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SECŢIUNEA I. LIMBI ȘI LITERATURI 
 

THE SECRET OF THE NOVEL AFTER HENRY JAMES 

 

SECRETUL ROMANULUI DUPĂ HENRY JAMES 

 

Liliana COLODEEVA, dr., lector univ., 

Departamentul Limbi si Literaturi 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 
 

Abstract. Henry James’s literary and critical essays explain his concerns about the future 

of the novel form and his reflections on its status. This paper highlights the important ideas 

introduced by Henry James in the theoretical part of his work as the roles and the images of the 

novelist and the qualitative and quantitative of evaluation of the modern readership. The 

tremendous success and depth of James’s work occur due to his exceptional background and 

arduous labour. Moreover, he was a direct and active participant in both English and American 

cultural, social and literary life. Obviously, James was interested in capturing the reader’s 

attention to the maximum, and attempted to find his personal secret of the novel, which would 

bring him long-lasting success and acknowledgement. The short story The Figure in the Carpet 

embodies James’s concerns discussed in his theory. It also emphasizes two things: firstly, that 

every literary text is a secret; and secondly, that the critics are failing to comprehend the 

writers’ purpose.   

Keywords: the novel, the reader, criticism, the secret of the novel. 
 

Rezumat. Critica și eseurile literare ale lui Henry James explică preocupările autorului 

legate de viitorul romanului englez și de reflecțiile sale asupra statutului romanului. Această 

lucrare evidențiază ideile importante introduse de către Henry James în operele sale teoretice, 

precum rolul și imaginea romancierului, cît și evaluarea calitativă și cantitativă a cititorului 

modern. James a participat direct și activ în viața culturală, socială și literară engleză și 

americană. Evident, fiind scriitor, James a fost interesat să capteze atenția cititorului la maxim 

și a încercat să-și găsească secretul personal al romanului, care i-ar aduce succes și 

recunoaștere de lungă durată. Lucrarea lui James, Desenul din covor, întruchipează preocupările 

lui James discutate în teoria sa, și anume, că fiecare text literar are un plan/structură secretă, o 

esență, și nu în cele din urmă, care este totuși motivul și scopul fiecărui scriitor.  

Cuvinte cheie: roman, cititor, critică, secretul romanului.  
 

The theoretical body of Henry James’s work comprises literary reviews, essays, criticism, 

and prefaces to his novels. Throughout his theoretical material, he followed several goals: to 

theorise the novel writing process, to establish an author-critic relationship, as well as one with 

the reader, and to introduce a set of principles of the art of fiction based on personal and 

individual experience.  

Published in September 1884, ‘The Art of Fiction’ is considered James’s most popular 

and important essay on literary theory and criticism: “‘The Art of Fiction’ is central to James’s 

work, largely because it serves as the moment in which James begins to formulate his theory of 

the novel beyond the more evaluative comments he made in earlier reviews. Here James 

imagines a legitimate theory of the novel, one based on the varieties of conscious experience1 

(Haralson and Kendal 2009: 311).” 

                                                           
1 Haralson, E. and J. Kendal (2009) Critical Companion to Henry James: A Literary Reference to His Life and 

Work. New York: Facts on File 
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As frequently pointed out by scholars, James is the kind of writer intended for an elevated 

reader, which is why his work was not fully appreciated during his lifetime. However, “history 

has elevated Henry James to indisputable pre-eminence in the American canon. […] In the 

second half of the twentieth century […] this attention has multiplied” (Simon 2007: 1)1. The 

tremendous success and depth of James’s work occur due to his exceptional background and 

arduous labour. Moreover, he was a direct and active participant in both English and American 

cultural, social and literary life. As predicted by James himself in 1867, in a letter to T.S. Perry: 

“I feel […] that we young Americans are men of the future” (Veeder and Griffin 1986: 1)2. Even 

after emigration, he does not become indifferent to the phenomenon of American literature and 

culture, and continues tackling this theme in his novels, many of his novels deal with 

inexperienced Americans who attempt to gain the skills, manners and gloss of the Old World.  

James’s literary and critical essays explain his concerns about the future of the novel 

form and his reflections on its status. Besides, because his entire life he was surrounded by 

thinkers, intellectuals and artists, therefore, art and aesthetics are deeply rooted in his 

consciousness.  He selects various artistic images for the authors of fiction. For instance, in ‘The 

Art of Fiction’ he uses the image of a painter to refer to a novelist; in the preface to The Portrait 

of a Lady, on the other hand, the image of an architect. It follows that the literary artist employs 

in creating a novel methods which are similar to those of “the artist who paints a picture” (Edel 

1984a: 50)3. The similarity between these two types of artist lies in personal and individual 

experience and perception of the world. In ‘The Art of Fiction’ Henry James corrects Besant’s 

enunciation that “one must write from experience”, considering it both, “excellent and 

inconclusive” (Edel 1984a: 52). He introduces to Besant’s tip a little amendment: “Try to be one 

of the people on whom nothing is lost!” (Edel 1984a: 53). What James tries perhaps to say is that 

an artist does not just represent life and reality, but transcends the image of one of the millions of 

sequences of life through his consciousness and, owing to his personal and individual experience 

and perception of life, produces the desired image that attempts to compete with life. As 

observed by Haralson and Kendal, “James does not imply that the novel represents life the way a 

photograph captures a single moment in time. Instead, James argues that the novel is more 

analogous to one’s experiences, including one’s impressions of life” (2009: 311). Indeed, what 

James’s novels render looks more of a video sequence of the stream of impressions, emotions, 

thoughts and associations.   

Because of his belief that art is expressive, James is very attentive to the details of life, to 

“the importance of exactness – of truth of detail” (Edel 1984a: 53)4. Along these lines, not only 

form, colour, condition and expression of detail matter, but the core of life as well. Apparently, 

Henry James valued the essence of life, because in his opinion, it is a bottomless supply of ideas, 

impressions, experience and knowledge.   

There is only one classification of the novel that James accepts: interesting and 

uninteresting. It is about liking or not liking a novel, as he points out: “Some people, for 

excellent reasons, don’t like to read about carpenters; others, for reasons even better, don’t like 

to read about courtesans. Many object to Americans. Others won’t look at Italians. Some readers 

don’t like quiet subjects; others don’t like bustling ones. Some enjoy a complete illusion; others 

revel in a complete deception. […] So that it comes back very quickly, as I have said, to the 

liking (57-58).” 

                                                           
1 Simon, L. (2007) The Critical Reception of Henry James: Creating a Master. Rochester: Camden House 
2 Veeder, W. and S.M. Griffin (eds.) (1986) The Art of Criticism: Henry James on the Theory and the Practice of 

Fiction. Chicago: The University of Chicago Press 
3 Edel, L. (ed.) (1984a) Henry James: Literary Criticism: Essays on Literature, American Writers, English Writers. 

New York: The Library of America 
4 Edel, L. (ed.) (1984a) Henry James: Literary Criticism: Essays on Literature, American Writers, English Writers. 

New York: The Library of America 
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If one traces a parallel here with the theory of his brother, William, one can notice that 

the issue of interest is to be found in the chapter on ‘Attention’ in The Principles of Psychology. 

William James ascertains that a person is usually interested in a thing or phenomenon which 

arouses one’s attention, and to do so, the object of interest has to constantly move or change or 

the person loses the interest in it (2008: 417-421)1. Therefore, it can be said that the task of a 

novelist is not just to interest the reader, but to struggle not to lose his attention during reading. 

With reference to the historical value of the novel, James claims that the latter represents 

life itself, hence, is the representation of history as well. He, therefore, blames Trollope for 

depriving the novelist of his honour to narrate, as a historian does, the events that really 

happened (Edel 1984a: 45). Frank Norris, like Henry James, views the novel as an important and 

valuable work of art; he claims that it is the instrument of the novelist as “it expresses modern 

life better than architecture, better than painting, better than poetry, better than music” (Norris: 

1903). Norris also believes that the novel has to be ranked accordingly, as:   

 

It is as necessary to the civilization of the twentieth century as the violin is necessary to 

Kubelik, as the piano is necessary to Paderewski, as the plane is necessary to the 

carpenter, the sledge to the blacksmith, the chisel to the mason. It is an instrument, a tool, 

a weapon, a vehicle. It is that thing which, in the hand of man, makes him civilized and 

no longer savage, because it gives him a power of durable, permanent expression (Norris 

1903). 

 

Henry James considers the novel a “work of art”, a “free and serious branch of literature” 

(Edel 1984a: 48). A work of art is not something trivial, which can be easily changed or 

replaced; every piece of art is something unique and long-lasting and needs time and abilities in 

order to be fully appreciated. Regarding this, James complains about the unselective reading 

public, “the public that subscribes, borrows, lends, picks up – grows and grows each year” (100).  

It seems that in James’s view the readership has to be strikingly different from the 

aforementioned one. The rhetorical question: “How are the generations to face, at all, the 

monstrous multiplications?” shows his concern about the future of both the novel and the 

novelists (103). The augmentation of the published books does not mean to James that the 

content of the novel has become, what he calls, discutable; on the contrary, it is “a thing of small 

ceremony” in his opinion, which causes a “proportionate discredit” of the novel as an artwork 

considering that there have been “discovered so many ways of producing it easily” (103). 

Ultimately, the flood of novels in his view is a threat to “the whole field of letters” (100). The 

same issue is discussed by Scott-James in Modernism and Romance (1908) in his chapter on 

‘The Psychological Novel’:  

 

Millions of English-speaking people read fiction, and thousands are always writing it, 

observing life as the raw material of art, studying technique, and aiming always at 

originality on the one hand and probability on the other. The novel has become the 

natural medium for every kind of self-expression. If anyone has views about society, he 

embodies them in a novel; if he wishes to criticise the Church or the Army, he writes a 

novel; if he wishes to express his confident admiration of human nature, or to pour forth 

vitriolic contempt at its follies, his natural instinct leads him to the production of a novel. 

 

At any rate, James knows the difference between a good novel and a bad one. The good 

novel will survive and illuminate through times. Obviously, the essential message to the young 

                                                           
1 James, W. (2008) The Principles of Psychology. vol. 2. [online] London: Macmillan. available from 

<https://archive.org/details/principlesofpsyc02jameuoft> 
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fiction writers that James tries to render in ‘The Art of Fiction’ is to learn from the best; 

however, perfection of the art of storytelling in his opinion cannot be taught, only perceived 

(Edel 1984a: 51)1.  

In the preface to The Portrait of a Lady, James borrows the image of an architect which 

helps him to represent the process of building the novel. For this reason, the central metaphor for 

the novel The Portrait of a Lady becomes “a spacious house” that surrounds the heroine while 

she stands “there in perfect isolation” (James 1995: 10)2. James admits that he has built his 

‘house’ cautiously, piling “brick upon brick” and cherishing the relation both with his characters 

and the readers (James 1995: 16).  

In The Ambassadors, the novelist is also compared to a gardener, who “sows his seeds at 

the risk of too thick a crop; wherefore yet again, like the gentlemen who audit ledgers, he must 

keep his head at any price” (James 1998: xxxiv)3. The image of the gardener perfectly fits that of 

the garden of life, whose harmony/dissonance and progress/regress is obsessively approached by 

James. The garden (novel) where the gardener (novelist) works the soil (introspects) is actually 

the human consciousness.    

Close to the concept novelist/gardener is the term ‘germ’, which James uses to explain 

the inception of a work of fiction. In many of his prefaces, James reveals the creation of his 

major characters and calls this the ‘germ’ of his ideas. In the preface to The Portrait of a Lady, 

he admits that he borrowed this technique from the Russian novelist, Ivan Turgenev (James 

1995: 5). In such a way, James asserts that his heroine, Isabel Archer, came to his mind first and 

only after that was able to build the plot around her and to watch her “affronting her destiny” 

(James 1995: 10). The same method of originating the novel can be noticed in many other works 

bearing his signature, as for example in The Wings of the Dove: 

 

The idea, reduced to its essence, is that of a young person conscious of a great capacity 

for life, but early stricken and doomed, condemned to die under short respite, while also 

enamoured of the world; aware moreover of the condemnation and passionately desiring 

to ‘put in’ before extinction as many of the finer vibrations as possible, and so achieve, 

however briefly and brokenly, the sense of having lived. […] My young woman would 

herself be the opposition – to the catastrophe announced by the associated Fates, powers 

conspiring to a sinister end and, with their command of means, finally achieving it, yet in 

such straits really to stifle the sacred spark that, obviously, a creature so animated, an 

adversary so subtle, couldn’t but be felt worthy, under whatever weaknesses, of the 

foreground and the limelight. […] Thus the scheme of her situation would, in a 

comprehensive way, see itself constituted; the rest of the interest would be in the number 

and nature of the particulars (James 1998: xxxi)4. 

 

By the same token, in the preface to The American, James envisions the hero and his 

story, imagining an “aristocratic society, of some robust but insidiously beguiled and betrayed, 

some cruelly wronged, compatriot” (James 1934: 22). Accordingly, some questions appear, and 

James wonders: “What would he ‘do’ in that predicament, how would he right himself, or how, 

failing a remedy, would he conduct himself under his wrong? This would be the question 

involved” (James 1934: 22). James seems to virtually empathise with his future characters and as 

a novelist loyal to their images, he then develops the plot that suits the type of personality of his 

heroes:    

                                                           
1 Edel, L. (ed.) (1984a) Henry James: Literary Criticism: Essays on Literature, American Writers, English Writers. 

New York: The Library of America 
2 James, H. (1995) The Portrait of a Lady. Oxford: Oxford University Press 
3 James, H. (1998) The Ambassadors. Oxford: Oxford University Press 
4 James, H. (1998) The Wings of the Dove. Oxford: Oxford University Press 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

8 

 

He would behave in the most interesting manner – it would all depend on that: stricken, 

smarting, sore, he would arrive at his just vindication and then would fail of all 

triumphantly and all vulgarly enjoying it. He would hold his revenge and cherish it and feel 

its sweetness, and then in the very act of forcing it home would sacrifice it in disgust. He 

would let them go, in short, his haughty condemners, even while feeling them, with joy, in 

his power, and he would obey, in so doing, one of the large and easy impulses generally 

characteristic of his type (22). 
 

By imagining all this possible situations and possible aftermaths, Henry James thus 

practices William James’s theory of emotion, which assumes that the human experience of 

emotions and reactions mainly derives from psychological changes as a counteraction to the 

external factors; moreover, his characters seem to follow straightforwardly their individual 

conscious will, “emphasising the role of conscious choice” (Taylor 1996: 11), also promoted by 

William James. On the whole, it can be noticed that Henry James pleads for and tries to create 

such characters who will behave in consonance with their true natures. 

Henry James’s preoccupation with the reader is another idea present in his essays. James 

introduced the confidant (ficelle) character to make it easier for the reader to comprehend the 

major characters in a novel. Furthermore, he attempted to introduce a type of narration which 

represents the working of the human consciousness to make the reader feel the same emotions 

and mental phenomena along with his characters. In short, it seems that, like any other writer, 

James was interested in capturing the reader’s attention to the maximum, and attempted to find his 

personal secret of the novel, which would bring him long-lasting success and acknowledgement.   

