare. 

„Cuvântul este „cuminicare”, purtător de atâtea afirmări, nu este numai al limbii noastre. Vine din 

latinescul communicare şi prin latina ecleziastică a căpătat în toate limbile romanice acelaşi sens, de a 

se împărtăşi de la, a se împărtăşi întru ceva” [4, p.17]. 

C. Noica insistă pe cuvintele cuminicare, cuminecătură, împărtăşanie şi grijanie, legate de 

terminologia creştină. El delimitează comunicarea umană de cea care are loc între maşini. Maşinile 

comunică precis şi integral date, semne, semnale şi retransmit exact ceea ce primesc.  

Oamenii pun în comun emoţii, sentimente, atitudini, idei, opinii, fapte şi subînţelesuri. Aceasta 

înseamnă mai mult decât o definiţie de dicţionar de genul: „ a face cunoscut; a înştiinţa; a prezenta o 

comunicare” sau - despre oameni, comunităţi sociale etc. – „ a fi, a se pune în legătură cu…” sau „a 

face cunoscut, a da de ruşine, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune sau a vorbi…” [Ibid. p. 201]. 

„Comunicarea umană, statuează B. Marshall, este un proces de tip tranzacţional, prin care 

oamenii transferă energii, emoţii, sentimente şi schimbă semnificaţii.[3, p. 27]. Scopul comunicării  

umane este de „a-l face pe interlocutor să simtă, să gândească sau să se comporte într-un anumit fel 

astfel spus, să se integreze în societate.  

„Comunicarea reprezintă, pe de o parte o formă de manifestare a relaţiilor şi a atitudinilor 

interpersonale. Pe de altă parte, ea constituie o formă specifică de activitate, în procesul căreia se 

formează relaţii şi atitudini umane. Determinând calitatea acestora, comunicarea exercită o influenţă 

puternică atât asupra stării de spirit şi a performanţelor fiecărui individ, cât  şi asupra rezultatelor 

activităţii colective. [Ibid., p. 7]. Pentru a realiza o comunicare reciproc avantajoasă, vorbitorul îşi 

construieşte vorbirea în dependenţă de mai mulţi factori şi caracterul acesteia este determinat de 

scopul şi obiectivul comunicării, de adresatul ei, de împrejurările în care se desfăşoară procesul 

comunicativ. Condiţia indispensabilă a unei comunicări eficiente este cunoaşterea limbii. În special, în 

domeniul economic, juridic, etc. atunci când comitem greşeli, într-un grad mai mare sau mai mic, fie 

din ignoranţă, fie din neglijenţă, ele pot conduce la neînţelegeri, confuzie şi uneori la imposibilitatea 

de a comunica în conformitate cu scopul acestei activităţi. 

Folosim pentru a comunica nu numai cuvinte. Tot ceea ce facem este o formă de comunicare, 

chiar şi atunci când nu rostim nici un cuvânt.  De fiecare dată cînd comunicăm, trimitem în exterior 

mesaje şi cu ajutorul altor mijloace, cum ar fi expresia feţei – zâmbetul, încruntarea; gesturile – 

mişcarea mâinilor,  a picioarelor; poziţia corpului – modul în care stăm; proximitatea – distanţa la care 

stăm faţă de interlocutor; contactul vizual; contactul corporal; aspectul exterior; aspectele nonverbale 

şi paraverbale – calitatea şi tonul vocii, rapiditatea vorbirii, înălţimea sunetelor etc.  În construirea 

unei bune relaţii interpersonale un rol aparte îl joacă şi alegerea distanţei potrivite faşă de partener. O 

distanţă interpersonală prea mică poate fi percepută ca o agresiune, ca o invazie a teritoriului 

interlocutorului. Sub aspectul distanţelor interpersonale, oamenii se comportă ca magneţii. Dacă sunt 

plasaţi prea aproape, iau naştere forţe de respingere (sau atracţie), iar dacă sunt prea departe, 

interacţionează prea slab sau deloc…Acest spaţiu personal variază de la o persoană la alta, de la o 

ocupaţie la alta. Dar nu există reţete, modele teoretice sau formule magice care să ne spună exact şi 

repede cum am putea să aflăm distanţa potrivită faţă de partenerul de relaţie.  

Impresiile pe care şi le fac interlocutorii noştri sunt marcate şi de felul în care salutăm, zâmbim 

sau ne încruntăm, păstrăm distanţa, vorbim, ascultăm, gesticulăm, privim etc. Se admite faptul că stilul 

personal de comunicare e un dat nativ, ca şi temperamentul, spre exemplu. Totuşi, propriul stil de 

comunicare poate fi modelat şi luat sub autocontrol. Se disting cinci stiluri de comunicare şi anume: 

emotiv, autoritar, reflexiv, îndatoritor, şi flexibil. Fiind diferite unele de altele, cu adevărat nu poate fi 

pusă problema celui mai bun stil, ci doar a celui mai potrivit pentru o negociere sau alta, pentru o 

situaţie sau alta.  
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Educaţia pentru comunicare este înainte de orice, o educaţie a prezentului şi a viitorului. 

Formularea obiectivelor educaţionale este mereu dictată de contextul epocii. În special tânăra 

generaţie – studenţii – trebuie să ştie să înţeleagă ceea ce văd şi aud şi apoi să se exprime, cu cît mai 

corect şi mai sincer, ceea ce li s-a transmis. Acuma nimic nu mai contează mai mult decât cuvântul 

rostit. El, cuvântul, imaginile reale sau trunchiate, interpretările pot declanşa cataclisme. De aceea este 

necesară o asumare a responsabilităţii faţă de cuvânt, faţă de mesajul transmis. S-a constatat că multe 

persoane care au reuşit în viaţă au în comun un lucru esenţial – talentul de a folosi cuvintele. Există o 

relaţie extrem de strânsă între dobândirea puterii şi mânuirea cuvintelor, încât practic reuşitele 

financiare pot să crească substanţial prin amplificarea puterii cuvântului. După cum remarcă L. 

Baldrige, „chiar şi fericirea noastră depinde extrem de mult de capacitatea de a ne exprima ideile, 

dorinţele, speranţele, ambiţiile sau dezamăgirile celor cu care vorbim”. [1, p. 104]. 

Familiarizarea cu axiomele/principiile comunicării este o necesitate şi o şansă pentru o mai bună 

inserţie în fluxul vieţii şi  al culturii contemporane. În Manualul de comunicare şi negociere în afaceri 

Şt. Pruteanu le caracterizează în felul următor [5, p. 28-30]:  

Comunicarea este inevitabilă sau Non-comunicarea este imposibilă. Conform acestui principiu, 

orice comportament are valoare comunicativă, indiferent dacă există sau nu indicii, semne şi semnale. 

Comunicarea şi tăcerea, nu doar vorbele. Când cineva nu face gestul de a răspunde salutului, lipsa 

gesturilor sale comunică ceva. Comunică şi paloarea sau roşul obrazului, ca şi ritmul bătăilor inimii 

sau tensiunea muşchilor gâtului.  Totul în om comunică ceva. 

Comunicarea se dezvoltă pe două planuri: planul conţinutului şi planul relaţiei.  Primul oferă 

informaţii, iar al doilea oferă informaţii despre informaţii. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă 

aceleaşi cuvinte sunt rostite pe tonuri diferite, ele comunică lucruri diferite, pentru că „tonul face 

muzica”.  

Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat în termeni de cauză-efect sau 

stimul-răspuns. Acest lucru înseamnă că este inutil să căutăm o cauză unică pentru un act de 

comunicare, pentru că omul comunică în fiecare moment cu întreg trecutul său şi  cu toate experienţele 

acumulate.  

Comunicarea se bazează atât pe informaţii în formă digitală (procesată de sistemul nervos 

central), cât şi pe informaţie analogică (procesată de sistemul neurovegetativ). Informaţia digitală 

conţinută de simboluri (cuvinte, de exemplu) este transpusă în cod binar, la nivelul neuronilor şi 

sinapselor. Informaţia analogică conţinută  de stimulii non-verbali este transpusă în limbajul  

biochimic, la nivelul hormonal.   

Comunicarea este ireversibilă. Un act de comunicare, odată ce a avut loc, declanşează 

transformări şi mecanisme ce nu mia pot fi date înapoi ca un ceasornic. Mesajul, bun sau rău, odată 

emis şi recepţionat nu mai poate fi luat înapoi.  

Comunicarea implică raporturi de putere între parteneri, iar tranzacţiile care au  loc între ei 

pot fi simetrice sau complementare. Tranzacţiile simetrice sunt relaţii în care partenerii îşi reflectă 

reciproc comportamentele, de pe poziţii de egalitate. Tranzacţiile complementare sunt relaţii în care 

partenerii adoptă comportamente compatibile sau joacă roluri distincte, au putere diferită, statutul 

social sau ierarhic diferit.  

Comunicarea implică procese de acomodare şi ajustare a comportamentelor. Această axiomă  

pleacă de la premisa că oamenii sunt în mod inevitabil diferiţi, percep diferit realitatea şi au interese şi 

obiective diferite.  

În funcţie de numărul participanţilor şi de natura relaţiilor care se stabilesc între ei, comunicarea 

umană se poate desfăşura pe cinci niveluri relativ distincte: intrapersonală, interpersonală, de grup, 

publică şi de masă. [Ibid., p. 34]. 

1. Comunicarea intrapersonală este relaţia „tainică” în care o persoană îşi ascultă propria 

voce interioară, purtând un dialog cu sine; are caracter autoreflexiv, autoevaluativ şi de 

autocunoaştere; instalează echilibrul psihic şi emoţional.  

2. Comunicarea interpersonală este primul în ierarhia nivelurilor comunicării umane; se 

produce de la om la om şi „între patru ochi”, în forma unui dialog, în care discursul fiecăruia fiind 

destinat în totalitate celuilalt; este cea mai convingătoare comunicare; este personalizată (valorifică 

farmecul personal al comunicanţilor, afectivitatea lor, calităţile şi intenţiile personale: de a controla, a 

domina şi a impune altuia voinţa proprie, de a-l conduce sau măcar de al influenţa făţiş sau din 
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umbră); are caracter cognitiv implicit şi explicit, constructiv şi distructiv; este directă şi interactivă (se 

bazează pe tehnici naturale sau primare: cuvântul, vocea, trupul, proxemica) şi indirectă (se întemeiază 

pe mijloace şi pe  tehnici secundare: scrierea, tipărirea, imprimarea în relief, înregistrarea magnetică 

sau laser, transmisiile prin cablu, prin fibre optice sau prin unde hertziene); valorifică întreaga gamă a 

limbajelor nonverbale; este de patru tipuri:  

a) scrisă şi imprimată (scrisorile, rapoartele, presa scrisă, cartea, afişul, materialele 

publicitare); 

b) înregistrată (banda magnetică, discul, filmul, cartela magnetică, discheta, CD-ul); 

c) prin fir (telefonul, telegraful, telexul, faxul, e-mail-ul, cablul, fibrele optice etc.); 

d) prin unde hertziene: radioul şi televiziune. 

3. Comunicarea de grup se produce într-un anturaj intim, în interiorul echipei,  al echipajului, 

al familiei lărgite sau chir într-un cerc restrâns de persoane, constituit ad-hoc cu o misiune precisă; 

asigură schimburile  d idei şi emoţii în interiorul echipei, al organizaţiei restrânse, în micile 

colectivităţi umane (max. 9-10 persoane); asigură împărtăşirea cunoştinţelor şi experienţelor 

personale, rezolvarea problemelor, detensionarea conflictelor, dezvoltarea ideilor noi, investiţiile şi 

deciziile importante; nu suportă îngrădiri majore de orice natură.  

4. Comunicarea publică este orice gen de cuvântare, expunere sau prezentare susţinută de 

către o persoană direct în prezenţa unui auditoriu (nu mai mic de 3 persoane); are forma de discurs 

public sau comunicare publică: conferinţa, prelegerile şi cursurile, comunicările ştiinţifice, luările de 

cuvânt în şedinţă, prezentările de rapoarte şi dări de seamă, expunerea în faţa unei comisii de 

examinare, alocuţiunile la microfon în sălile pline sau în pieţe publice, prezentarea spectacolelor ş. a.; 

este cel mai popular tip de comunicare interumană, cunoscut încă din antichitate; are scopul de a 

convinge, a manipula sau a constrânge un public, care nu este omogen, ci este de cel puţin cinci 

categorii: ostil, neutru, neinformat, susţinător.  

5. Comunicarea de masă (mass-media) este producerea şi difuzarea mesajelor scrise, vorbite, 

vizuale sau audiovizuale de către un sistem mediatic instituţionalizat către un public variat şi  

numeros; cuprinde o mare varietate de forme (cartea, presa scrisă, audiovizualul),  dar toate sunt 

impersonale şi caracterizate printr-un răspuns întârziat,  slab şi incomplet din partea publicului care 

recepţionează mesajele. 

Comunicarea şi formarea profesională. Puterea cuvântului dă participantului la comunicare, 

sentimentul curajului de a-şi exprima ideile, eliberându-se de teama paralizantă a criticii altora, oferă 

posibilitatea de a explora în splendoarea imaginilor lumii, de a căuta răspunsuri în multitudinea de 

cunoştinţe de care dispune şi vrea să le deţină. Limba devine un instrument de afirmare şi confirmare a 

dezvoltării intelectuale, un instrument de construcţii plastice care prevede posibilitatea saltului 

calitativ spre forme expresiv-imaginative elevate, cu un anumit grad de originalitate. Astfel, limba 

răspunde oportun civilizaţiei dinamice în care trăim şi în care dezvoltarea este tot mai accelerată, omul 

fiind pus în situaţia de a juca roluri tot mai complexe şi variate, fapt care îi solicită să se adapteze rapid 

la situaţii noi, să asimileze noi cunoştinţe, să restructureze vechile achiziţii, să rezolve operativ 

diversele probleme cu care se confruntă. Omului modern i se cere să manifeste gândire creatoare, 

iniţiativă, spirit inventiv. 

Educaţia modernă urmează acestor relaţii obiectiv-subiective prin scopul de formare integrală  a 

personalităţii, care, la rândul său, solicită un  nou model  şi o nouă strategie  educaţională, capabilă să 

răspundă afirmativ transformărilor prezentului [Ibid., p. 149]. În acest context, remarcă M. Ionescu şi 

I. Radu, învăţământul universitar avansează conceptual de la cunoştinţele în domeniu la formarea unui 

spectru de tehnici profesionale, cărora în ultimul timp li se acordă prioritate faţă de cunoştinţe. 

Problema se pune ca un imperativ de formare a capacităţilor de dobândire în mod independent a 

cunoştinţelor [2, p. 59].  

De la învăţarea dirijată nemijlocită a cadrului didactic, studentul trece la învăţarea independentă, 

care se realizează  prin comunicarea  didactică,  definită „ca relaţie interpersonală în care oamenii dau 

sens şi valoare mesajului primit”, „premisă, sursă, mijloc şi efect al educaţiei” [Ibid., p. 3]. 

Comunicarea nu este, deci un proces de transmitere de valori , ci şi unul de creare de valori, şi nu atât 

noi valori transmise, cât de valori achiziţionate de participanţii  la comunicare, căci mesajul, 

precizează aceiaşi autori, facilitează schimbul de semnificaţii cu ajutorul cărora se asigură procesul 

formării, dezvoltării şi umanizării individuale.  
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Pentru a realiza comunicarea, participanţii acesteia trebuia să deţină anumite achiziţii de ordin 

lingvistic şi comunicativ, pe care ştiinţa educaţiei lingvistice le delimitează în competenţe lingvistice şi 

competenţe de comunicare.  Ambele competenţe se formează în anii de şcoală şi liceu şi se dezvoltă 

întreaga viaţă, inclusiv prin formare profesională. Nivelul scăzut  de formare a acestor competenţe 

creează la etapa formării profesionale iniţiale situaţii educaţionale greu de depăşit, căci „exerciţiul 

comunicării are implicaţii pentru limbajul  obişnuit”, ambele tipuri de limbaje fiind componente ale 

formării şi comunicării profesionale. Absenţa acestui exerciţiu, menţionează autorii citaţi, constă în 

incapacitatea unor absolvenţi de liceu de a exprima un gând şi de a organiza şi construi un discurs, 

fenomenul fiind constatat în mai multe ţări. Evitarea şi ameliorarea acestor stări este posibilă în şcoala 

superioară, dacă, concomitent cu conştientizarea  şi depăşirea lor prin efortul studenţilor, cadrelor 

didactice, familiei, societăţii, ar fi stabilite şi repere ştiinţifice pentru această  activitate. Or, conceptul 

de competenţă de comunicare profesională este un produs epistemic constituit din conceptele de 

competenţă, competenţă lingvistică şi competenţă de comunicare.  

În concluzie: Comunicarea, alături de cunoaştere, este cea mai valoroasă şi mai complexă 

activitate educaţională, în procesul căreia educatul se  formează continuu ca fiinţă umană: acumulând-

transmiţând informaţie şi atitudini, el îşi formează şi aplică competenţe de comunicare, generale şi 

speciale, trăsături caracteriale şi comportamente, îşi dezvoltă aptitudini cu care este înzestrat. 

Comunicarea economică, juridică etc. este o comunicare profesională. Competenţa de comunicare 

economică, juridică etc. este, deci o competenţă specială (profesională).  
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DESCRIEREA COMPARATIV-CONTRASTIVĂ A MONOFTONGILOR POSTERIORI ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ 
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Abstract: The present article deals with the comprative-contrastive description of the posterior 

monophthongs  in two languages: English and Romanian. The phonematic standard system of the 

former has 12 monophthongs, whereas the latter 7 ones. The result of comparing the English and 

Romanian monophthongs shows that each Romanian vocalic phoneme has two English sounds 

correspondingly – a pair of vocalic segments: /a/ → /a: - ʌ/, /i/ → /i: - i/, /o/ →/ ɔ: - ɔ/, /u/  → /u: - u/, 

/ә/ → / ә: - ә/, /e/ → /e - æ/. None of the two languages posess nasal phonemes. 

Key-words: contrastive, comparative, phoneme, monophthongs, posterior, vocalic, 

pronunciation, classification, difficulty, long, short, criterium, similiarities, differences, nazal. 

 

Sistemul fonematic clasic al limbii engleze standard cunoaște 12 monoftongi – vocale simple /e, 

æ, a:, ʌ, ɔ:, ɔ, u, u:, i:, i, ə:,ə/, în română – 7 /a, o, u, i, ə, î(ă), e/. După foneticianul moscovit prof. V. 

Vassilyev, ar exista în engleză numai 10 monoftongi. Sunetele vocalice /i:, u:/ sînt considerate ca fiind 

diftongoizi, conform concepţiei lingvistice a acad. rus L. V. Şcerba. In acest context, monoftongii 
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englezi /i:, u:/ ar fi secvenţe vocalice intermediare între monoftongi şi diftongi, avînd o caracteristică 

articulatorico-acustică aparte/deosebită. De menţionat că şi în fonologia românească există opinii, 

conform cărora, în sistemul fonematic românesc ar mai putea fi incluse şi sunetele compuse /ea, oa/, 

care sînt diftongi ascendenţi. Aceasta ar majora, după părerea unor lingvişti, numărul monoftongilor în 

limba română de la 7 la 9. Acest fenomen lingvistico-fonetic este susținut de lingvistul basarabean A. 

Evdoșenco /17, p. 129/. 

În rezultatul confruntării monoftongilor englezi şi româneşti la nivelul unităţilor segmentale ale 

celor două limbi, deducem că fiecărui fonem vocalic românesc îi revine 2 sunete în engleză – o 

pereche de segmente vocalice: /a/→/ɑ: - ʌ/; /i/→/i: - i/; /o/→/ͻ: - ͻ/ /u/→/u: - u/; /ə/→/ə: - ə/; /e/→/e - 

æ/, monoftongul /î(ă)/ în limba română nu are echivalent în cea engleză. Din practică ne-am convins 

că elevii şi studenţii nativi de limba română, care învaţă engleza reduc, în mod inconştient, cele 12 

secvenţe vocalice la 6 vocale ale sistemului fonematic românesc. 

Astfel, pe lîngă pronunţarea incorectă a vocalelor simple englezeşti, ce constituie una din 

dificultăţile vorbitorilor de limba română, acestea sînt reduse şi ca sistem vocalic. 

În limba română cele 7 segmente vocalice simple se clasifică conform mişcării sau poziţiei 

limbii pe orizontală în anterioare/prepalatale /i, e/, mediale/ centrale sau neutrale /a/, posterioare sau 

postpalatale /o, u, ă, î(ă)/. În engleză, conform acestui criteriu, distingem vocale anterioare propriu-zis 

(front) /i:, e, æ/; o vocală anterioară retrasă (front retracted) /i/, mediale/mixte (mixed) /ə, ə:/, 

posterioare avansate (back advanced) /u, ʌ/ şi posterioare propriu-zise (back) /u:, ͻ:, ͻ, ɑ:/. În 

rezultatul analizei comparate a acestei clasificări a monoftongilor celor două limbi, observăm că în 

limba engleză sînt 5 grupe de vocale contra celor 3 în română, la care, evident, se mai adaugă vocalele 

prepalatale/anterioare retrase şi cele posterioare/postpalatale avansate. 

Conform gradului/modului de apertură vocalele simple româneşti se clasifică în deschise /a/, 

semideschise /e, o, ă/, şi închise /i, î(î), u/. În limba engleză, după modul/gradul de apertură, 

monoftongii se împart în vocale închise (close/high vowels) /i:, u:/ varianta îngustă şi /i, u/ varianta 

largă; deschise (open/low vowels) /ә/ varianta îngustă şi /æ, ɔ, ɑ:/ varianta largă, semideschise /e/, /ə:/ 

varianta îngustă şi /ə/, /ɔ:/ varianta largă. În rezultatul confruntării monoftongilor englezi şi româneşti 

după acest criteriu – modul/gradul de apertură, deducem că în limba engleză cele trei grupe deschise, 

închise şi semideschise se mai subdivizează în variantele largă şi îngustă. 

Un alt criteriu de clasificare a monoftongilor în engleză şi română este poziţia buzelor, care 

contribuie esenţial la deosebirile vocalelor după timbru. Conform acestui criteriu – poziţia buzelor – 

vocalele din cele două limbi se împart în labiale/rotunjite /o, u/ şi nelabiale/labiovelare, nerotunjite /e, 

a, i, ă, î(î)/ în română şi /ɔ:, ɔ, u, u:/ – vocale labiale, labializate/labiovelare; vocale nelabiale, 

nerotunjite, nonlabiolizate /e, ɑ:, ʌ, i, i:, ə, ə:, æ/ în engleză. 

Din practica de predare a limbii engleze vorbitorilor de limbă română (elevi, studenţi, 

doctoranzi, masteranzi), în special celora, care au învăţat în şcoala medie limba franceză, am dedus că 

criteriul de articulaţie – poziţia buzelor – nu este întotdeauna respectat corect. Cei care învaţă limba 

engleză pronunţă vocalele /ɔ:, ɔ, u, u:/ englezeşti foarte labializat, sub influenţa limbii franceze, ce 

constituie o serioasă eroare de pronunţare.  

În urma unei analize contrastive a vocalelor simple englezeşti (12) şi româneşti (7) am dedus că 

nici una în cele două limbi nu posedă monoftongi – foneme nazale/nazalizate. Nazalizarea lor, mai cu 

seamă în română, este numai în efect poziţional şi nu are valoare fonematică: 'bancă /'baŋkə/, 'încă 

/'îŋkə/, 'mănîncă /mə'nîŋkə/. În contextul acestui fenomen fonetic (nazalizarea), precum şi în baza 

practicii de predare a limbii engleze în grupele cu instruire în limba română, studenţilor care au învăţat 

limba franceză în şcoală, atestăm o pronunţare nazalizată stridentă a vocalelor englezeşti, ceea ce nu 

este corect în conformitate cu limba engleză britanică standard a dialectului londonez. Nazalizarea 

accentuată a vocalismului englez este atestată în varianta americană a limbii engleze, ea fiind 

recunoscută ca normă a limbii engleze vorbite în SUA. 

În baza analizei contrastive a monoftongilor englezi şi româneşti conchidem: 1. Vocalele limbii 

engleze se caracterizează prin încordarea organelor articulatorii în cazul emiterii monoftongilor de 

lungă durată /i:, ɔ:, ɑ:, ə:, u:/ şi relaxarea celor de scurtă durată /ʌ, ɔ, ə, e, i, æ, u/. Aşa cum în română 

nu avem vocale scurte şi lungi de nivel fonematic fenomenul fonetic de încordare-relaxare a organelor 

articulatorii nu este distinct; 2. Vocalele de scurtă durată din engleză /e, æ, ɔ, u, ʌ , i, ə/ sînt mai scurte 

decît corespondentele lor româneşti /e, ə, u, a, i, ă/; 3. Vocalele de lungă durată în engleză /i: ɑ:, ɔ:, u:, 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

500 

 

ə:/ sînt mai lungi decît cele româneşti /i, a, o, u, ă/; 4. În cadrul vocalelor anterioare în engleză există 4 

sunete faţă de 2 în română; în seria celor posterioare/palatale limba engleză are 6(5) sunete faţă de 

2(4) în română, iar ceea ce se referă la vocalele mediale în limba engleză atestăm 2(3) secvenţe 

vocalice, iar în română 1(3) vocale; 5. Limba engleză admite şi vocale medio-anterioare (anterioare 

retrase) în seria vocalelor anterioare, precum şi vocale medio-posterioare (posterioare avansate) în 

seria vocalelor posterioare. Din practica de predare a limbii engleze pe parcursul a mai multor ani, ne-

am convins că aceste fenomene fonetice constituie anumite dificultăţi pentru nativii de limbă română, 

care învaţă engleza; 6. Conform criteriului deschiderea sau închiderea maxilarelor vocalele în engleză 

se împart în 4 categorii, pe cînd în limba română vorbim numai de 3 asemenea categorii. Astfel, în 

limba română avem vocale: închise, deschise şi mijlocii, iar în engleză – închise, semi-închise, semi-

deschise şi deschise; 7. Între caracteristicile articulatorii şi parametrii acustici ai monoftongilor englezi 

şi româneşti atestăm asemănări şi deosebiri, dar, totodată, trebuie de menţionat că între aceste 

segmente vocalice nu pot fi identităţi perfecte, în unele cazuri există mari apropieri sau şi identităţi 

(dar nu absolute) pentru unii din alofonii fonemelor respective, în funcţie de poziţie şi accent. A se 

compara fonemele englezeşti şi româneşti în următorul tabel. 

 

Tabelul 2. Fonemele engleze şi româneşti cu exemple (în ortografie şi transcriere) 

 

Nr. 

d/r 

Monof. 

engle- 

zeşti 

Cuvinte engleze Monof. 

româ-

neşti 

Cuvinte româneşti 

în ortografie în transcriere în ortografie în transcriere 

1. /i:/ tea, she, speak, 

'feelar 

/ti:, ʃi:, spi:k,  

'fi:lə/ 

/i/ si, tii(!), spic, 'filă /ti:, ʃi:, spi:k, 'fi:lə/ 

2. /i/ 

 

kit, 'figure, pick, 

tit, 'guinea, in, 

'sitter, writ, din, 

mitt, mint 

/kit, ˈfɪɡə, pick, 

tit, 'ɡɪni, in, 'sitə, 

rit, din, mit, mint/ 

/i/ chit, 'figă, pic, tit, 

'ghini, in, 'sită, rit, 

din, mit, mint 

/kit, 'figə, pik, tit, 

'gini, in, 'sitə, rit, 

din, mit, mint/ 

3. /u:/ 

 

two, to, too, lute, 

'lunar, boon, 

brute, douche, 

gnu, 'couper, coo 

/tu:, tu:, tu:, lu:t, 

'lu:nə, bu:n, bru:t, 

du:ʃ, nu:, 'ku:pə, 

ku:/ 

/u:/ tu, tu, tu, lut, 

'lună, bun, brut, 

duș, nu, 'cupă, cu 

/tu, tu, tu, lut, 

'lu:nə, bun, bru:t, 

duʃ, nu, 'ku:pə, ku:/ 

4. /u/ cook,, look /kuk, luk/ /u/ cuc, luc /kuk, luk/ 

5. /e/ 

 

 

leg, set, cheque, 

text, rest, test, net 

/leg, set, tʃek, 

tekst, rest, test, 

net/ 

/e/ leg, set, cec, text, 

rest, test, net 

/leg, set, tʃek, tekst, 

rest, test, net/ 

6. /æ/ bat, bad, sad, pan /bæt, bæd, sæd, 

pæn/ 

– – – 

7. /ə:/ fur, furl, err, 

myrrn, sir, fir, 

hurt 

/fə:, fə:l, ə:, mə:, 

sə:, fə:, hə:t/ 

/ə/ fă, fă-l, ăă(!), mă, 

să, fă, hăt 

/fə:, fə:l, ə:, mə:, 

sə:, fə:, hə:/ 

8. /ə/ 'robber, 'supper, 

'runner 

/'rͻbə, 'sʌpə, 

'rʌnə/ 

/ə/ 'robă, 'sapă, 'rană /'robə, 'sapə, 'ranə/ 

9. /Λ/ bun, but, rug, 

luck, suck, hut, 

cud, putt, come, 

butter 

/bʌn, bʌt, rʌg, 

lʌk, sʌk, hʌt, kʌd, 

pʌt, kʌm, 'bʌtə/ 

/a/ ban, bat, rag, lac, 

sac, hat, cad, pat, 

cam, 'bată 

/ban, bat, rag, lak, 

sak, hat, kad, pat, 

kam, 'batə/ 

10. /ɑ:/ part, calm, heart, 

bar, 'martyr, lark, 

pass, la, grant 

/pɑ:t, kɑ:m, hɑ:t, 

bɑ:
(r)

, 'mɑ:tə, lɑ:k, 

pɑ:s, lɑ:, grɑ:nt/ 

/a/ pat, cam, hat, ba, 

'mată, lac, pas, la, 

grant 

/pɑ:t, kɑ:m, hɑ:t, 

bɑ:, 'mɑ:tə, lɑ:k, 

pɑ:s, lɑ:, grɑ:nt/ 

11. /ͻ/ pot, cod, lock, 

cot, rod, tot, lot, 

rob, cost, cock, 

soft, nod, stock, 

/pͻt, kͻd, lͻk, kͻt, 

rͻd, tͻt, lͻt, rͻb, 

kͻst, kͻk, sͻft, 

nͻd, stͻk, pͻk, 

/ͻ/ pot, cod, loc, cot, 

rod, tot, lot, rob, 

cost, coc, soft, 

nod, stoc, poc, 

/pot, kod, lok, kot, 

rod, tot, lot, rob, 

kost, kok, soft, nod, 

stok, pok, fond/ 
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pock, fond fͻnd/ fond 

12. /ͻ:/ port, cork, 

gnawed, fawned, 

ball, caught, 

cauck, bought, 

taught, door 

/pͻ:t, kͻ:k, nͻ:d, 

fͻ:nd, bͻ:l, kͻ:t, 

kͻ:k, bͻ:t, tͻ:t, 

dͻ:/ 

/o/ pot, coc, nod, 

fond, bol, cot, 

coc, bot, tot, do 

/pot, ko:k, no:d, 

fo:nd, bo:l, ko:t, 

ko:k, bo:t, to:t, do:/ 

13.  – – /î/ gît , sîn, ro'mân /gît, sîn, ro'mîn/ 

 

3. Semivocalele. Sistemul fonematic român şi englez cunoaşte sunete semivocalice: / i ,  e, o, u/ în 

română şi /j, w/ în engleză. În limba română aceste sunete pot fi marcate cu semnul diacritic şi în felul 

următor /i, ě, ŏ, ŭ,/. Semivocala/semiconsoana (semiconsonanta) este un sunet între vocală şi 

consoană, cu însuşiri comune amîndurora (semi-vowel, semi-consonant; semi-voyelle, semi-consonne; 

Semivokal, Halbvokal; semivocal; полугласный, полусогласный). Acest sunet intermediar poate, în 

dependenţă de locul său în silabă/cuvînt, să îndeplinească funcţia de o vocală sau de o consoană. 

Semivocala/semiconsoana este un sunet de scurtă durată, care se pronunţă doar împreună cu o 

altă vocală, formînd o continuitate de sunete compusă cu un nou statut fonetic şi fonematic: diftong 

(adesea ascendent), triftong şi diftongoid. Astfel semivocala diferă articulatoric şi acustic de vocală şi 

de consoană. Pe parcursul emiterii semivocalelor curentul de aer/fonator se scurge prin canalul bucal 

strîmtat, producînd un zgomot de fricţiune specific consoanelor. Totuşi, pronunţarea unei semivocale, 

se caracterizează prin timbru preponderent vocalic. Semivocalele nu sînt accentuate în silabe şi 

cuvinte, ele formează partea nesilabică a diftongoizilor şi a unor diftongi ascendenţi. 

Particularităţile articulatorii şi parametrii acustici a semivocalelor /ŏ, ě/ în română, precum şi 

statutul lor fonematic nu prezintă opinii controversate, ele apar în componenţa diftongilor ascendenţi 

/еа/, /оа/. Celelalte două semivocale /i (j)/, /u (w)/ prezintă anumite discuţii contradictorii. 

O deosebită semnificaţie pentru relaţiile dintre vocale şi consoane în limba română o are 

semivocala/semiconsoana /j/, numită iot (iota). La articularea diftongilor ascendenţi /ia (ja), iu (ju), io 

(jo) mai întîi pronunţăm semivocala /i/ – segment articulatoric, ce prezintă un microimpuls. La 

pronunţarea acestui segment aerul, ieşit din plămîni, trece prin rezonatorul gloto-faringal, bucal şi 

labial cu o anumită dificultate, care este cauzată de spaţiul, format de limbă şi palatul dur. Curentul 

fonator se freacă de aceste organe articulatorii producînd un zgomot de fricţiune. 

O altă semivocala cu statut fonematic controversat este sunetul (ÿ (w)), numită vau/wau, care 

apare în cuvintele de tipul 'oală /'woalə/, 'оаrе /'woare/, 'boală /'bwoalə/. Conform teoriei acad. L. 

Şcerba acest sunet este un diftongoid în cuvintele date. Semivocala (ÿ /w), se pronunţă în mai multe 

cuvinte de provenienţă străină: Watt, Wattoră, Wagnerian, warant, Wolfram, darwinism. În astfel de 

cuvinte consoana /w/ este constrictiva, labiodentală, sonoră cu o durată maximă. Consoana /j/ este un 

sunet constrictiv, prepalatal, sonor ca în cuvintele /jaz, 'jatə, jar, 'jarbə/. 

În limba engleză semivocalele /j, w/ sînt sunete constrictive. La producerea acestor sunete 

organele articulatorii trec repede de la o articulaţie vocalică la alta: se porneşte de la o poziţie a unei 

vocale închise şi se trece rapid la o altă vocală mai pronunţată, ca rezultat se formează adesea secvenţe 

compuse de tipul /je, jɔ, ja, we, wɔ, wɑ:/. Trecerea aceasta rapidă de la o poziţie la alta produce un 

zgomot de fricţiune, cînd curentul fonator trece prin constricţia formată de limba şi palatul dur sau de 

vălul palatului. 

Începutul producerii semivocalelor englezeşti poartă caracter vocalic, dar însoţite de zgomotul 

de fricţiune, confirmă clasificarea lor ca semivocale/semiconsoane. Astfel, din punctul de vedere al 

formării semivocalelor, ele seamănă cu vocalele, iar din punctul de vedere al funcţiei pe care o 

îndeplinesc în limbă şi vorbire ele seamănă cu consoanele. 

Semivocalele /w, j/, spre deosebire de vocale, nu pot forma o silabă şi, ca consoane, ele 

întotdeauna însoţesc o vocală. Din punct de vedere articulatoriu, producerea semivocalelor /j, w/ se 

aseamănă cu cea a vocalelor /i, i:, u, u:/. 

Semivocala /j/ este palatală nerotunjită, iar /w/ labio-velară. Aceste semivocale englezeşti sînt 

frecvente în poziţie iniţială şi medială: yet, you, yard, yoke, youth; wet, were, wall, wide, wit; 'pupil, 

pure, tube, tune, cube, cute, 'curious; 'twenty, 'twilight, twig, queen, quick, 'question, 'quarter. 

Semivocala /j/ este redată în ortografie de 5 monografe/litere: /y, e, i, j, z/ în aşa cuvinte ca: yes, yard, 

'lawyer; simul'taneous, e'rroneous, 'billiard, 'onion, 'medial, fa'miliar; 'jodel, 'junker, 'fjord; a'ssoilzie, 
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,caper'cailzie. Semivocala /w/ este reprezentată prin 2 monografe şi digraful "wh" în astfel de cuvinte: 

way, swell, well, wall, 'twelve; quite, quik, square, 'language; when, whip, while, 'overwhen, which. În 

cuvintele care încep cu acest digraf "wh" semivocala /w/ are o variantă surdă. În acest caz se produce 

un zgomot de fricţiune. Semnul fonetic şi fonematic al acestei variante este /w/ sau /hw/ ca în 

cuvintele: what, whem, where. Aceste variante fonetice sînt mai frecvente în Scoţia şi Irlanda. În 

rostirea standard cuvintele de acest tip se citesc cu semivocala /w/. Litera W [ 'dʌblju:] nu se citeşte în 

aşa cuvinte ca: two, 'answer, sword, who, whole, wrist, write, wrong, 'Greenwich, 'Norwich, 'Warwick. 

Elevii şi studenţii, vorbitori de limbă română, întîmpină anumite greutăţi la însuşirea 

articulării/pronunţării acestor două semivocale. Astfel cuvintele care conţin sunetele /w/ şi /j/ trebuie 

exersate cu perseverenţă. Exersarea fonetică de regulă, o începem cu cuvinte în ortografie şi 

transcriere, apoi urmează fraze, propoziţii, proverbe, texte în care aceste semivocale se întîlnesc 

frecvent. Pentru semivocala /j/: you, young, youth, yard, yoke, yap; 'pupil, pure, tube, tune, cube, 

'Tuesday, 'curious, 'cucumber. Pentru semivocala /w/: west, wet, wail, wone, worse, whill, a'ware, 

quick, 'question. Exersăm şi perechi de cuvinte contrastate: wet-yet; what-yacht; worn-yawn; wall-

yawl; whale-yale; wield-yield; whelp-yelp; woke-yoke; woo-you; were-year. Fraze: Where are you 

hiding the wheel? Where are you hiding the veal? I was annoyed by her wails. I was annoyed by her 

veils. If you face the wall, the west is on your left. If you face the wall, the vest is on your left. It 

refused to put up with such behoviour at the bureau. 