The short story The Figure in the Carpet by Henry James was published in London in 

1896. It represents a mysterious literary puzzle that is still longing to be solved more than one 

hundred years after its publication. This problem concerned a lot of critics, and still does, among 

them: Wolfgang Iser, Todorov Tzvetan, Joseph Hillis Miller, Richard Blackmur and Roy 

Chambers (Popova 2002: 49)1. It seems that, according to the above mentioned critics, The 

Figure in the Carpet represents a type of metaliterature, but one fact remains self-evident: the 

main purpose of the author still remains a secret.   

The whole text is James’s message on the theory of the novel carefully concealed in 

every line of the short story. It is centred on a young literary critic obsessed with the discovery of 

the “general meaning” or the purpose of the books of a popular novelist, Hugh Vereker. The 

intricacy of the story sets the high speed of the narration. James compares the core of the novels 

with a Persian carpet: “for him, the thing we were all so blank about was vividly there, […] in 

the primal plan, something like a figure in a Persian carpet” (James 2013)2. In fact, Henry James 

uses a series of metaphors for the writers’ purpose: the figure in the carpet; the little trick, an 

exquisite scheme; the secret; the buried treasure; the loveliest thing in the world; a beauty so 

rare, so great; the general intention; an esoteric message (James 2013). All these metaphors 

intrigue the narrator and, as a result, the reader; they stand for the author’s art of storytelling.    

Persian culture is very old and sage. The Persian carpet represents, therefore, the whole 

oriental nation, with its history, religion, traditions and beliefs. If one takes a look at a Persian 

carpet, one can see that it has a lot of symbols and figures thoroughly arranged in a certain 

design. Every symbol on the carpet has its own meaning and significance (Ahmadi 1997)3. They 

                                                           
1 Popova, Y. (2002) ‘The Figure in the Carpet. Discovery or Re-cognition’ in Semino, E. and Culpeper, J. Cognitive 

Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis, Amsterdam: Benjamins 
2 James, H. (2013) The Figure in the Carpet, [online] available from: <http://www.gutenberg.org/files/645/645-

h/645-h.htm> 
3 Ahmadi, R. (1997). ‘Symbolism in Persian Rugs’ in Manuscripta Orientalia: International Journal for Oriental 

Manuscript Research, 3(1) available from http://www.islamicmanuscripts.info/reference/articles/Ahmadi-1997-MO-

03-1-Symbolism.pdf. 

http://www.islamicmanuscripts.info/reference/articles/Ahmadi-1997-MO-03-1-Symbolism.pdf
http://www.islamicmanuscripts.info/reference/articles/Ahmadi-1997-MO-03-1-Symbolism.pdf
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represent the entire nature and the universe: wealth, power, liberty, faith, protection, rebirth, 

prosperity, paradise, etc. Besides, there is a central figure that is placed in such a way that all the 

design begins from it and it may be considered the most important element. As in a novel, the 

central figure may stand for the central character and all the events and circumstances are chosen 

to better develop and express the character. One can trace the parallel to Jamesian centre of 

consciousness technique which is also in the centre of the novel and everything in it begins and 

ends with it. Moreover, the carpet and the novel render the morals and beliefs of a nation and of 

its author as well; they are the representation of the authors’ experience and imagination, all the 

elements from the carpet/novel being used to signify something and gathered to help 

foregrounding the authorial intention. Leon Edel remarks that Henry James “had sought to be a 

naturalist: he became in the end a symbolist” (1963: 32)1. Symbolism and the empirical approach 

are evident in the literary theory of Henry James and are presented in his essay ‘The Art of 

Fiction’ where he promotes to create fiction being influenced by personal, subjective inner 

experience. In the same manner, Reza Samvat points out that the understanding of the design of 

a Persian carpet and of its essence depends on the human senses and perceptions. The principles 

that are important when looking at the design of a Persian rug presented by Samvat are almost 

identical to those that are needed to understand a novel which reflects the human consciousness: 

 

1. The principle of continuous design. This applies when the observer can step beyond 

his comfort zone and limitation and see the continuity of forms and patterns.  

2. The principle of multiple meaning. Interpretation of the rugs by each individual is 

relative to his perception of his/her world, both inner and outer.  

3. The principle of depth perception. Using more than just five senses to view the 

designs, and incorporating feelings and symbology when observing a design (1998: 

88)2. 

 

Considering a novel through the same framework might lead one to the idea that every 

thought represented in the novel has to be read and understood, and for this the reader has to 

deliberate attentively on every instance of stream of thought. In this way, the creation of the 

continuous chain of thought becomes possible, one that is transmitted from novelist to the reader. 

Moreover, every reader understands the novel in his own way, using his individual abilities of 

perception and sensation. Therefore, to make the reader feel and empathise with the characters of 

the novel can help to ensure this effect. For example, by using long and complex sentences filled 

with sensorial and cognitive verbs the novelist can influence the mental processes of the readers 

and stir their imagination and perception of things. And finally, to increase the effect of one’s 

ability to perceive, the author has to understand that readers comprehend the novel in their 

subjective way and every one of them can interpret or find something interesting for themselves. 

This implies that the novel has to be able to strike the deepest cord of the human soul in order to 

honestly impact addressers.   

Throughout The Figure in the Carpet, James emphasizes two things: firstly, that every 

literary text is a secret; and secondly, that the critics are failing to comprehend the writers’ 

purpose. Although James does not show his general attitude towards critics in his story, he 

explicitly presents it in the essay The Science of Criticism (1891) calling criticism “the practice 

of reviewing – a practice that has nothing in common with the art of criticism” (Edel 1984a: 95-

                                                           
1 Edel, L. (ed.) (1963) Henry James, Pamphlets on American Writers. No 4. Minneapolis: University of Minnesota 

Press. 
2 Samvat, R. (1998) ‘The Persian Carpet’ in Mehregan in Sydney, Proceedings of the Seminar in Persian Studies 

during the Mehregan Persian Cultural Festival Sydney, Australia, ed. Trompf, G. and Honary, M., The University 

of Sidney, [online] available from                 

<http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/SSR/article/viewFile/691/672> 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

10 

 

98). He claims that English critics do not select from the amount of published ad-lib books and 

therefore the criticism that appears is filled with vulgarity, crudity and off-hand review. By 

contrast, French criticism is of a higher value precisely for its selection of the subject. James 

appreciates the type of critic that is able to criticise constructively, the one that is able to pay a 

significant contribution to literature as well, the one that is the “brother” of the novelist, “the real 

helper of the artist, (…) the interpreter” (95-98).  

Apparently, through The Figure in the Carpet James employs the pragmatic and 

empirical approaches that he learned along with his brother, William James, from their father. 

The theory that the whole story of the “secret” is a joke is not relevant, because, taking into 

consideration that Henry James believed in his brother’s theory of pragmatism and radical 

empiricism, he wants his novels to be read, studied, and interpreted. It is the task of a critic to 

look for the “secret” and to find it. It appears that the “secret” can be visible only to the 

“initiated”, those who know what art is and, moreover, know what art is and, by all means, know 

what life is. The “particular thing” is discernible only when it proceeds from a deep and 

intelligent mind, gifted with imagination, wide experience and perception. So, the plain mind is 

deprived of the ability to discover and perceive the “figure in the carpet”. In the same way, 

James’s novels are like puzzles for the critics and readers; they have a central figure/secret from 

where the entire construction of the novel begins and all the events and characters in the novel 

are like the pieces needed for the solution of the puzzle.    

It is worth mentioning that the concept of “organic novel” is not unintentionally 

mentioned in the story. James underlines once again that a novel resembles the “organ of life”. 

According to James, the work of art is filled with the author’s passion, impressions, virtues and 

beliefs, thus, it lives through him/her. 

The “secret” of the novel in James’s view is woven in its “order, form, texture”, thus, 

making the plot more complex and keeping the reader in suspense (James 2013). The suspense is 

also appreciated as important element of the narration by E. M. Forster, in The Aspects of the 

Novel, in his chapter on ‘The Story’. Forster sees the novelist as a “Scheherazade’s husband” and 

insists that he/she has to capture the reader's’ attention, to make the reader wonder about what 

will happen next, because there is nothing more important than the primeval curiosity (1954: 

27)1. Through his short story, The Figure in the Carpet, James clearly shows how to captivate 

readers’ attention and arouse curiosity. Considering that he is a virtuoso in compelling the 

reader’s attention, the intrigue grows, but, unfortunately, not even the denouement of the story 

unveils the secret. Whether the “secret” lies in the author’s style, or in the language used, after 

all, the purpose, “the general intention”, the “treasure” remains buried deep in The Figure in the 

Carpet. 

On the other hand, in his essay ‘The Art of Fiction’ (1884), James mentions that the 

secret of any author is “his manner” of writing and painting the truth of life (Edel 1984a: 50)2.  

The destiny of the novelists seems to trouble Henry James since it is discussed not only in 

The Figure in the Carpet, but in other stories, too, as The Middle Years (1893) and The Death of 

the Lion (1894). On the whole, James insists that a novelist learns throughout life and acquires 

valuable knowledge. On the matter of the novelist’s duty he writes the following: “We work in 

the dark – we do what we can – we give what we have. Our doubt is our passion and our passion 

is our task. The rest is the madness of art” (1996: 354)3. 

To conclude, The Figure in the Carpet presents one of James’s major concerns: the failed 

relationship between the novelist and critics. Moreover, it sets the task for critics and readers to 

                                                           
1 Forster, E. M. (1954) (1927) Aspects of the Novel, New York: Harcourt Brace and World. [online] available from: 

<https://archive.org/details/aspectsofnovel00forsrich> 
2 Edel, L. (ed.) (1984a) Henry James: Literary Criticism: Essays on Literature, American Writers, English Writers. 

New York: The Library of America 
3 Edel, L. (ed.) (1996) Henry James: Complete Stories: 1892 - 1898. New York: The Library of America 
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look for the “secret” of his novels. If one takes the phrase “the figure in the carpet” as a 

metaphor for the Jamesian novel, one can definitely say that all his novels hide a ‘secret figure’ 

which makes the reader deliberate and ponder on the open endings of his novels a very long time 

after finishing reading. Furthermore, it seems that H. James resides to the representation a 

painter, architect or gardener because they all share similar qualities which he, apparently, wants 

to cultivate in a novelist: attention to details, perseverance, patience and imagination. Lastly, 

James’s arguments brought in order to support the idea of the novel’s relation to history and art 

prove that he was really concerned with the ‘future’ and the condition of the novel. 

 

 

 

PATERNAL ABSENTEEISM IN ROSA NOUCHETTE CAREY'S RUE WITH A 

DIFFERENCE 

 

ABSENTEISMUL PATERN ÎN RUE WITH A DIFFERENCE DE ROSA NOUCHETTE 

CAREY 

 

Alina PINTILLII, asistent univ., 

Departamentul Limbi și Literaturi 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

rewola66@yahoo.com 

 

Abstract. During the second half of the nineteenth century, English paternity was mainly 

characterised by absenteeism. The father’s absence from the home was determined by a range of 

factors. The latter also contributed to the emergence of the absent father stereotype in a time 

when the paternal ideal required more involvement with children. Consequently, despite 

idealised expectations, the actual parental experiences of late Victorian middle-class men often 

justified the stereotype of the absent father. The present article makes reference to the socio-

historical, stereotypical and ideal paternal images alluded to above in the analysis of the 

representation of the late Victorian upper-middle-class father in Rosa Nouchette Carey’s Rue 

with a Difference. None of these non-fictional portraits of the late Victorian father is faithfully 

replicated in the construction of the literary father figure, which is uniquely rendered, despite 

the parental absence defining it. Thus, the paper disproves the assumption that nineteenth-

century realist novelists pursued the accurate reproduction of the actual everyday reality in their 

writings. Moreover, by highlighting the ambivalent attitude towards the domestic ideology 

displayed in Rue with a Difference, the article refutes the argument that Rosa Nouchette Carey’s 

novels are committed to the traditional domestic ideal – one of the reasons why they were 

increasingly neglected from the end of the nineteenth-century onwards, and therefore forgotten 

until the last decades of the twentieth century. 

Keywords: father, absence, representation, socio-historical construct, paternal ideal, late 

Victorian upper middle class 

 

Rezumat. Pe parcursul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, paternitatea 

engleză era caracterizată, în principal, de absenteism. Absența tatălui de acasă era determinată 

de o serie de factori. Aceștia din urmă au contribuit și la apariția stereotipului tatălui absent 

într-o perioadă când idealul patern solicita mai multă implicare în viața copiilor. Prin urmare, 

în pofida așteptărilor idealizate, experiențele parentale reale ale bărbaților din clasele de mijloc 

ale erei victoriene târzii deseori justificau stereotipul tatălui absent. Articolul de față face 

referire la cele trei imagini paterne menționate anterior – socio-istorică, stereotipică și ideală – 

în analiza reprezentării tatălui clasei de mijloc superioară de la sfârșitul secolului al XIX-lea 
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din romanul Rue with a Difference de Rosa Nouchette Carey. Nici unul din aceste portrete 

nonficționale ale tatălui aparținând epocii victoriene târzii nu este copiat în construcția figurii 

paterne literare, care este redată în mod unic, în ciuda absenței parentale ce o definește. Astfel, 

se respinge presupunerea că scriitorii realiști din secolul al XIX-lea urmăreau reproducerea 

exactă a realității de zi cu zi în romanele lor. În plus, evidențiind atitudinea ambivalentă față de 

ideologia domestică a operei Rue with a Difference, articolul infirmă argumentul că scrierile 

Rosei Nouchette Carey susțin fără rezerve idealul domestic tradițional – unul din motivele 

pentru care ele au fost neglijate din ce în ce mai mult de la sfârșitul secolului al XIX-lea și de 

aceea uitate până în ultimele decenii ale secolului al XX-lea.  

Cuvinte cheie: tată, absență, reprezentare, imagine socio-istorică, ideal patern, clasa de 

mijloc superioară din epoca victoriană târzie 

 

The novel Rue with a Difference written by Rosa Nouchette Carey revolves around 

female characters that are primarily presented in terms of their non-traditional parent-child 

relationships. However, it also depicts a male character, Marmaduke Nugent, as a parent. Mr. 

Nugent’s paternal image is mainly characterised by absenteeism, which is the major point of 

similarity between the fictional depiction and the typical socio-historical portrait of the late 

Victorian upper-middle-class father. However, the former is not an accurate replication of the 

latter. Unlike many of his real counterparts, Mr. Nugent is not emotionally distant from his child, 

to whom he is also an affectionate, sympathetic and permissive father, though not the complete 

embodiment of the new paternal ideal. Moreover, Mr. Nugent’s father figure is closely related to 

his image as a man, which is endowed with certain features of traditional English manliness, 

having nothing in common with the worldly version of masculinity accepted by most of the 

middle classes since the mid-nineteenth century. Described in this way, the novel’s 

representation of the late Victorian upper-middle-class father advances a unique image, which, 

nonetheless, reinforces the stereotype of the absent father, in spite of diverging from a faithful 

copy of the stereotypical image either. 

Three different stages can be identified in Marmaduke Nugent’s fatherhood. The first is 

the period when Mr. Nugent is ignorant of Madame Mercier’s tyrannical treatment of his 

daughter. After his wife’s death, he leaves Philippa under the care of his mother-in-law, called 

Madame Mercier, who pretends to be very interested in the girl’s upbringing, but who, in fact, 

traumatises her by using a highly restrictive and punitive educational policy, not caring of her 

granddaughter’s well-being at all. Mr. Nugent is, for a long time, unaware of Philippa’s 

mistreatment. Although Madame Mercier’s hypocrisy may be considered among the reasons 

determining Mr. Nugent’s mental blindness, the major reasons are related to his own personality. 

Mr. Nugent depicts himself as being particularly fond of science and teaching, and as disliking a 

life of unemployment. He is wealthy enough not to work; however, he teaches for pleasure at the 

expense of dedicating his time and efforts to bringing up his motherless child. While he 

considers that his profession gives him “a chance of being useful” [1, p. 149], he fails to be 

useful to his own daughter, who is in more need of a present father, or at least of a father who 

would not allow his child to be abused, than the students of a good teacher. Since Mr. Nugent’s 

interests do not revolve around domestic life and Philippa’s upbringing; he is not only physically 

absent, but also blind to Madame Mercier’s cruel scheme of education, which has visible 

negative effects on the girl’s development. Moreover, the external narrator analeptically 

discloses that Mr. Nugent’s bewilderment after the death of his beloved wife has prevented him 

from understanding that he has been cunningly deceived by Madame Mercier, who took full 

dominion over his house and imposed a stern discipline on his daughter. This explanation for Mr. 

Nugent’s ignorance, along with justifying statements such as “like many clever men, he was 

somewhat absent-minded” [1, p. 194], shows the external narrator’s empathy with the character, 

who is not explicitly criticised inside the narrative, though his naive unawareness of what 
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happens in his own house is not approved of.    

The second stage of Mr. Nugent’s fatherhood is the difficult period of self-criticism and 

reflection on how to set the situation right, experienced when he realises his mistake of 

entrusting Philippa to Madame Mercier. While he has observed many times that there is 

something wrong with Philippa, he does not know the underlying cause of her unusual 

behaviour. However, there comes a point in Mr. Nugent’s life when a woman, Valerie, who is 

the protagonist of the novel, helps him to open his eyes to Madame Mercier’s overly strict child-

rearing practices by hinting at Philippa’s loneliness and dull life. That Mr. Nugent becomes 

perfectly conscious of his guilt in allowing Madame Mercier to dominate him and to mistreat 

Philippa is clearly revealed through his inner thoughts, which are rendered in various ways by 

the external narrator-focalizer: “he wondered how he could have been weak enough to allow 

himself to be saddled by his mother-in-law” [1, p. 151]; “he cursed himself for his blindness in 

leaving her [Philippa] to the tender mercies of two such women” [1, p. 225]; and “Good 

heavens! why had he been such a fool, he thought, as to saddle himself with this incubus, to 

make this frivolous little despot the mistress of his house?” [1, p. 195]. As these examples 

indicate, Mr. Nugent blames himself for his weakness, blindness and foolishness displayed with 

regard to Madame Mercier’s absolute control over him, his daughter and his house, being his 

own harshest critic. The fact that his self-assessment is accurate is confirmed by both the 

external narrator’s justification of the character, which admits that Madame Mercier has held 

sway in her son-in-law’s house because he unconsciously lets her do that, and other characters’ 

opinions like Dr. Franklin’s, who “secretly [thinks] Mr. Nugent [is] to blame for such culpable 

blindness” [1, p. 229], and Valerie’s, who tells directly to Mr. Nugent that “[Madame Mercier] 

knew how to hoodwink [him]” [1, p. 245]. 

The realisation of his fault compels Mr. Nugent to act against his mother-in-law, which, 

in his case, is not an easy task, but whose accomplishment brings him up to the novel’s 

ideological standard of masculinity. Mr. Nugent is depicted as being “very pleasant-mannered 

and gentlemanly” [1, p. 125] and as a “pacific” [1, p. 194] man who intensely dislikes 

“quarrelling with a woman” [1, p. 147]. Having such a personality, he finds it difficult to 

contradict his mother-in-law, whom he respects as the mother of his late wife and grandmother 

of his daughter. Therefore, Mr. Nugent tries to put an end to Madame Mercier’s restrictions and 

tyrannies in gentle terms. However, since he has no authority over her, as well as over Marthe, 

Philippa’s nursemaid, his gentle but firm orders concerning the girl are not carried out. Mr. 

Nugent understands that Madame Mercier is for him like the Old Man of the Sea for Sinbad the 

Sailor from the Arabian Nights and that “without sheer force and brutality” he will not be able to 

cast her away [1, p. 147]. Consequently, he asserts his rightful authority and actively intervenes 

in Philippa’s favour. As Madame Mercier does not give up easily, Mr. Nugent finally decides, 

after long hours pondering over the best way of getting rid of her dominion and of saving 

Philippa from her cruel treatment, to entrust Philippa to Valerie for recovery and to send his 

mother-in-law back to her own house. The moment when the latter decision is put into practice 

marks the end of the second period of Mr. Nugent’s paternity. This is the stage that reveals him 

as a dynamic character, as he changes his attitude towards Madame Mercier’s parenting style and 

gains moral courage to exercise his dormant authority.  

Developing the quality of being masterful, Mr. Nugent’s gentle, egalitarian and 

intellectual masculinity reaches the novel’s masculine ideal, which is closer, though certainly not 

identical, to the traditional pattern of English manliness rather than to the model of masculinity 

emerging during the mid-nineteenth century. Paul R. Deslandes provides a detailed explanation 

as to how the vision of masculinity changed among different middle-class layers of mid-

Victorian society, including the upper middle classes. He argues that a new standard of British 

manliness repudiated the earlier “conceptions dominated by an evangelical Christian ethos that 

privileged earnestness, self-sacrifice, sensitivity to [embrace] those less fortunate, and 
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contemplative piety to a model, [...] that emphasized physical strength, muscular development, 

the stiff upper lip, adventure, fortitude, and action” [2, p. 5]. In other words, the focus in 

conceptualising masculinity shifted away from ennobling moral values and a social-altruistic 

orientation to self-centred experiences that satisfied physical pleasures. The same idea is held by 

Stephanie Olsen, who describes this transformation in a similar way: “a shift from domesticated, 

spiritual and intellectual manliness, to imperial, secular, bodily ‘muscularity’” [3, p. 119]. 

Although Mr. Nugent is a late Victorian upper-middle-class man who does not live by 

evangelical Christian principles, his masculinity shares more characteristics with the type of 

manliness endorsed by the early Victorian middle classes than with the secular model of 

manliness. 

The improvement of Mr. Nugent’s personality emerges not only from his own desire to 

correct his mistake. It is also stimulated by Valerie, who gives him confidence in his actions 

against Madame Mercier’s abusive parental behaviour, and who acts as his trusted advisor in 

those matters which Mr. Nugent is incapable of dealing with alone. Mr. Nugent’s thoughts, 

words and actions describe him as a man who, in spite of his many good points and 

accomplishments in other spheres, is “helpless with regard to anything domestic” [4, p. 127]. He 

explicitly acknowledges his ignorance about the nature of girls by telling Valerie that “if 

[Philippa] were only a boy [he] should know how to deal with her” [1, p. 125]. He also admits 

that “[t]here are limits to masculine knowledge” [1, p. 406] in more prosaic things, like the 

furnishing of the house. Accordingly, Mr. Nugent is “decidedly in need of female assistance” [4, 

p. 127], which he receives from Valerie, whose advice he often seeks and follows, especially 

when he faces with the difficult situation concerning Philippa’s upbringing. 

Although the second phase in Mr. Nugent’s paternal experience is particularly trying for 

him, this is the time when he shows his fatherly affection and indulgence towards Philippa most 

frequently and intensely. Love and permissiveness are two inherent features of Marmaduke 

Nugent’s image as a parent, which, being characteristic of all the stages of his fatherhood, 

represent important areas of divergence between the fictional and socio-historical constructs of 

the late Victorian upper-middle-class father. During the first period, Mr. Nugent is tender and 

indulgent towards his daughter regardless of his physical absence and his non-involvement in her 

education. He is not annoyed by Philippa’s presence in his library, where she does everything 

she wants without being scolded. He allows her to stay with him in his laboratory and 

occasionally devotes his leisure time to answering her questions and to giving her some 

introductory chemistry lessons. The external narrator calls the days in which Mr. Nugent and his 

daughter spend time together “red-letter days with Philippa” [1, p. 133], confirming the 

narratorial statement that they are the happiest moments in Philippa’s “colourless life” [1, p. 

133], and suggesting that they are very few in comparison with her usual miserable days, when 

she is completely left to her grandmother’s management. Nonetheless, after Mr. Nugent becomes 

aware of his daughter’s mistreatment, he spends much more time with her. He lingers in the 

nursery [1, p. 194, 198] or takes Philippa in his library [1, p. 134, 187, 225] in order to save her 

from Madame Mercier’s tyrannies and to soothe the little child by speaking to her or by listening 

to her talk about her fears, by cradling her in his arms or by telling her a story until she falls 

asleep. Furthermore, Mr. Nugent openly and consistently expresses his sympathy and parental 

affection towards Philippa through kisses [1, p. 163, 206, 215], hand-holding [1, p. 164, 198] and 

the use of endearments like “sweetheart” [1, p. 246] and “darling” [1, p. 226]. Such overt display 

of paternal love was not commonly expected of late Victorian upper-middle-class men, as many 

of them were emotionally distant from their children because of their fear not to be considered 

androgynous parents [5, p. 122; 6, p. 61; 7, p. 51].  

The second characteristic of Mr. Nugent’s parenting that is particularly revealed during 

the period of his direct and active intervention in Philippa’s rearing is his permissiveness. Mr. 

Nugent does more than forbid Madame Mercier to terrorise his daughter with threats and 
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restrictions. He breaks the middle-class conventions relating to children’s daily regime and other 

aspects of their upbringing [8, p. 51; 9, p. 125], which his mother-in-law follows to the extreme 

and for whose pretended violation she inflicts punishment on her granddaughter. Since for Mr. 

Nugent Philippa’s well-being weighs more than the unconditional respect for educational rules, 

he disregards her eating time or bedtime in the cases when she needs to be comforted. Moreover, 

he indulges his daughter with meals full of sweets, which Madame Mercier completely excludes 

from the girl’s menu. Unlike Madame Mercier, who strictly prohibits Philippa to have any 

playmates, Mr. Nugent allows her to play with other children, including boys. All these concrete 

examples indicate that Mr. Nugent has a permissive attitude towards his daughter. However, his 

indulgence does not negatively influence Philippa’s behaviour; instead, it neutralises, to a certain 

degree, the damaging impact of Madame Mercier’s cruel system of education. On this account, 

and because Mr. Nugent is not indifferent to Philippa, he cannot be included in that minority 

group of late Victorian middle-class men, who were liberal to a fault and did not guide their 

children at least in their serious problems or in their most important decisions in life [10, p. 164-

165]. Being gentle and sympathetic, his parenting style is rather more similar to that adopted by 

those late Victorian fathers who acted in accordance with the child-centred ideology and who did 

not exceed the limits of the permissiveness advocated by new approaches to children’s education 

[6, p. 62]. Nevertheless, Mr. Nugent’s fatherhood cannot be regarded as a paragon of 

companionate, androgynous parenting or, in other words, as an epitome of the child-centred 

paternal ideal, which was increasingly popular during the second half of the nineteenth century 

[11, p. 134-135; 6, p. 61-65; 12, p. 77]. And the major reason for this is that the intense parental 

involvement with the child prescribed by the new model of parenting [10, p. 91] distinguishes 

only the second stage of Mr. Nugent’s paternal experience.  

The following period in Mr. Nugent’s paternity is the time when Philippa is under 

Valerie’s care. Although Mr. Nugent does not change his affectionate and permissive attitude 

towards Philippa throughout the slice of life featured in the novel, this aspect of his fatherhood 

retreats into the background during the third phase of his parenting, allowing absenteeism to 

dominate his father figure again. Knowing that Philippa is in good hands, Mr. Nugent does not 

worry about Philippa’s upbringing anymore. He is convinced that Valerie’s maternal tenderness 

and wisdom will help his daughter to recover from her psychological wounds. He also considers 

that in Valerie’s house Philippa will be properly educated to become “a sweet, lovable woman” 

[1, p. 247]. Totally entrusting Philippa to Valerie, Mr. Nugent is described as being 

psychologically remote from his child, acting as a warm-hearted uncle rather than a dutiful 

father. Such a depiction is confirmed by Mr. Nugent’s physical absence. His relationship with 

Philippa cannot be characterised in terms of parental presence both because Philippa does not 

live under the same roof with him and because, being busy, he does not visit her very often.  

However, this temporary stage of paternal absenteeism gives way to the last period of Mr. 

Nugent’s fatherhood, which portrays his image as a parent in a positive light. Mr. Nugent finally 

takes his young daughter home, which he lovingly prepares for her so that nothing might remind 

her of the suffering she has endured as a result of Madame Mercier’s cruel treatment. 

Notwithstanding the fact that this period is only briefly alluded to in the novel’s denouement, 

Mr. Nugent’s words and actions before its beginning reveal that he remains the same permissive 

and generous father to Philippa, but that he feels the need of having his daughter closer to him. 

He expresses his desire for a healthy father-daughter relationship with Philippa. Accordingly, it 

is not only Mr. Nugent’s image as a man that is improved throughout the novel, but his image as 

a father as well, his being transformed into a character that receives complete, though implicit, 

narratorial approval. 

Looking at the overall depiction of Mr. Nugent as a father, and considering all phases of 

his paternal experience narrated in the novel, it becomes clear that the predominant characteristic 

of his parenting is absenteeism. Although the typical socio-historical construct of the late 
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Victorian upper-middle-class father [10, p. 159-160; 13, p. 81; 14, p. 119] and the stereotype of 

the Victorian father that prevailed during the last decades of the nineteenth century [15, p. 129; 

6, p. 42-44, 210] are built around parental absence, there is no one-to-one correspondence 

between them and the novel’s father figure embodied by Marmaduke Nugent. What makes Mr. 

Nugent different from the majority of upper-middle-class fathers of the late nineteenth century is 

not only his open display of parental affection for Philippa and his moments of direct 

involvement in her upbringing, but also his unconscious choice to be an absent parent to his 

young daughter. While available non-fictional sources on Victorian fatherhood provide a series 

of factors determining the absence of late Victorian middle-class fathers in the home [6, p. 61; 7, 

p. 44-46, 51; 10, p. 91, 183-184; 16, p. 27-39], Rue with a Difference presents a father who is not 

affected by either of these factors. Instead of being produced by outer circumstances, Mr. 

Nugent’s physical and psychological absence in his child’s life stems from his ignorance about 

the particularities of raising girls, from which derives his wrong assumption that a father is 

incapable of bringing up his daughter(s) without feminine assistance. In this context, it is 

particularly Philippa’s motherlessness that foregrounds Mr. Nugent’s paternal absence and the 

necessity of his participation in her upbringing. Since he is the only parent who is responsible for 

her care and protection, his inability to satisfy the little girl’s needs is even more pronounced 

than it might be in the presence of a dutiful mother. Thus, the novel sustains the stereotype of the 

absent father, while at the same time subverting the popular late Victorian belief, which greatly 

contributed to the proliferation of this stereotype, that the father’s role in the family is 

superfluous [6, p. 41-43; 17, p. 5].  