În rezultatul prelucrării datelor şi faptelor menţionate supra, am ajuns la următoarele concluzii: 

1. Studierea unei limbi atît ca mijloc de comunicare, cît şi ca obiect de cercetare ştiinţifică presupune 

învăţarea tuturor aspectelor ei: fonetic, fonematic, gramatical, lexical şi grafic. Fiecare aspect îşi are 

importanţă: anume prin lexic se redă sensul şi se exprimă gîndul, prin gramatică unităţile lexicale se 

aranjează într-o formă armonioasă de sistem şi capătă nuanţe adăugătoare inaccesibile de sinestătător, 

ceea ce ridică considerabil nivelul înțelegerii sensului; scrisul şi pronunţia constituie formele 

exterioare ale limbii la nivelurile vizual şi auditiv respectiv; 2. Un rol deosebit de important îl joacă 

latura fonetică deoarece ea constituie forma materială de exprimare a cuvintelor. Cuvîntul poate fi 

înţeles numai atunci cînd este îmbrăcat în haina lui firească. Corespunzînd acestor cerinţe (condiţii) 

limba îşi poate îndeplini marea ei funcţie de mijloc de comunicare, căci forma ei sonoră a servit şi 

serveşte drept cel mai important mijloc de comunicare dintre oameni; 3. Se ştie că în cursul dezvoltării 

limbii engleze discrepanţa dintre scris şi pronunţie a luat o amploare enormă. Aceasta a condiţionat 

situaţia cînd ortografia oferă, de regulă, puţine indicaţii de pronunţare adecvată, forma scrisă a 

cuvintelor deosebindu-se considerabil de forma rostită. Studiul foneticii limbii engleze se impune cu 

atît mai mult, cu cît ortografia ei nu conţine prea multe indicaţii privind pronunţarea; 4. Substraturile 

consonantice ale sistemelor fonematice din limbile examinate constituie totalităţi ale particularităţilor 

specifice. Ele pot coincide complet ori parţial, sau să nu coincidă deloc în ceea ce priveşte prezenţa 

echivalentelor. Eficienţa însuşirii fenomenelor fonetice în limba ţintă se sporeşte prin analiza 

comparativă a limbii materne şi a celei străine, pornindu-se, evident, de la examinarea lor în cea 

maternă. Exerciţiile de antrenament şi consolidare se bazează pe principiul didactic: "De la simplu – la 

compus." De la antrenare la nivelul cuvintelor se trece la propoziţii şi fraze, apoi – la zicători, poezii, 

cîntece şi numai după aceea – la texte. Textele fac şi o posibilă citire pe roluri la curs, procedeu care 

dă rezultate bune şi la adulţi, nu numai la copii şi adolescenţi. Textele pot fi relativ uşor învăţate pe de 

rost, ceea ce este foarte indicat, pentru ca studenţii să aibă în memorie modele (tipar) de limbă şi cu 

pronunţarea corectă şi accentele corecte /14 p. 64/. 
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MALE IDENTITY  IN J.K. JEROME’S HUMOUR. CASE STUDY: “THREE MEN IN A 

BOAT” AND “THREE MEN ON THE  BUMMEL” 
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                                                                   Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul                                                                                

      

Abstract:  Cercetările din domeniul studiilor de gen și anume ale identității de gen și umor au 

avansat teorii care susțin aspectul social al acestora.  În conformitate cu esențialismul teoretic ( n.d. ), 

categoria de gen este divizată în feminin și masculin pe baza comportamentului oamenilor dictat de 

societate.  Nu doar dimensiunea socială a genului este aceea care trasează distincția dintre genurile 

masculin și feminin , dar și factorii istorici, culturali și lingvistici  care-i înzestrează pe reprezentanții 

ambelor genuri cu puterea  creației și comunicării umorului. Plasând accent considerabil pe 

analogiile dintre teoriile de gen și umor denigrant, acest articol are drept scop explorarea 

elementelor de superioritate din contextul umorului de gen cum ar fi poziția dominantă de identitate 

masculină la sfârșitul epocii victoriene și inversarea a rolurilor de gen în romanele  umoristice  „Trei  

într-o barcă fară a socoti și cânele” și  „Trei pe două biciclete”, autor al cărora este scriitorul 

britanic J.K. Jerome.  Rezultatele acestui studiu se bazează pe identificarea , clasificarea și analiza 

comparativă a elementelor de umor de gen în conformitate cu criteriile de  superioritate a umorului, 

obiective și teme. 

 Key words: identitate de gen, esențialism teoretic, teorii de gen și umor, elemente de umor de gen.  

 

Introduction 

Studies of gender identity and masculinity in particular constitute an extremely diverse and 

controversial field which is “multiple, fluid, and never complete”
1
 . Though most of the definitions of 

                                                           
1 Jaworski and Coupland, (1999)  The Discourse Reader. Routlege, p. 412-43 
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identity (Ivanic (1988)
1
, Gee (1999)

2
, Jaworski and Coupland (1991) lay the emphasis on the 

individual’s “sense of self”   and “personal attributes”, some of them (Weigert, Smith, et al. 1986:2 )
3
 

broaden this concept to the extent of and even beyond the social boundaries.  Since “social reality is a 

human production whereas humans themselves are societal productions” (Weigert, Smith, et al. 1986: 

2), gender identity is regarded as a complexity of “on-going social processes” (Johnson, 1997:22)
4
 

which lay the basis of masculine and feminine interaction. With respect to the idea of connecting 

gender identity with societal norms, the present article is built around the challenge of forming 

associations between gender and disparagement humour theories and applying them to the 

peculiarities of the late Victorian era depicted in J. K. Jerome’s humorous novels “Three Men in a 

Boat” and “Three Men on the Bummel”. 

Gender. Identity. Sex. 

Diverse research initiatives (McConnell [1987], Johnson and Meinhof [1997], Wodak [1997), et 

al. qtd.by Swann (2002)
5
 have investigated interactions between different aspects of identity in terms 

of gender, class, race and sexuality in order to therefore come to the concept of “pluralisation of 

gender” which focuses on the variable nature of identities. It is not only the gender, building the 

concept of identity as “the emergence and reemergence of self” (Jaworski and Coupland, 1999:412-

43) but also the result of affiliation to particular beliefs dictated by society (Ivanic, 1988:12), which 

are featured as variables. 

Gender, as an outstanding feature of identity, is regarded as a “social construct” (Hay, 1995:20) 
6
, which performs diverse roles dependent on social norms established by cultural and social practices. 

Expanding on the idea of gender as a form of social inequality, scholars like Borisoff (1996,  qtd. by 

Malyuga, 2011:32)
7
, Smith, qtd by Hay (1995:21), Ortner and Whitehead, (1981:4, qtd. by Rapport, 

2000:145)
8
, raise the point of gender as a binary mechanism  revealing thus “peculiarities which 

constitute men’s and women’s spiritual difference subject to cultural influence” (Brandt, 1998 qtd. by 

Malyuga, 2011:32). Given the social feature of gender sexualization, scholars such as Butler claim for 

its continuity, mobility and dynamism since one’s affiliation to gender is not necessarily sex-bound, 

but rather culture and epoch restricted. As an ongoing process, gender displays a curious negotiability 

repeatedly performing acts in accordance with the social norm, swings between feminine and 

masculine stereotypes and develops personal traits and features at the level of social requirements. 

Having drawn attention to the notions of identity, gender and sex complexity, we shall simply 

summarize that gender is a form of identity which is rather social than personal, which is rather 

dynamic than sex-bound and which is yet somewhat dependent on certain personal and sex attributes.  

Gender and Humour Theories 
Current approaches to gender theories advanced by Tannen [1992:24]

 9
 and Kochersberg 

[2014]
10

 demonstrate inclinations towards social and individual variables as well as to such features as 

power, contrast and dynamism. Similar tendencies can be revealed in gender humour theories which 

integrate the Superiority theory and the regard to gender as a binary construct. Given this state of 

affairs, associations of gender and humour theories have been formed to illustrate their applicability to 

the corpus of the present article. 

                                                           
1 Ivanic, R. (1988). Writing and Identity: The Discoursal Construction of Identity in Academic Writing. John Benjamin Publishing Company. 
373p. 
2 Gee, J.P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and Method. London: Routledge. 
3 Weigert A. J., J. Teitge S, Dennis W.  (1986) Society and Identity: Toward a Sociological Psychology. Cambridge University Press, 
London, New York, 134p [online]. 
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&q=Weigert%2C%20Smith%201986&f=false 
4 Johnson, A.C. (1997) Gender Knots.Temple University Press, Philadelphia[online]. 275p.,  

https://books.google.md/books?id=3nnxlqbNIEC&printsec=frontcover&dq=Johnson+1997+Gender&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage
&q=Johnson%201997%20Gender&f=false 
5 Swann,  J.  ‘Yes, but is it gender?’ Open University, UK, 43-67 
6 Hay , J. (1995)‘Gender and Humour: Beyond a Joke’ Victoria University of Wellington, June, 13, 204   
7 Malyuga,  Elena N. ‘Gender Factor in National Varieties of English.’ Peoples’ Friendship University of Russia, International Journal of 

English Linguistics,  Vol. 1, No. 1; March 2011, p.30-36 
8 Rapport, N.l and Overing, J. (2000) Social and Cultural Antropology. Routlege, London and New York, 464p.  
9 Tannen, D. (1992) You Just Don’t Understand.. William Morrow and Co, USA: p.24, 330p.  
10 Kochersberg a.O., Ford, T.E. , Woodzicka, J., Romero-Sanchez, M. , Carretero-Dios H. 

 (2014) ‘The role of Identification with Women as a Determinant of Amusement with Sexist Humor’. Humor 2014; 27(3): 441 – 460 
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The basic assumptions underlying the Theoretical Essentialism are those regarding gender as a 

masculine –feminine binary. This dichotomy places men and women on two different poles in terms of 

social position, behaviours, language and offers further support to Cultural Determinism (Tannen, 

1992:24) which emphasizes the differences between masculine and feminine regarding them as “two 

cultures model”. According to this view, male and female psychological, cultural and verbal 

differences increased the inequality between genders in social contexts, communication and humour in 

terms of cultural practices and tastes.  

Considering the above features of male humour which reveal contrasts between genders, it is 

worthwhile to underline that the gender discrepancies occur in the active use of cultural, social and 

linguistic features of humour. Barreca’s (1988:19)
1
 assertion confirms this theory: 

“The creation of nonsense, puns and language play associated with eradicating the boundaries 

between the imaginary and symbolic reaffirms that women‘s use of language in comedy is different 

from men’s.” 

Expanding on the cultural, social and linguistic aspects of gender humour, scholars (Hay, 

1995:28, Crawford
2
, et al.) revealed a tendency of men showing superiority and dominance over 

women and each other.  Tracing its origins from the Superiority theory of humour, studies of male 

humour support the ideas of disparagement, scorn and derision. Superiority theory of humour has been 

labeled in the Male Dominance theory Male Power Theory, and in Gender and Humour 

Disparagement theory (Wolf, 1934 qtd. by Kochersberg et al., 2014:442). Since power and privilege 

are priorities of the derider whereas the target is left to bear the mockery, it is noteworthy that 

disparagement occurs in the cultural, social and linguistic aspects of humour.  

The major attribute to the male humour superiority is the language as it acts as a means of 

expressing all the verbal forms of derision in terms of cultural, social and linguistic means of 

disparagement. Additionally, when considering the social aspect of verbal humour which targets 

women, it is noticeable that the concepts of group and psychological affiliation act as starting points to 

the notion of Identification Class (La Fave, 1975 qtd. by Kochersberg (2014). This viewpoint discloses 

the idea of disparaging groups the derider is not affiliated with. Yet, this theory is lacking indisputable 

argument of being totally directed against the opposite (sex) group since affiliating to a gender group 

is not necessarily sex conditioned. Thus, the members of both gender groups may be laughing at the 

joke targeting one of the groups since they do not affiliate with it. This gender-free idea of group 

affiliation generated the Disposition theory (Moore, 1985, Henkin and Fish, 1986, Bill and Naus, 1993 

qtd . by Chiaro and Baccolini, 2014)
3
, which encouraged the tendency towards sexist humour 

enjoyment on the part of either gender groups. On the opposite pole there lays the Benign theory 

(Waren, 2010 qtd. by Kochersberg [2014]) which holds the idea of finding benign and amusing the 

humour disparaging a psychologically distant group which could encompass the same sex of the 

derider and his target. Having the gender theories associated with the humour disparagement theory, 

two major points become obvious: male and female humour differs; the males are the main aggressors 

in humour irrespective of the target gender group or person.  

Victorian Masculinity and Gender Role Reversal in Jerome’s “Three Men in a Boat” and 

“Three Men on the Bummel” 

Published in the late Victorian Era, Jerome’s humorous novels reflect historical, cultural and 

social peculiarities of the period they were written; moreover his intelligent humour is rediscovered in 

his characters’ witty remarks, jokes, irony, wordplay and satire. With all these masculine regards 

towards local colour, historical imperfection, social weaknesses and women’s simplicity being 

enframed in the late Victorian era, both novels illustrate disparagement humorous elements, which 

reflect male dominance and power, gender role reversal elements, which reveal a transition from male 

dominance to more equality between genders. 

Historically, the Victorian masculinity was built around the industrial revolution which 

conditioned the migration from country to city in general and the male’s commute from home to work 

                                                           
1 Barreca’s (1988) Last Laughs: Perspectives on Women and Comedy, Gordon and Breach, 1988 - Social Science - 321 p 
2 Crawford, M. (2003) ‘Gender and humor in social context’. Department of Psychology, University of Connecticut, 406 Babbidge Road,U-
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3 Chiaro, D. and Baccolini, R. (2014) Gender and Humor: Interdisciplinary and International Perspectives. Routlege 
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in particular, locating hence, house and work  in two “separate spheres” (Hughes, n.d., Marsch, 2015)
1
. 

Annoyed with city routine, Jerome’s characters decide to “restore their mental equilibrium” (Jerome, 

1889:13)
2
 in the countryside having the feeling of being overwhelmed by work and the city. This 

feeling is comically described as “general depression throughout the system” (Jerome, 1889:13) that 

could only be cured by “a complete change”( Jerome, 1901:2
3
), “change of scene, and absence of the 

necessity for thought” (Jerome, 1889:13). Shifting from agriculture to heavy industry, manufacturing, 

transport with an increase to clerical and professional occupations, Victorian male employment 

defined them as breadwinners spending hours in their offices.  The general idea of work is pictured in 

the former novel more like the idea of “working on the character’s self comfort” which is satirized; 

what is more, the characters’ disinclination to work is being actively ironized:  

“I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours. I love to keep it by me: the idea 

of getting rid of it nearly breaks my heart”. Though some of J’s work has been in his “possession for 

years and years, and there isn’t a finger-mark on it”, he “takes a great pride in his work; he takes it 

down now and then and dusts it” whereas “George goes to sleep at a bank from ten to four each day, 

except Saturdays, when they wake him up and put him outside at two.” (Jerome, 1889:19).  

Deriding the image of the Victorian breadwinner, Jerome appeals to self-irony and ridicule 

aiming to reveal the aspect of passive power which men develop when pretending to be superior and 

controlling.  

Masculine dominance is also revealed in men’s public and therefore social life. Victorian men 

appear to be active in public spheres (taverns, clubs, trips) indulging “homosociality” (Milne-Smith, 

2014)
4
 expressed for example in the agreement “Club, to-morrow, at four” (Jerome, 1901:21) and 

masculine company on leisure. It is not only the masculine surroundings and publicity that determine 

the dominance of Victorian men, but also the targets of their jokes. Relying on the combination of 

Gender Disparagement Humour Theory and Dominance theory, which reveal men’s superiority over 

women, it is noteworthy that the most part of the humour elements that have been identified deride 

women’s verbosity cured with the help of a scold’s bridle” applied to curbe women’s 

tongues”(Jerome, 1889:77 ), selectivity- “girls having many lovers and never wanting them”, 

impracticality in “wearing boating costumes of French fashionplate” “with  the air of early Christian 

martyrs trying to make themselves comfortable (Jerome, 1889:61).   Laughing at feminine stereotypes, 

“Three Men on the Bummel” characters deride the women’s abilities to justify their spendthrift 

explaining that “a diamond tiara was bought to save the expense of a bonnet”(Jerome, 1901:31), 

underlining thus the cultural aspect of gender disparagement humour. Yet, the novel “Three Men in a 

Boat” presents a prevailing number of jokes targeting women completing the stereotype derision list 

with anecdotes ridiculing women’s behaviour on the river. 

Women’s experiences in river activities are being derided specifically referring to such practices 

as towing and “landing and sitting down on the bank until the steam launches were out of sight again” 

(Jerome, 1989:129) as these “mechanical monstrosities” scared them proving therefore, their 

Victorian impracticality within masculine matters. Male dominance humour refers not only to 

disparaging women regarding them as the weaker sex, but also to male competitiveness in displaying 

leadership at the expense of their conversation partners. Thus Jerome’s characters ridicule each other 

making fun of such weaknesses as unwillingness to work, Haris’s gluttony, passion for alcohol 

expressed in his probably “getting some really first class nectar even in Paradise”(Jerome, 1889:19) 

debauchery being caused by  “the stew that had upset him”(Jerome, 1889 and insensitivity 

excepting the tears caused  “by eating raw onions, too much Worcester over his chop”(Jerome, 

1889:18), irresponsibility expressed in his “readiness  to take the burden of everything himself, and 

put it on the backs of other people”(Jerome, 1889:).  
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George’s difficulty to be awakened is ridiculed in the novel by means of situational humour 

which implies “picking him up of bed and shaking him awake, and helping him find his things” 

(Jerome, 1901: 68); his vulnerability when drunk and “being dense at seeing a joke sometimes” 

(Jerome, 1989: 103) are features which have been skillfully satirized in order to prove men’s 

deliberate intention of pointing to each other’s defects. Hence, male power in humour is directed 

towards a large variety of targets irrespective of their relationships with the deriders (friends, relatives, 

acquaintances, strangers) the circumstances (agreement, disagreement, conflict, etc.), and location 

(home, river, woods). 

This social reason of the Victorian men competitiveness and dominance at the expense of others 

is reflected not only in interrupting others, in refusing to maintain the conversation or ignoring the 

interlocutors but also in insulting each other using offensive expressions such as: “Stupid old fool!” 

(Jerome, 1989:50) “cuckoo;  stuffed dummy!” (Jerome, 1989:99), “stupid ass”,“chuck-head” 

(Jerome, 1889: 71), etc.  In this respect, the lexically and stylistically coloured patterns reflect the 

aggression displayed towards the offended which is a form of dominance that therefore enables the 

humourist to choose between the formality and informality of tone, the self- irony, irony, sarcasm or 

satire.  

Conclusion 

Gender and humour are concepts that interact under social, cultural and linguistic 

circumstances. A social construct, gender is built around cultural and linguistic differences which 

distinguish the male humour from the female’s. Apart from this, the male superiority and power in 

humour is indisputable irrespective of the either male or female focus. As far as the masculine 

superiority targeting men is concerned,  it is noteworthy that it encompasses most of the features 

characteristic to the Male Dominance and Power theory, including aggression, offence, and  conflict 

whereas derision targeting women is less offending and rather implicit.  With all these, derision 

themes such as weaknesses, stereotypes, culture, and history are common to both targets; the gender 

role reversal phenomenon is illustrated in “Three Men in a boat” as chiefly evolving in male’s  

behavioural and verbal humour  whereas “Three Men on the Bummel” exemplify women having this 

priority as well. All in all, both novels humorously  depict the implicit transition from the Victorian 

male dominance toward the late-Victorian attempts to equate genders. 
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Abstract : With the impact of globalization the amount of Hollywood films on the markets of the 

EU member states and other states of Central and Eastern Europe has been visibly increased. Film 

titles serve as advertising texts as their main function is to introduce the content of the film to the 

potential audience. The translation of film titles is not an easy process as it depends on the film 

content itself, psychology of the audience and cultural awareness. Keeping in mind the audience-

oriented and cultural approaches to translation it is challenging to determine the ways the culture-

specific elements of English language culture are being transferred into other languages. Taking into 

account the fact that every culture has its specific system of values the aim of the given study is to 

capture the complexity of translating film titles from English into Romanian exposing the importance 

of cultural phenomenon. 

Key words: translation, film titles, cultural elements, culture-bound words, intercultural 

communication, translation procedures 

 
Introduction 

In most cinema markets of the world international productions dominate. Films circulate across 

national, language and community boundaries reaching deep into social space. Audiencies, critics, and 

film makers appropriate, negotiate and transform this international cinema in various ways. Tom 
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O’Regan (1998) in his essay Cultural Exchange points out the idea that the cinema is international and 

cinema’s nature is to cross cultural borders within and between nations to circulate across 

heterogeneous linguistic and social formations. This is an internationalism in production and in 

reception in the making of films and in their consumption.
1
 The form of culture industry in the mode 

of film production that became hegemonic in the United States and later became the dominant form of 

world cinema is usually designated “Hollywood film” referring to a highly industrialized and 

rationalized mode of commercial cinematic production driven by the logic of commodification and 

capital realization.
2
 Kellner (1998) considers that film emerged as one of the first mass produced 

cultural forms of the 20-th century. Based on new technologies of mechanical reproductions that made 

possible simulations of the real and the production of fantasy words, film provided a new mode of 

culture that changed patterns of leisure activity and played an important role in social life. From the 

beginning, film in the United States was a mode of commercial activity controlled by entertainment 

industries to attract audiences to its products. Film production was organized on an industrial model 

with a mass produced output aimed at capturing a secure audience share thus realizing a substantial 

profit. As a commercial enterprise, American film developed as an entertainment industry rather than 

as an educational instrument or art form.
3
 

Nowadays film distribution market in Romania is characterized by an increasing number of 

foreign films. Foreign films are mostly imported from the USA, France, Germany, England, Canada 

etc. The English-language (mainly American) films reflecting the culture of English speaking world 

significantly prevail in Romanian cinemas.  The main providers of film titles in Romania are: internet 

resources/http://blogcinema.ro/, /www.youtub.com/; national TV channels, commercial 

advertisements, weekly TV magazine /TV Mania/ etc. 

Cultural Aspect of Translation 

Since late 1980’s alongside the rise of Translation Studies we can follow the rise of Cultural 

Studies which is a larger and more influential field of study. The so-called “cultural turn” in 

Translation Studies was favoured by Snell-Hornby (1990) who regarded it as a shift in focus from the 

linguistic aspects to the cultural effects of translation.
4
 In her essay The Many Contexts of 

Translation(Studies) Rodica Dimitriu (Linguaculture 1/2015) mentions a number of scholars such as 

Lawrence Venuti, Douglas Robinson, Rosemeary Arrojo, Annie  Brisset, Sherry Simon, Louise von 

Flotow, Gayatri Spivak who seem to be more concerned in their research on problems of cultural 

identity and the way it is constructed on translators visibility, hegemonic relations between cultures, 

hybrid cultures, resistive translation strategies, translation as recreation and transformation, 

ethnic/ender-related translation discourses. Keeping in mind the interdisciplinary character of 

Translation Studies, Dimitriu (Linguaculture 1/2015) states that nowadays many translation scholars 

combine in their investigations the sociological and the globalizing contexts. She refers to Michael 

Cronin (2003) who in most of his articles and books (for ex. in Translation and Globalisation) 

examines the ways in which relationship between translators have been affected by such radical 

changes to the world economy as the Internet, new technology, machine translation and the emergence 

of a global translation industry.
5
 

The promoter of the Skopos theory Hans J. Vermeer (1989) sees translation as a form of 

intercultural communication, the translator being a ‘mediator’ of intercultural communication. In his 

opinion the Source Text (ST) is oriented towards the Source Language Culture (SLC) and the Target 

Text (TT) is oriented towards the Target Language Culture (TLC). According to Vermeer’s Skopos 

theory, the   translator is supposed to be “bi-cultural” and may not always adapt to the TLC; he can 

also express SLC features by TLC means (Vermeer: 1989).
6
 Mary Snell-Hornby (1988:39-64) known 

as a cross-cultural specialist assumes that the translation process can no longer be regarded as being 
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between two languages but between two cultures implying “cross-cultural transfer”.
1
 As stated by 

Mary Snell-Hornby (2006) the foundations for the skopos theory were laid by M Hans J. Vermeer in 

academic year 1977-1978 in a lecture course describing a “General Theory of Translation”. The 

central idea of Vermeer’s famous  essay “Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie” (A 

framework for a general theory of translation, Vermeer 1978) was that “the aim and purpose of a 

translation is determined by the needs and expectations of the reader in his culture embedded (Snell-

Hornby, 2006: 51-52).
2
 

Audiovisual Translation 

Nowadays audiovisual translation (AVT) is a blooming field within the discipline of Translation 

Studies. Audiovisual translation known as Screen translation or Multimedia translation currently deals 

with an increasingly large proportion of translation activity. Jorge Diaz Cintas states that this is for 

two reasons: firstly, audiovisual products reach a large number of people because reception is easy, 

primarily via the television; secondly, a large quantity of translated material is transferred to other 

cultures: documentaries, interviews, films, news, discussion programmes, shows, series, cartoons, and 

so on. The growth is particularly noticeable in those countries where English is not the official 

language .
3
 

The most common modes in the field of AVT are dubbing and subtitling widely used in film 

translation. Jenny Williams (2013 : 85-86) refers to 12 types of Audio Visual Translation identified by 

Gambier( 2004c) :
4
 

 1)the translation of screenplays 

 2 intralingual subtitles (for the deaf and hard –of- hearing) 

 3) interlingual subtitles (including interlingual bilingual subtitles) 

 4)live subtitling of television news 

 5) dubbing 

 6)live interpreting (in television debates or interviews as well as sign language interpreting) 

 7) voice over (for promotional videos) 

 8) commentary 

 9)surtitles (for opera theatre) 

 10) sight translation 

 11) audio description( for th blind and patially sighted) 

 12) double versions ( a film in which each actor speaks their native language and the film is 

dubbed in one language later)/ remakes. 

For Williams (2013) an audiovisual text consists of a range of sounds and visual images. The 

sounds include the words spoken or sung by fictitious or real people as well as music and sound 

effects. The visual images are those found in films, TV programmes, video games, comics, live 

performances, writing in the form of subtitles, etc. She states that an audiovisual text is a highly 

complex construct as it considers the needs of the viewers and listeners as well as the role of the other 

actors (technicians, producers, distributors, translators( 2013:86).
5
 

Jorge Diaz Cintas (2003) in his essay Audiovisual Translation in the Third Millennium makes 

an overview on the choice of the audiovisual translation mode. He notes that in western Europe the 

large counties (France, Germany, Italy and Spain) prefer dubbing, and smaller countries ( Greece, The 

Netherlands, Portugal and the Scandinavian states) choose subtitling. Regarding the central and 

eastern European countries Romania and Slovenia prefer subtitling, whereas the Czech Republic, 

Hungary, Slovakia and Bulgaria tend towards dubbing. Poland, Latvia, Lithuania, Estonia and some 

members of the Commonwealth of Independent States choose voice-over.
6
 

Culture-specific Elements 
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Each language is characterized by linguistic and cultural features. Peter Newmark(1988) 

defined culture as “the way of life and its manifestations that are peculiar to a community that uses a 

particular language as its means of expres.
1
 He distinguishes between ‘universal’ and ‘cultural’ words 

within a language, stating that universal words such as ‘breakfast’, ‘mirror’, ‘swim’ often cover the 

universal function and provide no translation problems, while cultural words such as ‘dacha’, 

‘Monsoon’, ‘steppe’, ‘slivovitz’, ‘vodka’ may create translation problem unless there is a cultural 

overlap between the source and the target language. Adapting Nida’s classification, Newmark (1988: 

95) designates 5 categories of cultural words offering typical examples:
2
  

1) Ecology : flora, fauna, winds, plains, hills 

2) Material culture /artefacts/: food, clothes, houses and towns, transport 

3) Social culture: work and leisure 

4) Organizations, customs, activites, procesures, concepts (political and administrative, 

religious, artistic) 

5) Gestures and habits. 

Among cultural words Harvey (2000) distinguishes culture-bound terms and defines them as the 

terms which “refer to concepts, institutions and personnel which are specific to the source language 

culture” (Harvey, 2000:2).
3
 To show the complexity of the translation problems concerning the 

cultural elements in a community Pierre Guiraud (1983) refers to social signs rather than culture. He 

classifies as social signs the signs of identity (uniforms, decorations, names, trademarks, hair-cuts, 

etc.), signs of politeness (different formula, prosody,etc.), rituals, fashion, games, etc.  

Julio-César Santoyo (2010) in his essay Translation and Cultural Identity: Competence and 

Performance of the Author-Translator explains that the elements which are most heavily marked 

culturally in a text cause translators and self-translators many problems in the cross-language 

exchange.   He points out that there are thousands of “culture bound” examples, rooted in a culture, 

which every translator comes across with in the process of translation emphasizing the areas of culture 

which differentiate and separate us from other cultural groups and are very numerous. Santoyo 

mentions the opinion of Vinay and Darbelnet (1958) who also refer to such areas of culture as time 

division, jobs, positions and professions, food, drink, baking, particular aspects of social life, etc. 

Santoyo concludes that to such “areas of culture” could be added certain sports, dances, musical and 

artistic terms, specific areas of activity which correspond in the end to actions which are unique to a 

person or social group, subject to a very specific place and time.
4
 

Javier Franco Aixela(1996) in his essay Culture –Specific Items in Translation refers to culture-

bound words as ‘culture-specific items’ (CSIs) which are usually expressed in a text by means of 

objects and of systems of classification and measurement whose use is restricted to the source culture, 

or by means of the transcription of opinions and the description of habits equally alien to the receiving 

culture. Aixela states that there is a common tendency to identify CSIs with those items especially 

linked to the most arbitrary area of each linguistic system - its local institutions, streets, historical 

figures, place names, personal names, periodicals, works of art, etc.— which will normally present a 

translation problem in other languages.
5
  

Peter Newmark (1988) describes the contextual factors which are relevant for translation 

process:
6
 

1) Purpose of text  

2) Motivation and cultural, technical and linguistic level of readership 

3) Importance of referent in SL text 

4) Setting (does recognised translation exist?) 

5) Recency of word/referent 
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3 Harvey, M.(2000).  A beginner’s course in legal translation: the case of culture-bound terms. Bern/ Genève: ASTTI/ETI, 357-369. 
4 Santoyo J.-C. (2010). Translation and Cultural Identity: Competence and Performance of the Author-Translator./ In M. Muñoz-Calvo & C. 
C. Buesa-Gomez (Eds.), Translation and cultural identity: Selected essays on translation and cross-cultural communication (pp. 13-32). 

London: Cambridge Scholars Publishing. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61310 
5 Aixela, J. (1996) ’Culture – Specific Items in Translation’, in Alvarez R. and Vidal M. (eds.) Translation, Power, Subversion (pp. 52-78). 
Great Britain: WBC Book Manufacturers Ltd. 
6 Newmark, P. (1988). A textbook of translation.Hamel Hempstead:Prentice Hall 

 

http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61310
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6) Future of referent  

Vinay and Darbelnet in their cultural theory of translation, state that there could be different 

translation procedures for rendering a word from SL to TL (Munday, 2001:  56-60):  

1) Borrowing  

2) Calque (loan shift)  

3) Literal Translation  

4) Transposition (Shift)  

5) Modulation  

6) Equivalence   

7) Adaptation  

Morena Braçaj (2015) a young researcher from Albania in her article Procedures of Translating 

Culture-Specific Concepts relies on the opinions of translation theorists and makes a description of 

various procedures and strategies which could be applied for translation of cultural concepts and 

Culture - Specific Items. She points out 17 translation procedures introduced by Newmark, whose use 

always depends on a variety of contextual factors (1988: 81-93): 

1) Borrowing (Transference): transliteration  

2) Naturalisation: adaptation of SL into TL punctuation and morphology  

3) Cultural equivalent: a TL approximate cultural word replaces the SL cultural word  

4) Functional Equivalent: the use of a cultural free word  

5) Descriptive Equivalent: Expanding the core meaning of SL word via description  

6) Synonymy: which is appropriate only where literal translation is impossible  

7) Through translation, calque or loan translation  

8) Shift/Transpositions: a translation procedure via a change  

9) Modulation: translation  involving a change of perspective viewpoint and category of  

thought  

10) Recognized Translation: use of official or generally accepted translation of any  

institutional term 

11) Translation Label: a temporary translation usually of a new institutional term  

12) Compensation: when loss of meaning, sound-effect, etc. is made up for in another part  

13) Componential analysis: expanding a lexical unit into basic components of one to two or  

three translations  

14) Reduction and Expansion: narrowing down the meaning of a phrase into fewer words or  

vice versa   

15) Paraphrase: expansion via amplification or explanation of meaning of a segment of the  

text  

16) Couplets: combining two or more of the above-mentioned procedure when dealing with a  

single problem.  

17) Note, additions, Glosses: adding cultural, technical, or linguistic information of the  

mentioned translation strategies for rendering CSIs.   

In the following part we shall try to identify these procedures  in film titles from our corpus. 

Findings 

Proper names belonging to a certain language culture are widely used in film titles. The use of 

proper names as film titles is a common feature as it refers to the main character of the film. Romanian 

translators tend to borrow proper names from English film titles which have no equivalents in 

Romanian language by communicating the sense of strangeness make them work as attention grabbers 

for prospective viewers. Having analysed a number of film titles from our corpus (http://blogcinema.ro 

– the top films 2013-2015 ) we have noticed that translation procedures dealing with this phenomenon 

are varied. 

Very often real names are used with zero intervention by the translator. In this case the 

Romanian translators employ Direct Translation, more precisely Borrowing (Transference) translation 

procedure. The film titles listed below reflect this situation:  

Jessabelle (2014)  (Horror, Thriller) – Jessabelle 

John Wick (2014) (Action Thriller)- John Wick 

http://blogcinema.ro/
http://blogdecinema.ro/jessabelle-2014-14284
http://blogdecinema.ro/gen/horror
http://blogdecinema.ro/gen/thriller
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Ida (2013) (Drama) – Ida  

Chappie (2015) (Action) - Chappie  

Amy (2015) (Documentary) -Amy  

Macbeth (2015) ( Drama)- Macbeth  

Danny Collins (2015)( Comedy, Drama) - Danny Collins  

Pasolini (2014)( Drama)- Pasolini  
Victor Frankenstein (2015) (Drama, Horror) -Victor Frankenstein  

Ricki and the Flash (2015) (Drama) -Ricki and the Flash 

In some cases spelling changes are made to bring the title into line with Romanian norms. In 

this case the Romanian translators employ Transliteration and Naturalisation procedures. The film 

titles provided below directly reflect this case:  

Leviathan (2014)  (Drama) - Leviatan (Transliteration)  

Noah (2014) (Adventure, Drama)- Noe (Transliteration) 

St. Vincent (2014)( Comedy) -Sf. Vincent (Naturalisation) 

In other cases the translator’s intervention comes out when it comes to forms of address 

preceding proper names which are transferred into Romanian through a suitable Cultural 

equivalent:  

Miss Julie (2014) (Drama)- Domnişoara Julie 

Mr. Peaboby & Sherman (2014) (Animation, Adventure, Comedy) -Dl. Peabody şi Sherman 

The other portion of film titles denoting the main character of the film are left entirely in 

English thus promoting the effect of source language culture. Some of these names are real names 

(Mike, Walesa, Prince Avalanche), some are fictional names (Ted, Poltergeist, Terminator, Chef etc.) 

The Romanian translators use Borrowing known as Transference procedure. The examples below 

clearly demonstrate this procedure: 

Magic Mike XXL (2015) (Comedy, Drama) - Magic Mike XXL  

Ted 2 (2015) (Comedy) – Ted 2 

Gone Girl (2014)(Drama, Thriller) - Gone Girl  

Walesa: Man of Hope (2013) (Drama) -Walesa: Man of Hope 

Terminator: Genisys (2015) (Action, Adventure)-Terminator: Genisys 

Poltergeist (2015) (Thriller, Horror) - Poltergeist 

Prince Avalanche (2013) (Comedy, Drama) -Prince Avalanche  

Foxcatcher (2014) (Drama, Sport) - Foxcatcher 

Chef (2014) (Comedy) – Chef 

Insurgent (2015) (Action) – Insurgent 

From the examples listed above we can see that fictional name is left the way it is in the 

original. The effect of source language culture is being preserved in film titles containing proper and 

fictional names those strongly culture-bound elements making Borrowing as a commonly used 

procedure to transfer these culture-bound items from source language culture into the target language 

culture. 

The following film titles also have a reference to the main character of the film (Nightcrawler, 

The Good Dinosaur, The Wolf of Wall Street, Saving Mr. Banks, Cinderella etc.).The translators 

apply literal (direct) translation into Romanian (Calque procedure) preserving the name of the 

character (ex. The Little Prince – Micul Print; American Sniper –Lunetistul American; The Wolf of 

Wall Street- Lupul de pe Wall Street) and providing a Cultural Equivalent denoting the main character 

in the target culture (ex. Cinderella – Cenușăreasa).  

The film titles to be explained below also refer to the main character of the film in original 

language but their translation into Romanian reflects in some cases a new title having a greater 

semantic value in the target culture. The Romanian translators apply indirect (oblique) translation and 

namely creating a new title in this case. The film titles below reflect such phenomenon: 

The Cobbler (2014) (Comedy, Fantasy) - O zi în pantofii altcuiva 

A Most Wanted Man (2014) (Thriller)-Vânătoarea de spioni  

The Wedding Ringer (2015) (Comedy)- Nuntaşi de închiriat 

For example the English film title ‘The Cobbler (2014) is transferred into Romanian language 

culture as ‘O zi în pantofii altcuiva’ providing a new title from lexical point of view. The word 

http://blogdecinema.ro/chappie-2015-15057
http://blogdecinema.ro/amy-2015-15931
http://blogdecinema.ro/macbeth-2015-16436
http://blogdecinema.ro/danny-collins-2015-15363
http://blogdecinema.ro/pasolini-2014-15553
http://blogdecinema.ro/victor-frankenstein-2015-16760
http://blogdecinema.ro/ricki-and-the-flash-2015-16111
http://blogdecinema.ro/leviathan-2014-15113
http://blogdecinema.ro/noah-2014-12567
http://blogdecinema.ro/st-vincent-2014-14296
http://blogdecinema.ro/miss-julie-2014-15421
http://blogdecinema.ro/mr-peabody-sherman-2014-12434
http://blogdecinema.ro/magic-mike-xxl-2015-15775
http://blogdecinema.ro/gone-girl-2014-13638
http://blogdecinema.ro/walesa-man-hope-2013-12991
http://blogdecinema.ro/terminator-genisys-2015-15758
http://blogdecinema.ro/poltergeist-2015-15550
http://blogdecinema.ro/prince-avalanche-2013-12220
http://blogdecinema.ro/foxcatcher-2014-14063
http://blogdecinema.ro/chef-2014-13082
http://blogdecinema.ro/insurgent-2015-15177
http://blogdecinema.ro/the-cobbler-2014-15110
http://blogdecinema.ro/wanted-man-2014-13500
http://blogdecinema.ro/wedding-ringer-2015-14804
http://blogdecinema.ro/the-cobbler-2014-15110
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‘Cobbler’ in English language culture is used in reference to a person whose job is mending shoes. In 

Romanian language culture the word ‘cizmar’ could be used as cultural equivalent for the English 

word ‘cobbler’. The Romanian translators provided a new title explaining the significance not only of 

the ‘shoes’ but also of the ‘day’ when the main character Max Simkin discovered one day trying on his 

client’s shoes that he could immediately be transformed into the owner of those shoes. So each day the 

main character of the film was wearing different shoes transforming himself into the person he wished 

to be. 

Another procedure used by Romanian translators is Synonymy. The example below highlights 

this case: 

Blackhat (2015) (Action, Drama) –Hacker  

In English language culture the cultural word ‘Blackhat’ is a polysemantic word used in 

reference to a bad person a criminal or a villain in a film; in reference to computing it denotes a person 

who hacks into a computer network with malicious or criminal intention. The English word ‘Hacker’ 

is a loan word in Romanian and widely used in many world’s languages in reference to a person who 

hacks into a computer network with bad intentions. The original film title ‘Blackhat’ would produce 

less effect on Romanian audience compared with the Romanian variant ‘Hacker’ having a greater 

semantic and pragmatic value for Romanian audience aiming at getting more viewers from 

commercial perspective. The translators applied indirect translation, Synonymy procedure. 

Other film titles having a reference to the main character are being transferred into Romanian 

preserving the original title adding a tag in Romanian language separated by a colon or full stop. From 

structural point of view it consists of 2 parts: English title (Borrowing)+ the addition of a catchy 

phrase in Romanian (Expansion or Explanation). This way the viewers are able to grasp, to a greater 

degree, the content of the movie. The film titles listed below point out this strategy: 

American Ultra (2015) (Action, Comedy) - American Ultra: Agent descoperit 

Sicario (2015) (Action, Drama)- Sicario: Asasinul  

The Peanuts Movie (2015)  (Animation, Comedy) -Snoopy şi Charlie Brown: Filmul Peanuts  

The Gunman (2015) (Action, Drama)- The Gunman. Pe viaţă şi pe moarte 

Pan (2015) (Adventure, Comedy, Fantastic) - Pan: Aventuri în Ţara de Nicăieri  

Saving Mr. Banks (2013)  (Biographic, Comedy,  Musical) - Saving Mr. Banks: În căutarea 

poveştii  

Child 44 (2015) (Thriller)- Child 44. Crime trecute sub tăcere  

As far as we can see the translators try to preserve the fictional name of the character adding in 

Romanian title a semantic nuance or a ‘hook phrase’ to raise the attention of the viewers, or to disclose 

some crucial information in advance. Thus the translators employ Couplets (a combination of 2 or 3 

procedures). 

Film Titles denoting place names are favoured by film-makers. Such titles are meant to attract 

the attention of potential viewers as they give a reference to the geographical area, real or fictional 

place names. Romanian translators in most cases use Transference (Borrowing) procedure 

(ex.Peddington (2014)– Peddington); Calque procedure (The Grand Budapest Hotel (2014)-Hotel 

Grand Budapest) , Expansion ( ex. San Andreas (2015) -Dezastrul din San Andreas). The film titles 

listed below demonstrate the applied procedures: 

Nebraska (2013)( Adventure, Drama)- Nebraska  

Paddington (2014) (Comedy) - Paddington   

The Grand Budapest Hotel (2014) (Comedy, Drama) - Hotel Grand Budapest  

Dallas Buyers Club (2013) (Drama) - Dallas Buyers Club 

San Andreas (2015) (Thriller) -Dezastrul din San Andreas 

Phoenix (2014) (Drama, Romantic) –Phoenix  

Crimson Peak (2015) (Drama, Fantastic, Horror) -Crimson Peak   

Everest (2015) (Adventure, Drama, Thriller) –Everest 

Hotel Transylvania 2 (2015) (Animation, Comedy) - Hotel Transilvania 2 

The following film titles denote ‘institutions’. the Romanian translators use literal translation ( 

ex: Vampire Academy( 2014) – Academia vampirilor) in most of the cases employing Borrowing 

procedure ( ex.Alt Love Building (2014)- Alt Love Building); Calque procedure ( ex. Kingsman: The 

Secret Service(2014) – Kingsman: Serviciul secret; The Man from U.N.C.L.E (2015) -Agentul de la 

http://blogdecinema.ro/blackhat-2015-14324
http://blogdecinema.ro/american-ultra-2015-16206
http://blogdecinema.ro/sicario-2015-16191
http://blogdecinema.ro/the-peanuts-movie-2015-16911
http://blogdecinema.ro/the-gunman-2015-15187
http://blogdecinema.ro/pan-2015-14328
http://blogdecinema.ro/saving-mr-banks-2013-11758
http://blogdecinema.ro/gen/biografic-2
http://blogdecinema.ro/gen/muzical
http://blogdecinema.ro/child-44-2015-15418
http://blogdecinema.ro/san-andreas-2015-15573
http://blogdecinema.ro/nebraska-2013-12440
http://blogdecinema.ro/paddington-2014-14287
http://blogdecinema.ro/grand-budapest-hotel-2014-12507
http://blogdecinema.ro/dallas-buyers-club-2013-12338
http://blogdecinema.ro/san-andreas-2015-15573
http://blogdecinema.ro/phoenix-2014-15608
http://blogdecinema.ro/crimson-peak-2015-16372
http://blogdecinema.ro/everest-2015-16188
http://blogdecinema.ro/hotel-transylvania-2-2015-2-16387
http://blogdecinema.ro/the-man-from-u-n-c-l-e-2015-15693
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U.N.C.L.E ).The examples of selected film titles listed below in their Romanian translation reflect 

these procedures : 

Vampire Academy (2014) (Action, Comedy, Fantastic) -Academia vampirilor   

Alt Love Building (2014) (Comedy) -Alt Love Building  

Kingsman: The Secret Service (2014) (Action, Adventure) - Kingsman: Serviciul secret 

Jimmy’s Hall (2014) (Drama) -Salonul lui Jimmy 

Spectre (2015) (Action, Adventure, Thriller) - Spectre  

The Man from U.N.C.L.E (2015) (Action, Adventure, Comedy) -Agentul de la U.N.C.L.E.  

The film title Alt Love Building (2014) is worth mentioning as it is a Romanian comedy about a 

camp where people can fix their love relationship. The producers of the film have chosen an English 

title denoting the fictional name of the institution where couples apply to save their relationship.  

The film titles Kingsman: the Secret Service (2014), Spectre (2015) and The Man from 

U.N.C.L.E refer to secret organisations for secret agents. When transferring into Romanian we can 

notice in Romanian film titles that the Romanian translators tend to preserve the culture-bound items 

from the source language culture in the target language culture. 

A great number of film titles from our corpus contain various cultural references denoting 

objects for example Cake (2014), The Loft (2014) and other concepts and beliefs related to social life 

of the source language culture for example American Hustle (2013), The Stag (2013), Babysitting 

(2014) etc. To transfer the English film title into Romanian language culture the translators use literal 

and indirect translation employing various procedures and adapting the original film title closer to 

Romanian viewers. Among these procedures are Transposition, Approximate Equivalent, Calque , 

Expansion, Reduction , Providing a new title, Adaptation. 

American Hustle (2013) (Drama) -Ţeapă în stil American (Transposition) 

English Vinglish (2012) (Comedie, Drama) - Off... Engleza asta (Approximate Equivalent) 

Cake (2014) (Drama) -Fericire cu orice preţ (Providing a new title) 

Begin Again (2013) (Comedie, Muzical,Romantic) -New York Melody (Providing a new 

title) 

The Stag (2013) (Comedy) - Bărbaţi mişto (Providing a  new title) 

Burnt (2015) (Comedy) -Adam Jones (Providing a new title) 

The Loft (2014) (Thriller) -Ispita (Literal Translation) 

The Legend of Hercules (2014) (Action, Adventure) - Legenda lui Hercule ( Calque) 

Wild Card (2015)( Action) -Joc periculos ( Approximate Equivalence)  

 

Conclusion 

The use of proper names as film titles is a common feature as it refers to the main character of 

the film. Romanian translators tend to borrow proper names from English film titles which have no 

equivalents in Romanian language by communicating the sense of strangeness make them work as 

attention grabbers for prospective viewers. Having analysed a number of film titles from our corpus 

we have noticed that translation procedures dealing with this phenomenon are varied. 

Very often real names are used with zero intervention by the translator. In this case the 

Romanian translators employ direct translation, more precisely Borrowing (Transference) translation 

procedure . In some cases spelling changes are made to bring the title into line with Romanian norms. 

In this case the Romanian translators employ Transliteration procedures. The translators apply literal 

translation in to Romanian through Calque procedure preserving the name of the and providing a 

Cultural Equivalent denoting the main character in the target culture . Some film titles having a 

reference to the main character of the film in original language translated into Romanian reflect in 

some cases a new title having a greater semantic value in the target culture. The Romanian translators 

apply indirect (oblique) translation and namely creating a new title in this case. 

Film Titles denoting place names are favoured by film-makers. Such titles are meant to attract 

the attention of potential viewers as they give a reference to the geographical area, real or fictional 

place names. Romanian translators in most cases use Transference (Borrowing) procedure. In the 

translation of film titles denoting  ‘institutions’ the Romanian translators use literal translation in most 

of the cases employing Borrowing procedure Calque procedure  

http://blogdecinema.ro/vampire-academy-2014-12147
http://blogdecinema.ro/gen/fantastic-2
http://blogdecinema.ro/alt-love-building-2014-14522
http://blogdecinema.ro/kingsman-secret-service-2014-14929
http://blogdecinema.ro/jimmys-hall-2014-15054
http://blogdecinema.ro/spectre-2015-16142
http://blogdecinema.ro/the-man-from-u-n-c-l-e-2015-15693
http://blogdecinema.ro/alt-love-building-2014-14522
http://blogdecinema.ro/american-hustle-2013-11889
http://blogdecinema.ro/english-vinglish-2012-12877
http://blogdecinema.ro/cake-2014-15924
http://blogdecinema.ro/begin-again-2013-13198
http://blogdecinema.ro/gen/comedie
http://blogdecinema.ro/gen/muzical
http://blogdecinema.ro/gen/romantic-2
http://blogdecinema.ro/stag-2013-14110
http://blogdecinema.ro/burnt-2015-15927
http://blogdecinema.ro/loft-2014-15060
http://blogdecinema.ro/the-legend-of-hercules-2014-12021
http://blogdecinema.ro/wild-card-2015-14808
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Other film titles having a reference to the main character are being transferred into Romanian 

preserving the original title adding a tag in Romanian language separated by a colon or full stop. From 

structural point of view it consists of 2 parts: English title (Borrowing)+ the addition of a catchy 

phrase in Romanian (Expansion or Explanation). This way the viewers are able to grasp, to a greater 

degree, the content of the movie. The film titles listed below point out this strategy. As far as we can 

see the translators try to preserve the fictional name of the character adding in Romanian title a 

semantic nuance or a ‘hook phrase’ to raise the attention of the viewers, or to disclose some crucial 

information in advance. Thus the translators employ Couplets (a combination of 2 or 3 procedures). 

A great number of film titles from our corpus contain various cultural references denoting 

objects and other concepts and beliefs related to social life of the source language culture. To transfer 

the English film title into Romanian language culture the translators use literal and indirect translation 

employing various procedures and adapting the original film title closer to Romanian viewers. Among 

these procedures are Transposition, Approximate Equivalent, Calque, Expansion, Reduction, 

Providing a new title, Adaptation. The findings show that to get an effective film title in translation 

Romanian translators tend to employ literal and indirect translation and apply various procedures. 
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Abstract: The Romanian shipbuilders’ use of English on a daily basis in multicultural 

environments allowed romenglish to develop as an important part in the naval architecture language, 

both spoken and written. The present paper aims at identifying the most common romenglish words 

encountered in shipbuilding documents translated from English to Romanian published by various 

bilingual journals and their possible equivalents, if any. The Romanian naval architects’ tendency to 

keep the original form of the English element or the adaptation of the English word to the phonetic, 

orthographic and morphological characteristics of Romanian is also illustrated in this paper.The data 

collected and analyzed in this paper can be used to predict a pattern followed by Romanian naval 

architects when dealing with English words from their field.  

Key words: naval architecture, loan translation, adaptation, romenglish 

 

Introduction 

Languages, as Bogaards argues, are “alive” (2008: 97). They are a way of communicating in a 

linguistic community which is always in evolution and which continually needs to adapt itself to the 

communicative needs of its speaker.  

English has become a global language and is the lingua franca of the world at present 

(Seidlhofer 2001: 133). This influence is mainly due to two important factors: British imperialism and 

the USA gaining worldwide power following World War II with its strong economic and cultural 

influence (Britannica Concise Encyclopedia on-line). In the naval architecture field, English has 

emerged as the main language of international meetings of specialists, in shipyards all over the world 

and in international scientific exchanges by means of, like in our case, journals.  

Romglish describes the process of combining English with Romanian in normal conversation, 

with no direct purpose. A person living for a few years in an English speaking community or, in our 

case, working with English on a daily basis, has a tendency to blend Romanian and English. An 

“outsider” (i.e. not used with the naval architecture language) does not understand the English words. 

He/she might not know that engineering, offshore, planning means, but can easily recognize the 

“music” of the Romanian language in planningul, echipa de engineering, piața offshore. A relevant 

example of romglish is the expression to make sense used as a face sens by many naval architects on a 

daily basis. It is a calque and a mot-a-mot translation. Another example of the kind is suportarea 

clienților instead of susținerea clienților.  
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Romglish tends to replace Romanian in shipyards and engineering companies. This is a normal 

tendency since the majority of our shipbuilding companies are owned by foreign companies (Damen- 

Dutch, VARD- Italian, Daewoo- Korean). Conversations, newsletters and journals are written in 

English. Only Damen Galati has issued bilingual newspapers entitled “Noutăți”.  

The present paper aims at identifying the most common romenglish words encountered in 

bilingual naval architecture magazines published by Damen Shipyard and their possible equivalents, if 

any. 

 

Material and Methods 

We have studied bilingual naval architecture journals recently published by Damen Shipyard in 

order to gather the most recent developments in romglish. A few examples recorded in our corpus will 

show the character of such contacts and the degree of adaptation of the English loan-words. The 

following examples are used on a daily basis by naval architects in Romanian journals: deadweight, 

engineering, planning, commissioning, e.s.o. Loan translations such as jack-up, RO-RO, deadweight 

do not have a Romanian equivalent. Most likely, they will enter the specialized dictionaries. In order 

to discover the most frequent romglish in naval architecture journals, we have studied the English 

words present in Romanian journals and counted their occurrence.  

Results 

The present study shows a certain preference for loan translation as source of romglish. 

However, the presence of different types of English words in Romanian naval architecture journals is 

the proof that this scientific field borrows, adapts or translate words in order to provide the necessary 

knowledge to those who need it (naval architects, students, workers in the field). 

     The majority of romglish occurrences were offshore (7), engineering (5), commissioning (5), 

planning (4), JSS (4), HSE (3), PSV (3) and deadweight (3). The least used romglish words were 

survey vessel, jack-up and RO-RO.   

 

Engineering- definition, translation, example(s) 

“n. 1. a. The application of scientific and mathematical principles to practical ends such as the 

design, manufacture, and operation of efficient and economical structures, machines, processes, and 

systems.”
1
 

 “n. : the work of designing and creating large structures (such as roads and bridges) or new 

products or systems by using scientific methods”.
2
 

“Engineering (from Latin ingenium, meaning "cleverness" and ingeniare, meaning "to contrive, 

devise") is the application of scientific, economic, social, and practical knowledge in order to invent, 

design, build, maintain, research, and improve structures, machines, devices, systems, materials and 

processes. The discipline of engineering is extremely broad, and encompasses a range of more 

specialized fields of engineering, each with a more specific emphasis on particular areas of applied 

science, technology and types of application.”
3
 

“Translation: inginerie, tehnologie. “
4
 

  Şi mă refer nu doar la cunoştinţele sale despre construcţiile navale în sine, dar şi la celelalte 

aspecte legate de acest domeniu cum ar fi engineering-ul, pregătirea fabricaţiei, planificarea, 

tehnologiile, organizarea, etc. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 8) 

  Construcţia şi finalizarea navei comandă 1300 sunt realizate de companii specializate 

(coproducători) respectiv: engineering: Damen Shipyards Gorinchem, MEGA, Ship Design Group, 

MDEM Ucraina (...) (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 11) 

  Van Oord a câştigat contractul EPC (Engineering, Purchase, Construction), a cărui valoare 

depăşeşte 1.3 miliarde de Euro. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 11) 

  Anul 2014 a marcat o nouă dezvoltare a departamentului de engineering şi pregătirea 

fabricaţiei dar şi înfiinţarea propriului departament de automatizări conceput să asigure programe de 

                                                           
1 http://www.thefreedictionary.com/engineering 
2 http://www.merriam-webster.com/dictionary/engineering 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering 
4 http://ro.linguee.com/englez%C4%83-rom%C3%A2n%C4%83/traducere/manufacturing+engineering.html 
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bază şi achiziţii de date pentru sistemele SCADA utilizate la automatizarea şi controlul HVAC. 

(Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 11) 

  Angajaţii MEGA au evoluat şi ei, împreună, de la an la an, etapă cu etapă, contribuind la 

îmbunătăţirea interacţiunii şi a colaborării dintre colectivele de proiect. Ingineri foarte tineri, veniţi 

direct de pe băncile facultăţii, lucrează împreună cu ingineri experimentaţi, atât pe partea de 

engineering, cât şi în cadrul şantierelor de contrucţie nave. (Damen shipyards Galati Romania, 

Noutati, 17.08.2014, p. 8) 

 

Deadweight- definition, translation, example(s) 

“Deadweight tonnage (also known as deadweight; abbreviated to DWT, D.W.T., d.w.t., or dwt) 

is a measure of how much weight a ship is carrying or can safely carry. DWT is the sum of the weights 

of cargo, fuel, fresh water, ballast water, provisions, passengers, and crew.”
1
 

“Capacitatea de încãrcare (deadweight) reprezintã greutatea totalã ce poate fi ambarcatã pe o 

navã (marfã, pasageri, echipaj, combustibili şi lubrefianţi, apã, balast, echipament, materiale de 

întreţinere etc.) pânã la pescajul maxim admis. Aşa cum s-a amintit anterior pentru a se specifica cã 

aceastã unitate se referã la capacitatea de încãrcare, ea se numeşte tonã deadweight (tdw).” 
2
 

Caracteristicile principale ale navei sunt: lungime totală: 122,68 m, lăţime: 27,45 m, pescaj: 

5,82 m, deadweight: 7.500 t, societatea de clasificare: Lloyd’s Register of Shipping, echipaj + 

pasageri: 90 persoane. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 11) 

Navele de aprovizionare a platformelor maritime au devenit o prezenţă familiară pe Dunăre de 

când Damen a introdus în portofoliul său acest tip de navă având tonaje de până la 6.300 tone 

deadweight. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 15) 

Nava ‘CMM Gravity’, cu o lungime de 80 de metri şi o capacitate deadweight de 3.300 t 

operează, începând din luna iunie 2014, în apele Braziliei, în cadrul unui contract încheiat cu 

Petrobras. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 17.08.2014, p. 8) 

 

Offshore - definition, translation, example(s) 

“1. Located or based outside of one's national boundaries. The term offshore is used to describe 

foreign banks, corporations, investments and deposits. A company may legitimately move offshore or 

the purpose of tax avoidance or to enjoy relaxed regulations. Offshore financial institutions can also be 

used for illicit purposes such as money laundering and tax evasion. 2. Offshore can also refer to oil 

and gas drilling operations that are conducted in the ocean.
3
 ” 

“Translations : Adverb 1.  (mar.) la o oarecare distanţă de ţărm 2.  (mar.) în larg
4
 

offshore adj (in sea) costal adj.     din larg loc.adj.  

offshore adj (finance) extrateritorial adj.  

offshore adv (away from shore) în larg loc.adv.  

offshore adv (on the water) în larg loc.adv.  

offshore adv (abroad, in other country) extrateritorial adv.
5
 ” 

Companie inovativă şi ambiţioasă, PROM AR este convinsă că va beneficia de un avantaj 

competitiv important pe piaţa Africii de Vest prin operarea acestor nave offshore standard în regiune. 

(Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 15) 

Navigabilitate crucială pe piaţa offshore  (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 

18.12.2014, p. 15) 

Acest aspect este crucial pe piaţa offshore. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 

18.12.2014, p. 15) 

În prezent, plaja noastră de clienţi acoperă mare parte din sectoarele naţionale de construcţii 

navale şi offshore. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 16) 

Prin prisma celor peste 10 ani de colaborare cu Damen Shipyards, am avut oportunitatea de a 

ne demonstra competenţele şi abilităţile prin instalarea de sisteme HVAC complexe la nave complet 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Deadweight_tonnage 
2 Obreja, D., (2005) Teoria navei. Concepte şi metode de analiză a performanţelor de navigaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
3 http://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp#ixzz3cT2vdeGI  
4 http://ro.bab.la/dictionar/engleza-romana/offshore 
5 http://www.wordreference.com/enro/offshore 
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echipate precum nave militare, yahturi, nave de tip offshore (platforme maritime, TLQ). (Damen 

shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 16) 

Începând cu anul 2004, au fost abordate cu succes şi diferite proiecte offshore de pe piaţa 

civilă. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 16) 

Pentru compania CMM nava marchează un nou pas în cadrul unui plan ambiţios de extindere a 

spaţiului offshore precum şi a ofertei acestei companii prin dezvoltarea abilităţilor de operator OSV. 

(Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 17.08.2014, p. 8) 

Commissioning- definition, translation, example(s) 

A quality focused process for enhancing the delivery of a project. The process focuses upon 

verifying and documenting that the facility and all of its systems and assemblies are planned, 

designed, installed, tested, operated, and maintained to meet the Owner's Project Requirements.
1
 

Translation : punerea în funcțiune
2
 

În scopul asigurării serviciilor de control a climatizării către clienţii noştri oricând şi oriunde 

s-ar afla aceştia, compania noastra pune la dispoziţie propriul departament de testare şi 

commissioning, deservit de ingineri cu înaltă pregătire tehnică care pot fi repartizaţi diferitelor 

proiecte din întreaga lume. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 16) 

Adesea interpretat gresit, procesul de commissioning este considerat ca fiind concentrat 

exclusiv pe testarea si punerea in functiune a echipamentelor la sfarsitul fazei de constructie a unei 

nave. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 18) 

Un commissioning bine planificat creeaza oportunitatea identificarii abaterilor si defectelor, 

precum si corectarea acestora – fara a se intarzia termenul de livrare. (Damen shipyards Galati 

Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 18) 

Capacitatea de a asigura un commissioning integral prin resurse proprii, respectarea 

termenului de livrare si mentinerea ridicata a standardelor de calitate, fac parte din strategia noastra. 

(Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 18) 

“Incredere” si “profesionalism” – iata doua cuvinte puternice, aparent simple, care definesc 

echipa de commissioning ! (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 18) 

Planning- definition, translation, example(s) 

Planning (also called forethought) is the process of thinking about and organizing the activities 

required to achieve a desired goal.
3
 

Planningul este un domeniu complicat, conectat cu toate departamentele santierului, de unde 

sunt culese informatii care trebuie puse cap la cap si verificate pentru a sti daca produsul final pe 

care urmeaza sa-l prezinti este veridic. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 11) 

Cu toata modestia, am satisfactia ca am fost pionul principal in procesul de imbunatatire a 

planning-ului, atat cat mi s-a permis. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 11) 

Aici se stabileşte programul zilnic, se iau deciziile necesare, se discută problemele apărute, 

planningul şi activităţile de a doua zi. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 12.02.2014, p. 3) 

Cel mai important este termenul de livrare al navei, care ţine strict de respectarea unui 

planning prestabilit contractual – astfel incit să nu ai întârzieri in fabricatie. (Damen shipyards 

Galati Romania, Noutati, 16.04.2014, p. 6) 

Planning and commissioning 

Dupa exemplul celorlalte realizari din diferite sfere de activitate ale santierului, actuala 

responsabilitate a noului departament este de a imbunatati coordonarea si planning-ul in faza de 

commissioning, de a eficientiza aceste procese si de a transfera experienta tuturor departamentelor. 

(Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 11) 

HSE- Health and Safety Environment- definition, translation, example(s) 

“Environmental, health and safety (EHS) departments, also called SHE or HSE departments, are 

entities commonly found within companies that consider environmental protection, occupational 

health and safety at work as important as providing quality products, and which therefore have 

managers and departments responsible for these issues.”
4
 

                                                           
1 https://www.wbdg.org/pdfs/comm_def.pdf 
2 http://ro.bab.la/dictionar/engleza-romana/commissioning 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Planning 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Environment,_health_and_safety 
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Această lege a naturii se potriveşte de minune şi în domeniul HSE din cadrul companiei 

noastre. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 16) 

De asemenea, au luat naştere şi funcţionează o serie de activităţi importante ca: auditul intern, 

evaluarea conformării cu cerinţele legale, perfecţionarea activităţii de instruire folosind metode 

moderne, ce au la bază prezentarea de filme specifice, cu imagini din activitatea proprie şi reguli de 

HSE. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 18) 

Tot în cadrul departamentului HSE, evaluarea riscurilor şi adoptarea măsurilor de diminuare 

sau eliminare a acestora constituie activitatea de bază, acest instrument fiind “bagheta magică” cu 

care se înlătură posibilele evenimente cu consecinţe grave ireversibile. (Damen shipyards Galati 

Romania, Noutati, 18.12.2014, p. 18) 

Jack-up- definition, translation, example(s) 

“A jackup is a floating barge fitted with long support legs that can be raised or lowered. The 

jackup is maneuvered (self-propelled or by towing) into location with its legs up and the hull floating 

on the water. Upon arrival at the work location, the legs are jacked down onto the seafloor. ”
1
 

Se remarcă aportul DMT Marine Equipment ca furnizor în peste 400 proiecte de remorchere, 

platforme offshore, nave de foraj, nave de aprovizionare a platformelor maritime (PSV), nave 

oceanografice, nave militare, nave de instalare a cablurilor submarine, nave de aprovizionare de 

coasta (OSV), barje tip jack-up, nave de asistenţă seismică, drăgi, nave utilitare, nave tip heavy lift 

jack-up, nave de lucrări submarine, etc. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 17.08.2014, p. 

13) 

Survey vessel- definition, translation, example(s) 

„A survey vessel is any type of ship or boat that is used for mapping. It is a type of research 

vessel.”
2
 

A primit apoi un alt proiect - două nave din seria Survey Vessel, client Fugro. (Damen 

shipyards Galati Romania, Noutati, 17.08.2014, p. 15) 

Joint Support Ship- definition, translation, example(s) 

“A joint support ship (JSS) is a multi-role naval ship capable of launching and supporting 

"Joint" amphibious operations. Providing sea-lift, underway support and sea-basing/logistics capability 

for combined army and naval missions.”
3
 

Joint Support Ship (JSS), INCA UN PAS CATRE LANSARE (Damen shipyards Galati 

Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 15) 

Acestia au avut ocazia sa asiste la tragerea longitudinala a partii 2-3 a navei JSS, comanda 

1201, o nava cu dimensiuni impresionante, a carei lansare finala este prevazuta pentru jumatatea 

lunii octombrie. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 11.07.2014, p. 15) 

Cu atât mai mult cu cât proiectele anterioare (mă refer la cele două nave de patrulare PS 3 & 

PS 4 şi, desigur, nava pentru suport logistic JSS) sunt elemente de referinţă în istoria construcţiilor de 

nave din Galaţi. (Damen shipyards Galati Romania, Noutati, 12.02.2014, p. 3) 

Prima provocare în noua sa poziţie a fost aceea de a face parte din echipa celor trei şefi de 

proiect desemnaţi să lucreze la proiectul Joint Support Ship. (Damen shipyards Galati Romania, 

Noutati, 17.08.2014, p. 15) 

Roll-on/ roll-off- definition, translation, example(s) 

“Roll-on/roll-off (RORO or ro-ro) ships are vessels designed to carry wheeled cargo, such as 

automobiles, trucks, semi-trailer trucks, trailers, and railroad cars that are driven on and off the ship on 

their own wheels or using a platform vehicle, such as a self-propelled modular transporter. This is in 

contrast to lift-on/lift-off (LoLo) vessels, which use a crane to load and unload cargo.”
4
 

 “navă pentru conteinere cu roţi”
5
 

La acea vreme se construia o serie de 20 nave Roll-on/Roll-off pentru Norvegia care aveau 

aspect de nave spaţiale cu pupa rabatabilă, erau imense şi foarte frumoase.... (Damen shipyards 

Galati Romania, Noutati, 13.08.2014, p. 5) 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Jackup_rig 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Survey_vessel 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Support_Ship 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Roll-on/roll-off 
5 http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=en&query=roll-off 
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În ceea ce priveşte complexitatea navelor, tot ce s-a făcut în şantierul gălăţean a trecut şi prin 

mâna noastră, ca secţie de bază – secţia 1A, atelier Asamblare, de la barje şi nave de tip Ro-Ro, la 

nava de 55.000 de tdw, care s-a făcut când a fost proiectat docul uscat. (Damen shipyards Galati 

Romania, Noutati, 17.08.2014, p. 4) 

Limitations of the study  

English shipbuilding journals prevail. Nowadays, the vast majority of naval architects know 

English. It is not necessary to translate English journals into Romanian.  

 

Conclusions 

The most common English words encountered in Romanian naval architecture journals are 

engineering (no Romanian equivalent), deadweight (capacitatea de încãrcare), RO-RO (pentru 

transportul de vehicule auto), planning (planificare), offshore (structura fixa in larg), jack-up (no 

Romanian equivalent), joint support ship (no Romanian equivalent). 

Romglish is not a negative phenomenon in itself. It enriches the Romanian vocabulary. Most 

likely, some of the words will be assimilated in the Romanian language whereas others will become 

obsolete. In the Romanian language’s history many languages brought foreign words which are still 

present in our vocabulary. Since English is lingua franca for the naval architecture field it is normal to 

use English words and blend them with Romanian. What we can do to preserve our language is to use 

the Romanian equivalent, where possible, and accept the English word where there is no Romanian 

equivalent.  
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Rezumat: Orfanul secolului XIX este stereotipic văzut ca reprezentând copilul fără părinți ce 

face parte din clasele cele de mai jos ale societății, fiind, ca urmare, sortit unei vieți mizerabile trăite 

în stradă, în orfelinatele sărace sau, în cel mai bun caz, într-o nouă familie, care, de obicei, nu este 

preilnică străinului venit. Această vizuine este răsturnată în romanul Queen Mab de către Julia 

Kavanagh prin conceperea unei noi imagini a orfanului, care, în afară de faptul că nu este maltratat 

de către familia adoptivă, este și moștenitorul unei mari averi. Însă acest element din urmă este ținut 

ascuns de majoritatea personajelor, inclusiv de orfanul însăși – eroina romanului, care, ca urmare, se 

consideră un copil fără nume și este astfel tratată de către alte persoane. Așadar, prin crearea unui 

context în care convenționalul este clătinat, condiția orfanului este abordată cu o oarecare 

obiectivitate, dezvăluind prejudiciile societății victoriene față de copiii fără părinți și temerile acesteia 

privind problemele familiare. 

 

The orphan is one of the major figures of the nineteenth-century novel, which is so much 

concerned with family issues. Although orphans are primarily regarded as outsiders and represent the 

emblem of a non-relationship, the notion of family is at the core of their unfortunate status that is 

determined by a violation of familial wholeness. By orphaning their protagonists, Victorian writers 

loosen the tradition in order to tackle family matters with a degree of objectivity. This strategy is all 

the more effective, when the orphan is adopted by resentful and repressive parents. Due to the harsh 

conditions in which these children are brought up, they are compelled to make their own way in the 

world, just like those orphans who never get a new family. All in all, the nineteenth-century orphan is 

commonly viewed as disadvantaged and vulnerable. In the same light is the heroine of Julia 

Kavanagh’s Queen Mab (1863) unfairly regarded by many other characters of the novel, although she 

is not one of the typical poor orphans who are left to their fate or one of those who are abused by their 

adoptive family. And even if Mabel is a “middle-class foundling” tenderly cared for and loved by her 

adoptive father, she oscillates between this privileged position and the negative status of a nameless 

girl unjustly attributed to her. By means of a unique combination of these two conditions of a 

parentless child, the novel departs from the Victorian stereotype and convention, creating an original 

representation of the orphan. 

The orphan in the novel under question is a six years old girl, Mabel, whose death is faked by 

some of her relatives to get hold of her inheritance as next heirs. She is left at the door of a poor 

middle-class man, John Ford, with some banknotes pinned inside her cloak. Mr. Ford adopts the 

orphan child and invests the found money successfully, but soon he realizes that taking it he has 

become an accomplice to Mabel’s fraud. The sense of guilt impels him to try to get at the truth to 

restore the property to its rightful owner; however, it takes him many years to accomplish this aim. 

Meanwhile, Mabel is kindly treated by her new family. She gets engaged to Robert, John Ford’s eldest 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/roll-on-roll-off-ship
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/survey-ship
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/roll-on-roll-off
http://www.thefreedictionary.com/roll-on+roll-off
http://ro.bab.la/dictionar/engleza-romana/commissioning
http://www.wbdg.org/project/buildingcomm.php
http://www.wordreference.com/enro/offshore
http://www.investopedia.com/terms/o/offshore.asp#ixzz3cT2vdeGI
http://ro.linguee.com/englez%C4%83-rom%C3%A2n%C4%83/traducere/manufacturing+engineering.html
http://ro.linguee.com/englez%C4%83-rom%C3%A2n%C4%83/traducere/manufacturing+engineering.html
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son, who immigrates to Australia with his two brothers to make money for his future family. But Mab 

remains in England, spending some time in Ireland, where she falls in love with a rich man, John 

O’Lally. Despite their love is true and mutual, Mab gives it up, because she decides to be faithful to 

Robert. Nonetheless, soon she finds out that Robert has betrayed her marrying to another and that John 

O’Lally is also married. Finally, after years of sorrow and waiting, Mr. O’Lally returns to Mabel and 

they live happily ever after.  

As understood from this short summary, Mabel is one of the two protagonists of the novel. This 

character is primarily created by the external narrator-focalizor to illustrate an unconventional image 

of the orphan. The element of unexpectedness derives from the contrast existing between the 

stereotypical nineteenth-century orphan and the individuality of Mabel’s case. When one thinks about 

Victorian orphans, first what comes to his/ her mind is the picture of a street waif, a lower-class child 

who, after the death of his/ her parents, is constrained to wander the streets or to lead a miserable 

existence in a workhouse or an orphanage
1
. It cannot be denied that such orphans existed during the 

nineteenth-century England and that they represented the most numerous category out of the three 

types of orphans encountered in the Victorian society. Mabel’s condition is completely different from 

that of the street waif for the reason that she is not a poor orphan, but a child of an honourable family 

and a defrauded heiress. Similarly, she is not a “privileged orphan”, name given to the category of 

middle-class parentless children whose “middle-class and wealthy custodians [are] arranged prior to 

the parents’ demise or departure”
2
, because it is only after her parents’ death that the fraudulence and 

the subsequent adoption were carefully and skilfully planned. Thus, through the application of the 

“method of exclusion”, it can be deduced that Mabel belongs to the third type of orphans entitled “the 

middle-class foundling”, although there is no exact correspondence between the fictional 

representation of the orphan and its societal counterpart. The middle-class foundling is a middle-class 

or upper-class child who, “by a combination of bereavement and bad luck”, is constrained to live in a 

poor family, but who, being aided by his/her physical, moral and intellectual superiority, manages to 

find his/her lost relatives and, consequently, is reunited with them
3
. It goes without saying that such 

orphans were not frequent during the Victorian era, as they always have been far fewer than the street 

waifs; furthermore, Mabel’s instance is yet more singular, because she is not a simple girl from upper 

or middle classes, but she is the sole heiress of all of her aunt’s money and of her immovable property. 