The representation of the late Victorian upper-middle-class father through the character 

of Mr. Nugent is unusually complicated. His paternal experience is not uniform and absenteeism, 

though predominant, is not the only characteristic of his fatherhood. Mr. Nugent’s parenting is 

also described by periods of involvement with his daughter, in which his parental fondness and 

generosity are more prominent. Thus, through the creation of Mr. Nugent’s fatherly image Rue 

with a Difference reflects the late Victorian stereotypical view of fathers as absent parents in the 

home, and, at the same time, supports the child-centred approaches to parenting and the idealised 

paternal model of the second half of the nineteenth century. Although the approval of the new 

type of paternity implies a rejection of the traditional notions of fatherhood, not all the attributes 

that Victorian domesticity ascribed to the ideal father, including those concerning his 

masculinity, are contested in the novel. Along these lines, the complexity and uniqueness of Mr. 

Nugent’s father figure are determined not only by the fact that it mixes two opposing types of 

parenting, but also by the fact that it is built based on a combination of traditional and non-

traditional elements. The presence of such an intricate mixture of various features in the 

construction of Mr. Nugent’s image as a father precludes the possibility of considering the 

novel’s paternal portrayal a faithful reproduction of the prototypical, ideal or stereotypical image 

of the late Victorian middle-class father. Hence, the analysis of the fictional father depicted in 

Rue with a Difference demonstrates that, like other nineteenth-century realist writers, Rosa 

Nouchette Carey did not aim at reflecting societal reality in general, and the actual parental 

experiences of late Victorian men in particular, in her novels. It also shows that the literary text 

under focus does not only endorse traditional Victorian domesticity, but also challenges it, thus 

invalidating one of the arguments due to which Carey’s writings were neglected and forgotten 

for a large part of the twentieth century.  
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DIALECT HUMOUR TRANSLATION. THE CASE OF “THREE MEN IN A BOAT” 

AND “THREE MEN ON THE BUMMEL” 

 

TRADUCEREA UMORULUI BAZAT PE DIALECT. CAZUL „TREI ÎNTR-O BARCĂ” 

ŞI „TREI PE DOUĂ BICICLETE” 
                                                                                                                                                           

Irina PUȘNEI, lector univ., 

                                              Departamentul Limbi şi Literaturi 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Rezumat. Umorul bazat pe dialect ilustrează particularităţile, familiaritatea și 

stereotipurile localiţăţii de unde provine sau a grupurilor regionale pe care le are drept ţintă. 

Cercetările demonstrează că sensul şi funcţionalitatea acestuia este mai degrabă intenţionată 

decât firească ori spontană. Astfel, rolul intenţiei umoristului este crucial în dezvoltara 

strategiilor de traducere a textelor umoristice.  Acest articol are drept scop examinarea 

eşantionelor umoristice bazate pe diverse varietăţi regionale  selctate din romanele lui 

J.K.Jerome „Trei într-o barcă”  şi „Trei pe două biciclete”, în vederea identificării funcţiilor şi 

gradului de amuzament produs precum şi pe strategiile aplicate în traducerea acestora.  

Cuvinte cheie: umor pe bază de dialect, varietăţi regionale, strategii de traducere, grup 

ţintă. 
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Abstract. There are increasing numbers of written and oral corpora, which demonstrate 

that humour, in all its multidimensionality has room for regional variations. This aspect of 

language shift makes humour diverse, language, situation and socially bound, factors, which are 

meant to increase its sociolinguistic value. The aim of this paper is to explore dialects as user-

based varieties of British English humour, to determine their functions, the extent of amusement 

they produce as well as the translation strategies applied to translate instances of dialect 

humour selected from J.K. Jerome’s humorous novels “Three Men in a Boat” and “Three Men 

on the Bummel”. 

Key Words: dialect-based humour, regional variations, translation strategies, target 

group. 

 

Dialect Humour: An Overview 

“Dialect is probably used more often in jokes and humour than in other kinds of writing” 

as it may illustrate according to Davies1, the flavour, the familiarity and the stereotypes of the 

local. Its meaning and functionality are rather intentional than natural and spontaneous. When it 

is natural, it reveals the user’s affiliation to a regional area or to a social group whereas its 

deliberate use in humour expresses the author’s intention to mock certain stereotypes, to depict a 

situation within a local colour and contexts, to illustrate the relation between the regional 

varieties and register. Crystal’s2 position that the dialect is vaguely recognizable from the 

attempt to an imitation, supports the idea of both varieties overlapping. The intentional use of 

dialects in humour, which stems from changes in the register, is regarded by Chovanec3 from the 

viewpoint of codifying or not codifying the linguistic items, which refer to a certain regional 

variety. Thus, codified dialects are those which are recognized through their distinct 

characteristics (pronunciation, grammar, lexicon, intonation) while the noncodified dialect is not 

spoken but intentionally referred to through a witty comment, phrase, pun, etc.  In this respect, 

the noncodified dialectal unit may act as a punchline, pun or other humourous elements, which 

determines the gist of the joke being understood, appreciated and laughed at. According to 

Davies (ibid.), joke-tellers put on accents to tell them and play on the differences between 

Standard English and dialects. Besides the phonological variation, the regional vocabulary may 

also be used as comic means no matter whether the joke-tellers possess the dialect in question.  

Taking all the above into consideration, it may be stated that codified and noncodified 

dialects humorous, senseless or intentional perform certain functions: 

1.  The first function of dialect humour is to reveal its cultural and regional background 

by mocking the stereotypes of the target. For example, the derision of the Welsh, who are 

stereotypically diminutive, talkative, gregarious and mocking, makes it amusing for the other 

regional areas of Britain.  

Humorous scripts about the Scots weaknesses such as drunkenness, unluxoriousness, 

humourless pedantry or religious fanaticism may appear in Scots jokes and anecdotes a 

illustrated by Davies (ibid.): 

 

That’s the Scotch style”, triumphantly added the Welshman: “two-and-six for whisky, 

and a halfpenny each for the church” . 
 

Cases of stereotypes being derided within the same or neighboring regional area are 

possible; what is more, such jokes easily go beyond dialect or language boundaries. British 

                                                           
1 Davies, C. (2009) ‘Reflections on Translating Dialect in Jokes and Humour’ Special Issue: The Translation of 

Dialects in Multimedia  
2 Crystal, D.  (1998)  Language Play. Chicago: University of Chicago Press, 248p 
3  Chovanec, J., Ermida, I. (2012) Language and Humour in the Media: Cambridge Scholars Publ. 
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people may laugh at weaknesses of the same ethnicity members such as laziness, backwardness, 

and density and what is more common – at members of different ethnicities. 

Not only weaknesses are being reflected in dialect humour but also qualities such as 

resourcefulness and ingenuity are being derided. For example the Norfolk joke about a nigger’s 

account to the magistrate for his appearance in the Deacon’s poultry-yard as exemplified by 

Jerome1, reveals this quality in the punch line: 
 

“Well, I’se thinkin’, sar, I must ha’ digressed.” I take it we digressed a little”. 
 

The second function of dialect humour lies in revealing class, education, and rusticity. 

When dialect and Standard English interchange within a joke or anecdote, the contrasts between 

the linguistic items will underline the interlocutors’ affiliation to different social groups. 

Standard English speakers with RP are as a rule, upper-class language users whereas the non-

standard language varieties relate the speakers to middle and working social classes. 

Furthermore, dialect used in humour may be an indicator of the character’s education or the lack 

of it.  The contrast is highlighted by the exaggerated use of bookish words or vice versa, illiterate 

slang and vulgarisms. Consider Jerome’s2 following joke: 

  

He calls to them to stop, quite gently and politely at first. 

“Hi! stop a minute, will you?” he shouts cheerily. “I’ve dropped my hat over-board.” 

Then: “Hi! Tom — Dick! can’t you hear?” not quite so affably this time. 

Then: “Hi! Confound you, you dunder-headed idiots! Hi! stop! Oh you — !”  

 

The dated exclamation expressing anger “Confound you” is deliberately used in the joke 

to highlight the character’s higher educational background which gradually degrades to further 

adapt to his interlocutors’ lower educational level which is read through Jerome’s (ibid.) 

following lines: 
 

After that he springs up, and dances about, and roars himself red in the face, and curses 

everything he knows.  
 

Another example illustrating the contrast between educated and uneducated language use 

by one and the same character achieved by means of switching codes was selected from anecdote 

of J.K. Jerome’s (ibid.). This example demonstrates the intensity of the humorous effect 

achieved by means of the polite:  

 

“I beg your pardon, I’m sure; and offer them his hankerchief” and the impolite advice to 

the upper class ladies to raising their skirts: 

“Oh, they’ll be alright, said he lightheartedly; tuck’em up”.  

 

Another reason for using dialect in humour is producing a nonsense effect.  Davies’ 

(ibid.) position concerning the nonsense dialect humour lies in deceiving the audience who is 

unable to understand the regional linguistic patterns. Therefore, the comic effect is produced by 

means of miscomprehension and confusion. 

Given the diverse manifestations of dialects in humour, it may be concluded that regional 

and humourous varieties may successfully interfere producing funny anecdotes, jokes, and 

wordplay which are built around phonetic, lexical or grammatical incongruities or stereotype 

derision.  

                                                           
1 Jerome, K. J.  (1901) Three Men on the Bummel. London: The Project Gutenberg Edition 
2 Jerome, K. J. (1889) Three Men in a Boat (to say nothing of the dog).London: Penguin Books 
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Dialect Translation Strategies 

Frequently used for humorous purposes, dialects carry strong regional and ethnic 

connotations which are hardly translatable in the target language. In attempts to shed some light 

on dialect humour translation, such scholars as Davies (ibid.), Chiaro 1, Chovanec (ibid.) shared 

their positions concerning dialect standardization into the target language or equating it with one 

of the target language dialects. Discussing this dilemma, much attention was devoted to the 

question whether dialect humour is worth being translated since it is usually designed for a 

limited audience enclosed in the regional area where it is spoken. In this respect, Davies (ibid.) 

recommends making the audience and readers laugh without sacrificing sophistication and save 

time and effort”. Considering the intention of dialect use as well as the role it plays in producing 

the humorous effect is another recommendation to be taken into account when deciding whether 

to preserve the local flavour of the joke.  Among the reasons for choosing to retain the dialect in 

humour translation can be listed: regional stereotypes derision, revealing the region, class, 

education, and rusticity of the speaker, expressing superiority towards the lower-class and the 

less or more educated by making humour incomprehensible for the outsiders. If there are 

insufficient reasons or if they are insignificant, translators usually try to find standard target 

language equivalents. Additionally, dialect humour translation may follow three steps: 

translating dialect into the standard source language, into standard target language, and then 

finding non-standard target language equivalents. Chiaro (ibid.) is inclined to believe that “there 

must be an area of overlap between source and target text and the greater the area of overlap, the 

closer the equivalence between both texts will be”. Hence, the identification of this overlapping 

area between the source and the target texts is very important as it determines the likelihood of 

amusement in source and target language humour.  

When a dialect is intended to deride regional stereotypes and not only, the  translator 

must make sure that the comic he is going to transfer into the target language matches the local 

stereotypes. If it does not, the translator will have to find a target language stereotype prone to 

derision.  “The moral is, according to Davies (ibid.), that the use of the dialect in humour signals 

a particular comic quality that has to be matched locally”. Though he claims that stereotype 

interlingual transference is a rather sociological and cultural issue, we cannot deny the role of the 

codified by Chovanec (ibid) feature of dialect translation which is characterized by the user’s 

pronunciation, grammar, lexicon, intonation. For example in Jerome’s (ibid.) joke the Norfolk 

dialect is applied to deride Ulysses’ rascality and resourcefulness, his ethnicity (nigger) and his 

affiliation to the lower classes. These features of the character are implicitly revealed by means 

of the nonstandard lexical and grammatical features. Though the Norfolk dialect is not employed 

to deride the character’s regional affiliation (besides the mention of his being a nigger) the 

common repetitive syntactical structures like: “Yes, sar,” and the poor vocabulary illustrate his 

status and low level of education.  The Romanian translators’ Duțescu2 and Decei3 strategy of 

retaining the dialect version lies in the introduction in the target language of the appropriate 

markers that allow target readers to recognize nonstandard variety in the translated message. 

This strategy is what Chovanec (ibid.) calls “conservation of dialect”. Consider the examples 

below which have been extracted from the anecdote about a Norfolk speaker accounting to the 

magistrate of his appearance in the Deacon’s poultry-yard: 

 

                                                           
1 Chiaro, D. (2010) Translation, Humour and Literature: Translation and Humour. London: A&C Black, [online] 

available from 

<https://books.google.md/books?id=kCelpJ2V0HQC&pg=PA9&dq=dialect+humour+translation&hl=en&sa=X&re

dir_esc=y#v=onepage&q=dialect%20humour%20translation&f=false> 
2 Jerome, K. J. (1972) Trei pe Două Biciclete., trans. by Dan Duțescu, București: Editura Adevărul Holding 
3 Jerome, K. J. (2006) Trei pe Două Biciclete., trans. by Lia Decei, București: Grupul Editorial Corint 

 

https://books.google.md/books?id=kCelpJ2V0HQC&pg=PA9&dq=dialect+humour+translation&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=dialect%20humour%20translation&f=false
https://books.google.md/books?id=kCelpJ2V0HQC&pg=PA9&dq=dialect+humour+translation&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=dialect%20humour%20translation&f=false
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Source Text  Jerome 

(ibid.) 

Target Text a) Duțescu 

(ibid.) 

Target Text b) Decei 

(ibid.) 

1. I’se gwine ter tell 

yer, sar; yes, sar. 

1.a) Vă spun acuș, dom’ 

judecător; iacă vă spun 

dom judector. 

1.b) Acu vă spun, 

dom’le; da dom’le. 

 

The conservation of dialect, while being translated from English into Romanian, may be 

noticed in both versions by means of translating the Norfolk „sar (sir)” and „Massa (Mister)” as 

“dom’, dom’le, domnu’” which are nonstandard forms of “domnul, domnule”. Likewise “I’se 

gwine ter tell (I’m going to tell” is translated by means of “acuș iacă vă spun” and “acu vă spun” 

which are informal patterns for “acum” or “imediat vă spun”. 

The use of Cockney in the joke below is referential since the author intended to reveal the 

narrator’s superiority towards the characters’ affiliation to a rural area and therefore to lower 

class rather than stereotype derision.  

The noncodified dialects (that is, references to dialects), according to Chovanec (2012: 

72) require a different kind of translation strategy, due to their purely lexical nature which can be 

marked by pronunciation, intonation, lexicon and grammar. Consider the example below: 

 

Source text  

Jerome (1901) 

It contained a party of provincial ’Arrys and 

’Arriets, out for a moonlight sail. 

Target Text a) (Levițchi, 

1957: 94) 

Într-însa se afla un grup de tineri rustici, plecați 

să se plimbe cu barca pe lună. 

 TargetText b) 

(Corduneanu,1959: 148) 

În ea se aflau flăcăi de la țară și fete, porniți să 

se plimbe la lumina lunii. 