However, instead of enjoying her inheritance, she suffers the misfortune of being robbed of what 

belongs by rights to her. As the character is kept in complete ignorance of her possessions, it is not due 

to her efforts or superiority that her property is restored. The defrauded girl is righted only as a result 

of John Ford’s striving to do her justice and thus to atone himself. Unlike the prototypical middle-class 

foundling, for Mabel a “reunion with the lost family members”
4
 is impossible, because when the secret 

story of her deception is revealed and she finds out the truth about her real identity, none of her distant 

relatives are alive, let alone her close relatives that die before her adoption. Despite these differences, 

the protagonist can be likened to the children from the third category of orphans, on account that, 

analogously to them, she lives in poverty together with the other members of her adoptive family, 

albeit the man who adopts her is not a representative of the Victorian lower classes.  

As the novel’s heroine is best associated with the middle-class foundling, who is an adopted 

orphan, she is characterized by the contradictory duality deriving from the oxymoronic combination of 

these two conditions of a parentless child. So, on the one hand, the novel focuses on the way Mabel is 

treated by her new family, special attention being paid to the non-stereotypical reciprocal attachment 

between her and her adoptive father. She “becomes an inmate of his house and a member of his 

family”
5
. The word “inmate” should be considered in its obsolete meaning – “a person who lives with 

others in a house”
6
, which, understood in this way, makes it clear that the two noun phrases from the 

                                                           
1 Lane, E. Re-defining the Victorian Ideal: the Productive Transnormative Family in Sensation Fiction. Open Access Dissertations and 
Theses. Paper 4427, 2009, p. 69; Eklund, M. Orphans during the Victorian Era in England [online] available from 

<https://prezi.com/b9yosv-r9ffq/orphans-during-the-victorian-era-in-england/> [9 June 2016]. 
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3 Lane, E. Re-defining the Victorian Ideal: the Productive Transnormative Family in Sensation Fiction. Open Access Dissertations and 

Theses. Paper 4427, 2009, p. 68-69. 
4 Ibidem, p. 69. 
5 Kavanagh, J. Queen Mab. London: Hurst and Blackett Publishers, 1863, vol. 1, p. 97. 
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quote have not only similar syntactic structure, but also similar meaning. The repetition this 

parallelism employs serves as a tool for persuasion, emphasizing that Mabel is not regarded as an 

outsider by the people living under the same roof with her and that her integration into the new family 

is complete. Moreover, she enjoys a privileged position which is in stark contrast to John Ford’s 

treatment of his own children. Nonetheless, on the other hand, the novel deals with Mabel’s status as 

an orphan, presenting numerous moments when she feels out of place, a nameless child without blood 

relatives and without a country, and when she is likewise seen by the others. 

Although the heroine gradually learns to humbly accept her situation, she is profoundly affected 

by her parentlessness, particularly at the beginning of her adjustment period. The truthfulness of this 

assertion is clearly proved by Mabel’s reaction to the insult made deliberately by a little girl, one of 

Mrs. Ford’s relatives, when she says with a sense of superiority that Mabel is “only a foundling”
1
. 

Being deeply offended by these words, Mabel runs away and, after wandering a while, she sits down 

on the earth, weeping and expressing the wish to be dead, because the depressing thoughts that she is 

unnecessary and that nobody cares about her tears her apart: “She felt very forlorn. No one had 

minded her flight, and, as time passed, no one, it seemed, had missed her. Why was it so? Why was 

she not like Nelly, and Robert, and his brothers – precious and beloved?”
2
 The first two words of this 

textual passage (“She felt”) act as an indicator of the fact that the external narrator-focalizer sees the 

character from within. The same function is performed by the impersonal construction “it seemed” 

used in the second sentence to render Mabel’s suppositions about her new relatives’ indifference to her 

absence. In the following two questions the external narrator withdraws almost completely, giving 

place to the little girl’s own limited wisdom. The first inquiry discloses that Mabel’s naive, childish 

mind is incapable of understanding the simple truth that an orphan is conventionally viewed as an 

outsider and that this is the reason the members’ of her new family do not worry about her escape. 

However, the external narrator sheds light on what happens in Mr. Ford’s house during her flight and 

this comes in contradiction with the child’s presumption, because her adoptive father immediately 

goes out to look for her when he notices that she is missing. The second question also reveals the 

character’s limited knowledge and subjectivity related to the way the other children are treated as 

opposed to her. She considers them “precious and beloved”, while, in fact, nobody minds them, and 

disregards Mr. Ford’s intense involvement in her well-being, which is not shown to his own boys. The 

discrepancy between Mabel’s vision of her situation and her real condition points to the fact that her 

inner turmoil is mostly produced by a mental distortion, emphasizing how susceptible an orphan child 

may be to external influences. Additionally, the orphan’s vulnerability is vividly drawn in the novel by 

the symbolic and metaphorical image of a smashed doll which lays with her face to the floor and 

which is stated to represent the “shattered and disfigured image of [Mabel’s] former self”
3
. The 

italicized word emphasizes that Mabel is not an orphan anymore, that from the moment when she is 

adopted, a new status is acquired. Even the event of Mabel’s running away, in its entirety, is an 

illustration in miniature of the condition of a stereotypical nineteenth-century orphan, because she is 

soon found by her adoptive father and carefully nursed by him.   

In spite of the fact that Mabel is kindly treated by Mr. Ford, whose friendly attitude is gradually 

adopted by the other members of his family, her status as an orphan is still maintained, mostly because 

of the secrecy surrounding her identity, which casts her in an unfavourable light by putting her 

automatically under the same category with the ordinary street waif. Few people, particularly the 

relatives who have defrauded her, John Ford and his eldest son, know that she is the heiress of a great 

fortune, and even fewer know the whole story of her life, that she is not an illegitimate child or an 

outcast, but a child born into an Irish family with a good name. Mabel’s lack of knowledge about her 

past leads her to believe that she is one of the orphans who “have no old blood, no honourable name 

[...] no country, to be proud of” and, therefore, she considers herself “nothing, and no one”
4
. The same 

same opinion about her is expressed by other people that come into contact with her. For example, 

Mrs. Ford’s Irish relatives, who are also parentless, are unreasoningly prejudiced against her on 

account of their ignorance about Mabel’s biological family ties and the circumstances which makes 
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her an orphan: “She was – no one, worse than no one – a foundling. How they must despise her!”
1
; 

“Mr. O’Lally did not care for her – who did? In his heart he despised her; she was no one, a founding, 

an outcast, a nameless girl, whom the poorest of O’s and Macs felt a right to scorn”
2
. Through John 

O’Lally’s and his sisters’ contempt against Mabel, the novel seems to disclose not only the way in 

which unnamed orphans were prejudiced during the nineteenth-century, but also the superiority of the 

people with an honourable name to those who did not have it, and, therefore, disdained and pushed to 

the fringes of the society. Unlike these disadvantaged orphans, Mabel is protected by the fact that she 

is adopted and is not left to her fate. However, for a time, the negative status undeservingly ascribed to 

her prevents her beloved, John O’Lally, from marrying her. This detail points to the nineteenth-

century social reality related to how the Victorian middle and upper classes viewed marriage outside 

one’s group. Being much concerned to preserve their family position in society, the representatives of 

these social strata avoided any kind of relations that could endanger it, especially exogamy
3
. It goes 

without saying that marriage between a rich and respectable man and a nameless orphan girl, no 

matter how many good qualities she had, was, if not impossible, then certainly highly undesirable. In 

this respect, the concealment of Mabel’s true identity acts not only as an element of suspense in the 

novel, but also as a strategy to explore the orphan’s condition in a context in which the convention is 

somewhat weakened, and, thus, the prejudices surrounding this issue can be approached with a certain 

degree of objectivity.  

The technique of delaying clarification applied with reference to the heroine’s origins allows the 

novel to create a new orphan’s figure, which is not only unconventional, on the grounds that it is not 

the stereotypical and, at the same time, the ordinary parentless child, but which is also characterized 

by a type of dualism. On the one hand, Mabel is depicted as an adopted child who is fully integrated 

into her new family, particularly due to her adoptive father’s warm affection for her and the resulting 

mutual attachment between them. Nevertheless, on the other hand, she still represents the orphan’s 

condition, illustrated through the heroine’s own opinion about the inferior status she attributes to 

herself, because her true identity is hidden from her, and through the prejudiced attitudes towards her 

displayed by the other people who also do not know the truth. So, the fact that Mabel is treated as a 

typical nameless orphan, while she is, in effect, a child of an honourable family and a great heiress, 

provides a context in which the condition of the nineteenth-century orphan can be openly discussed, 

indirectly pointing, however, to the anxieties over family matters surrounding Victorian society. 
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Abstract: The aim of the present paper is to introduce the pioneers of the theory of fiction of the 

turn of the twentieth-century England and to discuss their similarities and their common outlook on 

the theory of novel. Henry James, Joseph Conrad and Edward Morgan Forster greatly contributed to 

the development of the novel of the turn of the twentieth century with their new empirical approaches 

to fiction writing. All of them perceived literature as a piece of art, believed in the empirical approach 

to novel writing and in the freedom of expression. 
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Many novelists sought to give a perfect definition for the ‘modern’ novel. The concept of 

modern novel theory in England is surely initiated by the American-born English novelist and literary 

critic Henry James. Henry James had a great impact on the modernists to come – Joseph Conrad, 
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Edward Morgan Forster, Virginia Woolf, James Joyce, and others. He is considered the forerunner of 

the modernist fiction, writing novels and critical essays which introduce a new perspective on the 

status of the novel, on its form and on the theory of fiction.  

His life was a densely knit cluster of emotions and memories, each one steeped in lights and 

colours thrown out by the rest, the whole making up a picture that no one but himself could dream of 

undertaking to paint (Lubbock, 2014)
1
. 

Randall Stevenson, in his Modernist Fiction – an Introduction (1992), praises the notable 

modern novelists such as Joyce, Woolf and Lawrence. However, as mentioned by Stevenson, the 

“roots of transformation in modernist writing need to be considered as reaching back at least to the 

fiction of Henry James” (1992: 2)
2
. David Lodge shares the same vision insisting that “modernist 

fiction is pioneered in England by James and Conrad” (1983: 45)
3
. Lastly, James proved to be the 

inspiration for contemporary novelists such as Colm Tóibín in The Master (2004), David Lodge in 

Author, Author (2004), A. N. Wilson in A Jealous Ghost (2005), Marantz Cohen, What Alice Knew 

(2010), and others.   

Henry James was born into a family with a broad variety of spiritual interests. His father, Henry 

James Sr., was a theologian and philosopher, who maintained friendly relations with Ralph Waldo 

Emerson, John Ripley and other prominent figures and influential thinkers of the American culture of 

the heyday of New England. The elder brother of the writer, William James, was a known 

psychologist and philosopher. The future novelist was brought up in an atmosphere of contemplation, 

religious and philosophical disputes, and intense moral quest. 

In an effort to give his children a broad education, Henry James Sr. traveled with his family to 

Europe, which allowed the young Henry to study in the schools of Geneva, Paris, Boulogne, and 

Bonn. 

Henry James felt the vocation for literature in his early youth. His first story, The Tragedy of 

Error, published in the Continental Monthly in 1864 without a signature, is a tale that opens his talent 

to the public. Over the next ten years he actively worked in American magazines as a novelist and 

critic. This period is the beginning of his close friendship with William Dean Howells, a friendship 

linking the two writers throughout life (Edel, 1963)
4
. Leon Edel, his biographer, calls him a prolific 

writer and one of the first modern psychological analysts in the novel. Edel classifies James’s literary 

legacy into three distinctive periods:  

1. The first period, the early ages, is crowned with the publication of The Portrait of the Lady 

(1881). The period is characterized by the “international” theme of the virtues and vices of the 

American and English societies. 

2. In the second period Henry James detaches himself from the “international” theme and 

writes three novels in a naturalist style, then, moreover, abandons fiction in favour of drama. 

3. The third period is called the “major phase” and has a significant importance on the 

twentieth-century novel. This period is marked by his three magisterial novels (The Ambassadors, The 

Wings of the Dove, and The Golden Bowl) and return to “international” subjects, by short fiction and literary 

criticism (Edel: 1963: 17-32)
5
. 

The theatrical experience of his second period of literary career influenced and changed his 

writing style. He evidently began to employ his dramatic techniques and knowledge from the theatre 

in fiction. Therefore, Edel insists that James’s “discovery of the possibilities of merging stagecraft 

with fictional method is one of the great moments of revelation in his notebooks, in which he recorded 

the singular value for a narrative plan of the … divine principle of the Scenario” (1963: 31). The fate 

of the literary heritage of Henry James is largely determined by his personal and literary life, 

developed under the influence of historical and cultural events of the second half of the nineteenth 

century.  

The interest in Henry James, in his theory of the novel, in his artistic achievements and 

discoveries arose after the death of the writer, in the 20s of the twentieth century. The psychological 
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prose of Henry James, who turns away from most of his contemporaries, was now seen as a kind of 

laboratory of the psychological novel of the twentieth century. It is noteworthy that the search for 

Henry James, as in his home country, as well as in England coincided with a new wave of enthusiasm 

and interest in Tolstoy and Dostoevsky, who were regarded as the masters of the Russian modern 

novel. Edel (1963: 16)
1
 asserts that James, as well as the Russian novelists, was concerned with the 

presentation of the character, but unlike them, he created such personages that were not led by their 

passions and emotions, but by their intellect. 

All in all, it might be pointed out that, during his five decades of craftsmanship, Henry James 

succeeded in transforming, even revolutionizing the status of the English novel, by nourishing it with 

twenty novels, one hundred and twelve tales and, what is more important, with valuable critical and 

theoretical works.  

As mentioned earlier, “modernist fiction is pioneered in England by James and Conrad” (Lodge, 

1983: 45)
2
. James and Conrad have indeed a lot in common; they share identical beliefs in terms of 

fiction. Conrad, like James, postulates that truth can be perceived only in reality, he associates reality 

with life and personal experience, and likewise, he is not concerned with the structure and chronology 

of the story. Randal Stevenson (1993: 24)
3
 notices that, in Lord Jim, Conrad’s narrator presents the 

events not always in chronological order, but in the order he remembers them. Furthermore, he values 

perceptions and personal impressions and finally, like Henry James, deals with the type of narrator 

that does not interfere between the novel and the reader, but it is alternatively a narrator called the 

“witness” (Praisler, 2005: 29)
4
. 

Both, James and Conrad, conceive literature as a piece of art. Joseph Conrad asserts that 

“acquaintance with Mr. Henry James’s work brings a sense of happiness into one’s artistic existence” 

(Conrad: 1905). Moreover, Conrad appreciates James’s writings and compares them “to a majestic 

river” in his essay Henry James - An Appreciation (1905):  

The artistic faculty, of which each of us has a minute grain, may find its voice in some 

individual of that last group, gifted with a power of expression and courageous enough to interpret the 

ultimate experience of mankind in terms of his temperament, in terms of art. […] The artist in his 

calling of interpreter creates (the clearest form of demonstration) because he must (Conrad, 2012)
5
. 

Conrad claims that James’s novels spring from “the stream of inspiration” that “flows brimful in 

a predetermined direction” (Conrad, 2012). He also appreciates James’s pursuit of truth: “the fair truth 

of human delicacy can be found in Mr. Henry James’s novels” (Conrad, 2012). Conrad is in perfect 

agreement with James on the idea that the novelist has the role of the historian: “I think that the claim 

cannot be contested, and that the position is unassailable. Fiction is history, human history, or it is 

nothing” (Conrad, 2012), only he adds that the novelist is also the guardian of the human experience. 

James and Conrad established new narrative and psychological techniques and technical 

developments so very useful to the modernist novelists to separate them from their contemporaries. 

Though they both differed a lot in subject matter, there are clear similarities in character presentation 

and in the subjective point of view they both employed throughout (Stevenson, 1993: 18-19). 

Moreover, Conrad’s empirical outlook is similar to the Jamesian one: 

Of all the inanimate objects, of all men’s creations, books are the nearest to us, for they contain 

our very thought, our ambitions, our indignations, our illusions, our fidelity to truth, and our persistent 

leaning towards error. But most of all they resemble us in their precarious hold on life (Conrad, 

2012)
6
. 

Liberty of imagination is glorified by the both novelists. According to Conrad, in his essay 

Books – 1905, the “liberty of imagination should be the most precious possession of a novelist” (2012: 

7)
7
. Conrad proves that freedom is the advantage of the novelist: “where a novelist has an advantage 
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over the workers in other fields of thought is in his privilege of freedom — the freedom of expression 

and the freedom of confessing his innermost beliefs — which should console him for the hard slavery 

of the pen” (Conrad, 2012). 

Just as Conrad, Henry James believes in the freedom of mind and pen. For James, the novel 

constitutes “a personal impression of life” which is, in his opinion, its major value. But this value 

depends on the freedom to feel and say: “If we pretend to respect the artist at all we must allow him 

his freedom of choice” (1984: 56)
1
. 

To sum up, Conrad’s theory of fiction consists of almost the same criteria as the Jamesian 

theory, and that is: the subjective point of view, a limited narrator, the importance of empirical 

tradition, the succession of narrative viewpoint, reality associated with life, and the spirit of “fearless 

liberty” of the novelist.The novelist and critic Edward Morgan Forster shared the same viewpoint and 

outlook as Conrad and James concerning the novel theory; however, he had a very unique style of 

writing, very difficult to classify. David Bradshaw calls Forster a “pivotal figure in the history of the 

novel” (2007: 102)
2
.  

His literary criticism is comprised in his work Aspects of the Novel (1927). The book defines the 

English novel of the nineteenth century, introducing what Forster considers to be the most important 

elements of fiction. The novel, as he argues, depends on its story-telling aspect. Like Henry James, 

Forster acknowledges that a novel ought to be interesting; it has to arouse the reader’s curiosity. 

According to his beliefs, the best novels are those which convey “a sense of inner life” and the duty of 

the novelist is to “reveal the hidden life at its source” (1954: 29). Moreover, a great and successful 

novelist in his view is “exquisite in descriptions, tolerant in judgments, ingenious in incidents, 

advanced in morality, vivid in his/her delineation of character” (1954: 29)
 3
. 

Both Henry James and Joseph Conrad speak up for the freedom of mind, emotions and 

imagination. Forster goes further, explaining in his essay Notes on English Character (1926) why 

freedom of the mind is so important to the English character: 

For it is not that the Englishman can't feel -- it is that he is afraid to feel. He has been taught at 

his public school that feeling is bad form. He must not express great joy or sorrow, or even open his 

mouth too wide when he talks -- his pipe might fallout if he did. He must bottle up his emotions, or let 

them out only on a very special occasion (Forster, 2009)
4
. 

In his chapter on People, Forster speaks about characters in the novel, calling them “actors”, yet 

treating and describing them as human beings. He outlines five “facts of the human life” and refers to 

these facts while characterizing real people in a novel according to them. These facts are “birth, food, 

sleep, love, and death” (1954: 47)
5
. His major contribution to the theory of novel is to be found in his 

second paragraph on characters. He introduces and accurately describes the two major types of 

character: flat and round. Flat characters are “humorous and easily recognized” and they never 

surprise the reader with unexpected behaviour; round characters, on the contrary, are of a much more 

complex, controversial and unpredictable nature: “The test of the round character is whether it is 

capable of surprising in a convincing way. If it never surprises, it is flat” (1954: 78)
6
. Foster is 

appreciative of both the flat and round character, presenting their functional and structural advantages.  

In his own novels, he “builds characters whose steps are initially guided along by everything and 

everyone but themselves, but who eventually manage to find it in themselves to rebel against 

imposition and, after having thoroughly meditated on the situation, to behave and express themselves 

as they consider fit and as suits their immediate impulse” (Praisler, 2005: 23)
7
. 

In essence, all of the three novelists, James, Conrad and Forster, greatly contributed to the 

development of the novel of the turn of the twentieth century with their new empirical approaches to 

fiction writing. 

                                                           
1 James, H. (1984) In Edel, L. (ed.), Literary Criticism: Essays in Literature, American Writers, English Writers. Second Printing, New 

York: Library James 
2Bradshaw, D. (2009) The Cambridge Companion to E. M. Forster (Cambridge Companions to Literature), Cambridge University Press 
3 Forster, E. M. (1954) Aspects of the Novel. New York: Harcourt, Brace & World, Harvest Book 
4 Forster, E. M. (2009) Notes on English Character. [online] available from:  http://ru.scribd.com/doc/14248355/Notes-on-the-English-

Character-by-E-M-Forster#scribd   
5Forster, E. M. (1954) Aspects of the Novel. New York: Harcourt, Brace & World, Harvest Book 
6 Forster, E. M. (1954) Aspects of the Novel. New York: Harcourt, Brace & World, Harvest Book  
7 Praisler, M. (2005) On Modernism, Postmodernism and the Novel. Bucuresti: Editura Didactica si Pedagogica  
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THE ESSENCE OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

                                                    PLEŞCA (CIUDIN) Galina, doctorand, lector universitar, 

             Universitatea de Stat din Moldova 

 

Abstract: The present paper is an attempt to understand the essence of English for Specific 

Purposes (ESP) by studying various language specialists’ efforts to define it, tracing its evolution and 

presenting its distinctive characteristics. Being a branch of English Language Teaching (ELT), its 

focus is narrower than that of EGP (English for General Purposes) and in contrast to EGP, ESP is 

determined by specific learning needs of the language learner. Although, there have been 

contradictions as to what ESP is, Hutchinson and Waters improved absolute and variable 

characteristics helped significantly in resolving arguments about what is ESP. Thus, ESP refers to the 

teaching and learning of English where the aim of the learners is to use English in a particular 

academic, professional or occupational domain, focusing on learners’ special needs.   

Key-words: ESP, EGP, special needs, absolute characteristics, variable characteristics 

 

In the modern world, where the amazing growth of science and technology has definitely gained 

its territory, the need for English for Specific Purposes (ESP) becomes obvious. However, why ESP 

and not EGP (English for General Purposes) drives this necessity? What makes ESP an indispensable 

tool in dealing with the modern trends in EFL (English Foreign Language) teaching? These questions 

will guide us through our attempt to have a clearer picture of what ESP is. 

The Evolution of ESP 

Annoyed by the shortcomings of general English courses to meet learners’ and employers’ 

demands, in the 1960s, language specialists set out to provide new courses to meet the target 

population needs and thus, Target Situation Analysis became the guiding objective in ESP course 

design after the failure of register analysis.  

It should be noted that ESP is in fact a subdivision of a wider field and namely of Language for 

Specific (Special) Purposes (LSP), which according to Swales is ‘the area of inquiry and practice in 

the development of language programs for people who need a language to meet a predictable range of 

communicative needs’
1
. Robinson states that ‘ESP first arose, and has continued to develop, in 

response to a need: the need of non-native speakers of the language to use it for some clearly defined 

practical purpose. As purposes change, so must ESP’
2
.  Hutchinson and Waters, pioneers in this field, 

identified three main reasons common to the emergence of all ESP: the demands of a Brave New 

World, a revolution in linguistics and a new focus on the learner
3
.  

Tracing the evolution of ESP, we can mention that the concept of ESP has not been free of 

controversy. At the beginning of the XX
th
 century, the specialized language was seen as an inferior 

level of language and separated from the common language. This fact led the language specialists to 

conduct research and discover the differences between specialized languages on the one hand and the 

common language on the other. 

Later, in the 60-70s of the same century, the situation changed and the concept of specialized 

language was not any more seen as a system without context, but rather as an instrument for 

communication used in various contexts. This reason being taken into account, focused scientists on 

the lexical aspect of the specialized languages and they came with the conclusion that the most 

important differences between the specialized language and the common language are found in the 

lexical aspect and exactly in the specific terminology, as according to them it is terms that present 

different levels of specialization depending on the field of study and the level of abstactiveness.   

The interest in the specialized languages grew even more during the 70-80s of the XX
th 

century. 

In 1968, the British Council organized a Congress Languages for special purposes (LSP) to discuss 

the problems of specialized languages and thus the specialized languages were given the green light. 

                                                           
1 Swales, J. (1992). Language for Specific Purposes. In W. Bright (Ed.), International encyclopedia of linguistics (Vol. 2).  New York, 

Oxford: Oxford University Press, p. 300 
2 Robinson, P. (1989). An overview of English for specific purposes. In H. Coleman (Ed.), Working with language: A multidisciplinary 
consideration of language use in work contexts, Berlin: Mouton de Gruyter, pp.395-428 
3Hutchinson, T., Waters, A.  (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, 

pp. 6-8 
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In the 80s, the name was changed into Languages for specific purposes to underline the specificity of 

the students’ linguistic needs. At this time Elsevier commenced the publication of its journal English 

for Specific Purposes: An Inernational Research Journal, and many books and papers with ESP in the 

title began to appear in the publisher catalogues. Consequently, from the end of the 80s different 

scholars and research centres have been in search of an appropriate terminology for defining this field 

of study due to the plurality of names given to what we today call specialized language. Specialized 

languages, special languages, specialized communication, technical English, scientific English, 

English for special or specific purposes - ESP, English for Occupational Purposes, Professional 

English or the most recent, Academic and Professional Languages are among the various names 

referring to LSP.    

What is ESP? 

English for Specific Purposes or ESP refers to the teaching and learning of English as a second 

or foreign language where the aim of the learners is to use English in a particular academic, 

professional or occupational domain. It is English focusing on learners’ special needs. 

Hutchinson and Waters in their attempt to define ESP, focus not so much on what ESP is, but 

rather on what ESP is not, as according to them, ESP is a variety of the many possible kinds of 

language teaching. They explain that ESP should not be seen as a matter of teaching ‘specialized 

varieties’ of English, nor as a matter of science words and grammar for Scientists, Hotel words and 

grammar for Hotel staff and so on. It is neither different in kind from any other form of language 

teaching in that it should be based in the first instance on principles of effective and efficient learning. 

It is rather an approach to language learning, based on learner’s needs and directed by specific and 

apparent reasons for learning
1
. 

Dudley-Evans supports Hutchinson and Waters’s view in this regard and agrees that ‘ESP is an 

approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the 

learner’s reason for learning’
4
. He even describes ESP as an ‘attitude of mind’. 

In 1988, Strevans made an attempt to define ESP, identifying its absolute and variable 

characteristics. He made distinction between four absolute and two variable characteristics: 

I. Absolute Characteristics: 

 ESP consists of English language teaching which is:  

1. designed to meet specified needs of the learner;  

2. related in content (i.e. themes and topics) to particular disciplines, occupations and 

activities;  

3. centered on the language appropriate for those activities in syntax, lexis, discourse and 

semantics;  

4. in contrast with General English. 

II. Variable Characteristics: 
ESP may be, but not necessarily: 

1. restricted as to the language skills to be learned (reading only);  

2. not taught according to any pre-ordained methodology
2
. 

As we see, Strevans tried to identify ESP in contrast with EGP. The focus is on specific English 

belonging to a particular discipline, occupation or activity, as well as on teaching the language 

appropriate for them. 

Dudley-Evans and St. John contradicted this restricted view regarding the scope of ESP and 

came with a modified version of the Streven’s original definition of ESP changing the absolute 

characteristics from four to three and the variable characteristics from two to five. 

I. Absolute Characteristics: 

1. ESP is defined to meet specific needs of the learner; 

2. ESP makes use of the underlying methodology and activities of the discipline it serves; 

3. ESP is centred on the language (grammar, lexis, register), skills, discourse and genres 

appropriate to these activities. 

                                                           
1 Hutchinson, T., Waters, A.  (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 18-19 
2 Strevens, P. (1998). ESP after twenty years: A re-appraisal. In M. Tickoo (Ed.), ESP: State of the Art (pp. 1-13). SEAMEO Regional 

Language Centre, Singapore, pp 1-2 
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II. Variable Characteristics: 

1. ESP may be related to or designed for specific disciplines; 

2. ESP may use, in specific teaching situations, a different methodology from that of general 

English; 

3. ESP is likely to be designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a 

professional work situation. It could, however, be for learners at secondary school level; 

4. ESP is generally designed for intermediate or advanced students.  

5. Most ESP courses assume some basic knowledge of the language system, but it can be 

used with beginners.
1
 

Dudley-Evans and St. John have removed the absolute characteristic that 'ESP is in contrast 

with General English' and added more variable characteristics, thus improving ESP significantly and 

making the matter clearer. From the characteristics they gave we see that ESP is not necessarily 

related to a specific discipline as well as it is likely to be used with both adult learners and young 

adults of a secondary school level. 

Hutchinson and Waters have broaden this definition  by pointing out that ‘ESP is an approach to 

language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for 

learning’
2
.  

Is there any difference between ESP and EGP? 

According to Hutchinson and Waters, the answer to this question is rather simple ‘in theory 

nothing, in practice a great deal’. They state that, ‘it is not the existence of a need that distinguishes 

ESP from EGP, but rather an awareness of the need’
3
. 

Pauline C. Robinson describes ESP as a type of ELT and defines it as ‘goal oriented language 

learning’
4
 which means that the student has a specific goal that he/she has to achieve. 

Basturkmen states that ‘ESP courses are narrower in focus than general ELT courses because 

they centre on analysis of learner’s needs. ESP courses focus on work-or study-related needs, not 

personal needs or general interests’
5
.  

In her book Developing Courses in English for Specific Purposes, Basturkmen states that ‘In 

ESP the learner is seen as a language learner engaged either in academic, professional or occupational 

pursuits and who uses English as a means to carry out those pursuits. External goals suggest an 

instrumental view of language learning and language being learnt for non-linguistic goals. In a general 

ELT situation, goals are generally linguistic (such as, development of oral competence or a wide 

vocabulary, or ability to use a wide range of grammatical structures). In an ESP situation, it is 

understood that the learner would want to achieve ‘real world’ objectives, objectives requiring specific 

linguistic competencies’
6
. This same idea is strongly supported by Mohammad Kaosar Ahmed in his 

paper The ESP Teacher: Issues, Tasks and Challenges
7
. 

Thomas Orr states that ‘English for General Purposes (EGP) is essentially the English language 

education in junior and senior high schools. Students are introduced to the sounds and symbols of 

English, as well as to the lexical/grammatical/rhetorical elements that compose spoken and written 

discourse’. He goes on clarifying the line of demarcation between ESP and EAP stating that ‘English 

for Specific Purposes (ESP) is research and instruction that builds on EGP and is designed to prepare 

students or working adults for the English used in specific disciplines, vocations, or professions to 

accomplish specific purposes…. University instruction that introduces students to common features of 

                                                           
1 Dudley-Evans, T. & St. John, M. J. (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary approach, Cambridge: 

Cambridge University Press, pp. 4-5 
2 Hutchinson, T., Waters, A.  (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, p. 19 

3 Hutchinson, T., Waters, A.  (1987).  English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, p. 53 
4 Robinson, P. (1989). An overview of English for specific purposes. In H. Coleman (Ed.),Working with language: A multidisciplinary 

consideration of language use in work contexts, Berlin: Mouton de Gruyter, p.398 
5 Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes, Palgrave Macmillan, p. 3 
6 Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes, Palgrave Macmillan, p. 172 
7 Mohammad Kaosar Ahmed (2014). The ESP Teacher: Issues, Tasks and Challenges, English for Specific Purposes World, Issue 42, vol. 

15, Retrieved February 12th 2016, from www.esp-world.info 

http://www.esp-world.info/


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

531 

 

academic discourse in the sciences or humanities, frequently called English for Academic Purposes 

(EAP), is equally ESP’
1
. 

Chris Wright defines the concept of English for Specific Purposes in the following way, ‘ESP 

is, basically, language learning which has its focus on all aspects of language pertaining to a particular 

field of human activity, while taking into account the time constraints imposed by learners’
2
. 

Therefore, we can conclude that EGP is basic language learning to be studied before, but not 

during university or college. University or college English should be more advanced and more 

specialized and of course match students’ specialism. Compared with EGP, ESP is more effective in 

increasing students’ learning motivation as it relates to their specialism and caters for their needs.  As 

Hutchinson and Waters state ‘learners know specifically why they are learning a language’
3
, so 

learners’ motivation enables teachers to meet their needs and expectations easier. 

However, Anthony notes that, ‘the line between where 'General English' courses stop and ESP 

courses start has become very vague. Many 'General English' teachers can be described as using an 

ESP approach, basing their syllabi on a learner needs analysis and their own specialist knowledge of 

using English for real communication and many so-called ESP teachers are using an approach furthest 

from that described above. Coming from a background unrelated to the discipline in which they are 

asked to teach, ESP teachers are usually unable to rely on personal experiences when evaluating 

materials and considering course goals. At the university level in particular, they are also unable to 

rely on the views of the learners, who tend not to know what English abilities are required by the 

profession they hope to enter. The result is that many ESP teachers become slaves to the published 

textbooks available, and worse, when there are no textbooks available for a particular discipline, 

resolve to teaching from textbooks which may be quite unsuitable’
4
. 

Concluding all things stated in this paper, we can claim that in comparison to English for 

General Purposes, ESP develops students’ awareness of their future concerns, be them academic (if 

they choose a scientific career) or occupational. Hence, ESP encompasses both English for Academic 

Purposes and English for Occupational Purposes. 

English for Academic Purposes has one definite aim, according to Kay Westerfield, a well-

known published professional in the ESP field ‘to introduce learners to the specific communication 

needs of their future academic and professional discourse communities’
5
, and we, university lecturers, 

strongly support this view. We have to design courses that will achieve this aim, to formulate accurate 

learning objectives that will be specific to the disciplines we teach, to spend a lot of time looking for 

discipline-specific, authentic materials/texts and then elaborate tasks for comprehension and analysis.  

We have to combine different components of Academic English to get a well-designed course. We 

should not forget about the specialized terminology on the one hand and academic writing on the other 

hand. University students participate in national and international conferences, seminars and 

workshops and they do need the necessary skills, both oral and written. Students’ ability to display 

their language competences in such situations is our credo. 

As far as English for Occupational Purposes, it is more oriented on students’ immediate needs. 

It is based mostly on specialized terminology, set expressions and strategies dealing with not 

understanding and not being understood. It provides the exact content needed to cope with problems in 

the workplace.   

In the cited interview, Kay Westerfield says that ‘EAP classes offer discipline-specific support for 

upper-division undergraduate students and for graduate students’ and this is what we exactly do when we 

design our language courses. Our main purpose is to enable learners to function adequately in the target 

situation. Thus, an ESP course should be aim-directed, learner-directed and of course situation directed. 

Only meeting these three criteria, we can state we have grasped the essence of the ESP.  

                                                           
1 Orr, T.  (1998).  ESP for Japanese Universities: A Guide for Intelligent Reform, In The Language Teacher, Issue 22 (11); November 1998, 
Retrieved March 4th 2016, from http://www.jalt-publications.org/tlt/articles/2428-esp-japanese-universities-guide-intelligent-reform 
2 Wright C. (1992) The Benefits of ESP, Retrieved March 4th 2016, from http://www.camlang.com/art001.htm 
3 Hutchinson, T., Waters, A.  (1987).  English for Specific Purposes: A learner-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press, p. 6 

4 Anthony L. (1997) Defining English for Specific Purposes and the Role of the ESP Practitioner, Retrieved March 4th 2016, from 

http://www.laurenceanthony.net/abstracts/Aizukiyo97.pdf 
5 Westerfield K. (2012). Making Significant Progress in English Communication with ESP and Intensive English Programs, Retrieved 

January 10th 2015, from http://www.geat.org.tw/?p=4969 
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ADDING COLOR TO THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM 

 

HUZIEFF Nicholas, English Language Fellow (TESOL), 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți 

 

    Abstract: ‘Variety is the spice of life’ and adding variety to lessons is what helps us English 

language teachers to avoid monotony and to keep things interesting in the English language 

classroom. Cuisenaire rods have time and again proved a welcome addition to carrying out a lesson. 

The celebrated figure associated with these colorful blocks of wood/plastic is Caleb Gattegno, a 

Belgian educator who used them as part of his ‘Silent Way’ approach. He believed that language 

learning was a…“process that is self-initiated and self-directed…hence the teacher’s role is that of a 

technician or facilitator” (Thornbury 2006, 205). Originally designed for teaching certain areas in 

mathematics, Cuisenaire Rods later proved useful for a wide range of activities in the English 

language classroom. In my own classroom they have proved to be a wonderful and versatile 

classroom tool and one’s imagination is all that is needed when using them with one’s learners. 

Featured are some activities and possible approaches in using them to help beginner up to advanced 

English learners in your language classrooms. 

 

Color Naming 

       Perhaps the easiest means of teaching colors in a pre-intermediate class would be to display 

a rod of a certain color, say, a white-colored rod, and then asking the class what color it is. Once going 

through the spectrum of colors, the teacher could then ask the class a question such as ‘what two 

colors form purple?’ while holding up a purple piece of paper to ensure understanding of what the 

color purple looks like. Once the class has answered the question correctly (e.g. blue and red), the 

teacher could then have the class get into pairs or group in order to do the same task involving forming 

colors to produce additional secondary and even tertiary colors, ensuring before class that each table 

has a set of rods (or alternatively pre-cut colored pieces of paper).  

Focusing on grammar 

In forming simple sentences, we may use the orange rod in the set to represent the subject, the 

black rod to represent the verb, the green rod as the direct object and the purple rods may serve as 

adverbials. So for example, a sentence may look like this:  

Maria    drinks   tea  every day at home. 

(subject = orange) + (verb = black) + (direct object =green) + (adverbial = purple) 

The auxiliary verb ‘do’ might be needed in certain situations. For example, to form a question, the 

teacher need only move the verb (the black rod) to the front of the sentence to indicate the change in 

structure. In this case, the teacher might use the white rod (the shortest rod) to represent ‘do’ and place it 

in the front of the sentence as in ‘Does Maria drink tea every day?’ Using the colored rods allows the 

teacher a physical medium to show these rules of English grammar without having to use overly 

technical grammar terminology. It has been my experience that this visual and tactile representation 

typically helps learners grasp grammatical concepts much better than other forms of explanation. 

Making meaning tangible 

Comparatives and superlatives can be easily demonstrated using these rods. If we take the word 

‘fast’ and use light green rod to represent it, we may ask intermediate students what the rule is for 

making it into a comparative. Provided that they tell us that we generally add ‘er’ to one-syllable 

adjectives, we could then connect a white rod to the end of it to make ‘faster’. Provided that learners 

tell us that we generally add ‘est’ to one-syllable adjectives in order to make the superlative form, we 

can then simply add a red rod to form ‘fastest’. Now, for the longer two-syllable-and-more adjectives 

(and exceptions like the word ‘fun’ for example!), we may ask learners what to do with a word like, 

say, ‘comfortable’ using a blue rod. When they tell us you simply add ‘more’ in front of it, we may 
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then use the dark green rod to indicate ‘more’. To show the superlative form, we may use the brown 

rod to indicate ‘the most’ (or even use two rods to indicate both words ‘the’ and ‘most’).  

Clarifying Structure 

Let us say that we would like our learners to work on word order. Suppose we use the following 

sentence to illustrate: “She eats always pizza.” We can formulate the sentence in the following way: 

The orange rod = subject (She) 

The black rod = verb (eats) 

The yellow rod = frequency adverb (always) 

The green rod = direct object (pizza) 

This would be a great opportunity to ask learners which position the frequency adverb ‘always’ 

may fit in the given sentence. Keeping the rods in the order shown above, we may simply ask the 

learners where to move the frequency adverb ‘always’ in the sentence to form a correct sentence. In 

this example, it could actually go either in the 2
nd

 position of the sentence or possibly even in the last 

position.  

As a natural extension to the previous task, the teacher could then ask learners to get into pairs 

and to intentionally produce ungrammatical sentences with their Cuisenaire rods. Afterward, their 

partners could then attempt to correct each other’s sentences as a way to clarify the structure of 

sentences. For example, we could…“assign a word or phrase to each of, say, five rods and the students 

then have to put them in the right order (e.g. I usually get up at six o’clock)…by moving the usually 

rod around and showing where it can and cannot occur in the sentence, the students get a clear visual 

display of something they are attempting to fix in their minds” (Harmer, 2007, 181). By doing this, 

learners have an effective visual means of learning the language and as such can more easily 

internalize the language. 

Word Stress 

It is not uncommon for learners to struggle with the pronunciation of certain words. Rods are 

effective in showing where exactly the stress lies in a given word. Let’s say our learners often 

mispronounce the word ‘terrific’. Given that learners have their own sets of Cuisenaire rods, they 

might be asked to use two rods of equal length (e.g. two white rods) and then use one that is a bit 

larger (e.g. one red rod). We can then ask our learners to position the rods in a way that shows where 

the stress lies in the word. In this case, the pattern would look like this: 

 white-red-white 

 ter-RI-fic.  

To reflect the stress in the word ‘wonderful’, the rods would be positioned like this:  

red-white-white 

won-der-ful  

Being precise about meaning 

Let’s consider another exercise involving word stress and the effect of changing the stress in 

one of the words in a given sentence. Take for example the following sentence: ‘She told him to paint 

the fence’. Using seven rods (six white and one red), we can ask students what it means when we 

emphasize the word ‘SHE’ in the sentence (and not, say, ‘he’) by using the red rod for the emphasized 

word. We could then position the red rod to indicate the word ‘HIM’ (and not ‘her sister’) or the word 

‘PAINT’ (instead of ‘stain’) or even the word ‘FENCE’ (rather than ‘picture’) as the examples below 

illustrate: 

1) ‘She told him to paint the fence’ 

 Red-white-white-white-white-white-white 

2) ‘She told him to paint the fence’ 

 White-white-red-white-white-white-white 

3) ‘She told him to paint the fence’ 

White-white-white-white-red-white-white 

4) ‘She told him to paint the fence’ 

White-white-white-white-white-white-red 
 

An interesting discussion involving the relationship between emphasis and meaning could very 

well ensue! 
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Prepositions 

The teacher may use Cuisenaire rods with pre-intermediate learners to model sentences such as 

“The yellow one is: on the left/right of, on top of, below, beside, in front of, behind (etc.) the blue one 

and then have students do the same in pairs while she circulates, monitors and generally helps out.  

Relative Positions 

Another idea to help learners with prepositions could be to ask them to pair up and to use a book 

to serve as a wall to block their partner’s view of how they are positioning their rods on the table. 

After a minute or two of positioning their rods in certain ways, their partner then has to describe the 

way they have positioned her rods for her partner to do the same with her own rods. After she 

successfully does so, they switch roles. 

Contextualizing/Storytelling 

This is one of the most entertaining activities involving Cuisenaire rods as it requires some 

degree of critical thinking and at the same time of thinking creatively. You could have students look 

up an Aesop Fable for homework and to come in to class the very next day to tell the story to their 

partner while using the Cuisenaire rods as a visual to accompany the telling of the story. This is 

effective in language learning as…“the rods can move quickly become other things it is possible to 

create remarkably absorbing little story situations, almost cinematic in scope and detail, despite the 

fact that the only actors are small blocks of wood (helped a bit by your own gestures and facial 

expressions)” (Scrivener, 2005, 316).  

Conclusion 

Is this an exhaustive list of all rod activities that a teacher could use in her classroom? Definitely 

not. There are a number of fun and instructive activities and tasks that a teacher could employ in her 

classroom. Of course, using rods does require some practice on the part of the teacher though. Given 

that you believe your learners would benefit from this type of practice, it is important for you the 

teacher to feel comfortable using the rods. If possible, try out activities with your colleagues, friends 

or family before doing so with your learners. Once you develop a well-defined system in using your 

rods, try to be consistent! Otherwise, there is potential for confusion. For example, if you choose to 

use the white rod to represent the auxiliary verb ‘do’, continue using it for that very element of 

grammar when allowing learners to practice forming sentences for a given task or activity.  

What if it is difficult to get your hands on some Cuisenaire rods? Do not despair! You can 

always get colored paper and cut out rectangular pieces of varying lengths to hand out to learners. If 

you model activities and tasks for your learners, you could always use tape or get some tack to place 

these makeshift ‘rods’ on the whiteboard or on the wall for all to see when modeling some activity.  

Again, it just takes some time and imagination to invent some interesting and engaging lessons 

incorporating Cuisenaire rods. Those learners with strong visual or kinesthetic learning styles will 

appreciate using Cuisenaire Rods in your classroom. Indeed, even those learners with other-dominant 

learning styles will likely enjoy these simple yet effective little tools for learning certain aspects of the 

English language. Add some color to your English language classroom. 
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 Abstract:  Personality often affects the classroom experience for many students.  Oftentimes, 

extroverted students are favored in the classroom and institutions of higher learning.  This paper will 

dissect the differences between extroverts and introverts, where the term originated and modifications 

to help introverted students thrive in the English as a Second Language classroom. 

In every classroom, there is usually at least one child sitting quietly, listening and completing 

the assigned tasks while the other children surrounding him eagerly talk to one another.  When the 

teacher asks a question, this child’s classmates will jump up and immediately shout out the answer.  In 

contrast, this child will think about the response and remain quiet.  The reserved nature of this child 

may frustrate the teacher and lower the child’s mark because they do not participate.  Lower marks in 

classes are common for introverted children.  Introverts, people that derive energy internally, are often 

overlooked in the classroom.  Many classes cater to outgoing extroverted children.  Class participation 

and engagement is crucial in the English as a Second Language (ESL) classroom, and teachers need to 

develop methods to better engage introverted children. 

Defining Introverts and Extroverts 

The terms introvert and extrovert originated from the Myers Briggs Personality Test. The test 

was first published in 1943, by mother and daughter Katharine Briggs and Isabel Myers.
1
  The test 

measures 4 psychological preferences, the first being introversion or extroversion.  According to the 

test, the preference for introversion or extroversion remains constant throughout an individual’s life.   

Introversion is defined as directing one’s attention inwardly, and getting gratification from one’s own 

thoughts and ideas.  Extroversion is defined as directing one’s thoughts externally, and deriving 

pleasure from collaborating with others.
2
  These preferences may impact elements such as learning 

styles, judgment and sociological preferences.  

Differences Between Introverts and Extroverts 

Characteristics of Extroverts: 

 Get energy by being surrounded by people 

 Like to socialize  

 Become restless when alone 

 Become involved in many different activities 

 Create many fluid personal relationships 

 Demonstrate high energy and noise 

 Share personal information easily 

 Respond quickly
3
 

Characteristics of Introverts: 

 Desire privacy and alone time 

 Happy to be alone 

 Need time alone to feel energized 

 Reserved, quiet and deliberate 

 Do not divulge personal information easily 

 Do not enjoy being the center of attention 

 Think before speaking 

 Communicate best one-on-one
4
 

Personality Preferences and Educational Impact 

School can often be a negative experience for introverted children.  Modern schools seem to be 

designed for extroverted students.  The day is full of large groups, classes and noisy and crowded 

hallways.  Additionally, many teachers are extroverts, and find it difficult to understand introverted 

students.  This may lead teachers to attempt to make the introverted students ‘friendlier,’ work in 

                                                           
1 The history of the MBTI® assessment. (n.d.). Retrieved May 31, 2016, from https://www.opp.com/en/tools/MBTI/Myers-Briggs-history 
2 The Myers & Briggs Foundation - Extraversion or Introversion. (n.d.). Retrieved May 31, 2016, from http://www.myersbriggs.org/my-

mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.htm 
3 Burruss, J. D. (2012). Introversion: The Often Forgotten Factor Impacting the Gifted « SENG. Retrieved May 31, 2016, from 
http://sengifted.org/archives/articles/introversion-the-often-forgotten-factor-impacting-the-gifted 
4 Burruss, J. D. (2012). Introversion: The Often Forgotten Factor Impacting the Gifted « SENG. Retrieved May 31, 2016, from 

http://sengifted.org/archives/articles/introversion-the-often-forgotten-factor-impacting-the-gifted 
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groups or talk more spontaneously and be more outgoing.  These strategies often make introverted 

students overwhelmed and more withdrawn. While it is important for all students to participate, 

regardless of personality type, teachers can and should develop strategies to better engage introverted 

students. 

Strategies to Engage Introverted Students 

 Make the lesson deep and meaningful.  Introverted students are often quiet because they are 

deep thinkers.  They enjoy lessons that challenge their world view and force them to think about the 

concepts.  At the same time, introverts tune out things they view as shallow or meaningless.  If you’re 

trying to encourage more participation from introverts, fill your lesson with meaningful material. 

 Give them time to formulate their thoughts. Teachers know that all students need time to 

think after asking a question and are often trained to give plenty of wait-time.  Introverted students 

need that more than others.  They are not going to speak until they’ve had a chance to fully flesh out 

their thoughts.  One strategy to help students in the fleshing out process is to have them write their 

answers to questions before they share with the class. 

 Give them plenty of time to be alone.  Introverted students prefer low-stimulation 

environments, so a classroom that is fast-paced and constantly moving from one activity to the next is 

likely to wear them out.  Allow introverts to have longer-term projects that they can really focus on 

over several class-periods and that they can work on by themselves.  Although this seems counter-

intuitive to increasing group participation, introverts will love to share their projects with others 

because the projects will give them something to share.    

 Give them alternate means of participation.  In today’s world, it’s naïve to think the only 

way to participate is by speaking in a group discussion.  Introverted students thrive on the internet, 

mostly because of the anonymous discussions that happen on them.  Allow students to tweet, blog, or 

participate in forums as means of participating.  All of these give students a chance to form their 

thoughts, and participate in ways that they find meaningful.
1
 

Personality type can impact a student’s educational experience.  Introverted students are often 

overlooked in the classroom, or are not properly engaged.  Teachers should be aware of different 

personalities among students and develop strategies to engage all students. 
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Abstract: The present article figures out a very important problem of literary translations after 

1989; the role of translators in their hard mission, to transmit the message of a specific literary work, 
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especialy the Romanian language features in Moldova, after the fall of the communism. The present 

research can serve as a sourse of inspiration for those who are interested in translators performance 

without the communist influence and the developement of the Romanian language in Moldova. 

Keywords: translators, influence, co-working, literary translation. 
 

Education is an important factor in the existence, developement and, future relations of any 

individual, nation, society and country. Without it we, as human beings, can not exist. Communication 

consists the bases of our education, that is transmited from the womb of our mothers. Unfortunately 

there are specific factors like: poverty, ideology, friends etc. that contribute in a very distructive or 

constructive way to our fullfilment as a personality, as a human being. This is a very serious problem, 

starting with the individual and ending with a group of people, or even worse with a nation. The 

problem that the present article tries to discuss is, Moldovan society educational problem in the field 

of translations. 

 Of course a lot was written and discussed about the so - called moldovan language, that is in 

fact the same Romanian language, spoken on the territory of Moldova and Bucovina; even nowadays 

there are many disputies about the language origin from Moldova, but one thing is certain Moldovan 

Language does not exist, it is in fact a dialect of the Romanian language, a dialect which was taken 

into consideration by the polititians of RSSM to undertake the existence of Moldova as a separate state 

from Romania.  

On the 9
th
 of September 1945, I. D.Ceban, emploee of Scientific Research Institute, publishes in 

the news paper‚ ,,Sovietskaia Moldavia’’ the article called ,‚Sa curatam limba moldoveneasca de 

influientele straine’
1
,  thus intelectuals and peoples were asked to distroy the national middle class 

Romanian influences from Moldovan language. It is obviously certain the fact that, with the help of 

some comrades, the communist leaders of RSSM succeed to intimidate romanian intelectuals from 

Moldova teritory. Those that did not follow the party instructions were sent to Siberia, others were 

hunted in their activity, for not to incite native citizens against Moldovan Language. Moreover, 

I.D.Ceban could not accept words such as (succes instead of spor; cauza instead of lucru; mireasma 

instead of  mirozna; externa instead of strainatate and more other words) that belong to Romanian 

language vocabulary. According to him, ,‚the Romanian words could be easily be replaced with 

Moldovan words’’
2
. In the same vain he adviced readers to use Russian words because the influence of 

Russian culture over Moldovan culture was considered a progressive phenomenon. 

An important role in the developement of Romanian language from Moldova, have had the 

translations. There are some definitions of translation. According to Nida, ‚translation consits in 

reproducing in the receptor language the closest natural equivalence of the source language message, 

first in terms of meaning and secondly in terms of style’.
3
, thus speaking about the translations realised 

after 1989, in Moldova the co-work of Moldovan and Romanian translators, we can state that the 

language messages of the most important writers such as: Shakespeare, Orwell, Gogol and others were 

successfuly reproduced in Target Language. Newmark in Rudi Hartono states that: ‚translation is 

rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text.
4 
 

The translators are the guides to worldwide literature, to our developement as a nation, because 

according to Ludmila Baltatu: ,‚translations of literary works continues to be one of the most efficient 

ways among nations, among their specific spiritualities, original which, through art and literature, 

cooperate to the worldwide liteature building.’
5
  

Translators have not only the mission to transmit word by word the message of a literary text, 

their main goal is to guide also through foreign countries’ cultures, thus we as readers can descover 

new worlds, and even new appects of thinking. Taking into consideration the above mentioned facts 

we can state that: if up to 1989 the majority of translations, in Moldova, were realized from Russian 

translations and with the help of Russian translators (this is an evidence that Moldovan translators did 

not have sufficient knowledge of foreign languages, or even worse because of the censorship were not 

allowed to translate from original texts), after 1989, more exactly starting with 1991, the majority of 

                                                           
1 Moldovenii sub teroare bolsevica: Ch.: Serebia, 2010, p. 78 
2 Moldovenii sub teroare bolsevica: Ch.: Serebia, 2010, pp. 78-79 
3 Nida, Eugene A and Taber. The Theory and Practice of translation.Leiden:E.J.Brill,1969,p.16 
4 Rudi Hartono.Op.cit.p2. 
5 Baltatu Ludmila: Traducerea artistica si literatura comparata, Cahul, 2009, p. 125 
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Romanian translations that appeared in Moldova, were acomplished collectively Romanian 

translators.
1
 Being released from the communism influence, Moldovan translators started to transpose 

from worldwide literature, which was forbiden to that period and here we mention: George Orwell, C. 

Lewis. D.H.Lawrence, J.Joyce, Sammuel Becket, Milton etc. It is known the fact that all that is stoped, 

or not permited intrigues. For this reason fields like: Religion, politics, democracy, psychology, erotic 

were translated and commented eagerly. Thus we can mention such translators as: Jana Duma, who 

transposed „Lady Chatterlye’s Lover”, by D.H.Lawrence; T. Arhip „Happy Prince and other stories”, 

by O.Wilde; G. Nagacevschi „1984”, by G. Orwell; R. Cirnea „Fleurs du Mal”, by Gh. Baudelaire 

etc.; because of their great work we stepped toward other values and cultures. 

Only with the help of translations we as a nation, bring to national literature its entire past, but 

its developement and continuity is based as well on the language with the help of wich it is transmited 

towards future generations, towards worldwide. Undoubtedly society forces the authors and translators 

to confront specific rules and work forms. As we already mentioned, many West authors were 

forbiden to be translated, but there were some authors, and here well mention Pablo Neruda, who 

wrote about the passion for fighting and for solidarity, concepts that were promoted by the 

communism ideology. It is obviously known that all the authors who „suited, or fited ” the party’s 

politics, be they national or not, were welcomed in URSS. 

The fall of the communism had a flourishing impact upon the developement of educational system 

in Moldova. Taking into consideration the fact that up to 1989-1990, pupils studied the Russian language 

from the first form and, a foreign language (French) from the fith form, so as they could only read and 

understand firstly Russian language and literature and of course some of French language and literature, 

after 1989 – 1991, English and German languages were also introduced in the curriculum.  

Therefore pupils and students started to understand English culture, American culture and 

German culture as well among the others, because starting from that period, they could read by 

themeselves original works and even more they could choose and form their own impressions upon 

worlwide writers and literature. The translation became more interesting and the young generation 

started to react to the values that were imposed by their forerunners. Maybe this is why, in the present 

days, we have so many missunderstandigs at the country level; this is why we have so many parties, 

this is why we have so many believes. 

Because of globalization, the process of translation nowadays is equal to multiculturalism, is 

likely to be a transaction between people, cultures and countries. The international phenomenon, 

globalization – made possible the foriegn languages aquisitions, so as international conferences, 

symposiums and even meetings were greatly attended by people of different nationalities. Besides, 

because of translation theories and principles a lot of scientific research were acomplished. According 

to Benjamin Barber: „globalism – or rather globalization – turned into the key word to describe the 

developements of the decade”.
2
 We have to take into consideration the fact that the technology also 

asks for internationality, because of network programes, informations, McWord, McLanguage etc. 

Speaking about the global domination in English we connect a notion that developed into a 

household word in Literary Translation Studies during 1990s. Here we will mention the two scholars 

Schleiermacher and Lefevere. Schleiermacher’s „genuine translator” are open two roads. Lefevere 

describes them: 

Either the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves the reader 

towards him; or he leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards 

him. (Lefevere 1977: 74)
3
 

 

Considering Schleiermacher’s theory, Lawrence Venuti (1995), comes to the conclusion that:  

Admitting (with qualifications like “as much as possible”) that translation can never be 

completely adequate to the foreign text, Schleiermacher allowed the translator to choose between a 

domesticating method, an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural 

values, bringing the author back home, and a foreignizing method, an ethnodeviant presure on those 

                                                           
1 Baltatu Ludmila: Traducerea artistica si literatura comparata, Cahul, 2009, p.150  
2 Mary Snell-Hornby: ‚The Turn of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? ”, 2006, p.129 
3 Mary Snell-Hornby: ‚The Turn of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? ”, 2006, p.145 
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values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad. 

(1995: 20, emphasis added)
.1
  

Consequently we can conclude that, the translations realised in Moldova, under communism 

influence were domesticated, thus the role of the translator was to reduce the source text to target-

language cultural values. After 1989 -1990, the translations succed to transpose readers in diffferent 

countries, helping us to understand other cultures.  

Romanian language from Moldova succeed to overcome the Russian influence like Phoenix. At 

the present moment in Moldova is a great demand for translations, especialy literary ones. The number 

of skilled translators is in a continuous increase and this thing makes us believe and hope that in the 

future we will have better translations. 
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Abstract: The present article deals with the problems that appear while translating tourist texts 

from Romanian into English. As the importance of tourism increases immensely day by day it became 

crucial to improve the translations in this domain. The given study aims at highlighting the main 

problems in translation of tourist texts such as cultural content, unskillled translators and semantic 

loss. The corpus material is taken from bilingual Romanian - English tourist brochures and menus. 

Key-words: tourism, tourist text, translation, problem, omission, inapropriate translation, 

adaptation, culture, realia. 

 

As tourism became one of the most popular industries in the last century and the number of 

people who has traveled internationally in the past 40 years, has increased from 65 to 560 million, 

many travel agencies or tourist magazines are in need of a qualified translation of tourist information 

(Goeldner, Ritchie B., McIntosh, 2000).
2
 However, this translation must be mostly as an advertisement 

of a particular tourist destination. Thus, the translator’s goal is not just to translate the provided text, 

but also to advertise the country or resort. Therefore it is not an easy task to translate a tourist text and 

it is practically impossible to do it without being aware of some basic strategies and techniques applied 

to translation of that special type of text, without knowing the characteristics of tourist language and 

without being familiarized with key challenges and breakdowns met while translating a tourist text. In 

order to ensure the quality of professional translations in every domain and to avoid the problem of 

unskilled translators the European Standard for Translation Services (EN-15038), introduced a 

European norm that enumerates and explains the competences that a future professional translator 

should possess.  

                                                           
1 Mary Snell-Hornby: ‚The Turn of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? ”, 2006, p.145 
2 World Tourism Organization UNWTO (2016) available from< http://www2.unwto.org/ > [11 June 2016] 

http://www2.unwto.org/
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 Translating competence stands for the translator’s ability to translate a text 

 Linguistic and textual competence in source and target languages refers to the ability of a 

translator to understand a source text and to translate it into the target text according to textual rules 

and principles 

 Research competence stands for the acquirement of linguistic knowledge to understand ST 

and to produce TT 

 Cultural competence comprises the ability to develop  suitable strategies in order to use 

efficiently the available information sources 

 Technical competence includes skills and abilities necessary for providing a professional 

translation
1
 

This way the translation of tourist text as a process must comply with the following 

requirements. Contain correct translation of various useful information about life, traditions, mentality 

and customs of the local people about their behavior and manners, as well as main features of the local 

cuisine. Here can appear some problems because of realia, words, notions that do not exist in target 

language and the main goal of the translator is to transmit correctly the idea to the reader and not to 

lose the charm of the translated item. In addition the translation of such information should be as 

accurate as possible. 

It is necessary to carry out a competent translation of all the geographical names that are given 

in the text, to be identical in meaning and spelling. After reading this information, the tourist should 

find this name without any difficulty, not only in his guidebook but also in the purchased map, which 

can even be in the source language. Therefore, while translating a tourist text it is not allowed any 

personal interpretations regarding geographical names, but only a competent translation of geographic 

information. 

Moreover strict rules must be followed in the translation of various descriptions of tourist 

routes. In case of any verbal description of the route while having a walking tour in a certain country 

or area, the translation of this description should contain clear instructions, which must coincide 

completely with the existing indicators that will allow tourists quickly navigate and find a location or 

point on the map.
2
 

As tourist text come in contact with different cultures it became a problem in translating it due 

to its cultural content. This type of text informs the reader about different cultures, traditions, food, 

behavior, manners of a special destination. The main difficulty of a translator is to be able to transmit 

the information in a way to make the reader feel the air of that culture.
3
 

The problem, met here in cultural content of tourist texts, is words that do not exist in target 

language, so called realia that makes the translator to employ various techniques to transmit the 

original meaning.  

The word realia derives from Latin “realia” with the meaning of “real things” however the 

scientists who coined the modern meaning of realia in translation are Bulgarian translators Vlahov and 

Florin, they carried out a detailed study of realia as a challenge for translation.
4
 

Leppihalme (2001) presents seven strategies for translating realia in tourist texts: cultural 

adaptation, calque, direct transfer, explicitation, superordinate term, addition, omission. However 

these strategies do not cover all the possibilities of transferring realia words, it is mentioned that 

combination of these strategies is also possible.
5
 

In order to analyze the cultural content in tourist text and as well the presence of realia we are 

going to analyze bilingual menu of a Romanian restaurant “La plăcinte”. Through comparing and 

contrasting the Romanian text (Source Language) and text translated into English (Target Text) we are 

focusing on the quality of translation from semantic and syntactic points of view. 

                                                           
1 Comite Europeen de Normalsation (CEN) (2004) European Standard. Translation Services – Service Requirements (EN-15038) available 

from < http://www.password-europe.com/images/PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf > [12 June 2016] 
2 Основные требования к переводу туристического текста. [12 June 2016] available from <www.movingvan.ru> 
http://www.movingvan.ru/raznoe/osnovny-e-trebovaniya-k-perevodu-turisticheskogo-teksta.html 
3 Muñoz, I. (2011) ‘Tourist translations as a mediation tool: misunderstandings and difficulties’ Cadernos de Tradução [online] 36 (2), 29-

48. available from <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-7968.2011v1n27p29> [10 June 2016] 
4  Vlahov, S., Florin, S. (2004) Neperovodimoe v perevode. Realii. In: Osimo B. Manuale del Traduttore, Seconda Edizione. Hoepli 
5 Leppihalme, R. (2001) Translation strategies for realia. In: Kukkonen, P., Hartama-Heinonen, R. Mission, Vision, Strategies, and Values: 

A Celebration of Translator Training and Translation Studies in Kouvola. Helsinki: Helsinki University Press 

http://www.password-europe.com/images/PWE/PDF/DIN_EN15038.pdf
http://www.movingvan.ru/raznoe/osnovny-e-trebovaniya-k-perevodu-turisticheskogo-teksta.html
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/2175-7968.2011v1n27p29
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Table nr.1 Tourist text translation, SL and TL  

Romanian text (SL) English text (TL) 

Plăcințele la tigae din aluat fraged, după rețeta 

tradițională veche țărănească. Am ales cele mai 

delicioase umpluturi: cașcaval, brânză, cartofi, 

vișine. Plăcintele rumenite și aburinde sunt cele 

mai potrivite pentru o seară cu prietenii. 

Fried placintas made with an old recipe. We 

chose the most delicious fillings: cheese, mashed 

potatoes, cherries. These steaming pies are very 

delicious when combined with wine.
1
 

 

Even at the first sight it could be mentioned that ST is considerably shorter than ST it means 

that the translator used some omissions while translating the text let us see if these omissions are 

reasonable.  

If we analyze the first sentence in SL and TL we could see the difference in provided 

information. 

 

Table nr.2 Detailed analyses of the 1
st
 sentence in SL and TL 

Nr. Translated information SL TL 

1 Name of item plăcințele placintas  

2 Used kitchenware tigae  - 

3 Description of dough aluat fraged - 

4 Recipe characteristics tradițională  

veche  

țărănească 

- 

old 

- 

 

As we can see 50% of information given in ST is omitted in TT. For the first word the translator 

decided to use direct transfer to preserve the realia placinta, it is not a bad idea however it is not clear 

to a foreign audience, therefore it is reasonably to use addition as well in order the target reader to be 

aware of the meaning of the word. 

The next part of the sentence la tigae din aluat fraged is omitted completely that is a great 

mistake of the translator. The omission in translation is welcomed in several cases like avoiding 

tautology or insignificance of information. We could not affirm that dough description in a 

gastronomic text is insignificant because it is of primary importance. To speak about tautological 

relation of the given phrase with some other elements in the text there is no case. The translator tried 

to introduce the word tigae in TT by introducing the word fried however the meanings of these words 

are different. 

The last part of the sentence in SL după rețeta tradițională veche țărănească informs the reader 

about recipe the description of which comprises three adjectives: traditional, old and peasant. The 

same part in TL is shortened to an old recipe that is not enough to transmit the information provided in 

SL.  

Thus we come to a conclusion that TT comprises very poor information about placinta that also 

could be unclear to TL reader. 

 

Table nr.3 Detailed analyses of the 2
nd

 sentence in SL and TL 

Nr.  Translated information SL TL 

1 Author’s presence am ales  we chose 

2 Fillings’escription cele mai delicioase 

umpluturi 

the most delicious 

fillings 

3 Type of fillings cașcaval 

 brânză 

 cartofi 

 vișine 

cheese 

- 

mashed potatoes 

cherries 

                                                           
1 Gătim din suflet pentru a vă alinta poftele (2015) Meniu. Rețea de reataurante cu bucătărie națională: La plăcinte. 
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Analyzing the second sentence it must be mentioned that the translation is closer to the original 

text with some exceptions. The word brânză was not translated probably to avoid the tautology with 

the previous word cheese however if the translator is aware with traditional Romanian cuisine it is 

impossible to say that brânză and cheese are the same things. Next item that needs a detailed 

discussion is the word cartofi in ST and mashed potatoes in TT. The translator preferred to use the 

strategy of explicitation and to add one more word mashed to the existing potato. It is an allowable 

method in translation however is not necessary in this particular situation because in Romanian 

language there is another word for mashed potatoes – pireu de cartofi that changes the meaning in TT. 

 

Table nr.4 Detailed analyses of the 3
rd

 sentence in SL and TL 

Nr.  Translated information SL TL Inappropriate 

translation 

1 Name of item  plăcintele  pies - 

2 Description of placinta rumenite  

aburinde  

cele mai potrivite 

- 

steaming 

- 

- 

- 

very delicious 

3 Best served pentru o seară cu 

prietenii 

- combined with wine 

 

According to table nr.4 that provides us with detailed analyses of the last sentence it is evident 

that ST and TT are different. In previous sentences author used placinta in TT for realia  plăcinte in ST 

now he decided to use word pie in TT to translate the same word plăcinte in ST the fact that can point 

out only the translator’s discursiveness. The following translation breakdown committed in this 

sentence is omission of word rumenite in TT. However the translation of the last part of the given 

sentence is an inappropriate translation because the meaning is changed totally. Instead of sunt cele 

mai potrivite pentru o seară cu prietenii that proposes to serve placinta at a party with friends the 

translator used his own variant and propose to serve them with wine are very delicious when combined 

with wine that is totally differnt. 

In conclusion we could state that the translation is not made by a professional translator who 

must be aware of European norm (EN-15038). This is one of the crucial problems of the translations 

made in the domain of tourism. It happens because the language of tourism needs to be studied as a 

separate course while preparing future translators. The second cause is unavailability of travel agents 

to pay professional translator, it is more profitable to hire someone who just knows foreign language. 

The study covers only a small amount of empirical material of chosen menu, but we can 

conclude that many of the texts translated from Romanian language into English that could be found in 

different touristic materials like brochures, leaflets, guide books, menus often require editorial review 

and improvement. As a result of present investigation it is evident that while translating a tourist text, 

the translator firstly should be focused on the potential recipient taking into account his mentality, 

national identity and linguistic and cultural aspects, secondly to minimize the loss of important 

information and finally to choose semantically correct equivalents in the target language. 
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 Abstract: Although even medieval scribes began to shorten common phrases to economize and 

speed up the process of recording tedious information, there is still no agreement for the construction 

of a common theory concerning word-formation, mainly of abbreviations, which became an important 

tool in our life due to the incredible development of technological  devices and which are employed to 

reduce the time required for writing or speaking, especially, when referring to the myriad new 

organizations, bureaucratic entities and technological products typical of industrial societies. If, 

initially, there have existed only definite forms, day by day there have evolved more and more 

structures. Thus, the purpose of the present article is to bring light into the world of the most used 

ones.   

 

In our century because the tempo of life is increasing, it becomes necessary to give more and 

more information in the shortest possible time. As a result, we shorten words and word-groups in the 

process of communication.
1
 

The process of reducing words is called shortening (contraction), abbreviation, and curtailed 

words, which is a new way of word building that has achieved a high degree of productivity 

nowadays.
2
 

In order to bring some light into this issue we will begin our analysis by identifying the most 

used forms of reduction.  

Abbreviations: By abbreviations several things are understood: a reduction of a word to several 

letters, of a group of words forming a notion to initials.
3
 Abbreviation is a very old process which 

flourished.
4
 It is a very frequent device and an important means by which economy in contemporary 

English is achieved. Thus, contemporary English may be said to be a very “concentrated” language, 

lexical and grammatical forms expressing much with little linguistic material.
5
  

When we speak about abbreviations, in fact, we mean different forms and types which evolve 

constantly from original sources. Thus, analyzing their world the following types of abbreviations may 

be identified: 

 Acronym – is a word coined by taking the initial parts or first letters of a name in a title or 

phrase and using them as a new word.  
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The lack of predictability in acronyms stems from at least two sources. Firstly, the phrase from 

which the acronym is taken is treated with a certain amount of freedom to permit the acronym to arise. 

For example, in BASIC only the first part of a compound adjective provides a letter for the acronym, 

while in WASP both parts of Anglo-Saxon provide a letter for the acronym.  

The second main reason for the lack of predictability in acronyms is that not every abbreviation 

which could be an acronym is treated as one, and there seems to be no particular reason why some 

abbreviations should be ignored. Clearly, BBC cannot be pronounced as a word, since it violates 

constraints on the phonological structure of English words, but the same is not true of GOM (Grand 

Old Man) or OD (Over-Dose).  

Finally, it must be stressed that acronyming is very much orthographically-based, and as such 

differs considerably from most other word-formation processes.
1
  

Because of this confusion and misunderstandings, the following subtypes of acronyms 

appeared:  

 Pseudo-acronyms. In some cases, an acronym has been redefined as a non-acronymous 

name—creating a pseudo-acronym. The term "orphan initialism" has also been used for names that 

began as an acronym but lost this status. Thus, initial abbreviations or initialisms – are words-nouns 

produced by shortening nominal combinations
2
, and which represent the bordering case between 

graphical and lexical abbreviations. 

Such an apparent acronym or other abbreviation that does not stand for anything cannot be 

expanded to some meaning. This is common with companies that want to retain brand recognition 

while moving away from an outdated image: American Telephone and Telegraph became AT&T, 

Kentucky Fried Chicken became KFC to de-emphasize the role of frying in the preparation of its 

signature dishes, and British Petroleum became BP.   

Abbreviation to initials is extremely productive in Modern English.
3
 

Some of them are transparent, like UFO, BBC, but in some cases the translation of initialisms is 

next to impossible without using special dictionaries,
4
 as they are so highly technical that it takes a 

specialist to trace back the abbreviation to what it stands for: http = hypertext transfer, but at times, 

abbreviations to initials preserve the form-words they contain unabbreviated: G&T (gin-and-tonic); a 

B and S party (a bachelor-and-spinster party). At other times, only one component is initialized, the 

other remaining in full: V-day (victory day), L-plate (licence plate), e-mail (electronic mail).
5
  

 Redundant acronyms. Rebranding can lead to redundant acronym syndrome, as 

when Trustee Savings Bank became TSB Bank, or when Railway Express Agency became REA 

Express.  

 Simple redefining. Sometimes, the initials continue to stand for an expanded meaning, but 

the original meaning is simply replaced. For example: DVD was originally an acronym of the 

unofficial term digital video disk, but is now stated by the DVD Forum as standing for Digital 

Versatile Disc; WWF originally stood for World Wildlife Fund, but now stands for Worldwide Fund 

for Nature (although the former name is still used in Canada and the US); the UICC, whose initials 

came from the Romance-language versions of its name (such as French Union Internationale Contre 

le Cancer, "International Union Against Cancer"), changed the English expansion of its name to 

Union for International Cancer Control (from International Union Against Cancer) so that the 

English expansion, too, would correspond to the UICC initials.
6
  

 Backronyms 

A backronym or bacronym is a specially constructed acronym created to fit an existing word. 

For example, the novelist and critic Anthony Burgess once proposed that the word "book" ought to 

stand for "Box Of Organized Knowledge". Backronyms may be invented with serious or humorous 

intent, or may be a type of false or folk etymology. The word is a combination 

of backward and acronym, and has been also defined as a reverse acronym.
7
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 Contrived acronyms 

Acronyms are sometimes contrived, that is, deliberately designed to be especially apt for the 

thing being named (by having a dual meaning or by borrowing the positive connotations of an existing 

word). Some examples of contrived acronyms are USA PATRIOT, CAN SPAM, CAPTCHA and ACT 

UP. The clothing company French Connection began referring to itself as fcuk, standing for "French 

Connection United Kingdom." The company then created T-shirts and several advertising campaigns 

that exploit the acronym's similarity to the taboo word "fuck". 

Some acronyms are chosen deliberately to avoid a name considered undesirable: For 

example, Verliebt in Berlin (ViB), a German telenovela, was first intended to be Alles nur aus Liebe 

(All for Love), but was changed to avoid the resultant acronym ANAL.  

Contrived acronyms differ from backronyms in that they were originally conceived with the 

artificial expanded meaning, whereas backronyms are later-invented expansions. 

 Macronyms/nested acronyms 

A macronym, or nested acronym, is an acronym in which one or more letters stand for acronyms 

themselves. The word "macronym" is a portmanteau of "macro-" and "acronym". Blends are words 

formed from a word-group or two synonyms,
1
 and the very result is known as portmanteau word

2
 or 

they may be defined as a new lexeme formed from parts of two (or possibly more) other words in such a 

way that there is no transparent analysis into morphs. The question of analysis into morphs is the 

awkward part of this definition, since in many cases some kind of analysis can be made: for example, in 

some instances at least one of the elements is transparently recoverable, e.g. ballute (< balloon + 

parachute), chunnel (< channel + tunnel), dawk (< dove + hawk) and shoat (< sheep + goat).  

Some examples of macronyms are: AIM stands for "AOL Instant Messenger", in 

which AOL stands for "America Online"; POWER stands for "Performance Optimization With 

Enhanced RISC", in which RISC stands for "Reduced Instruction Set Computing".  

Some macronyms can be multiply nested: the second-order acronym points to another one 

further down a hierarchy.  

 Recursive acronyms 

A special type of macronym, the recursive acronym, has letters whose expansion refers back to 

the macronym itself. One of the earliest examples appears in The Hacker's Dictionary as MUNG, 

which stands for "MUNG Until No Good". Some examples of recursive acronyms are: GNU stands for 

"GNU's Not Unix", WINE stands for "WINE Is Not an Emulator", ACRONYM can itself be used as a 

macronym: "Acronyms Can Really Obfuscate Names You Make".
3
 

 False acronyms 

Sometimes the backronym is so commonly heard that it is widely but incorrectly believed to 

have been used in the formation of the word, and amounts to a false etymology or an urban legend. 