TargetText c) 

 (Bătrânu, 2003: 104) 

În ea se afla o companie de cavaleri și 

domnișoare din partea locului ce se duceau la 

plimbare noaptea, pe lună. 

TargetText d)  

(Decei, 2006:134) 

În barcă se aflau câțiva tineri și tinere care 

făceau o plimbare sub clar de lună. 

TargetText e) 

Nițescu (2009:98) 

În ea se afla un grup de tineri rustici, plecați să 

se plimbe cu barca pe lună. 

Translation Strategies/ 

Suggestions 

1.Standardization 

Suggested variant: 

Nişte ţărani şi ţărăncuţe din partea locului se 

plibau cu barca sub clar de lună. 

 

As it may be noticed the Cockney expression „Arrys and ‘Arriets” which actually comes 

from “Henries and Henriettes”  when referring to the lower classes was not translated directly. 

All the translators employed “the leveling or standardization” strategy by means of eliminating 

the dialect markers; therefore, the translated message is expressed in the standard form of the 

target language. The translators Corduneanu1, Bătrânu2, and Decei3 translated ’Arrys and 

’Arriets, taking into account the gender variety within the group: “flăcăi de la țară și fete” and “o 

companie de cavaleri și domnișoare”, “câțiva tineri și tinere”.  

                                                           
1 Jerome, K. J. (1959), Trei într-o Barcă (fără a mai pune la socoteală și câinele)., trans. by B. Corduneanu, 

Chișinău: Editura Cartea Moldovenească 
2 Jerome, K. J. (1985) Trei într-o Barcă(fără a mai pune la socoteală și câinele)., trans. by Nicolae Bătrânu, 

București: Editura Litera Internațional 
3 Jerome, K. J. (2006) Trei într-o Barcă(fără a mai pune la socoteală și câinele)., trans. by Lia Decei, București: 

Grupul Editorial Corint 
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Leon Levițchi1 and Maria Nițescu2 have applied the generalization technique within the 

standardization strategy with no reference to sexes: “un grup de tineri rustici” whereas the 

translators Corduneanu and Decei omitted the collective noun “party” in their translations.  

Alongside with the difficulties related to source language variation decoding when 

translating dialect humour is the choice concerning the target language dialect. As a rule, this 

decision depends on the purpose of the source language dialect, but there are cases when the 

translator belongs to a region which is temporarily enclosed from the regions where the standard 

variety is spoken. 

The translator Corduneanu performed his activities under similar circumstances. His 

translation of the Three Men in a Boat was published in 1959 when Basarabia was a part of the 

Soviet Union enclosed system, so the Moldovan dialect spoken in that area area underwent the 

influence of Russian language in pronunciation and spelling to such an extent that it had its own 

kirillik othography. Thus, the translation variant performed by Corduneanu is regionally-bound 

since it is performed in one of the nonstandard language variations. Basarabian spelling, which 

was valid until 1989, did not render the sound [dʒ] since it was pronounced rather like [ʒ] 

Therefore, the proper names like “George”, “Podger” were translated by Corduneanu (ibid.), like 

“Jorj” and “Pojer” while the common nouns were spelled “baji”, „înțeleji”, „jimnastică” , 

„șilinji” (Corduneanu, 1959:35), instead of the standard Romanian „înțelegi”, „gimnastica”, 

„șiling”i, etc.  

Other phonetic peculiarities rendered in the target language spelling by the same 

translator reveals the scarce or the lack of the sound [i] at the end and in the middle of the words: 

e.g. „iarăș”, „totuș”, „perit” instead of the standard Romanian „iarăși”, „totuși”, and „pierit”, 

replacing the sound [u] by [î] at the begining of the words: „îmbli”, „se împlu de lacrimi”, „sînt”  

instead of „umbli”, „se umplu”, „sunt”,  etc.  

 

Data Analysis 

The user-based variations in humour overlap considerably, this is why the translators are 

challenged to incline the non-standard dialect, sociolect or the gender-specific elements towards 

standardiazation and viceversa. In this respect, the translation strategies vary from leveling or 

standardization towards dialect or sociolect conservation, paralinguistic compensation, 

explicitation, etc.  

The bulk of our analysis in the present case study consists of comparing the source and 

target texts selected from J.K. Jerome’s novels Three Men in a Boat and Three Men on the 

Bummel and sorting them according to the criteria of standardization and deviations from it. 

Throughout this research, it becomes clear that Standard English humour is translated by means 

of standardization and scarce attempts of Levițchi, Bătrânu and Corduneanu (table 1. and 2.) to 

use non standard equivalents. Successful efforts were made to translate nonstandard variants of 

English such as Cockney, Scottish and Norfolk English my means of dialect conservation.  

Comparing both novels, it may be stated that the level of standardization when translating 

dialect humour is higher in Three Men on the Bummel 

Table 1.  Dialect Humour Translation via Standardization(S) and Dialect Conservation 

(D.C.) in Three Men in a Boat 

                                                           
1 Jerome, K. J. (1957) Trei într-o Barcă (fără a mai socoti și câinele)., trans. by Leon Levițchi, București: Editura 

Adevărul Holding 
2 Jerome, K. J. (2009) Trei într-o Barcă (fără a mai socoti și câinele)., trans. by Maria Nițescu, București: Editura Univers 
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Table 2.  Dialect Humour Translation via Standardization(S) and Dialect Conservation 

(D.C.) in Three Men on the Bummel 

Dialects     Duțescu (1972)        Decei (2006) 

 S. D.C. S D.C. 

Stadard Scottish English   - 9 3 6 

The Norfolk Dialect  - 6 - 6 

 

Conclusions 

Regional variations were employed in humour to deride the stereotypes of the particular 

region inhabitants, to underline the setting of the joke, revealing class, education and rusticity of 

the joke characters and to create a nonsensical effect by making the joke incomprehensible to the 

outsiders.  

The comparative analysis conducted between J.K. Jerome’s novels and their 

corresponding translations into Romanian illustrate the tendency to standardize dialect humour in 

the firs novel and to preserve it in the second.  

This proves that Romanian translators’ choice of clear standard Romanian was caused 

because of the lack of a possible version. In the second noel, on the other hand, the tendency is 

towards dialect conservation due to the translator’s intention to convey the character’s ethnic, 

social, and identity. 
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Abstract. In foreign language teaching, the development of communicative competence is 

a major objective. To achieve this goal, it is important for the teacher to have certain 

capabilities to address the difficulties that may arise in the teaching-learning process. These 

difficulties are barriers to the removal of which certain methods should be used, namely the 

interactive methods. The use of these methods involves learning through communication, 

producing a confrontation of ideas, opinions, and arguments, creating learning situations 

centered on the willingness of the student to cooperate, and giving obvious results by 
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transforming the student into the master of his own training.  

Keywords: foreign languages teaching, competence, barriers, communication, methods, 

interactive methods. 

 

Rezumat. În predarea limbilor străine, dezvoltarea competenței de comunicare 

reprezintă un obiectiv major. În realizarea acestuia, este important ca profesorul să posede 

anumite capacități, pentru a putea înfrunta dificultățile care pot apărea în procesul de predare-

învățare. Acestea reprezintă niște bariere pentru evitarea cărora este necesară utilizarea 

anumitor metode, iar dintre cele mai eficiente sunt cele interactive.  Folosirea acestor metode 

implică învățarea prin comunicare, producând o confruntare de idei, de opinii și de argumente, 

prin crearea de situații de învățare centrate pe dorința elevului de a coopera, astfel încât elevul 

poate fi transformat în stăpânul propriei formări, oferind rezultate evidente. 

Cuvinte cheie: predarea limbilor străine, competență, bariere, comunicare,metode, 

metode interactive. 
 

Any communication has an objective in itself but what do we mean by this notion? 

People communicate to share certain information, to understand and be understood, to direct the 

surrounding reality. Although it is difficult to give a single definition to this concept due to the 

diversity of viewpoints, Ross (1986, p. 8) puts forward the views of several scholars to better 

understand the essence of the subject. To this point, George Gerbner argues that communication 

is social interaction by means of a system of symbols and signs. Gerard R. Miller claims that 

communication focuses its central interest on those behavioral situations where a source 

conveys a message to a receiver, with the intent to influence its subsequent behaviors. According 

to A. Craig Baird and Franklin H. Knower, communication is a social achievement in symbolic 

behavior. Klaus Krippendorf states that communication is the process of transmitting the 

structure between the components of a system that can be identified in time and space. Colin 

Cherry is of the opinion that communication is a social function ... a distribution of behavioral 

elements or a way of life alongside the existence of a set of rules ... Communication is not the 

answer itself but it is, in an essential way, a set of rallies based on the transmission of signs and 

the evocation of responses. According to C. David Mortensen, communication occurs when people 

attribute significance to behavioral messages. Brent D. Ruben considers that communication is an 

essential life system by which animals and humans generate systems, obtain, transform and use the 

information to complete their activities or lives. Gary Cronghite argues that communication ... 

consists of ... giving meaning to signs ..., perceiving meaning.1 Hence, communication is a 

particular form of exchange relationship between two or more people or groups.  

From the point of view of didactics, communication can be defined as a process of 

interaction through which the teacher transmits to pupils the subject matter of education. As far 

as teaching is concerned, the teacher transmits messages to pupils that formally do not belong to 

him, but are taken from the field of science, previously encoded and concentrated in the 

educational documents. The task of the teacher is to decode the scientific information provided 

in the school documents, and then to retransmit it to pupils in accordance with the didactic norms 

and in correlation with the educational objectives, namely the information has to be: 

- essential; 

- accessible (according to the age criterion of those addressed); 

- systematized (according to methodological rules); 

- attractive; 

- appreciative (with possibilities to be evaluated).2 

                                                           
1 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 16   
2 Eugenia Enăchescu, Comunicarea în mediul educațional,  București, 2008, p. 84 
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According to Eugenia Enăchescu, (2008, p. 84), the lesson is the main framework of the 

teaching process; the lesson participants are the main agents of  communication: the teacher 

(educator, teacher, professor, circle leader), he is the one who conveys the subject matter and the 

student, the recipient, and beneficiary at the same time. The message is addressed to the whole 

class of pupils but its reception concerns each pupil. The feedback in didactic communication 

plays an extremely important role; it allows an objective evaluation of the results and also the 

regulation of the instructive-educational process.1 

As far as we know the elements of the didactic communication are: a) issuing the 

teacher's message by a teacher or another source of information from a certain distance;b) the 

channel through which the message is transmitted; c) reception of the message by students; d) 

storing and processing the message for decision-making (formulating student responses, 

corrections or additions by the teacher). 

We can distinguish several types of communication, namely: on the interaction level ( 

intraindividual, interpersonal, group, table, public or media); by the type of the used code 

(verbal, paraverbal, nonverbal); according to the used channel (direct, mediated /when using 

intermediate channels such as books, television, radio, telephone, internet, cameras, etc./). 

We can safely state that psycho-pedagogical communication fulfills several functions, 

namely: 

- the informative function, transmission of the didactic and educational message; 

- the formative function of stimulating thought and imagination of the pupils; 

- the educational function, transmission of educational influences, cohesion and 

affirmation of the school groups; 

- the function of evaluation and regulation of the teaching-learning process; 

- the function of solving educational problems and school conflicts.2 

Every teacher is concerned with the effectiveness of his/her teaching activities, yet it is 

very difficult to achieve a perfect lesson, this is caused by the presence of certain blockages 

(barriers). By appealing to all the barriers that appear in the communication, we could mention 

the five barriers that were discovered by Torrington and Hall (1991, p. 142), namely: 

- barriers in sending the message; they are materialized in the transmission of 

unconscious messages, in the presence of inadequate information in the message content and in 

the prejudices regarding the message or the receiver; 

- barriers to reception, these barriers belong equally to the one who receives the message 

and the environment: in the first case we are talking about anxiety, needs, beliefs, values, 

attitudes, opinions, expectations, prejudices, the level of attention given to the stimulus, and in 

the second case is the effect of other stimuli in the environment; 

- understanding barriers, they are characteristic at the level of the transmitter (semantics 

and jargon/slang, communication skills, duration of communication and duration), and at the 

receiver level (semantic issues, concentration, listening skills, message knowledge, prejudices, 

receptivity to new ideas. In this context, didactic relevance must be a systematic vision, as the 

barriers encountered by both communicators are in a balance of complementarity and ways of 

solving conjugations must be developed; 

- acceptance barriers, these being the only barriers that act on all the indicators involved 

(transmitter, receiver, and environment); at the transmitter level these are defined by personal 

characteristics, dissonant behaviors, attitudes and opinions, beliefs and values, at the receiver 

level are attitudes, opinions and prejudices, beliefs and values, receptivity to new ideas, the 

reference structure used, interpersonal conflict, emotional clashes, social position, previous 

experiences in similar interactions; 

                                                           
1 Eugenia Enăchescu, Comunicarea în mediul educațional,  București, 2008, p. 84 
2 forum.portal.edu.ro/index.php?act=attach&type=post&id... 
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- action barriers, they are present both at the transmitter level and at the receiver level 

(here can be pointed out memory and attention, acceptance level, flexibility for changing 

attitudes, personal characteristics, etc.).1 

In this context, we can highlight the four problems specified by Steers, (1988, pp. 395-

399), which have a direct influence on the barriers that appear in the communication process: 

1. the problem of trust or lack of trust; when trust exists, the content of the message is 

transmitted more easily, and the receiver is closer to perceiving the views of the transmitter, so in 

the teaching process it is important for the teacher to identify the characteristics of low self-

esteem and to develop the self-esteem and the ability to change negative attitudes towards 

oneself; 

2. the problem of the development of people interdependence; common goals and 

agreements on the way of their achievement; 

3. the problem of fair and equitable distribution of rewards, it means that the people have 

to be motivated to contribute to the achievement of objectives, in other words, this is a matter of 

appreciation, teachers should encourage students when they give good answers at the lesson and 

obtain certain performance; 

4. The problem of understanding and agreement of all members regarding the structure of 

the group.2  

For a deeper analysis of this issue, Steers calls on Guetzokow and Hall's research, (1991, 

p.142)  he also notices five barriers that appear in the communication, according to him: 

- Distortion occurs when the transmitter (the teacher) does not master the content of the 

transmitted didactic message; the information is not clear, intelligibly and systematized; the 

emitter speaks too slowly, too loudly or too fast; does not present the lesson's objectives at first 

and does not create motivation to awaken interest in communication; the transmitter does not 

synchronize the different types of communication (verbal, paraverbal, nonverbal, visual, etc.); 

the message sent does not correspond to the pupils' interests or the problems they have to deal 

with; the teaching message is too familiar or too abstract and does not raise interest, causing 

boredom; communication is only one-way, producing passivity; students are not engaged in 

communication through dialogue or rhetorical questions; the effectiveness of communication is 

also blocked by the stresses created by the emitter (boredom, fatigue, impatience, fear of not 

being mistaken in exposure, etc.); students do not have the necessary knowledge to understand 

the teaching message, or they have not been thoroughly fixed. 

- Omission occurs when the teacher deliberately filters the message or when he/she is 

unable to encompass the whole subject, in which case he/she will transmit some incomplete 

information. This kind of barriers are quite frequent, a good exercise to remove it is the case 

study, which allows students to get into the essence of the subject by self-seeking. 