Examples include posh, an adjective describing stylish items or members of the upper class. A popular 

story derives the word as an acronym from "port out, starboard home", referring to first class cabins 

shaded from the sun on outbound voyages east and homeward heading voyages west. The word's 

actual etymology is unknown, but it may relate to Romani påš xåra ("half-penny") or to Urdu safed-

pōśh (one who wears "white robes"), a derogatory term for wealthy people. 

Lexicographer Jesse Sheidlower points out in his book The F-Word that acronyms were rare in 

the English language prior to the twentieth century, and most etymologies of common words or 

phrases that suggest origin from an acronym are false.
4
  

Alphanumerics (or the same initialisms considered by some linguists) - is a type of 

abbreviation extremely productive especially in e-mail language and SMS-language, where it meets 

the requirements of small space and expedient communication.  

They are to be read uttering their component letters in isolation, because their basic mechanism 

is homonymy (coincidence in pronunciation with another word existing in the language): e.g. CUL8R 

(see you later), BU (be you). 
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At other times, there is a combination between alphanumerics and abbreviation to initials, as in 

B2B = business-to-business, B2C = business-to-consumer.
1
 

Among these formations there is a specific group that has attracted special attention of several 

authors and was even given several different names: blends, blendings, fusions or portmanteau words.
2
  

The last term was invented by Lewis Carroll who used this kind of word-forming mechanism 

extensively.
3
  

Contraction / clipping / curtailment, an old word-formation device (since Middle Ages) 

consists in the partial reduction of a word (this is why it is also called shortening/abbreviation)
4
 or it 

refers to the process whereby a lexeme (simple or complex) is shortened, while still retaining the same 

meaning and still being a member of the same form class.
5
  

The process is of a qualitative nature, the result of which is a contracted word.
6
  

It is typical of word-building in Modern English that in most cases it is the nouns that are 

shortened.
7
 They are generally used only in colloquial speech and are colloquial variants of the full 

words from which they have been abbreviated. If abbreviated variants of words become neutral in 

style and come to be used in the literary language, they replace the variant from which they were 

shortened, and the latter become obsolete. Abbreviated variants of words may even form a basis for 

the creation of new words, e.g. phone (from telephone) and the verb to phone, formed by conversion 

from the short variant of the noun.
8
  

All in all there are two main types of shortenings: graphical and lexical.   

Graphical abbreviations – are signs and symbols that stand up for the full words or combination 

or words,
9
 which are used for the economy of space and effort in writing. The oldest group of 

graphical abbreviations in English is of Latin origin. In these abbreviations in the spelling Latin words 

are shortened, while orally the corresponding English equivalents are pronounced in the full form, e.g. 

for example, (Latin example gratia); a.m. – in the morning (ante meridiem); No – number (numero); 

p.a. – a year (per anni); d- penny (denarius/, lb – pound (libra); i.e. – that is (id est).
10

  

Lexical Abbreviations - are shortened variants of words and phrases used as independent lexical 

units with a certain phonetic shape and structure of their own.  

It will be recalled that shortened words are structurally simple words and, in most cases, they 

have the same lexical meaning as the longer words from which they are derived. Another pecualirity 

of word-shortening is that there are no structural patterns after which new shortened words could be 

coined
11

 and they are classified according to the part of the word which is clipped.
12

 Thus, there is: 

1. Aphaeresis (fore clipping) means the reduction of the initial part of the word: plane from 

airplane; sample from example; quake from earthquake.  

2. Syncope (medial clipping) means the reduction of the middle part of the word. Examples 

of this type may include: specs from spectacles; captain from capitaine; fancy from 

fantasy; ne’er from never, whoe’er from whoever.  

3. Apocope (back clipping) – this process refers to the reduction of the last part of the word: 

exam from examination; gym from gymnastics; curio from curiosity, hobby from hobby 

horse; fab from fabulous. It is considered the most productive process now, and it appears 

especially in colloquial English. 

With major questions to be answered, it is obvious just how much research there is still to be 

done in word-formation, and why it should be the “deepest, more secret part of language”. 

Nevertheless, there are grounds for optimism, since even such basic problems do not appear to be 
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insoluble in principle. Word-formation seems to offer the opportunity for valuable and fruitful 

linguistic research, and a challenge which more and more linguists are taking up. 
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LAMARTINE ET L’ÂGE D’OR DU LYRISME ROMANTIQUE 
 

Résumé: Le premier grand poète qui osera exprimer pleinement sa mélancolie, son 

enthousiasme et la vague de ses passions est, sans doute, Lamartine, celui qui n’a jamais eu ni peur, 

ni honte, ni raisons d’avoir peur ou honte d’exhiber son « Âme meurtrie et son Moi généreux ». De ce 

point de vue, Lamartine est, en fait, l’unique poète romantique pur-sang, ne se laissant tenter par 

d’autres voies ou d’autres doctrines antérieures ou visionnaires, quoique, lui-aussi ait pressenti, 

comme j’ai essayé de le prouver lors de l’analyse du poème L’Automne, les synesthésies symbolistes.  

Sa veine classicisante et sa lyrique mystique et catholique, plus que son influence romantique, 

résisteront mieux au passage du temps et feront des prosélytes jusqu’au XX –e siècle où influenceront, 

parmi d’autres, la poésie de Claudel. 

Mots-clés: XIXe siècle, Lamartine, lyrisme, poétique française, Romantisme. 

 

LAMARTINE AND THE GOLDEN AGE OF ROMANTIC LYRICISM 

 

Abstract: The first great poet who would dare to fully express his melancholy, his enthusiasm 

and the wave of his passions is, without doubt, Lamartine, who never had fear, shame, nor reason to 

be afraid or ashamed to show off his “bruised soul and his generous self.” From this point of view, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acronym#Pseudo-acronyms
https://en.wikipedia.org/wiki/Backronym
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Lamartine is, in fact, the unique purebred romantic poet, not letting himself tempted by other routes or 

other earlier or visionary doctrines, although he has also approached the Symbolist “synesthesias”, 

as I tried to prove during the analysis of the poem The Autumn.  His “classical” vein and his mystical 

and Catholic lyrics, rather that his romantic influence, will resist better in time and will make many 

proselytes in the XX-th century, expanding their influence on the poetry of Claudel, among others. 

Keywords: Nineteenth century, Lamartine, lyrical, French poetic, romantic. 

 

Deîndată ce experiența poetică și estetică a lui Chateaubriand a fost consumată și asimilată, 

Romantismul poate să irumpă, în sfârșit, în toată splendoarea sa și cu întregul său arsenal de pasiuni 

dezlănțuite, de sfâșieri interioare și de bătăi repezi de inimă care fac din Eul liric în același timp 

subiect și obiect al poemului
1
. „Mare, mic, ilustru sau obscur, poetul romantic se recunoaște în primul 

rând prin aceea că spune întotdeauna EU și că revendică această folosire a persoanei întâi ca pe un 

semn al specificității sale literare. […] « Nu mai imitam pe nimeni, va spune Lamartine cu referire la 

Meditațiile sale, mă exprimam eu însumi pe mine însumi. Nu era, propriu-zis, o formă de artă, era doar 

o ușurare a bietei mele inimi care se scutura de propriul plânset. » De la Lacul lui Lamartine la Casa 

ciobanului a lui Vigny, trecând prin Nopțile lui Musset, această inimă devine în același timp spațiul și 

miza unei poezii ce nu va mai accepta de acum înainte speculațiile abstracte sau estetismul gratuit. 

«Ceea ce-i trebuie artistului și poetului, scrie Musset în 1831, este tocmai emoția. Când simt, 

compunând versuri, o anumită tresărire a inimii pe care o cunosc, atunci sunt sigur că versurile mele 

sunt de cea mai bună calitate de care sunt eu capabil…”
2
 

Nu va mai fi vorba de acum înainte nici de tatonări, nici despre imitarea modelului german și 

nici despre romantism avant la lettre sau de preromantism, ci despre Romantismul francez cel mai pur 

și dur și care începe propriu-zis, desigur, cu delicatul poet al sufletelor, Lamartine. 

 

1. O viață exemplară, lirică și poetică 

Personalitatea complexă din punct de vedere artistic și politic, Alphonse de Lamartine s-a 

născut în 1790 la Mâcon, într-o familie de mici proprietari de pământuri care se ascundeau de 

Teroarea revoluționară și și-a petrecut copilăria la Milly, un mic sat din vecinătate, unde a și început să 

se îndrăgostească de natură. După studii strălucite la colegiul Iezuiților de la Bellay, unde i-a asimilat 

pe autorii antici (greci și romani), Lamartine descoperă opera lui Chateaubriand și este atins, la rândul 

său, de o intensă fervoare religioasă, care nu-l va mai părăsi până la sfârșitul zilelor sale. De origine 

aristocratică, el respinge politica lui Napoléon, pe care-l numește „uzurpator”
3
 și se înrolează în gărzile 

gărzile de corp ale lui Ludovic al XVIII-lea, la căderea Primului Imperiu, în 1814. În 1820, în timpul 

Restaurației, el este numit atașat al corpului ambasadei de la Napoli, circumstanță care i-a permis să o 

ia în căsătorie pe o tânără englezoaică cu o bună situație materială. Mai apoi, el obține postul de 

secretar al ambasadei din Florența, dar spre 1830, Lamartine virează deja spre doctrina liberalismului 

revoluționar. 

În 1829, i se recunosc public meritele literare prin alegerea sa la Academia franceză. Astfel, el 

cunoaște un triumf politic neașteptat și ocupă postul de deputat de Mâcon fără întrerupere din 1833 

până în 1851. Ales în mod triumfal în Adunarea Constituantă, votat în zece departamente Lamartine 

respinge pretenția delegațiilor venite să-i impună drapelul roșu printr-un discurs memorabil în 

favoarea tricolorului francez și, mai mult devine șeful guvernului provizoriu din 1848, dar chiar în 

același an, el suferă o înfrângere dureroasă la alegerile prezidențiale (18.000 de voturi împotriva a 

cinci milioane și jumătate în favoarea prințului Napoléon
4
). Acest eșec usturător va marca practic 

sfârșitul carierei sale politice. 

Cu această uimitoare și prodigioasă carieră politică și publică (șef al guvernului și chiar antrenat 

în cursă pentru a deveni președinte al Republicii), ne întrebăm cum a putut reuși Lamartine să devină, 

totuși, primul mare poet romantic francez veritabil… În ale sale Reculegeri poetice, de exemplu, spre 

sfârșitul vieții sale Lamartine devenit liberalul care și-a trădat clasa socială, își transpune discursul 

politic și ideile sale umaniste legate de fraternitate, de apărarea oropsiților, de libertate cu orice preț, în 

                                                           
1 Cf. RINCE, Dominique, La Poésie romantique, Nathan, Paris, 1983, p. 27. 
2 MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, op. cit. , p. 63. 
3 Cf. LAGARDE, A. & MICHARD, L, op. cit., p. 85. 
4 Cf. Ibid. 
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poeme cum ar fi: Odă despre revoluții, Epistolă către Félix Guillemardet și, mai ales, impresionanta 

Marseilleză a Păcii: 

 

Et pourquoi nous haïr, et mettre entre les races 

Ces bornes ou ces eaux qu’abhorre l’œil de Dieu ? 

De frontières au ciel voyons-nous quelques traces ? 

Sa voûte a-t-elle un mur, une borne, un milieu ? 

Nations, mot pompeux pour dire barbarie, 

L’amour s’arrête-t-il où s’arrêtent vos pas ? 

[…] 

Ma patrie est partout où rayonne la France, 

Où son génie éclate aux regards éblouis ! 

Chacun est du climat de son intelligence ; 

Je suis concitoyen de tout homme qui pense : 

La vérité, c’est mon pays !
1
 

 

Dominique Dupart încearcă să explice această ambivalență lamartiniană: „discursurile nu au 

fost citite doar în calitatea lor de reprezentante unice ale unei civilizații a cuvântului, ci și în calitatea 

lor de texte, în corpul cărora putem depista posibile întâlniri între discursul politicii propriu-zise și 

«ceea ce se numește poezie», după o expresie de-a lui Lamartine care datează din 1849. Uneori 

inspirat de noua ideologie alteori inspirat de procedeele oratorice inventive, inspirația lirică face corp 

comun, în cazul său cu elocința. Formă supusă unei alterități sociale și, prin extensiune semantică, 

unei intenții morale exterioare, cuvântul tribunului ne apare astăzi ca fiind complet anti-modern. 

Totuși, apărarea marginilor, sau chiar limitelor care eliberează prea strâmta noțiune de gen, aduce un 

suflu proaspăt în studierea sa în cazul lui Lamartine. Discursul nu se sprijină doar pe «un deja spus», 

conform bipartiției comode gândire/retorică denunțate de Michel Foucault. Pe deplin «poetice» în 

sensul în care Henri Meschonnic concepe acest cuvânt, ele apără un punct de vedere partizan fără a 

renunța niciodată la o etică a lumii care datorează mult lirismului romantic. Din eșecul istoric al 

elocinței ce se erijase la rangul de limbaj al secolului la descoperirea unei poetici moderne care să-i 

supraviețuiască oratorului, acesta este, deci, marea incongruență căreia lectorul de astăzi al discursului 

lamartinian trebuie să-i facă față.”
2
 Și iată și dilema căreia trebuie să-i facă față cititorul zilelor noastre 

în privința poemelor lamartiniene. 

Căci, într-adevăr, Lamartine e cel care scrie prima culegere de poeme cu adevărat romantice în 

care, cum am mai spus-o, Eul liric devine în același timp subiect și obiect al poeziei. Celebrele sale 

Meditații poetice sunt, de fapt, o culegere de douăzeci și patru de poeme care constituie o veritabilă 

revoluție poetică, ce exprimă cu multă forță tulburările iubirii și ale sufletului. În  mijlocul naturii și al 

poeziei reușește sufletul rănit să-și găsească alinarea și speranța obținerii eternității, după părerea lui 

Lamartine. Poetul concentrează în operele sale sensibilitatea unei întregi epoci și, în special acelei a 

lipsei de satisfacție a eului în fața lumii
3
. El adoptă în aceste opere un ton elegiac și intimist și se 

refugiază în natură și în vis pentru a evita lumea prea reală și decepționantă (să nu uităm eșecurile sale 

politice) 

2. Spațiul elegiac și decorul romantic 

Cel mai cunoscut poem din Meditațiile ale este, fără nicio îndoială, celebrul său Lac, devenit 

emblema de necontestat a poeziei romantice și păstrat până în zilele noastre ca un corolar al acestei 

epoci poetice. Chiar și astăzi ne lăsăm legănați de metrica de tip clasic a catrenelor formate din 

alexandrini despărțite de emistihuri ce creează o armonie perfectă între natură și iubire, amplificând 

astfel tonalitatea elegiacă a poemului: 

 

                                                           
1 Toate poemele lui Lamartine citate în acest studiu sunt extrase din  : LAMARTINE, Alphonse de, Œuvres poétiques complètes, Pléiade, 

Gallimard, Paris, 1963. 
2 DUPART, Dominique, Le Lyrisme démocratique de Lamartine : étude des discours politiques de 1834 à 1848, dans Revue d’histoire du 

XIXe siècle, https://rh19.revues.org/3622 . 
3 Cf. BEGUIN, Albert, L’Âme romantique et le rêve, Corti, Paris, 1946. 
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Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 

Dans la nuit éternelle emportés sans retour, 

Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 

Jeter l'ancre un seul jour ? 

 

Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière, 

Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, 

Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 

Où tu la vis s'asseoir ! 

 

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, 

Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, 

Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes 

Sur ses pieds adorés. 

 

Inspirat, așa cum ne asigură majoritatea istoriilor literare franceze
1
, de iubirea nefericită pe care 

Lamartine i-o purta Juliei Charles, o respectabilă femeie măritată, bolnavă incurabilă și care urma să 

moară în 1817, Lacul este transfigurarea poetică a lacului Bourget, pe malurile căruia poetul își 

cunoscuse iubita, la Aix-les-Bains. Chiar din primul vers, poemul ne proiectează, de altfel, imaginea 

țărmurilor sale (Astfel, mereu împinse spre noi țărmuri), legată în mod savant de metafora timpului și, 

simultan, de cea a apei, ocean al vârstelor, imposibil de ținut pe loc sau de oprit (Nu vom putea noi 

niciodată, oare, pe oceanul vârstelor/ Să aruncăm ancora măcar pentru o zi?). Trebuie să observăm 

că această metaforă a apei este filată, de altfel, în întreg corpul poemului și reprezintă timpul care se 

scurge. Chiar de la început Lamartine insistă deci, asupra imposibilității omului de a opri timpul în loc 

și își construiește poemul în jurul străvechii temei vergiliene, la fel de veche ca însăși gândirea umană, 

cea a fugit irreparabile tempus. 

Acțiunilor naturii maiestuoase, reprezentate din plin prin sintagme dopate și antropologizante de 

tip: Astfel mugeai sub aceste stânci din adâncimi,/ Astfel te spărgeai sub laturile tale sfâșiate,/ Astfel 

vântul arunca spuma undelor tale/ Pe picioarele tale adorate, poetul opune semantic, într-o manieră 

subtilă, sintagmele delicate care creează imaginea absenței și care trimit la iubita sa dispărută: 

Privește! Vin singur să mă așez pe această piatră/ Pe care tu ai văzut-o așezându-se! 

Pentru ca retorica pasiunilor alături de întreg arsenalul romantic să fie puse în valoare în mod 

plenar, iată că Lamartine îi dă cuvântul iubitei sale moarte, sau transmite, cel puțin, ceea ce-și 

imaginează el că ar fi vrut să spună răposata: 

 

Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 

Laissa tomber ces mots : 

 

" Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices! 

Suspendez votre cours :  

Laissez-nous savourer les rapides délices 

Des plus beaux de nos jours ! 

 

" Assez de malheureux ici-bas vous implorent, 

Coulez, coulez pour eux ; 

Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ; 

Oubliez les heureux. 

 

" Mais je demande en vain quelques moments encore, 

Le temps m'échappe et fuit ; 

Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore 

                                                           
1 V. MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, op. cit. , p. 64, dar și SABATIER, Robert, op. cit. 
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Va dissiper la nuit. 

 

" Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive, 

Hâtons-nous, jouissons ! 

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ; 

Il coule, et nous passons ! " 

 

Toată această rugăciune/ litanie a fantomei iubitei trimite la câmpul semantic al timpului, cel 

mai bine reprezentat în poem. Acest amalgam de sintagme care debordează de retorică romantică, 

evocă scurgerea neîntreruptă a timpului și, desigur imposibilitatea ființei umane de a-l opri în loc: […] 

et vous, heures propices !/ Suspendez votre cours / Coulez, coulez pour eux ; /Prenez avec leurs jours 

les soins qui les dévorent/ Mais je demande en vain quelques moments encore,[…] Je dis à cette nuit : 

Sois plus lente ; et l'aurore/ Va dissiper la nuit. Mai mult, observăm în acest câmp semantic al 

timpului, diviziunile sale cele mai concrete, stabilite de om în tentativa sa de a-l stăpâni (destinată 

eșecului, de altfel), sau cel puțin de a-l înțelege: ore, zile, momente, nopți etc. Lamartine evocă în 

egală măsură macro-timpul, sau timpul erelor sau eternității, cel care nu este nicidecum la îndemâna 

ființelor umane și care trimite direct la mitul grecesc al lui Cronos, zeul timpului care-și devora copiii: 

Eternitate, neant, trecut, negre abisuri,/ Ce faceți cu zilele pe care le înghițiți? 

Totul în această rugăciune exprimă neputința și disperarea omenească față de exasperanta fugit 

irreparabile tempus. Acest fragment de discurs debutează printr-o magnifică alegorie timp - pasăre: 

O timpule! Suspendă-ți zborul și se încheie prin alte două: timp – lac ( Omul nu are port, timpul nu 

are țărm;) și ce-a din urmă, antitetică de data aceasta om – lac ( El curge și noi trecem!). Orice 

rugăciune, orice imprecație, orice tentativă este deci, inutilă, căci […] eu cer în van câteva clipe în 

plus! / Timpul îmi scapă și fuge. 

Acest câmp semantic al timpului este intim legat de câmpul semantic al naturii, căci nu 

există nimic mai romantic decât natura ca decor al dramei, în general și, în special, al iubirii și al 

morții:  

 

Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure ! 

Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 

Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 

Au moins le souvenir ! 

 

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 

Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 

Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 

Qui pendent sur tes eaux. 

 

Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, 

Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 

Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface 

De ses molles clartés. 

 

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 

Que les parfums légers de ton air embaumé, 

Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 

Tout dise : Ils ont aimé ! 

 

Cum am mai spus-o, natura este omniprezentă în acest poem, nu doar prin elementele sale 

fundamentale: apă (Beau lac/ […] tes riants coteaux/ Qui pendent sur tes eaux/ […] ta surface etc.), 

pământ rochers muets ! grottes/ […] ces rocs sauvages etc.), aer, mai ales în ultima strofă (Qu'il soit 

dans le zéphyr qui frémit et qui passe,[…]/ Que le vent qui gémit […] /Que les parfums légers de ton 

air embaumé,/ Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire), ci și prin regnurile sale 

fundamentale: regnul mineral (roci, grote), în aceeași măsură ca și regnul vegetal (păduri întunecoase, 
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acești brazi negri, trestia ce suspină). La acestea se adaugă și elementul imuabil și cosmic, cu valențe 

eterne, supraomenești, chiar divine, adică steaua, astrul bolții nocturne (În astrul cu fruntea de argint 

care-ti albesc suprafața), ce traversează universul obsesional romantic încă de la naștere, de la Sturm 

und Drang-ul german (Morgenstimmung și frumoasa scânteie divină schilleriană), până la sfârșitul 

său european, în celebrul poem Luceafărul (Hyperion) al „ultimul mare poet romantic european”, 

românul Eminescu. Acest puternic câmp semantic al naturii nu înseamnă decât un singur lucru și 

anume că, în accepția lui Lamartine și a tuturor celorlalți romantici, de altfel, doar natura, doar în 

natură și doar prin natură, ne putem găsi iubirea, sau, după caz, măcar urmele iubirii trecute. 

În sfârșit, cel de-al treilea câmp semantic al poemului, cel al fericirii, este, așa cum ne așteptam, 

strâns legat de cel al naturii (șuvoaie dragi, șuvoaie armonioase, unda fu atentă, vocea care-mi este 

dragă). Așa cum este cazul tuturor romanticilor trecuți și viitori și pentru Lamartine natura este 

paznicul timpului, al amintirilor, forța care dă viață și care vindecă (Păstrează acstei nopți, păstrează, 

frumoasa natură/ Cel puțin amintirea!). Această gigantică, neliniștitoare și totuși fermecătoare 

reflecție asupra timpului, asupra iubirii și a condiției umane, care este Lacul și care a reușit să ajungă 

în secolul nostru intactă în esența sa, în ciuda timpului și modelor, sfârșește cu acest vers memorabil 

care, deși exprimat la perfect compus, are forța unui prezent etern: Totul să spună: Ei s-au iubit! 

Apropierea de celebrul strigăt de disperare goethean al lui Faust: Verweile doch! du bist so schön! (O, 

clipă, rămâi! Ești atât de frumoasă!) este evidentă. Această elegie aparent prea plină de dulcegării 

pentru gusturile vremii noastre, transmite un sens mai profund, cel al destinului artei poetice și trebuie 

să observăm, în acest sens, că alegoria care traversează întregul poem (să spunem, un soi de „alegorie 

filată”) este alegoria lac - artă, căci, tot așa cum lacul își conțin și își reține întreaga cantitate de apă, 

arta poetică fixează în eternitate un moment de fericire și, prin asta, face ca iubirea să se perpetueze și 

dincolo de moarte. Morala profundă a Lacului lamartinian este, de fapt, că doar prin artă moartea și 

timpul pot fi învinse.  

3. Timpul elegiac și sinesteziile avant la lettre 

Sensibilitatea, intimismul și mai ales extrema exhibare a Eului, de sorginte lamartiniană, au 

creat o adevărată școală. Aceste caracteristici devin elementele constitutive ale noului discurs poetic 

romantic. „Noul fundament al discursului poetic, Eul nu este totuși niciodată epuizat până la capăt prin 

acest discurs care îi descrie dramele și pasiunile. Poemul romantic este, din acest punct de vedere, 

ireductibil doar până la nivelul anecdotelor legate de subiectivitate; el este întotdeauna și « ecoul » 

impresiilor, reflecția unei intimități tăcute și tulburătoare care îi excede propriul limbaj. « Poezia, mai 

scrie Lamartine, va fi în special intimă..., ecoul profund, real, sincer, ale celor mai misterioase impresii 

ale sufletului. Va fi vorba despre om, el însuși, și nu despre imaginea sa, omul sincer și întreg. » 

Intimitate grandioasă, ar fi trebuit să spună, gata oricând la « dilatările » visului și ale gândirii. 

Eliberată, poezia romantică se deschide astfel înspre vis, înspre angoase și înspre fantasmele 

care erau până atunci avortate spre periferia sau spre tabu-ul poeziei clasice.”
1
 Din aceeași culegere a 

Meditațiilor și în aceeași sferă intimistă și elegiacă a celebrului Lac, poemul Toamna, „pare mai 

distanțată de drama sentimentală. Plină de contrast, întocmai culorilor anotimpului care îi dă titlul, « 

Aceste versuri, scrie poetul, sunt o luptă între instinctul tristeții datorită căruia putem accepta moartea 

și instinctul fericirii care ne face să regretăm viața. » În realitate, Lamartine [...] va trăi încă o jumătate 

de secol înainte de a spune cu adevărat adio vieții, adio soarelui...”
2
. 

Poem simbolic, aproape simbolist, înaintea timpului său, cel puțin din perspectiva inspirației, 

Toamna lamartiniană glorifică anotimpul preferat al romanticilor și mai ales al simboliștilor ce vor 

apărea o jumătate de secol mai târziu (să nu uităm: Toamnă, anotimp bolnav și adorat...), în virtutea 

valențelor sale cromatice, estetice, în general, dar mai ales în virtutea caracterului său elegiac, legat de 

decadență, în ambele sensuri ale termenului: rafinament estetic, dar și de structurare, distrugerea 

ființei. Această alegorie toamnă - moarte a obsedat, de altfel, din totdeauna spiritul poeților, având 

chiar de-a face cu o veritabilă tradiție, după părerea criticului canadian André Durand
3
.  

Ceea ce este cu adevărat impresionant și etern în acest poem, este tocmai acest ton reținut, 

această sobrietate stoică și aristocratică în același timp (care-l va influența, fără îndoială pe cel mai 

stoic poet francez, de Vigny), în fața iminenței presupuse a morții:  

                                                           
1 MITTERAND, Henri, RINCE, Dominique & LECHERBONNIER, Bernard, op. cit. , p. 63. 
2 Ibid., p. 65. 
3 Cf. DURAND, André, Alphonse de LAMARTINE, p. 32, www.comptoirlitteraire.com. 
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Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure ! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

 

Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, 

J'aime à revoir encor, pour la dernière fois, 

Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois ! 

 

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, 

A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits, 

C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire 

Des lèvres que la mort va fermer pour jamais ! 

 

Poemul începe printr-un dublu salut adresat naturii, salut care este încărcat în egală măsură de 

jovialitate și de regret: Salut! păduri încoronate cu un rest de verdeață! [...]Salut, ultime zile 

frumoase! La toate acestea se adaugă admirația estetului și resemnarea în fața morții a stoicului: Doliul 

naturii/E potrivit cu durerea și place privirii mele! orice acțiune este finală, parcă destinată să se 

întâmple pentru ultima dată: Îmi place să mai revăd/Acest soare ce pălește și a cărui slabă lumină etc. 

Viziunea picturală, estetizantă și euforizantă a culorilor toamnei, se întunecă sub amenințarea 

tenebrelor. Umbrele tenebroase ale morților acaparează definitiv ceea ce era viu odinioară: Este 

ultimul adio al unui prieten, este ultimul surâs/Buzele pe care moartea le va închide pentru totdeauna! 

Căci moartea este omniprezentă în poemele lui Lamartine, mai ales în Meditațiile sale, s-ar zice chiar 

că este personajul central al universului lamartinian și, din acest punct de vedere, Georges Poulet are 

toată dreptatea să afirme că „însuflețite sau inerte, aproape toate obiectele care se remarcă aici [în 

poezia lui Lamartine] nu au altă destinație finală decât moartea. Moarte prin evaporare, prin pălire, 

prin încetinire, prin pierderea suflului, prin diluarea în spațiu. Totul moare la Lamartine, în sensul în 

care totul își ia vacanta din lumea viilor. Totuși, în condițiile în care un lucru sau o ființă se retrage, 

trebuie ca in urma lui sa lase un gol. Acest gol nu este un abur, un ideal, o forma lipsita de substanță. 

Este obiectul însuși, dar golit, perceput in absența sa. Să constați această absență, în chiar locul 

precis pe care-l ocupă obiectul, iată ceva extrem de diferit în raport cu mișcarea prin care gândirea 

însoțește pierderea în depărtări a ceea ce ea contemplă. Aici, pe pământ, există un loc lăsat vacant, o 

umbră cât se poate de vizibilă, care schițează cu niște linii adesea insuportabile, conturul lucrurilor 

care ne înconjoară. Asta din cauză că Lamartine descoperă de fiecare dată că este iar lovit de doliu. Un 

doliu nu este asociat doar cu lumea de dincolo, ci și cu miile de realități tangibile.”
1
 Și aceste realități 

palpabile, îmi permit eu să adaug, sunt tocmai elementele care îi compun draga și frumoasa și blânda 

sa natură:  

 

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 

Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ; 

L'air est si parfumé ! la lumière est si pure ! 

Aux regards d'un mourant le soleil est si beau ! 

 

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie 

Ce calice mêlé de nectar et de fiel ! 

Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 

Peut-être restait-il une goutte de miel ? 

 

Peut-être l'avenir me gardait-il encore 

Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ? 

Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore 

                                                           
1POULET, Georges, Etudes sur le temps humain, IV, Rocher, Paris, 1976, p. 109.  
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Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ? ... 

 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ; 

A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ; 

Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire, 

S'exhale comme un son triste et mélodieux. 

 

Același concert al elementelor naturale primordiale din poemul Lacul: pământ, apă, aer, 

concură la interpretarea recviemului lamartinian: Pământ, soare, văi, frumoasă și dulce natură, [...] 

Aerul este atât de parfumat! lumina e atât de pură!/ În ochii unui muribund soarele este atât de 

frumos! Totul este ținut laolaltă de liantul comun care este privirea celui viu pe cale să părăsească 

această lume (Vă datorez o lacrimă pe marginea mormântului meu), căci tocmai regretul exprimat în 

mod demn și sobru este nota dominantă a poemului Toamna. „Degeaba poetul încearcă să idealizeze 

ceea ce lasă în urmă, el este constrâns să recunoască caracterul pământean a ceea ce este obligat să 

piardă. Poezia sa devine o poezie a amintirii și a regretului”
1
. Există totuși, în agonia muribundului, o 

ultimă zvâcnire, o ultimă voință de a regăsi măcar un fir din fericirea de odinioară, înaintea plecării, de 

a gusta pentru ultima oară, deliciile rafinate ale vieții: Aș vrea acum să golesc până la fund/ Această 

cupă amestecată de nectar cu fiere! [...] Poate voi mai găsi o ultimă picătură de miere? Acest cântec 

de lebădă nu ascunde speranța, chiar dacă aparent absurdă, a unui viitor pur și simplu ci, mai mult de 

atât, a unui viitor fericit: Poate viitorul îmi va mai păstra/ Poate voi mai găsi o ultimă picătură de 

miere? 

Ultima strofă creează cu delicatețe și rafinament alegoria finală floare - poet (Floarea moare 

lansându-și parfumul pe aripile zefirului/ Spunând adio vieții și soarelui), dar în momentul marii 

plecări, cântecul lebedei devine o melodie propriu-zisă și desprinderea sufletului de trup produce un 

sunet trist ca cel al viorii (a toamnei și a lingorii sale monotone!): Eu mor; și sufletul meu, în 

momentul în care se desprinde,/ Se împrăștie ca un sunet trist și melodios. Îmi este imposibil să ignor 

acest amestec savant de parfumuri, sunete și culori (Ca ecourile lungi care din depărtare se confundă 

[...] Parfumurile, culorile și sunetele își răspund, cum spunea Baudelaire în poemul său fundamental 

Corespunderi) ale naturii și ale poetului care spunea adio vieții și soarelui!  

Îmi este, de asemenea, imposibil să ignor acest magnific concert sinestezic avant la lettre și 

care trimite direct la artele poetice baudelairiene și verlainiene ale deceniilor viitoare, în așa 

măsură încât îmi asum riscul de a afirma că Toamna lamartiniană ar putea fi luat în 

considerație drept primul poem francez înrudit cu Simbolismul. 

Cum să descrii în câteva rânduri operă acestei personalități pure, care nu a avut niciodată nici 

teamă și nici rușine, nici motive de teamă sau de rușine, să-și exhibe „Sufletul rănit și Eul său 

generos”? Iată părerea unui maestru, Henri Lemaître: „Astfel, concepția « platonică » a iubirii, 

spiritualism arzător, dragostea de natură, iată ceea ce părea Lamartine a transmite oamenilor, 

ingredientele din care crea suave amestecuri și ceea ce părea că produce  el însuși din preaplinul 

candorii sale frenetice. […] Tot ceea ce sufletul omenesc a conceput mai pur de-a lungul epocilor, 

corolarul spiritualității celor mai nobile popoare și a celor mai frumoase secole, monoteismul 

dramatic, pasional - și maiestuos – al poeziei ebraice; visul pe care-l avea Platon despre o lume 

organizată armonios de o Idee și în care diversele grade ale realității sunt asimilabile umbrelor și 

reflexiilor graduale ale gândirii divine și, în paralel, visul înălțării firești a sufletului prin intermediul 

iubirii; misticismul amoros a lui Dante și Petrarca; grația fluidă și epurată, pietatea înfiorată și semi-

molinismul atât de delicat a lui Fénelon și senzualitatea lui de înger; canticele lui Jean Racine de 

farmec atât de neprihănit, cu acest lirism al nu știu căror «catehisme ale perseverenței» ; chiar 

oncțiunea murmurată încetișor a Imitației lui Iisus Hristos și chiar, pe de altă parte, ceea ce eleganta 

poezie erotică a secolului de dinainte avea, ici-acolo, mai delicat, mai vioi și mai puțin carnal, toate 

acestea, cu adevărat, se regăsesc, se contopesc, se completează și înfloresc în poezia luminoasă și 

înaripată a lui Alphonse de Lamartine. Nu ar fi, poate, din cale-afară de absurd să spunem că literatura 

noastră clasică, care, în afară unei mici părți din secolul al șaptesprezecelea și a unei părți importante din 

                                                           
1 Ibid. 
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al optsprezecelea, fusese creștină, și-a găsit în el, chiar dacă târziu, poetul liric. Lamartine completează și 

încheie o eră ceea ce nu-l împiedică de loc, cum vom vedea, să deschidă calea uneia noi.
1
”  

Ceea ce este cu adevărat important, esențialul operei și activității lui Lamartine, este tocmai 

imensa influență pe care a exercitat-o asupra poeziei franceze de-a lungul întregului secol al XIX-lea, 

asupra lui Musset și Hugo, asupra lui Baudelaire și a Simbolismului, așa cum am încercat să 

demonstrez atunci când am analizat poemul Toamna, până în secolul al XX-lea, când ecoul catolic al 

liricii sale mistice se va propaga în poezia lui Paul Claudel. 
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Résumé: Cet article « civilisationiste » est censé faire connaître les transformations 

fondamentales  subies par la « Ville Lumière » au XIXe siècle, depuis l’orgueil démesuré, voire 
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mégalomane de Napoléon Bonaparte, à la profonde révolution de l’espace habitable opérée par le 

baron de Haussmann, car le Paris qui nous charme aujourd’hui est surtout le fruit du XIXe siècle.  

C’est dans ce siècle que son visage et son corps ont été mutilés, décomposés et puis recomposés, par 

l’obsession impériale de Napoléon, d’abord, qui voulait en faire une capitale monumentale, à l’instar 

de Rome, à laquelle s’ajoutent, ensuite, les tentatives d’urbanisme de Rambuteau qui voulait apporter 

dans la ville: « de l’eau, de l’air, de l’ombre ». Suit à cela, finalement, la véritable révolution du 

baron de Haussmann qui a eu le courage et la vision de raser et d’assainir les vieux quartiers 

historiques pour éventrer Paris d’un réseau d’axes transversales facilitant le transport, de percer de 

grands boulevards, d’élever de nouveaux quartiers entiers (dotés de tous les équipements modernes : 

gaz, eau, égouts, toilettes). En un mot, c’est la révolution haussmannienne l’époque d’or de la 

modernisation de Paris. 

Mots-clés: XIXe siècle, modernisation, espace habitable, urbanisme, hygiène, révolution 

haussmannienne. 

  

The transfiguration of Paris under the Second Empire 

 

Abstract: This "civilisationiste" article supposed to show the fundamental transformations 

suffered by the 'City of lights' in the 19th century, since the exaggerate pride, even megalomaniacal of 

Napoleon Bonaparte, to the profound revolution of the living space operated by the baron of 

Haussmann, because the Paris who charms us today is mainly the result of the 19th century.  It is 

precisely in this century that his face and his body were mutilated, dissembled  and then re-assembled, 

firs by the imperials obsessions Napoleon, who wanted a monumental capital, like Rome, to which is 

added, after the urbanism attends of Rambuteau who wanted to bring in the city: "water, air, 

shadow”. Following this, finally, the real revolution of baron of Haussmann who had the courage and 

the vision to shave and to clean up the old historic quarters and to rip Paris with a transverse axis 

network facilitating transportation, to drill many new boulevards,  and to raise new whole 

neighborhoods (equipped with all modern commodities: gas, water, sewer, toilet). In a word, the 

revolution of Haussmann is the golden era of Paris modernization. 

Keywords: Nineteenth century, modernization, living space, urbanism, hygiene, revolution 

Haussmann. 

 

Paris a toujours été plus qu’une ville. Paris a été et l’est resté un état d’âme, ou, si vous voulez, 

l’état d’agrégation des âmes des Parisien, dont la réflexion s’est solidifiée, à travers l’histoire, dans la 

plus jolie et célèbre ville du monde. Comme disait Pierre Sansot, « dans une ville, on ne sait jamais 

qui reflète et qui est reflété, quel est le son et quel est l’écho, qui a la fièvre le soir, si ce sont les 

lumières de la ville ou les passants affairés. »
1
 Cette réflexion s’est amplifiée surtout au XIXe siècle, 

l’époque où le visage de la ville a été, a plusieurs reprises, mutilé, décomposé et puis recomposé, car le 

Paris qu’on connaît aujourd’hui est profondément tributaire à ce siècle où l’on a construit ou remodelé 

deux tiers de sa superficie actuelle.  

Sous le Premier Empire, au début du XIXe siècle l’urbanisme parisien reste fidèle aux 

conceptions du XVIIIe siècle. On sent toutefois le besoin d’une modernisation de Paris. C’est surtout 

Napoléon Bonaparte, dont l’orgueil impérial le poussait à vouloir siéger dans la plus belle est la plus 

grandiose capitale du monde, qui souhaitait en faire le centrum mundi. Il affirmait d’ailleurs 

sincèrement : « J’ai fait consister la gloire de mon règne à changer la face du territoire de mon empire. 

L’exécution des grands travaux est aussi nécessaire à l’intérêt de mon peuple qu’à ma propre 

satisfaction. » D’après lui : « Le nouveau Paris aurait possédé de «vastes places ornées de monuments 

et de statues, des fontaines jaillissantes dans tous les carrefours pour assainir l’air et nettoyer les rues, 

des canaux circulant entre les arbres des boulevards qui entourent la capitale, des monuments réclamés 

par l’utilité publique, tels que des ponts, des théâtres, des musées, que l’architecture enrichirait de 

toute la magnificence compatible avec leurs divers caractères ».
2
 Ainsi, une commission publie en 

1794 un plan de rénovation de Paris, dit « plan des Artistes », qui propose de tracer des axes 

                                                           
1 SANSOT, Pierre,  La Poétique de la ville, Payot, Paris, 2004, p. 32. 
2 Apud JOURDAN, Annie, LE GRAND PARIS DE NAPOLEON DU RÊVE DE MAGNIFICENCE AU RÊVE D’UTILITÉ, p. 1, 2, 

http://www.napoleonicsociety.com/french/pdf/parisdenapoleon.pdf. 
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rectilignes au milieu de  Paris. Une rue doit ainsi partir de la place de la Nation pour arriver sur le 

Louvre au milieu de la Grande Colonnade. Sous la pression de Napoléon, à la recherche de sa gloire, 

on construit de grands ensembles monumentaux  à l’instar de la perfection indiscutée, à l’époque, des 

cités antiques et de leurs monuments grecs et romains. On assiste à la « romanisations » de Paris : le 

« Temple à la Gloire », actuellement, L’Eglise de la Madeleine (dont la construction est confiée à 

l’architecte favori de l’Empereur, Vignon) sur le même axe que la Rue Royale, l’Arc de Triomphe de 

l’Etoile (qui « ouvre » le boulevard, alors inexistant, des Champs-Elysées, sur la place prestigieuse que 

nous connaissons aujourd’hui) et celui des Tuileries, le siège du Corps législatif  (l’œuvre de 

l’architecte Poyet), et la colonne que l’Empereur fait dresser au milieu de la Place Vendôme, et qui, à 

l’instar de la colonne de Trajan à Rome, est censée raconter les exploits et les victoire militaires de 

L’Empire (la légende, dit, d’ailleurs que cette colonne été crée par la refonte du bronze des cannons 

capturés après la bataille d’Austerlitz). A la tête, la colonne de Vendôme a, bien sûr, la statue de 

Napoléon en habit d’empereur roman
1
.  

             

Napoléon se préoccupe aussi de l'approvisionnement en eau de la capitale avec le canal de 

l'Ourcq et fait construire des équipements publics utiles (marchés, abattoirs) et des ponts qui 

enjambent la Seine : le pont d’Iéna qui met en valeur la colline de Chaillot et le pont des Arts, le 

premier pont construit en fer et destiné exclusivement aux piétons. 

Comme dit l’un de ses biographes : « Il est difficile d’étudier l’œuvre architecturale de l’Empire 

dans la mesure où beaucoup de chantiers ne sont qu’entamés lors de la chute de l’Empire (arc de 

Triomphe) alors que d’autres n’ont jamais vu le jour (liaison Louvre-Tuileries, palais du roi de Rome). 

Emerge tout de même un style inspiré de la Rome impériale par le gigantisme des proportions et la 

pureté des lignes (palais Brongniart, Madeleine, Palais Bourbon). Au-delà des grands chantiers pour 

lesquels Napoléon voulait du grandiose, il favorisa l’essor d’une architecture utilitaire faisant appel 

aux techniques nouvelles de construction, en particulier au fer dont il préconisa l’emploi pour les ponts 

(passerelle des Arts)
2
. 

Napoléon fait donc, réaménager la salle du Théâtre Français, agrandir le Louvre (par la 

construction d’un troisième grand pavillon dans le goût classique, le Pavillon Napoléon 

                                                           
1 Cf. . CONSTANTINESCU, Dinu -Teodor, Constructii monumentale, Ed. St. si Enciclopedica, Bucuresti, 1989. 
2 LENIAUD, Jean-Michel, Napoléon et les Arts : la création à la gloire de l’Empire, http://www.canalacademie.com/ida9922-Napoleon-et-

les-Arts-la-creation-a-la-gloire-de-l-Empire.html . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Nation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louvre
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d’aujourd’hui), et ré-décorer et embellir ses résidences : les Tuileries, la Malmaison, Saint-Cloud, 

Versailles, Compiègne et Fontainebleau.
1
 

Pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet on assiste au début des premières grandes 

percées. Une planification urbaine nouvelle organise certains des quartiers autour des réseaux en 

étoile. Les lotissements opérés à Beaugrenelle, à Batignolles, à Passy, au quartier Europe et à Saint-

Lazare, couvrent une superficie d’environ un kilomètre carré.
2
 

Rambuteau, devenu préfet de la Seine en 1833, a bien avant Haussmann l’intuition et l’ambition 

de tracer de grands boulevards au cœur de Paris. Il procède aussi à la restructuration des Halles, mais 

sa principale réussite est la rue centrale à laquelle il a donné son nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rue Rambuteau 

 

L'œuvre de Rambuteau s’étend également sur les aménagements d’urbanisme : plantation 

d'arbres le long des avenues, égouts (c’était l’époque de « tout à l’égout »), éclairage au gaz et même 

urinoirs. Sa devise est : « de l’eau, de l’air, de l’ombre ».
3
 

Mais Paris prend son visage moderne que nous connaissons aujourd’hui, grâce à la révolution 

haussmannienne, sous le Second Empire. Nommé préfet de la Seine et ennobli par Napoléon III, le 

baron Haussmann conçoit une politique ambitieuse concernant l’urbanisme et qui sait s’entourer de 

collaborateurs compétents, tels Alphand et Belgrand.
4
 Le préfet Haussmann continue à une échelle 

beaucoup plus vaste les transformations de Rambuteau et dote Paris d'un réseau d'axes qui, aujourd'hui 

encore, constituent son ossature principale, surtout l’axe est-ouest qui laisse la vue libre depuis l’Arc 

de Triomphe de Tuileries jusqu’à la Grande Arche de la Défense, en passant par les Jardins de 

Tuileries, la Place de  Concorde, les Champs-Elysées, la Place de l’Etoile et le long du Boulevard 

Charles de Gaulle, ce qui représente, en termes de distance, plus de 10 kilomètres. 

                                                           
1 Cf. PAUN, Constantin, Paris monumental, in Limba franceza…, Ed. Niculescu, Bucuresti, 1999, p. 248. 
2 Cf. HAROUEL, Jean-Louis, Istoria urbanismului, Meridiana, Bucuresti, 2001. 
3 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27urbanisme_%C3%A0_Paris. 
4 Cf. CARS, J. & PINON, P., Paris – Haussmann,  Paris, 1991. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Berthelot_de_Rambuteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gouts_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haussmann
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Ainsi, Paris absorbe ses faubourgs jusqu'à l'enceinte de Thiers en 1860 (conformément à ces 

deux cartes comparatives : la première jusqu’en 1848, la seconde, vers 1860.) : 

 

 
 

Haussmann bénéficie du soutien de Napoléon III qui participe en personne à certaines 

réalisations. L’urbanisme de Haussmann se caractérise par la création d’un vaste réseau de grands 

boulevards, qui éventrent au sens propre et sans choisir le territoire de la vile, qu’il s’agisse des 

quartiers prestigieux du centre, ou des zones périphériques en cours d’urbanisation.
1
  

                                                           
1 Cf. TEXIER, Simon, Paris contemporain : architecture et urbanisme de Haussmann à nos jours, une capitale à l'ère des métropoles, 

Parigrammes, 2005 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
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Ce sont des trajets globalement conçus qui s’entrecroisent dans des carrefours en forme d’étoile 

(le célèbre modèle radial parisien): 

 

                                

Parallèlement, on adopte une politique extrêmement active en matière d’aménagements et de 

constructions publiques : réseau de rues, égouts, distribution d’eau et de gaz (en en mot, hygiène), 

halles, marchés,  lycées, casernes, prisons, hôpitaux et jardins. Tout cela suffira à Paris pendant un 

siècle… Il est important de dire que la campagne « tout à l’égout » du temps de Rambuteau est encore 

plus virulente à l’époque haussmannienne. Dans les médias on donne de véritables leçons d’hygiène 

de façon à ce que les gens se familiarisent avec l’utilisation de l’égout, des urinoirs et des toilettes, et 

même de la douche : 
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« Spécimen d’agencement de salle de bains, cabinet de toilette, permettant de se doucher soi-

même », page du catalogue de la maison Achille Cadet, rue de la Roquette, 1884 (coll. part. Charpy)
1
 

Sous le Second Empire, l’architecture thématique est utilisée à Paris pour les places (Place de 

l’Etoile, Place Saint-Michel, Place du Théâtre-Français), aussi que pour les immeubles qui se trouvent 

devant la Gare du Nord. Le Paris du XIXe siècle est d’ailleurs très cohérent du point de vue 

architectural.
2
  

On construit tellement vite des rues et des quartiers entiers que les maisons (dotées de tous les 

équipements modernes : eau, gaz, égouts) qui les composent ont plus ou moins le même style. C’est 

l’immeuble haussmannien classique, en pierre de taille, composé de cinq étages plus mansarde, avec 

des balcons en fer forgé. Les éléments détaillés de ces nouvelles habitations uniques  sont, d’après les 

historiens de l’architecture: 

 « Rez-de-chaussée haut de plafond pouvant abriter des commerces avec un premier étage – 

dénommé « entresol » – pour le logement des magasins ou le stockage des marchandises (pas de 

commerce dans les immeubles de grande bourgeoisie). Ces deux étages sont le plus souvent striés de 

manière horizontale. 

 Deuxième étage « noble », avec balcons et des encadrements de fenêtres plus riches. Pourquoi 

le deuxième étage est-il le « noble » ? Parce qu’à cette époque l’ascenseur civil n’existe pas encore. 

Cela évitait donc aux plus riches de s’épuiser à la lourde tâche de l’ascension d’escalier… 

 Troisième et quatrième étages plus classiques, avec des encadrements de fenêtre moins riches. 

Des balcons individuels ont pu apparaître à la fin de la période Haussmannienne à la suite de nouvelles 

réglementations. 

 Cinquième étage avec balcon filant. Un étage qui n’est pas « noble », mais dispose d’un 

balcon dans un souci d’équilibre dans l’esthétisme de la façade. 

 Dernier étage servant de combles ou d’appartements de service. »
3
 

                                                           
1Cf.:  http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=DNS_045_0007  
2 Voir à ce propos les commentaires et les comparaisons de : GILBERT, Luigi, Arhitectura in Europa, Institutul Europen, Iasi, 2000 
3 Cf. à http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/reconnaitre-immeuble-haussmannien.  
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La maison haussmannienne 

 

Il faut également souligner que dans le style Haussmannien,  

la gradation esthétique des immeubles est proportionnelle avec la gradation sociale.   

Les réglementations urbanistiques contribuent à l’unité architecturelles des façades (on interdit 

le dépassement de l’alignement  des immeubles ou de leurs façades et on limite leur hauteur).  

 

 

Le Boulevard Haussmann - Lafayette  

 

Le coup de maître et le chef-d’œuvre de l’architecture de l’époque haussmannienne et du style 

Napoléon III, est incontestablement l’Opéra Charles Garnier. 
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Ce bâtiment unique (à notre avis, la plus belle construction laïque du monde et des tous les 

temps)  a été construit entre 1862-1875. « Les façades de l’édifice qui empreintent au style italien 

certaines colonnades sont enrichies de sculptures, dont la plus remarquable reste sans doute la Danse 

de Carpeaux. A l’intérieur, on est ébloui par le magnifique Grand escalier et le Grand Foyer 

somptueusement décorés.
1
 », la décrit, éblouit à son tour, Constantin Păun. Le fronton de l’édifice 

abrite, nous permettons-nous d’y ajouter, les bustes dorés, en signe de suprême hommage, des plus 

grands compositeurs (dont la plupart des allemands !) : Bach, Beethoven, Mozart et Berlioz. 

 
Le foyer de l’Opéra 

 

L’œuvre de Haussmann a pourtant fait l’objet d’une critique virulente. C’est surtout Victor 

Hugo qui lui a reproché le massacre du vieux Paris. Les républicains se sont déchaînés contre les 

travaux de Haussmann puisqu’ils voyaient en lui le préfet de l’Empire, mais ce sont toujours eux qui, 

une fois au pouvoir, ont continué les aménagements haussmanniens. Même les architectes l’ont 

critiqué, à leur tour, car à force de voir leur créativité diminuée dans les cahiers des charges 

Haussmanniens, ils militaient pour alléger les règles, favorisant  ainsi l’apparition du célèbre Art 

Nouveau.
2
 

                                                           
1 PAUN, Constantin, op. cit., p. 249. 
2 Comme nous l`avons déjà observe dans nos études antérieures : GALATANU, Daniel, La cité dans la poésie française moderne de 

Baudelaire à Apollinaire, Galati University Press, 2009, http://www.sudoc.fr/167510576; 
http://www.worldcat.org/search?q=no%3A835183413, mais aussi, GALATANU, Daniel, Transformările percepției spațiului în poezia 

franceză de la romantici la Baudelaire (Les Transformations de la perception de l’espace dans la poésie française depuis le Romantisme à 

Baudelaire), Galati University Press 2014. 
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Au cours du Second Empire et de la Troisième République on vit apparaître de nouveaux 

matériaux de construction, surtout le  fer  forgé et le verre, ce qui permettra la réalisation des projets 

encore plus ambitieux. A la fin du XIXe siècle et jusqu'à 1914, les immeubles les plus modestes 

commencent à bénéficier des façades en pierre sculptées, d'escaliers et de cheminées en marbre, de 

toitures en ardoise, de moulures en plâtre décoratives aux plafonds et sur les murs. La Belle Epoque 

commence gracieuse et spectaculaire et embellit Paris jusqu’au seuil du gouffre de La Première Guerre 

Mondiale. Le Grand Palais, le Petit Palais, le  Pont Alexandre III et, certes, le Pont Mirabeau, dont 

Apollinaire tombait amoureux, sont les merveilles de cette époque-là. 

Nous avons déjà parlé par le passé de Paris
1
, en tant que  décor des œuvres littéraires et 

artistiques du XIXe siècle. Le paradoxe de cet espace physique sublimé dans de nombreux écrits de 

génie, est qu’il n’a pas été synchrone, contemporain, dans la plupart des cas, des plus importants 

créateurs du XIXe siècle. Les grands écrivains de l’époque: les Romantiques, les Parnassiens, les 

Réalistes, Baudelaire et les Symbolistes, ont été condamnés à évoluer dans le décor architecturel d’une 

ville essentiellement Renaissance et classique, le Paris des siècles antérieurs. Les exceptions les plus 

notables sont Zola, bien sûr, avec ses célèbres romans naturalistes, surtout Au bonheur des dames 

(dont l’action était justement placée dans les magasins des nouveaux quartiers haussmanniens), et le 

symboliste belge Verhaeren, l’inventeur de la célèbre formule « les villes tentaculaires ».   

Tout en conservant l'empreinte du passé le plus ancien dans son corps, Paris a su élaborer au 

cours des siècles un style homogène. De cette homogénéité résulte une accumulation unique de 

monuments et une tradition urbanistique et architecturale qui fait le charme de Paris : alignement des 

immeubles le long d'avenues bordées d'arbres, hauteur égale sous l'influence des règlements 

d'urbanisme et façades décorée et symétriques. Pierre Sansot, qui a su percevoir à travers l’histoire et 

l’espace physique de la métropole, le cœur poétique de la Ville Lumière s’exprime en ces termes : 

« Une ville, comme Paris, a sauvegardé à travers les siècles son cœur – et, de fait, les recherches de 

Gérard de Nerval, les explorations d’Aragon, les rencontres d’André Breton, les processions 

médiévales, les manifestations populaires, les promenades des badauds se situent dans un espace 

resserré lorsque l’on songe à ce que l’agglomération parisienne représente. Les quartiers des Halles, 

le faubourg Saint-Antoine, le quartier de l’Opéra et quelques autres domaines comme le Quartier Latin 

semblent les plus inspirants, même si les piétons de Paris « s’inspirent », en apparence, de 

représentations et de croyances différentes. »
2
 En effet, ce sont surtout les quartiers haussmanniens qui 

sont imprégnés de poéticité et de sève humaine, en un mot, de vie tout simplement... 

 

Bibliografie: 

 

1. CARS, J. & PINON, P., Paris – Haussmann,  Paris, 1991; 

2. CONSTANTINESCU, Dinu -Teodor, Constructii monumentale, Ed. St. si Enciclopedica, 

Bucuresti, 1989; 

3. GALATANU, Daniel, La cité dans la poésie française moderne de Baudelaire à Apollinaire, 

Galati University Press, 2009; 

4. GALATANU, Daniel, Transformările percepției spațiului în poezia franceză de la romantici la 

Baudelaire (Les Transformations de la perception de l’espace dans la poésie française depuis le 

Romantisme à Baudelaire), Galati University Press 2014; 

5. GILBERT, Luigi, Arhitectura in Europa, Institutul Europen, Iasi, 2000; 

6. HAROUEL, Jean-Louis, Istoria urbanismului, Meridiana, Bucuresti, 2001; 

7. JOURDAN, Annie, LE GRAND PARIS DE NAPOLEON DU RÊVE DE MAGNIFICENCE AU 

RÊVE D’UTILITÉ, p. 1, 2, http://www.napoleonicsociety.com/french/pdf/parisdenapoleon.pdf.; 

8. LENIAUD, Jean-Michel, Napoléon et les Arts : la création à la gloire de l’Empire, 

9. PAUN, Constantin, Paris monumental, in Limba franceza…, Ed. Niculescu, Bucuresti, 1999; 

10. SANSOT, Pierre, La Poétique de la ville, Payot, Paris, 2004; 

11. TEXIER, Simon, Paris contemporain : architecture et urbanisme de Haussmann à nos jours, 

une capitale à l'ère des métropoles, Parigrammes, 2005; 

                                                           
1 Ibid. 
2 SANSOT, Pierre, La Poétique de la ville, Payot, Paris, 2004, p. 95 



Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

565 

 

12. VIGNOZZI, Alessandro, Petites et grandes constructions, édition française: La Compagnie du 

Livre, 1995.  

 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=DNS_045_0007 ; 

http://www.canalacademie.com/ida9922-Napoleon-et-les-Arts-la-creation-a-la-gloire-de-l-

Empire.html;  

http://www.napoleonicsociety.com/french/pdf/parisdenapoleon.pdf.; 

http://secondempire.voila.net/pagesempire/grandstravaux.html;  

http://www.sudoc.fr/167510576;  

http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/reconnaitre-immeuble-haussmannien; 

http://www.worldcat.org/search?q=no%3A835183413; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27urbanisme_%C3%A0_Paris. 

 

 

 

PROBLÉMATIQUE DU SYMBOLE COMME SIGNE 

 

 MAXIM Natalia, asistent universitar, 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceu Hasdeu” nid Cahul 

 

 Abstract: A sign often leads to a symbol. In this way, a symbol is a sign which refers to the 

object it denotes, a general association of ideas, which causes the fact that the symbol is interpreted as 

a reference to the object. The linguistic sign has also a great advantage on the symbol - its immense 

versatility. A necessary knowledge is asked for in order to discover the hidden meaning of the sign 

which can become a symbol, thus they can be confused. The sign-symbol represents a dilemma among 

linguists. Sometimes a single sign can create a single symbol; also a sign can sometimes create more 

symbols. It seems that the symbol could be obsolete, always fills a different function from that of the 

sign, the last one appears more useful, efficient and convenient, by its reasoning and precise, which 

opposes the irreducible ambiguity of the symbol. 

 

Un symbole est un signe qui se réfère à l'objet qu'il dénote en vertu d'une loi, une association 

générale d'idées, qui provoque le fait que le symbole soit interprété comme référent à l'objet.
1
 Chaque 

fois qu’on veut expliquer quelque chose, il faut d’abord clarifier sa definition. Voyons une première 

definition donnee par le dictionnaire. Le Petit Robert définie le symbole  comme un signe de 

reconnaissance, du grec sumbolon, signifiant un morceau d'un objet partagé entre deux personnes pour 

servir entre elles comme signe de reconnaissance. Ainsi, symbole détermine un signe qui peut etre 

reconnu. Par la suite, les mots de passe, plus ou moins compliques, ont remplacé les objets dans cet 

usage. Le meme dictionnaire indique aussi que le symbole représente autre chose grace à une 

correspondance. On voit donc apparaître une évidence: le mot symbole comprend des significations 

différentes, presque opposées, qui justifient les confusions de compréhension et d'utilisation 

auxquelles on fait allusion. L'attitude la plus courante, celle qu'en fait on retrouve chez la plupart des 

auteurs, continue à considérer comme symbole, et à l'étudier tel quel, tout objet capable d'être porteur 

d'un message. Ainsi Gilbert Durand mentionne que le symbole tout d'abord appartient à la catégorie du 

signe.
2
  

Les signes peuvent souvent être choisis arbitrairement. On peut citer comme exemple les 

panneaux de signalisation routière. Toute de suite qu’il est connu et apperçu, le signe prend tout son 

sens et le conserve, le résultat. D'autres signes ne peuvent être choisis ordinairement. On connait deux 

types de signes : les signes arbitraires, purement indicatifs, qui renvoient à une réalité représentative 

et les signes allégoriques, qui renvoient à une réalité signifiée difficilement intérprétée. Les derniers 

sont obligés de montrer concrètement une partie de la réalité qu'ils signifient. Le signifié n'est plus du 

tout présentable et le signe ne peut se référer qu'à un sens et non à une chose sensible. Le signe au sens 

                                                           
1 Peirce C.S., Elements of Logic, (1903), in Collected Papers, Harvard University Press, 1960, p.34 
2 Durand G., L’imagination symbolique 2, Collection Quadrige, PUF, Paris, 1968, p.6 
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le plus large du terme est présent partout au sein de la société humaine, et sa fonction la plus principale 

est un usage fortement utilitaire, comme outil de communication permettant une interaction aisée et 

efficace avec la réalité commune. Le signifié n'est plus du tout présentable et le signe ne peut se 

référer qu'à un sens et non à une chose sensible. Mais il y a un paradoxe qu'il faut le mettre en 

evidence. On demande des connaissances necessaires pour qu’on peut decouvrir le sens cache par le 

signe-symbole. Il peut representer quelque chose, mais signifier une autre chose. Le symbole ne vaut 

donc que par sa propre representation. Le symbole est une représentation qui porte un sens secret, 

c'est, comme dit Godet « un infini dans le fini. »
1
 D'autres auteurs ont une perception différente. Ils 

disent que les symboles sont seulement des instruments qui nous permettent d’accéder à une 

compréhension plus profonde de la vie. Si nous voulons découvrir des réponses crédibles aux 

questions fondamentales de l’existence humaine, nous ne pouvons continuer à fermer les yeux sur la 

réalité symbolique,
2
 ou plus empreinte de spiritualité. Le symbole est un fait naturel ou artificiel qui 

donne une réponse vitale abstraite. Soit qu'il est une image naturelle ou combinée, soit un signe 

conventionnel, le but du symbole est d'être une synthèse. Le symbole ne doit pas nécessairement d’être 

vrai, ni d’être considéré comme tel; il n'est pas la vérité, mais il est la réalité.
3
 Ces définitions et ces 

explications complexes pourraient creér une sensation de confusion. Parfois, on peut sentir qu’on ne 

pourrait jamais comprendre le symbole. Pour tenter d'éviter cet écueil, on va essayer de donner une 

autre définition du symbole, non pas meilleure ou plus complète, sans doute, mais, du moins on 

espère, plus simple, plus facilement accessible, et, de cela en tout cas nous sommes surs, plus proche 

de cette perception qui a permis, un jour, de faire le premier pas, de franchir la première porte.  

Plus loin, on peut mettre en évidence quelques éléments de réponse sur la distinction entre un 

signe et un symbole. Un signe mène souvent vers un symbole. Mais l'objet symbolique n'est pas 

toujours nécessaire pour qu’il soit un symbole. Le signe se trouve toujours en liaison avec un geste, un 

comportement. Le signe demande que quelque chose soit vue ou perçu par nos sens. Il y peut être 

symbole dans la mesure où celui-ci exigera une compréhension, une lecture à un second niveau. Le 

signe n’a aucune valeur symbolique une représentation quelconque. On demande alors que le geste 

soit accompagné par une parole qui mène vers la recherche du sens. Quand on parle du pain, alors il 

doit avoir une valeur symbolique en soi, à condition de lui faire référence à cette valeur. Mais il y aura 

signe dans la mesure où on parle du pain comme un aliment. Aussi le pain peut être compris comme 

un symbole car sans ceci, il n’aura vie sur la terre et ilest compris comme un symbole de la vie. Il ne 

faut pas oublier que dans l'Antiquité, le symbole était un objet qui servait comme signe de reconnaître 

l’appartenence de deux personnes. Chacune d'elles repartait avec sa moitié. Après un certain temps, si 

ces deux personnes se rencontraient, elles se reconnaîssaient quand elles mettaient ensemble les deux 

morceaux de l'objet pour faire une unité toute entière. Ce moyen de se reconnaitre pouvait être utilisée 

dans les cas nécessaires. Par la suite, le symbole fait référence à un objet qui possède en lui-même une 

valeur symbolique. Prenons comme exemple l'eau. L'eau a des propriétés qui lui attribue une valeur 

symbolique. Elle est utilisée dans le baptême, parce que l'eau a une double valeur symbolique: elle 

évoque la vie mais aussi la mort. L'eau est nécessaire à la vie, mais trop d'eau comme pas du tout peut 

apporter la mort. Ainsi, dans le sacrement de baptême, l'eau est utilisée pour représenter la mort au 

péché avec le Christ et notre résurrection avec lui pour une vie éternelle. 

Ainsi, parlant des signes et des symboles, une question apparait: Pourquoi on doit s’intéresser 

au symbole aujourd’hui? Le symbole paraît un objet vague, au sens mal défini, et dont on se demande 

s’il a encore une existence propre, ou s’il ne s’est pas confondu au fil du temps avec le signe 

linguistique, le dernier étant un concept nettement plus précis, technique et efficace. Alors la question 

qui se pose: le symbole est-il un signe comme un autre? revient à rechercher la singularité du symbole 

dans un système de signes où il paraît s’inscrire. Cette question semble d’inviter à une réflexion 

d’ordre linguistique et sémiologique, qui implique aussi un classement du symbole dans une typologie 

des signes. Pour définir le symbole, il faut rajouter, pour obtenir une reponse claire, un certain nombre 

de caractéristiques importantes qui produit la différence entre signe et symbole. Premièrement, le 

symbole peut avoir plusieurs sens ou significations. Néanmoins il commence tout d'abord par 

                                                           
1 Ibid., p.9 
2 Otto Betz : Le monde du symbole, Editions Dangles, 1997, p.21 
3 Schwaller de Lubicz R.-A, Du Symbole et de la Symbolique,  Dervy, 1990, p.53 

http://symbuli.pagesperso-orange.fr/bibli/pages_bibli/bibli_schwaller.htm
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l’éclatement de l'un vers le multiple
1
. Deuxièmement, il admet les contraires apparents, dit autrement, 

la dualité, et en même temps, il constitue un système dans lequel les bouts contraires restent intactes et 

sont sources de dynamisme et de liberté. Par opposition au signe scientifique, le symbole répond à la 

logique du tiers-inclus
2
. Troisièmement, le symbole possède le caractère de redondance

3
, et c'est par sa 

fonction de se perfectionner par des accumulations. Quatrièmement, le travail symbolique ne peut être 

purement rationnel, mais un mélange entre la raison, l'intuition et l'imagination créatrice. C’est pas par 

hasard qu’on connait la citation suivante de P.Emmanuel: « Analyser intellectuellement un symbole, 

c'est peler un oignon pour trouver l'oignon »
 4

. Cinquièmement, le symbole possède un pouvoir 

d'évocation et d'expression qui donne la possibilité de transmettre, non pas des connaissances, mais 

une dynamique de découverte du soi. Il est source du langage symbolique qui n'est pas simple 

communication de sens, mais une convergence d'affectivité
5
, ce qui fait de lui le vecteur principal de la 

tradition. 

Mais, après cette enumération des caractéristiques du symbole qu’est-ce que le fait d’être 

différent du signe peut résoudre le problème du symbole? Certaines acceptions du symbole sont facile 

à déduire en deux domaines: mathématiques ou physique. Ici le symbole représente une réduction qui 

ne se différencie que très peu du signe linguistique courant; mais cette abréviation apparaît impossible 

dès lors qu’on prétend l’opérer dans les autres domaines où l’on trouve du symbole. Sur le plan 

politique, par exemple, le signe est utilisé pour désigner un certain symbole. C’est le cas du coq 

gaulois, reconnu comme un symbole de la nation française. 

Néanmoins, on possède un fond symbolique commun auquel on fait référence constamment, 

c’est nous les êtres humains qui les produisons et aussi nous les consommons, parfois d’une manière 

inconsciente. En g néral, pour definir le symbole, on pense d’abord à  un signe classique, soit qu’il 

montre une abréviation ou une icône, soit en le réduisant à un système de correspondances prélogiques 

simples. A l’expression «le lion, symbole de force» correspond que le lion est égal à l’idée de force 

comme le mot « chien » désigne l’idée de fidélité; soit qu’il n’y a aucune liaison entre l’objet et ses 

caractéristique (comme dans l’exemple précédant quand le lion est considéré le symbole de la force à 

cause de ses caractéristiques: il est fort parce qu’il est considéré le roi des animaux; mais on peut ici 

donner l’exemple de la rose qui symbolise l’amour); soit qu’on lui attribue une fonction plus 

importante que celle du signe linguistique, le symbole comprenant alors un infini que le langage 

habituel ne peut atteindre. 

Cette oscillation continue perpétuellement, sans que ni l’incertitude sur la validité des symboles 

existant comme signes, ni l’intérêt qu’on leur porte, surtout le besoin que l’on a de se référer à ceux 

déjà existants ou d’en produire de nouveaux, ne semblent l’emporter. Ici apparait une question qui 

cherche une réponse, notamment si le symbole est-il un simple signe ou non. Mais on voit à présent 

que pour y apporter une réponse, on ne saura se limiter ni à une dimmension linguistique ou 

sémiologique, ni même à une éventuelle approche anthropologique: une panorama est nécessaire, si 

possible, pour découvrir toute la singularité du symbole. 

G.Durand montre une différence entre les symboles, les signes arbitraires et des signes 

allégoriques parce que la réalité représentée n'est plus du tout présentable. Celui-ci dit que le symbole 

n'est pas, comme les autres signes, ou un subterfuge d'économie, mais pour celui-ci le signifié est 

incarné dans le signifiant
6
. On peut reprendre la formule de A.Lalande, qui mentionne que le symbole 

est un signe concret évoquant, par un rapport naturel, quelque chose d'absent ou d'impossible à 

percevoir, ou celle de G.Durand qui dit que le symbole est une représentation qui fait apparaître un 

sens secret, il est l'Epiphanie d'un mystère. 

L’évident point commun des signes, non seulement au sens linguistique du mot mais dans son 

sens le plus général, est qu’ils signifient quelque chose ou qu’ils font référence à un sens. Mais un 

symbole diffère d’un signe linguistique au sens étroit, car il dépasse fortement le cadre de la langue: 

un symbole n’est pas un mot mais généralement une entité physique, un objet ou un être vivant soit 

                                                           
1 Chevalier J. et Gheerbrant A., Dictionnaire de symboles, Paris, 1982, p.82 
2 Durand G., L’imagination symbolique 2, Collection Quadrige, PUF, Paris, 1968, p.68 
3 Ibid., p.34 
4 cité par J.Chevalier et G.Durand 
5 Chevalier J. et Gheerbrant A., Dictionnaire de symboles, Paris, 1982, p.68 
6 Jung C.G, L’homme à la découverte de son âme, Albin Michel, Paris, 1980, p.35 
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animal, soit végétal ou humain, parfois imaginaire, comme on voit par l’intérmédiaire des symboles 

tels que les dragons ou la pierre philosophale, souvent très simple dans le cas des couleurs, et parfois 

même abstrait, parce qu’un événement ou un acte peuvent faire symbole. Tous ces signifiants 

symboliques mènent vers un sens, vers un signifié, que l’on peut définir à son tour comme, à ce qu’il 

semble, un concept ou une idée abstraite qui, au contraire du signe linguistique en général, ne 

correspond jamais à une représentation physique: par exemple le symbole chien peut symboliser la 

fidélité ou l’animal malheureux par excellence, mais il ne symbolise jamais un vrai chien. A de 

nombreux symboles peuvent correspondre des représentations logiques déterminés: l’eau qui 

symbolise la vie, le feu qui symbolise la destruction, le rouge la violence, le vert la tranquillité, et ainsi 

de suite. Il ne doit pas oublier de mentionner le cas des signes qui peuvent avoir plusieurs 

significations. C’est le cas de la couleur rouge qui peut symboliser à la fois la violence, l’amour ou le 

service militaire (comme dans le cas de Julien Sorel dans le roman Le rouge et le noir). 

On peut ainsi opérer une série de caractéristiques élémentaires à propos des signes-symboles. 

D’abord, le sens que réfère un symbole semble s’accumuler à son sens premier, ou, plus précisément, 

le signifiant peut posséder un sens propre auquel la signification symbolique s’ajoute: l’image d’un 

lion peut symboliser la force mais peut aussi ne représenter qu’un lion; ce ne se réfère pas au signe 

linguistique, car une fois séparé du signifié « idée de lion », le mot lion ne représente qu’une suite de 

sons ou de lettres dépourvus de sens. De ce fait, le rapport du forme au contenu n’est pas aussi 

immédiat dans le cas du symbole que dans celui du signe, car s’il est impossible de voir un mot sans le 

mettre en correlation avec son sens, il est tout à fait possible de voir un symbole sans se rendre compte 

que c’en est un. Il apparaît donc ici une incertitude au sein même du mécanisme symbolique. Ensuite, 

l’association du forme au contenu n’est pas arbitraire dans le cas du symbole, et l’on peut établir un 

rapport logique de l’un à l’autre. Par exemple, le lion symbolise la force parce qu’un lion est fort et il 

est considéré le roi des animaux. Enfin, si cette association n’est pas arbitraire, elle se fait entre des 

signifiés de nature plus différentes que dans le cas du signe: il est souvent difficile de séparer la forme 

et le contenu, au point que l’on identifie parfois pensée et parole, mais on distingue parfaitement la 

forme signifiant symbolique de son contenu, d’une part parce que ce signifiant possède une sorte 

d’indépendance et son signifié ne lui est pas important, et d’autre part parce que les signifiants 

symboliques tiennent beaucoup plus de l’image que les mots. 

Le signe au sens le plus large du terme est rencontré partout dans le cadre des sociétés 

humaines, et sa fonction primaire est un usage purement utilitaire, comme outil de communication qui 

permet une interaction aisée et efficace avec la réalité commune. Le symbole, au contraire, ne semble 

pas avoir toujours cette fonction; cela est explicable par la dimension de l’inconscient qu’il présente et 

que l’on a évoquée; mais parfois aussi, il y a recours délibéré au symbole. A l’autre coté de ce recours 

conscient au symbole, il y a une imprégnation de chacun par le symbolique: tout le monde possède un 

fonds de symboles dans lequel il peut puiser, qui forment pour lui autant de références qu’il peut 

percevoir ou faire lui-même; ces symboles peuvent être plus ou moins anciens, plus ou moins 

profondément pénétrés dans l’inconscient: parmi les plus anciens on peu mentionner la symbolique 

des couleurs ou les symboles des animaux, et parmi les plus récents. Tout cela représente ce qui peut 

être appelé un espace symbolique dans lequel une communauté donnée peut se retrouver d’une 

manière régulière et dans lequel elle évolue pour assurer sa cohésion et sa singularité. Pour faire appel 

aux exemples historiques, il est possible de tracer un tableau de l’évolution de l’histoire d’un pays par 

une succession de périodes ou d’actes symboliques: les Gaulois, ou Jeanne d’Arc repoussant les 

Anglais, ou la prise de la Bastille, sont autant de exemples simples, mais surtout immédiats et vivants 

à nos jours. 