- Overload can be determined by the uneven dosing of the material to be taught; the 

desire of some teachers not to overlook important things, we are talking about informational 

abundance, on the other hand we can mention the informational insufficiency, which can also 

lead to a decrease of the instructive-educational efficiency; physical and emotional exhaustion of 

pupils/students; students or teacher's disposition; tense or noisy atmosphere. 

- Synchronization, each expected activity must be done at the right time. 

- Acceptance.3 

Having the aim  to improve communication skills, we need to start from a good analysis 

of all the elements that could negatively influence the teaching-learning process, it is important 

to understand that communicative competence can increase when the communication 

                                                           
1 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 100   
2 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 101 
3  Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 102 
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environment is propitious to both the physical and the socio-psycho-pedagogical environment, 

the goals and the objectives are well-harmonized, and the activities to improve communication 

skills are realised systematically. Thus, for the successful completion of a lesson and good 

results, it is necessary to discover and then try to avoid the barriers that are present in a certain 

class of students, to understand that everything starts with the creative work of the teacher and, 

the achievement of this goal requires transdisciplinary knowledge, work efficiency, and a good 

psycho-pedagogical training. Teachers should have some general and special skills that are the 

following: 

General abilities: 

- Professional vocation: predispositions, literary, musical, and artistic skills, the sense of 

novelty; 

- Erudition: possessing a wide and rich cultural horizon in different branches - art, 

philosophy, psychology, ethics etc.; 

- Passion for literature and art; 

- Cognitive, affective, motivational physical and psychological structures, the 

predominance of the significant to meet the demands of the disciples. 

Special capabilities: 

- Intellectual capacity. 

- The ability to react and adapt to the differential level of students. 

- The ability to operate efficiently in theoretical and practical activities in order to 

assimilate the knowledge, skills, and abilities needed. 

- The skill of capturing students, waking them up and satisfying the interest in knowing. 

- Docimological capabilities: real objective assessment, level of development of pupils' 

knowledge and skills. 

- Ability to generalize personal experience.1 

The major objective that persists in foreign language classes is the development of 

communicative competence, this objective has led to the design of methods that on one hand, 

aim to combat obstacles and, on the other hand aim to support the free association of ideas, 

making full use of the resources of the unconscious. 

Thus, according to Romița B. Iucu (2008, p. 128), we can highlight three categories of 

teaching methods based on the source of knowledge (which can be: the social-historical 

experience of humanity, the experience deducted from direct contact with reality, and the 

experience based on practical action) : 

- Methods of communication; 

- Methods of exploiting reality; 

- Methods of action. 

I. Methods of communication are distinguished by the following types of methods: 

1. Verbal communication methods that can be subclassified into: 

- Expositive methods, including storytelling, description, explanation, theoretical 

demonstration, school lecture, university lecture, conference, layout with the opponent, lecture-

discussion, conference-debate, information, micro-symposium, instruction etc.; 

- Interrogating (conversational, dialog) methods such as heuristic conversation, group 

discussions, debate, discussion-dialogue, group consultation, seminar, round-table discussion, 

Philips-66, brainstorming, colloquium, etc.; 

- Method of problem-solving (problem-solving training). 

2. Written communication methods (based on reading or writing), here can be mentioned 

work with the students’ book, text analysis, information, documentation, etc.; 

                                                           
1 http://www.referatele.com/referate/psihologie/online1/Conditiile-psiho-pedagogice-de-dezvoltare-a-capacitatilor-

creative-la-varsta-prescolara-mare--formar.php 
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3. Oral-visual communication methods, including film instruction, TV-training, video 

training, sound recording instruction, etc.; 

4. Inner communication method, it means personal reflection (deep meditation) and 

mental experiment. 

II. Methods of exploring reality (objective or intuitive) and they can be: 

1. Methods of direct exploration of reality, these are methods of research through 

discovery, namely: systematic observation (independent or guided), experiment, document 

research, conducting inquiries, case study, comparative studies, elaboration of monographs, 

exploring through co-participation at daily life events, etc. ; 

2. Methods of indirect exploration of realities involving demonstration methods and 

modeling methods (model studies). 

III. Action Based Methods (Practical): 

1. Methods of real action, here we can mention the method of exercise, practical works, 

creative activities, project-action development, productive work activities, etc.; 

2. Simulated or active action methods, including didactic games, simulation games (role-

play), dramatized learning, etc. 

IV. Methods of rationalizing teaching/learning activities, including algorithmic methods, 

scheduled training, computer-aided instruction, and other methods based on the programming 

principle.1 

Calling on the interactive methods which have a great impact on the development of 

communicative competence it is necessary to emphasize that these are the methods based on the 

principle of creativity, and creativity is one of the three pedagogical principles of the learning 

process in the design of didactic/educational activities, so we can see that creative activities have 

a special weight in the teaching/learning of a foreign language. The specificity of group 

interactive methods is that they promote the interaction between the minds of the participants, 

their personalities, leading to more active learning and with obvious results. This type of 

interactivity determines the "identification of the subject with the learning situation in which he 

is trained", which leads to the transformation of the student into the master of his own training. 

Interactivity involves cooperation and competition, both involving a certain degree of 

interaction. Ioan Cerghit states: "Modern pedagogy believes that excessive routine, conservatism 

(...) bring great prejudice to education. Essentially, the creation, as a subject of methodology 

means continuous search, renewal, and improvement of working conditions in school 

institutions. "2 

Referring to the classification of oral communication methods proposed by Ioan Cerghit 

(1997), and to the research carried out by Kenneth Benne and Paul Sheats on the categorization 

of group roles, Ion-Ovidiu Pânişoară conceives a classification of the interaction methods 

represented in the table below: 

Tabel.1 Interactive Methods 

Criteria Methods 

Methods centered on 

producing ideas and 

problem-solving 

Brainstorming, Synectics, Shallcross model, creative problem-

solving method, etc. 

Methods based on group 

discussion 

Philips 66, creative controversy, debate, focus group, etc. 

Methods based on 

observing interactions 

within the group 

Aquarium technique, panel discussion, etc. 

                                                           
1 Romanița B. Iucu, Instruirea școlară : perspective teoretice și aplicative, Iași 2008. p. 128 
2 http://www.scritub.com/profesor-scoala/PRINCIPIILE-PROCESULUI-DE-INVA74167.php 
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Methods based on group 

relationships optimization 

Cooperative learning, database technique, HEI technique, problem 

census, ice-breaking exercises, etc.1 

 

Interactive methods are very effective. We cannot speak of the application of any 

teaching process before creating a motivation to stimulate students' thinking, making them eager 

to express their opinion. We will discuss some interactive methods and especially those that are 

focused on solving problems because we can find that, through such creative tasks, given during 

the foreign language lessons, the teacher, programs the creative activity of the pupils in order to  

develop the communicative competence, and to form a linguistic culture which is an educational 

approach, for this is what transforms reality, ideas and knowledge, besides problem-solving is 

much more present in learning and thinking than we realize. Every day we are in situations 

where we need to make decisions and draw conclusions.  

One of the most popular methods centered on producing ideas is Brainstorming, a method 

developed by Alex F. Osborn (1957, p. 108), and denotes "problem-solving or decision-making 

following a question addressed to all members of the group to think about and to give as many 

ideas as possible "(Oxford Wordpower Dictionary, 1988). Brainstorming takes place within a not 

very large group (up to 30 people), preferably heterogeneously in terms of training, under the 

coordination of a moderator who performs both the animator role and the mediator. The optimal 

duration is 20-45 minutes. According to Camelia Zlate and Mielu Zlate, it is necessary to 

perform certain steps in the effective realization of this method: 

1. The stage of preparation includes: 

a) the investigation and selection phase of the members of the creative group; 

b) the creative training phase; 

c) the preparation phase of the working sessions;  

2. Productive stage of creative alternatives, comprising: 

a) the stage of the setting of the theme and the issues to be debated; 

b) the phase of solving the formulated sub-problems; 

c) the phase of collecting the additional ideas needed to continue the creative approach; 

3. Stage of selection of ideas, which support critical thinking: 

a) the phase of analysis of the list of ideas issued up to that point; 

b) the phase of critical evaluation and opting for the final solution. 

Referring to exposure mode, Ion-Ovidiu Pânișoară highlights four types of brainstorming 

which can be seen in the table below (2004, p 280). 

Tabel. 2 

Types of brainstorming 

according to the exposure 

mode 

Description of method 

The method of free 

exposure 

The participants have the opportunity to expose their ideas 

spontaneously, the ideas are written in the form and the order in 

which they were exposed, this technique presents, in fact, the 

initial ways of brainstorming, the great advantage is the student's 

degree of freedom in relation to the group, the disadvantage lies 

in the inconsistency of the flow of ideas when multiple 

participants want to express themselves at the same time. 

The method of expression 

in turn 

The leader will ask the participants to express the ideas in a 

circular order, each being asked in turn about the topic chosen 

for the discussion, the participants may not respond to the 

request, waiting for the next round to express themselves, the 

                                                           
1 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 277 
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activity continues until all the participants choose not to respond. 

A big advantage is the fact that attention is drawn to oral 

expression, which leads to the need for conscious learning of the 

foreign language, by raising students' self-control of the 

"grammar" of speech and correct pronouncement. A 

disadvantage of this type of brainstorming is that students have 

to wait to have the opportunity to express themselves, and this 

thing can stop the process of generating new ideas. 

The method of cards This method implies the expression of ideas not through free 

debate, but by their development on notebooks or paper sheets; 

the activity manager will collect them and then organize them by 

presenting them to the group. 

The mixed method It is based on the three above, taking into account the 

advantages, so each participant expresses his/her opinion, in 

turn, the ideas are written in the order in which they appear on 

the flip chart or on the blackboard simultaneously with the one 

expresses, in case that other ideas arise, the participants can get 

up and write their ideas on the board, so they will not stop the 

flow of ideas.1 

 

The efficiency of the method depends on the observance of several conditions: the 

members of the group must have a heterogeneous intellectual level, they have to prove 

competence and desire to communicate and solve problems, the topic discussed has to be known, 

the criticism of the ideas is forbidden, the members of the group must be encouraged to build on 

the idea of another, eventually, no idea belongs to anyone, the rules of the brainstorming  must 

be displayed so that they can be seen by all the participants, moments of silence will be 

overcome by the moderator by refocusing on an idea previously issued, asking participants to 

expand or modify it, pauses can be used to reshape the discussion, quality is less important than 

quantity, communication is important, but it does not mean that students should not tend to think 

creatively and intelligently . The leader must be gentle, and he has to create a warm and open 

atmosphere. 

Another effective method that uses the analogies to generate new solutions is Synectics 

developed by Gordon (1961). The word Synectics comes from "sinergie" that Gordon (1961 p.3) 

translates from Greek as "combining different elements and seemingly irrelevant. Synetic groups 

should be made up of 5-7 people led by a leader. The leader leads the meeting and issues his own 

ideas when other members do not. Synectics draws inspiration from metaphorical thinking in 

order to move away from old thinking stereotypes. Metaphorical thinking can help participants 

adopt a new perspective that will allow them to look at things differently. Thus, Synectics resorts 

to various types of metaphors or analogies aiming to obtain a new perspective on known 

problems, so we can highlight: 

- direct analogy; 

- personal analogy; 

- symbolic analogy; 

- the fancy analogy.2 

In foreign language classes, this technique is a very good exercise for developing and 

using active pupils' vocabulary. 

A very popular and very effective method is role-play, this method is used in the 

                                                           
1 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ed. a 2-a, rev. și adăug.,  Iași, 2004, p. 277 
2 Nicolae Negru, Predarea și învățarea creativă, Chișinău 2004, p.103-104 
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interactive educational activity, involves physical movement, stimulates improvisation and 

permanent adaptation of one's own behavior can be organized to simulate real-life situations. The 

basis of this method must be an informative text, the teacher must provide students with the 

objectives set for the scenario so that they can analyze the performance and the results of the 

activity themselves. Role-play can be used to clarify attitudes, demonstrate concepts, deepen the 

understanding of conflict situations, test the ability to solve problems, rehearse real-world 

situations, stimulate leadership. Romița B. Iucu, (2008, p. 137), points out that in order to 

achieve the game well, it is necessary to create an atmosphere that will encourage the 

confidence, the free expression of the person. It is advisable for students to stimulate their ability 

to listen actively so they could respond to others' feelings, to others' ideas and actions without 

judging or censoring them, it is also necessary to stimulate students' spontaneity in which the 

need for pre-established behaviors cannot be found. To achieve the highest efficiency, Campell 

and Dickinson (1994) propose the following steps for organizing and developing role-play: 

- Choosing the specific character of the role-play, it is taken the decision whether it will 

be simple or difficult, real or imaginary, past or present if it will be cheerful or conflicting, and 

what will be more emphasized on content or emotions. 

- Specification to the class of the objectives and details of the role-play. It would be good 

to have a simple scenario and intrigue, and not to have more than four people involved in the 

game, thus making possible to repeat the game with other students and with various 

interpretations. Some observers may be called upon to draw attention to the verbal and non-

verbal language of the participants and others to focus on the activities and quality of the 

representation of the characters. 

- Appointment of pupils for each of the roles in the script and giving them time to reflect 

on the characters and technical means needed. 

- Developing the role-play and monitoring it by the teacher. In situations where 

difficulties arise in the activity, the teacher must intervene and guide the participants according 

to the purpose of the game. 

- After each role-play performance, it is necessary to discuss and analyze the activity. 

Finally, it is good for students to be helped to draw conclusions, formulate generalizations, and 

give opinions.1 

Romanița B. Iucu (2008, p. 138) argues that the use of this method should be an 

educational constant of any student-centered activity because it has a great potential for 

activating and involving students, encouraging dialogue and free expression of students, 

stimulating critical and creative thinking. 

After all the above, we can conclude that group interactive methods are modern ways of 

stimulating learning and personal development, they are didactic tools that foster the interchange 

of ideas, experiences, and knowledge, and these methods play a particularly important role in 

enhancing self-confidence, and this factor is crucial in developing communicative competence.  

The didactic experience demonstrates that interactive methods, namely those that are 

focused on solving problems, as brainstorming and role-play, are very effective in developing 

communicative competence, especially for learners who have a beginner and intermediate level 

because they are placed in situations where they need to mobilize and engage themselves in 

solving different communication tasks, thus stimulating independence in learning, and 

"empowering" the student's personality. Interactivity involves learning through communication, 

collaboration, producing a confrontation of ideas, opinions, and arguments, creating learning 

situations centered on the willingness of students to cooperate, on their direct and active 

involvement, on the mutual influence inside the micro-groups, and the social interaction of the 

members of a group, we must also take into account the fact that in the process of realization of 

                                                           
1 Romanița B. Iucu, Instruirea școlară : perspective teoretice și aplicative, Iași 2008. p. 136-138 
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these  interactive methods the transmission of the system of values takes place, being  centred on 

the didactic information from an evolved generation formed to a generation that is in the process 

of development. The implementation of these modern teaching tools implies accumulation of 

qualities and availability from the teacher: the adaptation of the didactic style, mobilization, self-

refinement, reflexive and modern thinking, creativity, intelligence to accept the new and great 

flexibility in conceptions. In organizing a pupil centered education, the teacher becomes a co-

participant alongside the pupil in the activities carried out. He accompanies and enters the 

student on the road to knowledge.  

Hence, we can point out that the use of interactive teaching-learning methods contributes 

to improving the quality of the educational process, having an active-participative character and 

a really active-formative value on the student's personality.  

 
 

 

LE THÈME DU « VOYAGE »| TRAITÉ DANS L’OEUVRE DE PROSPER MÉRIMÉE 
 

TEMA « CALATORIE »| TRATATA IN LUCRAREA LUI  

PROSPER MÉRIMÉE 

 

                                                              Ecaterina MORARU, lector univ., 

                                Departamentul Limbi şi Literaturi  

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu”din Cahul 

                                                       

Résumé. En étudiant une œuvre littéraire il faut mettre attention à plusieurs aspects  tels 

que : le style,  le langage, la description, le vocabulaire, les figures de style, les symboles, les 

motifs, les personnages et beaucoup d’autres. En analysant minutieusement les nouvelles de 

Prosper Mérimée on observe que tous ces aspects sont mis en évidence et suggérés dans sa 

manière d’écrire,  et dans l'utilisation du «pittoresque», qui nous fait mieux comprendre son oeuvre.  

Pour découvrir  vraiment la  beauté de l'œuvre de Mérimée on a attiré l'attention sur tout 

l’aspect paysagistique et artistique; l’auteur en prenant soin de rendre chaque détail ; ainsi, on 

a pu se créer une image exacte des événements qui se produisent dans les histoires.Dans ses 

œuvres, Prosper Mérimée met l'accent sur l'exotisme, les crimes, la lâcheté, les vices, la culture 

et les traditions; ainsi l’auteur traite dans ses oeuvres le thème du voyage, de la vengeance, de 

l’amour charnel et sauvage.La fonction de base du" pittoresque" dans les nouvelles de Prosper 

Mérimée étant l’intercalation du beau et du laid, du bien et du mal, du bonheur et de la douleur. 

Mots clé: pittoresque, amour charnel, sauvage, échange mondain, vengeance, honneur 

familial. 
 

Abstract. Studiind o operă literară trebuie să atragem atenţia la mai multe aspecte cum 

ar fi: stilul, limbajul, descrierea, vocabularul, figurile de stil, simbolurile, motivele, 

caracteristica personajelor şi multe altele. Analizînd minuţios nuvelele lui Prosper Mérimée, se 

observă că toate aceste aspecte sunt evidenţiate şi sugerate prin maniera sa de a scrie şi prin 

utilizarea “pitorescului”, care ne face să înţelegem mult mai aprofundat opera sa.  

Ca să descoperim cu adevărat frumuseţea operei lui Mérimée s-a atras atenţia la orice 

aspect peisagistic şi artistic; autorul avînd grijă să redea orice detaliu, astfel, s-a putut crea o 

imagine precisă a evenimentelor ce au loc în nuvele. În operele sale, Prosper Mérimée pune 

accent pe exotism, crime, laşitate, vicii, dar şi pe cultură şi tradiţii; astfel, autorul tratează în 

operele sale tema călătoriei, răzbunării, dragostei carnale şi sălbatice, a decăderii. Funcţia de 

bază  a “pitorescului” în nuvelele lui Prosper Mérimée fiind intercalarea frumosului şi urîtului, 

binelui şi răului, bucuriei şi durerii. 

Cuvinte cheie: pitoresc, dragoste carnală, sălbatic, schimbare mondenă, răzbunare, 
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onoare familială. 

 

Dans cet article on a abordé le thème du voyage, ce thème qui a une grande  

importance pour la littérature française etuniverselle. La façon d'écrire de Prosper Merimee est 

plus différente de celles des autres auteurs. Il utilise partout le souci du pittoresque, et à l'aide de 

cela on peut définir les traits  caractéristiques  des  personnages,  leur  personnalité,  leur  

façon de pen-ser et d'agir dans certaines conditions. Il est utile pour ceux qui sont 

cointeressés de littérature, de savoir la beauté et le message de l'oeuvre de Mérimée; qui sont 

plus significatifs et plus nécessaires pour enrichir les connaissances en ce qui concerne les 

symboles, le langage, le vocabulaire, les expressions, les figures de style; tous cela est  retrouvé  

dans les nouvelles de Prosper Mérimée et dans sa manière d'écrire. 

On constate que le thème est actuel pour la littérature d'aujourd'hui. Cet article peut aider 

les lecteurs de Mérimée sentir ou resentir exactement ce que voulait l'auteur nous transmettre, 

son message étant plus minutieusement  éxaminé dans cet article. 

Aujourd’hui les écrivains ont d'autres manières d'écrire, ils transmettent leurs 

sentiments directement ; chez Mérimée tout est vice-versa, les émotions, les sentiments sont 

cachés, on peut les découvrir à l'aide de la nature, des descriptions, du pittoresque qui est utilisé 

fréquemment dans ses nouvelles. On éxaminera dans cet article la manière de s'exprimer, de  

présenter le caractère des personnages, l'approfondissement  d'actions en utilisant  le  pittoresque.  

Le but principal de cet article est d'analyser ce que veut l'auteur nous transmettre dans son 

œuvre, de comprendre pourquoi il utilise telle ou telle façon d'écrire, et de démontrer la beauté et 

l'importance de son œuvre.           

Pour atteindre ces buts on a examiné minutieusement quatre œuvres importantes de 

Prosper Mérimée, ce sont : Colomba, Carmen, Tamango et Matéo Falcone. Dans ces quatre 

nouvelles on peut distinguer le fait que chez Prosper Mérimée, la beauté de l'oeuvre  est  

représentée à l'aide du pittoresque. Nottament le thème du voyage, de la vengeance, de la mort 

; de différents symboles comme « le stylet » , «  l'espingole » [1]; la manière de décrire les lieux 

et le peuple, les personnages, les conflits et les actions qui se passent, tous sont représentés en 

faisant appellation au pittoresque. 

En lisant l'œuvre de Mérimée on ne peut pas rester intacte, on pense et on examine 

minutieusement ce que te frappe involontairement car c'est une œuvre magnifique en ce qui 

concerne les descriptions des événements et des actions.  

Prosper Mérimée restera pour toujours l'auteur qui a utilisé la nature et les descriptions 

pour montrer non seulement la beauté, mais de même et la méchanceté humaine. 

Mérimée appartient à une génération romantique et son œuvre porte le goût pour la 

mystification au début de sa carrière ; goût pour les descriptions colorées et pittoresques. Le goût 

de la chose vue et du fait vrai. Son écriture se caractérise par la rapidité et l'absence des 

développements qui créent une narration efficace et un réalisme fonctionnel adaptés au genre de 

la nouvelle. Ses nouvelles jouent sur l'exotisme (la Corse dans Mateo Falcone et Colomba 

ou l'Andalousie dans Carmen), sur le fantastique (Vision de Charles XI, La Vénus d'Ille, 

Lokis) ou sur la reconstitution historique (L'Enlèvement de la redoute, Tamango). L'Histoire est 

d'ailleurs au centre de son seul roman : Chronique du règne de Charles IX (1829). 

"Mérimée s'est toujours présenté comme un amateur de voyages - rejoignant en cela le 

goût des romantiques pour l'exotisme, notamment par le biais du voyage en Orient. Cette 

appétence originelle n'a pas immédiatement trouvé à s'exprimer : ses premières excursions 

n'eurent d'abord que la forme de la fiction littéraire." [2] Pourtant, dans l'art de voyager comme 

dans les autres domaines de sa vie, Mérimée est un homme de rites et d'habitudes. Il n'a rien d'un 

aventurier. Les nombreux voyages qu'il effectue en tant qu'inspecteur des monuments historiques 

lui permettent d'alimenter son imagination. Colomba et Carmen, publiées dans les années 1840, 

accroissent davantage sa popularité [3].  
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Chaque voyage est une occasion de rencontres, entretenues ensuite par la 

correspondance. Des liens se tissent également à Paris, lieu de passage et de brassage. On sent 

chez Mérimée le partage savant, la conversation spirituelle, l'échange mondain. Mérimée a un 

goût prononcé pour les minorités ethniques : il met en scène des noirs, des corses (Colomba, 

Matéo Falcone), des Bohémiens. Il s'intéresse à leur culture et à leurs coutumes. Le choix dans la 

nouvelle d'une Bohémienne et d'un Basque n'est pas innocent. Goût pour la violence et 

description d'un type de femme inquiétant ,Colomba est une sorte d'Antigone barbare. 

Carmen, Colomba ,Tamango et Matéo Falcone , ce sont les quatre chefs-d'œuvre de 

Mérimée dont action se déroule dans un emploi pittoresque, où l'auteur utilise plusieurs 

descriptions pour nous montrer les paysages, la nature, l'environnement qui entoure les 

personnages et qui font leurs actions plus contrastées du point de vue esthétique, qui attirent l'œil 

du lecteur et où sont abordées les éléments du romantisme de cette façon. 

Dans tous les quatre chef-d'œuvres sont utilisés des éléments du pittoresque et de la 

souffrance. Dans Matéo Falcone, la sobriété de la narration fait ressortir la cruauté du drame. 

Il s'agit d'un garçon de dix ans, fils unique (« l'espoir de la famille et l'héritier du nom »)[4], trop 

entouré de prévenances. 

C'est également une force ambiguë  : il sauve Sanpiero par  respect dû à l'hospitalité  et 

parce qu'il est le  fils de Mateo Falcone . S'il demande un cadeau, il obéit à la logique de son 

éducation d'enfant gâté, il est donc excusable. Mais c'est par convoitise qu'il le trahira. Il a 

franchi la limite. 

"Le texte de Mérimée renchérit sur la marginalisation de l'espace propre au recueil de 

Hugo. La Corse de Matéo Falcone n'est pas exactement la Corse, mais une région de l'intérieur 

de l'île qu'on ne gagne qu'après trois heures de marche par des sentiers "tortueux" et "obstrués";  

non vraiment le maquis, mais "le bord" du maquis. L'Afrique de Tamango n'est pas exactement 

l'Afrique, puisque les Noirs qu'on y achète sont déjà à "deux cent lieues" de leur pays."[5]. 

Une autre nouvelle dans laquelle est représenté le pittoresque est Tamango, elle évoque la 

traite des nègres avec une ironie mordante. Prosper Mérimée y dévoile la traite des Noirs, 

l'esclavagisme et ses infamies. Son ouvrage est fort et émouvant. Tamango qui a besoin d'argent , 

vend sa femme et ses esclaves à un capitaine de navire Ledoux , quand il se rend compte de son 

erreur revient sur le bateau il se fait prendre et le capitaine Ledoux se sert de Tamango comme 

esclave, et il comprend que la vie d'esclave est très dure. Mérimée présente Tamango comme un 

pantin habille de loques cocasses avec un air d'importance désopilant. Les négriers croient que le 

Nègre est quelqu'un de sot, mais ce n'est pas le cas. Ce récit dénonce l'esclavagisme et montre 

bien le fonctionnement du commerce triangulaire de cette époque.   

Autre nouvelle écrite par Mérimée, c'est Carmen.  Récit d'amour et de mort, ce bref 

roman raconte la rencontre à Seville entre la bohémienne Carmen et le brigadier Don José qui, 

subjugué, devient pour sa maîtresse contrebandier, puis brigand et assassin. En premier lieu, les 

trois chapitres qui encadrent l'histoire de José offrent à l'auteur l'occasion d'évoquer longuement 

une Espagne qu'il a plusieurs fois parcourue et visitée, et qui l'a visiblement fasciné, en 

particulier l'univers pittoresque des gitans. Au reste, le goût de Mérimée pour la « couleur 

locale » , déjà sensible dans Mateo Falcone (1829) et Colomba (1840), situés dans une Corse de 

légende, rejoint la mode contemporaine de l'exotisme, et notamment de l'hispanisme, tel qu'on le 

voit s'exprimer chez Musset, Hugo, Gautier... 

Mais c'est surtout d'un point de vue pour ainsi dire dramaturgique que cette « exposition » 

se justifie pleinement. Outre qu'elle permet de présenter les personnages avant qu'ils n'entrent en 

scène et ne prennent eux-mêmes la parole, elle contribue à installer la logique de répétition qui 

préside à toute tragédie : le narrateur, comme guidé par on ne sait quelle fatalité, se trouve en 

effet à trois reprises mises « fortuitement » [6] en présence du héros, lequel, par la suite, 

commettra trois meurtres. Et c'est bien en effet d'une tragédie qu'il s'agit. Remplis par des forces 

à la fois vitales et destructrices qui les dépassent et qui s'opposent (l'amour pour José, la liberté 
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pour Carmen), les personnages suivent inexorablement leur destin funeste, sans qu'à aucun 

moment leurs univers respectifs aient pu se conjuguer. D'un côté Carmen, femme sensuelle et 

femme fatalle, source de vie et porteuse de mort, déesse et sorcière à la fois, est celle par qui tout 

arrive, le bonheur comme le malheur. Face à elle, don José peut sembler faire pâle figure : plus 

cérébral, plus complexe aussi, il est celui qui parle, analyse, évalue. Celui qui change aussi, 

hésite, résiste, moins tiraillé entre amour et devoir qu'entre deux conceptions de l'amour : l'une, 

charnelle et sauvage, incarnée par Carmen, l'autre, plus humaine. 

On apprécie aussi le pittoresque de la nouvelle, avec tout un lexique espagnol, qui crée 

une couleur locale, et l'illustration de la passion diabolique et tragique à travers le personnage de 

Carmen. Un sombre mythe agréable à lire et à redécouvrir. " Colomba est considérée, avec 

Carmen comme le chef d'œuvre de l'auteur, cette nouvelle écrite à l'age de trente-six ans par 

Mérimée a l'issue d'un voyage de deux mois en Corse. Cette nouvelle décrit la "vendetta" , 

guerre privée de vengeance entre les clans et familles. Colomba tourne autour des thèmes de la 

vengeance, de l'honneur familial." [7]. 

Dans cette nouvelle, une jeune fille , nommée Colomba , est prête a tout pour venger 

l'honneur de sa famille, influencée par la mort de son père. On compendra dès lors qu'à coté de 

Carmen et de Colomba ,  récits promis à une gloire mondiale par leur puissance d'évocation , 

leur capacité à suggerer avec une extrême simplicité les ressorts des passions les plus 

universelles, c'est dans le genre fantastique que Mérimée, devait le mieux s'illustrer et cela, tout 

au long de sa carrière. 
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Diana MOCANU, asistent univ., 

Departamentul Limbi şi Literaturi 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Resumé. Le concept de la Littérature de Jeunesse est très large et difficile à définir. 

Même s’il n’y a pas une définition commune de ce terme, cependant, la Littérature de Jeunesse 

englobe toutes les oeuvres qui s’adressent aux enfants, les oeuvres qui parlent de et pour les 

jeunes et qui provoquent les petits lecteurs de vivre des émotions inconnus ensemble avec les 

personnages du livre. 