Sans réduire le monde réel au celui symbolique, on dira plutôt qu’il existe, parallèlement à 

l’espace du réel, deux autres univers qui sont l’un celui du signe et l’autre celui du symbole, et que 

tous les deux sont profondément imbriqués dans ce qui est pour chacun le réel, puisqu’ils en sont 

partie intégrante tout en formant des moyens d’intéraction avec lui et de le comprendre. Le signe et le 

symbole sont donc deux logiques différentes permettant, chacune à sa manière, d’approcher et de 

comprendre en général la réalité, et d’échanger du sens avec les autres membres d’une communauté 

donnée. Il est donc en vain, de cette manière, de faire opposer ou rivaliser le signe avec le symbole, 

qui remplissent chacun dans l’appréhension du monde une fonction bien définie, répondant à un 

besoin bien différent. 
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On ne peut cependant que mentionner que le signe est de nos jours beaucoup plus utilisé que le 

symbole et que ce dernier se trouve d’être abandonné au profit du seul signe, à cause d’une mauvaise 

réputation. Ce fait demande une explication, car on peut se demander si cette réduction du symbole ne 

serait pas due justement à la disparition de sa singularité en correlation avec le signe, ou à une 

incapacité à remplir la fonction spécifique qu’il remplissait auparavant. 

Ainsi, on peut dire ce qui n’apparait peut-être qu’une hypothèse: du signe ou du symbole, c’est 

le symbole celui qui parait d’avoir précéder le signe au sein des sociétés. Mais on ne sait pas qui 

apparait le premier. Les linguistes et les sémioticiens se demandent si le signe linguistique à l’origine 

n’était pas lui-même qu’un symbole un peu différent des autres. Si on jète un regard sur l’histoire des 

alphabets, elle nous indique la réponse; si l’on prend l’exemple de la graphie du A, c’était au 

commencement un simple dessin symbolique qui représentait une tête de vache, sous la forme d’un 

triangle; et par la suite, une simplification majeure a conduit à un signe totalement abstrait inversé par 

rapport au dessin originel. Il est donc possible, même probable, que l’histoire de la perte du symbole 

soit simplement celle de l’apparition d’un système de signes de plus en plus puissant et omniprésent au 

point de prétendre remplacer complètement les symboles originels. Il s’agit aussi d’un processus de 

fonctionnalisation ascendente qui a opéré un passage d’un sens symbolique vaste et confuse à un sens 

signifiant réduit à ses polarités mot écrit et son idée que décrit Saussure. 

Cette problématique, permet d’expliquer la mauvaise image qui acqiert le symbole: après 

l’apparition du signe, son apparition a été accéléré par le fait qu’on a eu de plus en plus tendance à ne 

pas considérer son efficacité qu’en comparaison avec celle, toute importante, du signe, en négligeant 

sa logique proprement symbolique, et il n’est pas étonnant qu’on lui ait préféré ce dernier comme 

conséquénce de cette sorte de méprise. Car il est vrai que si l’on compare symbole et signe en se 

plaçant dans le cadre d’un système de signes, le symbole est envisagé peu efficace, on l’a vu, par 

l’incertitude même qui persiste sur sa propriété à se montrer comme un signe, et il en est de même 

lorsqu’on le considère par rapport au signe sans se limiter au signe purement linguistique. C’est 

pourquoi l’attitude de la communauté envers les symboles est aussi divergente: le symbole semble à la 

survivance d’un ancien type de signe à présent inefficace. 

Le signe linguistique possède en outre un grand atou sur le symbole: son immense divergence. 

On peut utiliser un même mot dans la conversation ou dans un texte littéraire; un geste, un regard, une 

mimique peuvent n’être que les éléments insignifiants d’un échange entre deux personnes au 

quotidien, ou bien jouer un rôle primordial pendant un film ou pendant une pièce de théâtre. Le 

symbole, au contraire, détermine celui qui y a recours à accepter une grande part d’incertitude quand à 

la profondeur du sens qu’il évoque: tel un puits ouvert sur l’inconnu, le symbole utilisé se laisse 

difficilement réduit dans la signification qu’il acquiert; la raison en est simple, c’est qu’on ne doit pas 

expliquer un symbole, il faut l’interpréter: les symboles peuvent donner lieu à un processus 

d’interprétation sans une fin concrète. La disparition qu’on annonce du symbole résulte peut-être 

simplement d’une volonté ou d’une nécessité de posséder le sens que l’on déploie au sein d’une 

société. Ainsi donc, il semble bien que le symbole remplit, au contraire, toujours une même fonction 

différente de celle du signe, bien que ce dernier apparaisse plus utile, efficace et commode, par son 

caractère raisonné et précis, que l’on oppose à l’ambiguïté irréductible du symbole. On a observé que 

le signe peut lui aussi offrir toute la complexité du rapport de l’homme au monde et de son inconscient 

profond. La véritable utilisation singulaire du symbole par rapport aux autres signes se trouve peut-

être dans la réponse de l’hypothèse. Il semble toutefois difficile, de répondre de façon claire, et l’on ne 

peut que formuler plusieurs hypothèses. 

La singularité du symbole reste donc aussi ambiguë que le symbole lui-même; le raisonnement 

qui s’achève a cependant permis d’en montrer la spécificité structurelle, en tant que signe par rapport 

au signe linguistique, mais surtout en tant que le signe en général, instaurant la présence d’un sens 

possible plus qu’un sens manifeste; et ce qu’on voit dans le symbole, c’est justement cette alliance 

entre le surgissement d’une image et l’ambiguïté du sens. 
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ATTENTATS DE BRUXELLES 

 

MOROȘAN Raluca-Vasilica, doctorand, 

Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, România 

 

Abstract: The purpose and the relevance of this paper are to reveal the impact that the 

discursive spaces (espaces discursifs) can have for the prototypical narrative structure. The way a 

discourse is organized at all levels is important to analyze in order to identify the possible conflict 

structures and their source.  In order to achieve our purpose, we are going to present a model of 

analysis of six texts segments belonging to the same discursive type: the narrative but of a different 

textual genre: written narrative versus oral narrative. Regarding the narrative structure we are going 

to follow Jean Michel Adam (French linguist) theory of a prototypical narrative structure and for the 

discursive spaces we are going to follow Liana Pop’s theory in order to identify the source of the 

generic differences. The analyzed texts have as main theme: the Brussels attacks. 

 

But, méthodologie, corpus 

Le présent article se propose de soumettre à l’observation des récits écrits et oraux pour voir, à 

travers une analyse séquentielle, la source des différences  génériques. Nous prendrons comme pont de 

référence dans l’explication des différences de structure: la théorie des séquences prototypiques de 

Jean Michel Adam, la théorie des espaces discursifs (opérations) de Liana Pop. 

Comme nous utiliserons les notions : structure narrative, espace discursif, journalisme narratif,  

Récit journalistique, interview- témoignage, nous donnons ici leur définitions pour mieux comprendre 

la direction que cet étude suivra.  

Séquence narrative - une structure en cinq étapes : situation initiale, complication, action, 

résolution et situation finale. Un texte doit réunir six constituants pour que nous puissions l’identifier 

comme récit : la succession d’événements, l’unité thématique- au moins un personnage, des prédicats 

transformés, l’unité de l’action, la causalité narrative d’une mise en intrigue et une évaluation finale 

(la morale). Il n’existe pas de texte entièrement formé d’un seul type de séquence. 
1
 

L’espace discursif est défini par Liana Pop comme : « lieu d’activation d’un type d’information 

sur la pluralité d’informations qui se manifeste dans le discours et qui est constitutive de ce qu’on 

appelle hétérogénéité discursives. »
2
 

Les catégories d’espaces pris en considération sont : 

Id     espace interdiscursif                           opérations de reprise discursive (citations) - 

polyphonie 

Md   espace métadiscursif                           opérations méta (reformulations, explications, 

MSC, MIL, ponctuants, attracteurs) 

Ip     espace interpersonnel                         opérations d’appel à l’interlocuteur (appels, 

excuses, régulateurs, RAD, déictiques) 

s       espace subjectif                                   opérations subjectives (évaluations, modalisations, 

déictiques) 

D      espace référence  au « monde »         opérations descriptives (description, narration)  

pp espace présuppositionnel                        opérations sur le savoir partagé (thématisassions, 

cadrages, retours, rappels...) 

Pd    espace paradiscursif                             opérations de formulations (ratés, faux-départs, 

mise en forme, MIL) 

Pro espace prosodique                              expressions suprasegmentale (marques intonatives, 

pauses, signes de ponctuation...) 

Is     espace intersémiotique                       non verbal (gestuel, mimique, iconique etc.) 

                                                           
1 ADAM, Jean-Michel, 1992,  Textes : types et prototypes, Paris, Nathan, page 49 
2 POP, Liana, 2000,Espaces discursifs. Pour une représentation des hétérogénéités discursives, Éditions Peeters, Louvain- Paris, page 1 
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Le journalisme narratif est défini dans un article de Vanoost et complété par Pélissier et Eyriès 

comme : « … un modèle journalistique particulier, produisant « des récits hybrides aux frontières du 

journalisme et de la littérature. Il se manifeste aujourd’hui dans la sphère journalistique 

francophone …»
1
 Et le journalisme narratif a comme but : « … de faire dialoguer la voix individuelle 

et la voix narrative. Il  se construit entre la nécessaire précision factuelle et l’exigence scripturale du 

récit. …» 
2
 

Récit journalistique : « Le récit, dans le journalisme narratif, constitue une mise en ordre et en 

mots fondamentale des fragments du réel qui ont été recueillis sur le terrain » 
3
 

Interview – témoignage : « … démarche d'investigation qui a pour but d'obtenir des 

informations originales, inédites, de la part d'une personne qui consent à ce que ses propos soient 

rapportés au grand public. Comme l'enquête, l'interview prend sa source dans les questions qu'un 

journaliste ou le public se pose sur un problème. Mais ici ces questions mènent à une personne qui 

détient des réponses ou dont l'opinion intéresse le public.. » 
4
 Témoignage –« déclaration qui confirme 

la véracité de ce que l'on a vu, entendu, perçu, vécu » 
5
  

Comme l’observation du corpus veut détacher les configurations prototypiques en termes 

d’espaces discursifs pour la séquence narrative, nous proposons six textes de l’oral et de l’écrit, de 

trois langues romanes : français, portugais et roumain : pour l’écrit nous avons choisi des récits 

journalistiques, et pour l’oral, des interviews-témoignages ayant trait aux attentats de Brussels.  

La démarche à suivre contient des analyses de six textes, de trois langues romanes - français, 

portugais et roumain appartenant à un même type discursif (narratif), mais à des registres différents – 

écrit et oral et à des genres textuels différents (le texte narratif écrit = récit journalistique vs discours 

narratif oral – interview-témoignage). La question que nous nous posons : s’agit-il vraiment d’un 

« récit » au sens défini par Adam (1992) ? 

L’analyse se propose de voir si les textes analysés suivent la structure prototypique de la 

séquence narrative et de montrer la pertinence des opérations discursives pour l’explication des 

configurations narratives génériques ; 

Afin de mieux suivre et rendre visibles ce type de structuration, nous avons balisé les deux 

textes par différents éléments, considérés pertinents pour notre analyse: les temps verbaux des verbes 

d’événement: Présent : privește, SE SABE, je me retrouve, etc. ; Passé composé/ passé simple 

(preterito perfeito): ont frappé, a vorbit, foram etc.; Imparfait : je sentais, Eu estava, păreau, etc. et les 

marqueurs temporels : En l'espace de trois heures, à un moment donné, etc. 

 

L’ANALYSE   

I.Écrit – « récit » journalistique 

I.1. Français 

« Les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles
1
 dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans 

la province du Brabant flamand, en Belgique,
2
 ont désigné une série de trois attentats-suicide à la 

bombe
1
 : deux à l'aéroport de Bruxelles à Zaventem et le troisième à Bruxelles, dans 

une rame du métro qui roulait dans un tunnel
3
 proche de la station Maelbeek, dans le quartier 

européen.
4
 Le bilan définitif a fait état de 32 morts (hors kamikazes) et 340 blessés

5
.Ces attentats,

 6
 

revendiqués par l'organisation terroriste État islamique,
7
 sont considérés les plus meurtriers commis 

jusqu'alors en Belgique.
6
 »

6
 

Programme discursif  

Résumé : attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles
1
 désignent une série de trois attentats-suicide à 

la bombe 

Suite d’actions (énumération) :  deux à l'aéroport de Bruxelles à Zaventem et le troisième 

à Bruxelles, dans une rame du métro roulant dans un tunnel
3 
// Le bilan définitif fait état de 32 morts  

// Ces attentats,
6
 sont les plus meurtriers commis jusqu'alors en Belgique. 

                                                           
1 Vanoost, M., 2013, « Journalisme narratif : proposition de définition, entre narratologie et éthique », Les Cahiers du Journalisme 25, page 145 
2 Pélissier, N. et Alexandre Eyriès, 2014, « Fictions du réel : le journalisme narratif », Cahiers de Narratologie , consulté le 25 avril 2016, 

page 5 
3 Idem 4 
4 http://clemidijon.info/WordPress3/wp-content/uploads/2008/12/les-genres-journalistiques-2008.pdf  
5 TLF, consulté le 28 avril 2016 
6 lefigaro.fr, « Attentats à Bruxelles : le bilan des victimes revu une nouvelle fois » [archive], sur Le Figaro (consulté le 28 mars 2016) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Brabant_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat-suicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaventem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rame_(chemin_de_fer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maelbeek_(m%C3%A9tro_de_Bruxelles)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamikaze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_islamiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_(organisation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat-suicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaventem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rame_(chemin_de_fer)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://clemidijon.info/WordPress3/wp-content/uploads/2008/12/les-genres-journalistiques-2008.pdf
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/28/97001-20160328FILWWW00039-attentats-a-bruxelles-le-bilan-des-victimes-revu-une-nouvelle-fois.php
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fflash-actu%2F2016%2F03%2F28%2F97001-20160328FILWWW00039-attentats-a-bruxelles-le-bilan-des-victimes-revu-une-nouvelle-fois.php


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

572 

 

Md  2 3 4 5  7 

s      6  

D 1  3  5 6  

pp    4   7 

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur et 

« morale » absents. Espace dominant : descriptif (D). On peut conclure à une configuration de 

DESCRIPTION D’ACTION 
 

I.2. Portugais 

« Dois atentados terroristas abalaram o coração de Bruxelas
1
 na manhã desta terça-feira,

2
 

provocando pelo menos 31 mortos e 250 feridos.
3
 Um rasto de sangue na capital belga que trouxe à 

memória os ataques de novembro em Paris
4
 e que voltaram a deixar a Europa em estado de alerta 

perante a ameaça terrorista.
5 

O Estado Islâmico reclamou os ataques,
6
 que ocorreram primeiro no aeroporto internacional 

de Zaventem e depois numa estação de metro,
7
 prometendo mais "dias negros" como o que aconteceu 

nesta terça-feira em Bruxelas.
8
 » 

1
 

Programme discursif  

Résumé :  Dois atentados terroristas abalaram o coração de Bruxelas 

Suite d’actions (énumération) : Dois atentados terroristas abalaram o coração de Bruxelas// O 

Estado Islâmico reclamou os ataques,
6
 que ocorreram primeiro no aeroporto internacional de 

Zaventem e depois numa estação de metro 

Md    4  6 7  

s    4 5   8 

D 1  3 4 5 6 7 8 

pp  2  4     

 

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur et 

« morale » absents. Espace dominant : descriptif (D). On peut conclure à une configuration de 

DESCRIPTION D’ACTION 

 

I.3. Roumain 

« La patru luni de la atentatele de la Paris,
1
 Occidentul este îngenuncheat de noi atacuri 

teroriste.
2
 Trei atentate s-au produs astăzi în Bruxelles.

3
 Iar bilanţul este terifiant - 32 de morţi şi 

peste 230 de răniţi.
4
 Două dintre atacuri au avut loc pe cel mai mare aeroport al Belgiei, al treilea 

într-o garnitură de metrou în plin centrul Bruxellesului.
5
 Bruxelles-ul a fost zguduit de prima explozie 

dis-de-dimineaţă.
6
 Era 9, ora României,

7
 când o deflagraţie puternică s-a produs într-un terminal al 

aeroportului Zaventem.
8
 Îngroziţi, pasagerii au fugit în toate direcţiile să își caute scăparea,

9
 în timp 

ce din clădire ieşea fum negru.
10

 O parte din plafon a căzut peste cei din interior, iar resturi din 

aerogară au zburat la zeci de metri distanţă.
11

 » 
2
 

Programme discursif  

Résumé :  Trei atentate s-au produs astăzi în Bruxelles 

Suite d’actions (énumération) : Trei atentate s-au produs astăzi în Bruxelles // Bruxelles-ul a 

fost zguduit de prima explozie.
6
// o deflagraţie puternică s-a produs într-un terminal al aeroportului.// 

pasagerii au fugit în toate direcţiile// O parte din plafon a căzut peste cei din interior.  

                                                           
1 http://www.tvi24.iol.pt/internacional/22-03-2016/duas-explosoes-num-aeroporto-de-bruxelas  
2 http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Atentatele+de+la+Bruxelles+Filmul+evenimentelor  

http://www.tvi24.iol.pt/internacional/22-03-2016/duas-explosoes-num-aeroporto-de-bruxelas


Conferința științifică internațională „Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European   
al Cercetării și Educației”, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, 7 iunie 2016, Volumul II 

 

573 

 

Md 1   4 5 6      

s    4     9   

D  2 3 4 5 6  8 9 10 11 

pp 1      7     

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur et 

« morale » absents. Espace dominant : descriptif (D). On peut conclure à une configuration de 

DESCRIPTION D’ACTION 
 Sur les 3 textes écrits : constat général : il ne s’agit pas d’un récit au sens prototypique du 

terme, mais au sens courant du terme « récit ». Ces « récits » ont la configuration de DESCRIPTIONS 

D’ACTIONS (cf. Adam 1992) 

II. Oral–interviews-témoignages 

II.1. Français 

« En une fraction de seconde,
1
 tout est devenu subitement clair,

2
 puis tout noir (…)

3
 il y a eu 

comme un calme terrible, irréel(…)
4
 j’ai pris le souffle, 

5
ce «blast» qui m’a percuté 

6
 je ne savais pas 

respirer
7
  mais j’avais, (…) heureusement, toute ma tête

8
 (…) j’ai vu, devant moi,

9
 mes deux voisines 

en vis-à-vis,
10

 deux dames d’une trentaine d’années,
11

 qui sont sorties par la fenêtre
12

 et sont 

remontées sur le quai opposé
13

(…) j’avais enlevé ma casquette juste avant l’explosion,
14

 j’étais brûlé 

au deuxième degré au crâne
15

 (…) je saignais un peu du visage
16

 (…) mes tympans étaient atteints 
17

(…) mais j’avais tous mes morceaux
18

 … j’étais entier.
19

 » 
1
 

Programme discursif  

Orientation / Situation initiale : j’ai pris le souffle 

Complication/Déclencheur – mise en intrigue : qui m’a percuté je ne savais pas respirer 

Actions : (…) j’ai vu, //mes deux voisines en vis-à-vis// qui sont sorties par la fenêtre et sont 

remontées sur le quai opposé// j’étais brûlé// je saignais // j’avais tous mes morceaux  

Résolution/Situation finale : j’étais entier// tout est devenu subitement clair 

Md 1  3       10 11        19 

Ip                    

s  2  4  6  8   11   14 15   18 19 

D  2 3 4 5 6 7  9   12 13  15 16 17   

Pp              14    18 19 

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur, 

relation cause-effet présents. Espace dominant : descriptif (D), mais l’espace subjectif (s) va de pair 

avec l’espace D = récit à la première personne. On conclut facilement à une configuration de RECIT 

ORAL (TEMOIGNAGE). 
 

II.2. Portugais 

« Estava no metro entre as estações de Arts-Loi e Maelbeek,
1
 que era uma estação antes 

daquela onde aparentemente houve uma explosão
2
 (...) sentimos uma pequena rajada de vento

3
 e 

ouvimos alguns sons,
4
 que aparentemente eram explosões 

5
(...) o metro parou imediatamente,

6
 a 

energia foi desligada,
7
 o motor foi desligado(...) 

8 
e depois ouvimos um comunicado no 

intercomunicador
9
 a dizer que houve obstruções na linha

10
 e que estavam a trabalhar para resolver os 

problemas
11

 (...) dois ou três minutos depois, chegou alguém da frente do metro 
12 

— eu estava na 

última carruagem
13

 –, abriram a porta,14 tiraram a escada
15

 e fizeram-nos sair pelas traseiras do 

metro.
16

 Caminhámos pela linha até à estação Arts-Loi
17

 e depois subimos para a rua e evacuámos
18

. »
2
 

                                                           
1 http://www.lesoir.be/1189524/article/actualite/belgique/2016-04-22/22-mars-2016-70-temoins-racontent-attentats-bruxelles-pour-

comprendre  
2 http://observador.pt/2016/03/22/os-relatos-videos-das-testemunhas-dos-atentados/ 

https://www.google.pt/search?q=brussels+metro&espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMlLHDr9TLAhVD1RQKHf3WDtQQ_AUIBigB#imgdii=SqYmxEffzGDm3M%3A%3BSqYmxEffzGDm3M%3A%3BtoLRz79C1dcM2M%3A&imgrc=SqYmxEffzGDm3M%3A
http://www.lesoir.be/1189524/article/actualite/belgique/2016-04-22/22-mars-2016-70-temoins-racontent-attentats-bruxelles-pour-comprendre
http://www.lesoir.be/1189524/article/actualite/belgique/2016-04-22/22-mars-2016-70-temoins-racontent-attentats-bruxelles-pour-comprendre
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Programme discursif  

Orientation / Situation initiale : Estava no metro entre as estações de Arts-Loi e Maelbeek  

Complication/Déclencheur – mise en intrigue : sentimos uma pequena rajada de vento 

Actions : o metro parou imediatamente,// a energia foi desligada, // o motor foi desligado(...) // 

e depois ouvimos um comunicado // chegou alguém // abriram a porta, tiraram a escada e fizeram-nos 

sair pelas traseiras do metro 

Résolution/Situation finale : Caminhámos pela linha//e depois subimos para a rua e evacuámos. 

Md 1 2        10 11  13    17  

s   3                

D 1  3 4  6 7 8 9   12  14 15 16 17 18 

Pp  2   5   8           

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur, 

relation cause-effet présents. Espace dominant : descriptif (D), mais l’espace subjectif (s) va de pair 

avec l’espace D = récit à la première personne. On conclut facilement à une configuration de RECIT 

ORAL (TEMOIGNAGE). 

 

II.3. Roumain 

« ...am simțit o rafală de aer în spate 
1
(...) apoi mi-au asurzit urechile de la un zgomot 

puternic.
2
 (...) imediat, metroul în care mă aflam a fost oprit 

3 
și a fost făcut un anunț prin care eram 

informați că a apărut o problema pe linia de metrou și că încearcă să o rezolve.
4
 (...)asta a durat cam 

3-4 minute,
5
 timp în care pasagerii au început să se ingrijoreze, 

6 
(...) mai ales ca toți citisem despre 

atacul de la aeroport
7
 (...) în câteva minute, cineva de la compania de transport a venit din spate in 

față
8
 și a început să evacueze pe toată lumea

9
(...)atunci, mi-am dat seama că este vorba despre o altă 

bombă.
10

 (...)în timp ce eram evacuați prin tunel, se vedea fum, 
11

era clar că este vorba despre ceva 

serios
12

. » 

Programme discursif  

Orientation / Situation initiale : am simțit o rafală de aer în spate 

Complication/Déclencheur – mise en intrigue : metroul în care mă aflam a fost oprit 

Actions : a fost făcut un anunț// pasagerii au început să se ingrijoreze// cineva de la compania 

de transport a venit din spate in față și a început să evacueze pe toată lumea// 

Résolution/Situation finale : în timp ce eram evacuați prin tunel, se vedea fum 

Md   3 4  6  7     

s  2    6    10  12 

D 1 2 3 4    8 9  11  

Pp     5        

 Constat sur le suivi de la séquence narrative prototypique : situation initiale, déclencheur, 

relation cause-effet, dénouement présents. Espace dominant : descriptif (D), mais l’espace subjectif (s) 

va de pair avec l’espace D = récit à la première personne. On conclut facilement à une configuration 

de RECIT ORAL (TEMOIGNAGE). Éclatement du « fil narratif » en plusieurs espaces (commentaires, 

précisions, reformulations). 

 

Conclusions :  

Concernant les trois textes de l’écrit, ils ne sont pas des récits proprement-dits, mais des 

descriptions d’actions parce qu’ils ne sont pas soumis au critère de la mise en intrigue : le journaliste 

énumère une succession (cf. Adam 1992 :55) . Pour l’analyse en termes d’espaces discursifs, les textes 

indiquent, d’une côté, le type d’opération dominant: descriptif du monde(D), d’événements, et ne 

présente pas de conflits de structuration. Peu d’autres espaces occupés sont : le méta- et interdiscursif 

https://www.google.pt/search?q=brussels+metro&espv=2&biw=1366&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMlLHDr9TLAhVD1RQKHf3WDtQQ_AUIBigB#imgdii=SqYmxEffzGDm3M%3A%3BSqYmxEffzGDm3M%3A%3BtoLRz79C1dcM2M%3A&imgrc=SqYmxEffzGDm3M%3A
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(Md/Id) pour les discours rapportés, (pp) pour les retours/explications d’arrière-plan, le subjectif (s) 

pour des évaluations.  

Relatif aux temps verbaux, nous avons observé que le temps dominant dans le cas du français et 

du roumain est le passé composé tandis que le portugais utilise le passé simple (preterito perfeito) : 

tous sont en principe des temps forts du récit évoquant des faits ponctuels, achevés. 

En ce qui concerne les textes oraux le schéma narratif de s’avère plus difficile à gérer: en grisé 

dans les tableaux - les événements du récit (espace descriptif D) mais d’autres espaces sont très 

présents (opérations complexes de production du discours en direct : faux départs, reformulations, 

informations parenthétiques, digressives, considérées nécessaires pour la création du discours. Comme 

il s’agit d’un récit à la première personne, l’espace subjectif (s) est largement occupé, particularité 

explicable pour l’oral à cause de l’implication du sujet parlant dans la suite des événements. 

Pour l’ensemble, nous pouvons conclure que : les textes écrits ne sont pas des « récits » 

proprement-dit, mais des descriptions d’actions et que les textes oraux montrent que leur dominante 

descriptive est accompagnée du subjectif dans les interviews-témoignages, et que le prototype narratif 

semble nécessiter, par la complexité d’opérations non homogènes, parfois plus d’effort de gestion que 

l’écrit. 
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PARTICULARITÉS LINGUISTIQUES ET CULTURELLES IMPREGNÉES DANS LE 

MESSAGE PUBLICITAIRE ROUMAIN ET FRANÇAIS 

 

                                 MACARIA Iulia, doctorand, 

  Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România 

 

Limba franceză perfecţionează şi nobilitează limba română: cugetului îi dă un zbor uşor, elegant şi 

îndrăzneţ » 

I. Şterca-Suluţiu, O lacrimă fierbinte, Vol. II, 1878
1
. 

 

Abstract: The aim of this study is to analyse from both linguistic and cultural points of view the 

French influence on the Romanian culture. Especially during Interwar period, Romania manifested 

his desire to follow the French model, seen as one of culture and elegance. In our study we will 

analyse the manner in which this influence is present in the advertisements of that period.  The 

language used on the posters was Romanian, but you could also observe French words or linguistic 

constructions on Romanian advertisements due to cultural influence and relations established between 

France and Romania from that period.  The language of slogans was not properly translated, French 

                                                           
1 Andrei Radu,  (1982), Cultura franceză la Românii din Transilvania până la Unire, Éd. Dacia, Cluj-Napoca, p. 11. 
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influence being obvious, for example: “Feriţi-vă de imitaţiuni”. Even the name of the capital 

Bucharest was called by travelers “small Paris” because the monuments and the manner they were 

constructed remind them French capital. 

 

En ce qui suit, nous présentons une liste avec les principaux termes et leurs acceptions : 

Slogan – « Phrase courte et facilement mémorisable, utilisée de façon répétitive pour 

développer la notoriété d’une marque ou d’une entreprise et faciliter l’attribution des actions de 

communication ».
1
 

Affiche – « Imprimé de grand format, généralement sur papier, destiné à être apposé par collage 

sur les murs, palissades ou supports adaptés sur les voies et dans les lieux publics. […] L'affiche 

permet une expression visuelle très forte des messages publicitaires ».
2
 

L’entre-deux-guerres – « Période qui s’étend entre les deux grandes guerres mondiales, de 1919 

à 1939 »
3
 ou « une période de mutations, de transition ». 

Publicité –« Messages pour la promotion des produits, marques ou entreprises, insérés à titre 

onéreux dans les médias tels que : presse, télévision, affichage, radio, Internet et cinéma, et dont la 

présentation se démarque du contenu rédactionnel de ces médias »
4
.  

Francophonie –« La francophonie signifie ensemble des pays qui ont en commun l'usage, total 

ou partiel, de la langue française »
1
 

Le discours publicitaire 

En ce qui concerne le discours publicitaire, il faut mentionner qu’il a évolué avec le temps. Il 

reflète la culture, la manière de penser et le développement de chaque pays. La culture française 

éveille les émotions et les sentiments des gens. Cela influence le discours publicitaire qui est plus 

métaphorique et qui fait appel au psychique des gens. La culture française est caractérisée par 

« l’intellectualité » et vue par les roumains comme un exemple de culture et d’élégance. Ce qui est 

spécifique au discours publicitaire français, c’est le grand nombre d’expressions figées utilisées. Les 

français ont choisi depuis longtemps de mettre de formules concises et figées dans la construction 

linguistique de messages publicitaires pour les faire plus persuasifs. 

 Dans le discours de la publicité roumaine de l’entre-deux-guerres, on observe la même chose, 

dans les réclames étaient prédominants les adjectifs au superlatif. Si on fait une comparaison entre les 

discours français et roumain, d’une part, et l’américain, d’autre part, la conclusion qu’on peut tirer est 

que les Américains n’utilisaient pas les mêmes méthodes pour faire de la publicité. Ils étant en faveur 

de la publicité plus directe. Les légendes affirment que la langue française s’est faite remarquée en 

Roumanie quand les membres de l’église ont commencé à établir des liens avec ceux de France. Il faut 

ajouter aussi que les ordres des chevaliers ont influencé l’intégration de la langue française dans la 

culture roumaine. De même, un rôle important pour diffuser la langue française en Roumanie 

appartient à l’école. Par l’ouverture des écoles où on pouvait étudier aussi cette langue, les roumains 

ont mis les bases pour développer et intégrer une nouvelle langue et culture.  

Les relations entre la France et la Roumanie 

L’entre-deux-guerres se caractérise, de point de vue culturel, par un mélange entre les cultures 

roumaine et française. Pendant cette période on observe la tendance de la Roumanie d’adopter un 

mode de vie plus modern, orienté vers la culture française. C’est la période dont un grand nombre de 

jeunes sont partis pour suivre leurs études dans les prestigieuses Universités de France. Les  

bibliothèques étaient plus équipées avec des notables sources de références françaises. La France a eu 

un grand apport au développement culturel et intellectuel de la Roumanie. Elle a donné une 

intellectualité plus libre et bien préparée et, aussi, la France a constitué le refuge pour les intellectuels 

partis de Roumanie pour des raisons politiques. 

Les messages publicitaires roumains et l’influence française 

La publicité de l’entre-deux-guerres n’était pas seulement un moyen d’information, mais surtout 

celle-ci a changé la vie des gens. La réclame, établissait le lien entre les créateurs de la publicité et le 

public large. Dans le temps, la réclame établissait avec le consommateur  des relations qui, plus tard, 

                                                           
1 Dictionnaire Publicitor, http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-slogan, consulté 14.08.2015.  
2 Josef Muller-Brockmann, Histoire de l’affiche, Paris, Éd. Phaidon, 2004, p. 11. 
3 Dictionnaire Larousse, version électronique, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/entre-deux-guerres/30026, consulté 16.08.2015. 
4 Dictionnaire Publicitor, http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-publicite, consulté 15.05.2016 

http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-slogan
http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-publicite
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sont avérées utiles. Ainsi, les consommateurs ne devaient plus se poser de questions sur le mode 

d’emploi d’un certain produit. Les personnages de réclames avaient  le rôle de communiquer avec les 

gens, de leur offrir des informations sur les produits et aussi les informer sur la qualité du produit 

qu’ils veulent acheter. La publicité s’adressait surtout aux gens « qui aiment l’art et le beau ».
2
 On doit 

ajouter que l’influence des pays développés est aussi présente. Cela s’explique par la venue des jeunes 

qui ont étudié à l’étranger et qui sont venus en Roumanie avec une autre vision concernant l’art, la 

culture et la beauté. 

L’influence de la France dans les réclames roumaines (Analyse du corpus) 

Dans ce corpus de réclames roumaines de l’entre-deux-guerres notre but est d’analyser et 

d’observer les structures linguistiques françaises gardées dans la langue roumaine et la manière dont 

les publicitaires roumains les utilisaient. 

 

  

1920 

1. Doamnelor! Adevărata eleganţă o obţineţi prin întrebuinţarea renumitelor produse Eau de 

Cologne şi parfum Perle de Paris Lady » 

 

« Mesdames! La vraie élégance vous l’obtenez par l’utilisation des fameux produits Eau de 

Cologne et Parfum Lady, Perle de Paris (trad. propre) » 

La réclame est divisée en deux sections. La première commence par une marque d’adresse 

directe « Mesdames » à un groupe cible, les femmes, futures clientes. Le nom « Mesdames » utilisé 

signifie, dans ce cas, attention, respect pour les clientes. Le signe d’exclamation après le mot 

« Mesdames » a le but d’attirer l’attention des femmes, stratégie de persuasion
1
. L’image qui 

accompagne la réclame donne aussi un référent descriptif à cette forme d’adresse, par l’mage avec 

laquelle  les clientes peuvent s’identifier. L’image caractérise la femme élégante et riche de l’entre-

deux-guerres qui suit le  nouveau code vestimentaire parisien.  

L’utilisation des adjectifs évaluatifs « vraie » et « fameux » ont le but d’influencer la décision 

du client. Ils sont en concordance avec l’image de la réclame- la « vraie élégance » représentée par 

l’image de la femme. 

Dans la deuxième section de la réclame, l’auteur offre des raisons pour acheter le produit
1
. Il 

n’en donne pas beaucoup parce qu’il considère que les termes empruntés de la langue française « eau 

de Cologne » et anglaise « Lady » implique beaucoup de connotations pour les clientes. Dans ce cas, 

on associe la « vraie élégance » à la capitale française. Le publicitaires ont utilisé deux termes 

empruntés de la langue française « eau de Cologne » et  d’anglais « Lady ». Ils n’ont pas traduit les 

termes parce qu’ils considéraient plus chique de les utiliser de la langue source. Le nom « Eau » 

emprunt savant du latin « aqua » et « Lady » -mot qui provient du terme de l’anglais ancien « lafdi » et 

« lavede » qui signifiait la femme du « lord » donnent plus de notoriété à la réclame. 
2
 

                                                           
1 Diana Costandache, Moda în Bucureştiul Interbelic în comparaţie cu moda de astăzi http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/03/moda-in-

bucurestiul-din-perioada-interbelica-in-comparatie-cu-moda-de-azi , consulté 26.01.2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/03/moda-in-bucurestiul-din-perioada-interbelica-in-comparatie-cu-moda-de-azi
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/03/moda-in-bucurestiul-din-perioada-interbelica-in-comparatie-cu-moda-de-azi
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  2. 1919  

« Pentru Dvs. Doamnă rougeurile Aplon terrible. Mandarin, Électrique, vermeil, foncé, 

cyclamen » « Pour vous, Madame les rouges Apolon terrible. Mandarin, électrique, vermeil, foncé, 

cyclamen » (traduction propre) 

 

La deuxième réclame est pour le rouge « Apolon » appréciée pendant l’entre-deux-guerres. Le 

titre est implicite et demande aux interprétations. Les majuscules contenues expriment la considération 

pour les dames, potentielles clientes. Dans l’image est représenté le modèle de la femme soignée et 

contente par le produit. La plupart des termes sont des emprunts français qui n’ont pas été traduits : 

« terrible, mandarin, électrique, vermeil, foncé, cyclamen ».  Seulement au terme « rougeurile »  on a 

ajouté le suffixe roumain «- urile ». Le terme rouge est un emprunt savant parce qu’il vient du latin 

« rubeus »
1
 

  3. 1919  

« Săpunul Olivert este săpunul ideal pentru igiena şi îngrijirea pielei. Fabricaţiunea Legrain » 

« Le savon Olivert est le savon idéal pour l’hygiène et le soin de la peau. La fabrication Legrain » 

(trad. propre) 

 

Dans ce cas, le publicitaire met l’accent sur l’image, l’enfant qui réclame le produit est le 

prototype d’homme propre. Le produit est importé de France, le publicitaire n’offre pas trop 

d’arguments pour l’acheter parce que la compagnie « Legrain », nom écrit en gros titre, représente 

l’exemple de la qualité. Le publicitaire présente les avantages du produit utilisant l’adjectif évaluatif 

« ideal ».  Même dans ce cas, on remarque le terme emprunté de français « fabricaţiunea » qui vient du 

mot français « fabrication », d’origine latine « fabricatio ». Le titre de la réclame est inférentiel et 

demande le décodage de la part du consommateur. Le message publicitaire est conçu de manière à 

créer des interprétations parce que le publicitaire présente le produit mais n’offre pas des arguments et 

des raisons d’achat. Pour présenter les qualités du produit, le publicitaire n’utilise qu’un seul adjectif 

évaluatif « idéal » qui implique beaucoup des interprétations de la part des clients.  

Conclusions 

                                                           
2Dictionnaire Larousse, (2012), Éd. Larousse, Paris, p.1236 
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Cette étude démontre que la langue française a eu un rôle décisif pour le développement et le 

parcours culturel de la Roumanie, surtout pendant l’entre-deux-guerres. Cette influence est bien 

évidente dans la structure linguistique de la réclame. La présence de la longue française donnait plus 

de notoriété et d’originalité au produit. De même, on observe que beaucoup d’entre techniques de 

composition utilisées sont aussi présentes dans les publicités contemporaines. 
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