Dans cet article on parle sur le rôle de la Littérature de Jeunesse dans le processus 

d’enseigner/apprendre la langue française comme langue étrangère et sur les méthodes qui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romantisme
http://elhaz8.unblog.fr/category/lart-et-la-maniere/
http://www.babylon.com/definition/Litt%C3%A9rature%20fran%C3%A7aise%20du%20XIXe%20si%C3%A8cle/?uil=English&uris=!!Z8AVT3H7RE&tid=Definition
http://www.babylon.com/definition/Litt%C3%A9rature%20fran%C3%A7aise%20du%20XIXe%20si%C3%A8cle/?uil=English&uris=!!Z8AVT3H7RE&tid=Definition
http://www.slideshare.net/%20Signlighter/histoire-des-courants-littraires-1172984


CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

36 

 

peuvent être utilisées dans ce processus.  

Grâce à l’utilisation de la Littérature de Jeunesse dans l’enseignement de FLE les élèves 

ont la possibilité de développer les quatres compétences primordiales dans l’acquisition d’une 

langue étrangère : la compréhension orale/écrite et l’expression orale et écrite. La littérature 

infantile aide, aussi, les éléves de développer la créativité et la mémoire et de reflechir dans 

différents domaines : psychologie, sociologie, écologie etc. 

Mots clé: litterature de jeunesse, l’enseignement/l’apprentissage du français langue 

étrangère,  compétences, créativité, mémoire. 

 

Rezumat. Conceptul de Literaturǎ pentru copii este foarte larg şi dificil a fi definit. Chiar 

dacǎ nu este o definiţie comunǎ a acestui termen, totuşi, literatura pentru copii vizeazǎ toate 

operele care se adreseazǎ copiilor, opere care vorbesc despre şi pentru copii şi care ȋi provoacǎ 

pe micii cititori sǎ trǎiascǎ emoţii necunocute pȋnǎ atunci, ȋmpreunǎ cu eroii cǎrţii. 

Acest articol se axeazǎ pe rolul Literaturii pentru copii ȋn procesul de predare-ȋnvaţare a 

limbii franceze ca limbǎ strǎinǎ şi pe metodele care pot fi utilizate ȋn acest proces. 

Datoritǎ Literaturii pentru copii ȋn procesul de predare a limbii franceze ca limbǎ 

strǎinǎ, elevii au posibilitatea sǎ-şi dezvolte cele patru competenţe primordiale ȋn procesul de 

ȋnvǎţare a unei limbi straine : exprimarea oralǎ/scrisǎ şi ȋnţelegerea oralǎ/scrisǎ. Literatura 

infantilǎ ajutǎ, deasemenea, copiii sǎ-şi dezvolte creativitatea, memoria şi-i pune ȋn situaţia de a  

reflecta asupra mai multor domenii : psihologie, sociologie, ecologie etc. 

Cuvinte cheie: literatura pentru copii, predarea/invatarea limbii franceze ca limbǎ 

strainǎ, competenţe, creativitate, memorie. 

 

Conceptul de literatură pentru copii este unul foarte larg şi greu de definit.  Acesta a  luat 

naştere la începutul secolului al XIX-lea şi s-a răspîndit pe parcursul secolului următor. Nu există 

o definiţie comună a acestui termen chiar dacă, per general, literatura pentru copii este 

considerată acea literatură care are un vocabular accesibil pentru diferite categorii de vîrstă şi un 

mesaj instructiv-educativ dedicat copiilor. Şi cu toate acestea, literatura adresată copiilor nu este, 

nici pe departe, în afara literaturii pe care o citesc adulţii. Totuşi, ea este orientată spre cititorii 

care nu au aceleaşi semne de întrebare despre lume ca şi părinţii lor şi nu posedă o dezvoltare 

lingvistică ca şi a adulţilor, dar poate fi „devorată” de orice categorie de cititori, indiferent de 

vîrstă. Acest tip de literatură îi introduce uşor, pe tinerii cititori, în universului infinit al lecturii.  

În susţinerea celor menţionate mai sus vine şi o afirmaţie de-al lui George Călinescu, 

conform căreia, pentru ca o lucrare din literatura pentru copii să fie considerată operă de artă 

trebuie să trezească interes inclusiv oamenilor maturi şi instruiţi, căci copilăria nu moare 

niciodată din noi, aceasta constituie izvorul din care decurg permanent toate meandrele vieţii 

noastre.1  

O altă interpretare a noţiunii de „literatură pentru copii” este cea a filosofului francez 

Marc Soriano care defineşte acest gen de literatură ca o comunicare istorică (altfel spus - 

localizată în timp şi spaţiu) între un scriitor adult şi un destinatar copil (receptorul) care nu 

dispune, decît parţial, de experienţe reale şi de structuri lingvistice, intelectuale, afective care 

caracterizează viaţa de adult.2 

Pe de altă parte, Josette Morant, specialist în literatura franceză, susţine că termenul de 

„literatură pentru copii” înglobează toate aspectele creaţiei scrise pentru copil şi adolescent. 

Aceasta cuprinde opere care vorbesc despre şi pentru tineri şi care pot, fără nici o îndoială, să 

participe la dezvoltarea abilităţilor lingvistice ale copiilor, la descoperirea lumii care îi 

                                                           
1 Călinescu G., Cronicile optimismului, Bucuresti, E.P.L.,1964, p.274. 
2 Soriano M., Guide pour la littérature de jeunesse: courants, problemes, choix d’auteur, Paris, Flammarion, 1975. 
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înconjoară dar dar și la învăţarea unei limbi străine.1  

Dominique Demers, doctor în literatura pentru copii, afirmă că, fără îndoială, această 

noţiune trebuie să aibă o definiţie comună, şi nu e cazul să fie confundată cu termenul de 

„literatură despre copii” căci, completează autoarea, există multe romane bune pentru adulţi în 

care se vorbeşte despre copii - acestea, însă, nu pot fi considerate ca parte a literaturii pentru 

copii. Literatura infantilă trebuie să fie adresată copiilor şi adolescenţilor. Aceasta înseamnă că, 

un scriitor adult trebuie să scrie în literatura pentru copii ceea ce-l face pe adolescent sau copil să 

rîdă, să se înfioare, să plîngă, să-l uimească, să-l şocheze, să-l mişte... chiar dacă toate aceste 

trăiri îl vor încerca şi pe cititorul-adult.2   

A scrie pentru copii înseamnă să scrii foarte scurt şi, în acelaşi timp, să accepţi 

provocarea de a face o creaţie literară în toată complexitatea ei şi cu toate provocările ei 

(stilistice, narative, estetice) pe care aceasta le conţine, doar că utilizînd cuvinte accesibile. A 

scrie scurt nu înseamnă neapărat a scrie simplu. Scriitorul pentru copii, ca şi toţi scriitorii, trebuie 

să construiască un univers cu ajutorul cuvintelor, să creeze o lume originală, bogată, 

semnificativă neavînd altă materie primă decît cuvintele. Personajele sale trebuie să continuie să 

trăiască în memoria cititorului multă vreme după închiderea cărţii şi bucăţile narative descrise în 

carte trebuie să-l ducă pe cititor, nu numai într-o călătorie, dar şi într-o aventură, într-o 

explorare...3 

Prin urmare, literatura pentru copii permite acestora să descopere lumea, le dezvoltă 

memoria şi imaginaţia. Ea le educă valori importante şi o concepţie de viaţă bazată pe moralitate, 

pentru că o literatură de calitate reuşeşte să cultive la copil foarte multe valori prin intermediul 

mesajului pe care aceasta îl transmite.  

Ce este o literatură de calitate? Este acea literatură care reuşeşte să ofere copiilor mijloace 

de împlinire, de reflectare, să le ridice semne de întrebare, astfel, permiţîndu-le să se dezvolte ca 

personalitate. Cărţile pentru copii de o bună calitate sunt acele cărţi care îl vor face pe copil să 

dorească să deschidă alte cărţi pentru a-şi aprofunda cunoştinţele într-un anumit domeniu sau 

pentru a găsi răspunsuri la unele semne de întrebare pe care şi le-a ridicat în mintea sa.  

De obicei, cărţile pentru copii povestesc o istorie. Textele sunt concentrate pe esenţial, cu 

un stil simplificat, cu fraze scurte şi fără prea multe detalii inutile care pot plictisi sau încurca 

cititorul. Acţiunea operei este focalizată, de obicei, pe un copil-erou. O istorie reuşită este acea 

istorie în care cititorul se regăseşte, cartea devine oglinda sa. Pe lîngă copilul-erou sau naratorul-

erou, personaje principale ale cărţilor pentru copii pot fi şi animalele - personificate de cele mai 

multe ori - care împărtăşesc, împreună cu micii cititori, presupusa naivitate infantilă. 

Mesajul operei dedicată copilului, poate fi sau nu înţeles în totalitate de acesta, iată de ce, 

copilul trebuie să fie ajutat de un adult în timpul lecturii, iar ajutorul să vină prin completarea sau 

explicarea momentelor de neînţelegere ale acestuia şi nu prin impunerea propriului punct de 

vedere. Nu trebuie să uităm, deasemenea, ceva foarte important: cartea este pentru copil, ceea ce 

înseamnă că aceasta trebuie să fie aleasă de copil împreună cu adultul şi nu vice-versa. Lectura 

este un moment de plăcere pentru copil şi nu trebuie să devină o obligaţie sau un instrument de 

învăţare utilizat de către adult pentru a constrînge un copil să înveţe nemijlocit. După cum afirma 

şi George Călinescu „copilul se naşte a fi curios de lume şi tare nerăbdător de a se orienta în ea, 

iar literatura care îi satisface această pornire, îl încântă,,.4 

Literatura pentru copii include atît texte concepute din start a fi dedicate copiilor dar şi 

texte scrise iniţial pentru adulţi iar ulterior adaptate şi devenite texte clasice pentru copii, este 

cazul Micului Prinţ al lui Antoine de Saint-Exupéry, Miserabilii lui Hugo, Robinson Crusoé al 

                                                           
1 Morant J., Qu’est-ce que la litterature de jeunesse. Le Francais dans le Monde,  Mars-Avril 2007, N 350, p.10. 
2 Demers D. Plaidoyer pour la litterature de jeunesse, Quebec Francais, 1998, p.28. 
3 Ibidem, p.30. 
4 Călinescu G., Cronicile optimismului, Bucuresti, E.P.L.,1964, p.276. 
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lui Daniel Defoe, Singur pe lume al lui Hector Malot etc.  Punctul lor comun este de a juca un rol 

în formarea intelectuală şi psihologică a cititorului, de a-i provoaca o emoţie estetică, de a-l 

interpela în lumea altora şi de-al pune în situaţia de a reflecta şi de a-şi face o părere proprie 

despre tot ce se întîmplă în lumea personajelor pe care le-a descoperit în timpul lecturării. 

Literatura infantilă cuprinde toate genurile literare sub diferite forme: poveşti populare şi 

moderne, albume, benzi desenate, romane, poeme, fabule etc. Această diversitate de genuri 

posedă şi o amplă varietate de teme care-i pune pe copii şi adolescenţi să reflecte în următoarele 

domenii: psihologie, sociologie, ecologie etc. 

Prin urmare, literatura îi ajută pe micii cititori să-şi dezvolte competenţele lingvistice, iar 

folosirea textelor literare în procesul de predare-învăţare este un mijloc ideal în învăţarea şi 

stăpînirea unei limbi străine, şi ne vom referi în continuare la rolul pe care îl are acest gen de 

literatură în predarea limbii franceze ca şi limbă străină. 

Primele scrieri din literatura franceză pentru copii încep odată cu Charles Perrault, deşi 

aceste lucrări nu erau întru totul rezervate micuţilor, erau cel puţin dedicate lor. Prima carte 

destinată unui copil a fost Aventurile lui Télémaque a lui François Fenelon în prima jumătate a 

secolului al XVIII-lea, urmată de primele poveşti ale scriitoarei franceze Jeanne-Marie Leprince 

de Beaumont dedicate micuţilor. Tot în această perioadă publicul tînăr se apropie tot mai mult de 

Gulliver, Don Quichotte şi, bine înţeles, de Robinson Crusoé recomandat de Jean Jeaques 

Rousseau. 

Mai tîrziu, în secolul al XIX-lea apar, aşa numitele „librării educaţionale”. Primul 

iniţiator al acestor librării a fost Louis Hachette - specializat, mai tîrziu, în manualele şcolare. El 

este iniţiatorul revistelor de divertisment. Datorită acestora, Hachette insistă asupra deschiderii 

primelor chioşcuri de reviste prin gări, pentru a-şi putea vinde mai uşor propriile colecţii de 

reviste dar şi pentru a da posibilitatea călătorilor să-şi petreacă timpul util şi plăcut. 

Un alt proiect important care ia amploare cam în aceeaşi perioadă este iniţiat de Jules 

Hetzel scriitor, editor şi traducător francez. Acesta creează Jurnalul pentru educaţie şi 

divertisment destinat lecturii în familie. Proiectul avea scopul de a-i face pe savanţi, scriitori şi 

pictori să se reunească şi să colaboreze cu scopul e a reconcilia ştiinţa şi ficţiunea şi de a pune 

imaginaţia în valoare. Revistele aveau menirea de a educa tînăra generaţie – distrînd-o. Altfel 

spus, se practica educaţia prin joc.  

Literatura pentru copii nu încetează să evolueze. După cel de-al doilea război mondial 

apar tot mai multe cărţi dedicate copiilor care tratau tema războiului. Acestea aveau scopul de a 

reabilita interesul copiilor faţă de istorie şi neam. 

Prin urmare, literatura dedicată celor mici evoluează şi pînă astăzi indiferent de gen şi 

teme tratate, iar micuţii care învaţă limba franceză ca şi limbă străină au posibilitatea de a-şi 

dezvolta vocabularul şi creativitatea lecturînd opere alese ale clasicilor francezi. 

Literatura, în general, şi textele literare, în particular, au ocupat şi continuă să ocupe şi 

pînă astăzi un loc important în didactica predării limbii franceze ca şi limbă străină. Încă de la 

începuturi, învăţarea unei limbi se baza pe un vast corpus literar care era, de cele mai multe ori, 

sursa de exerciţii de vocabular, gramatică, stilistică etc. Această metodă a predomniat în 

taproximativ toată lumea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi s-a extins şi în prima 

jumătate a secolului al XX-le fiind numită metoda „gramaticii-traduse”, metodă la care s-a 

renunţat ulterior. 

Didactica actuală insistă tot mai mult pe rolul cultural care poate fi regăsit în textele 

literare, fiind considerate ca o poartă de acces spre „sufletul ţării limba căreia o învăţăm” 

permiţîndu-ne, astfel, să-i înţelegem pe alţii dar şi cultura şi civilizaţia lor. 

În procesul de învăţare a limbii franceze ca şi limbă străină este recomandat ca elevii să 

fie ghidaţi de un cadru didactic bine pregătit. Pentru ca un copil să aibă succes în însuşirea unei 

limbi străine este nevoie ca învăţătorul să respecte cîţiva paşi, consideraţi a fi importanţi, care-i 

vor permite copilului să asimileze bine materia, înceapînd cu studierea acelei limbi străine de la 
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simplu spre complicat. 

Primele texte propuse spre studiere unui începător vor fi sub formă de dialog, un dialog 

simplu dar care să respecte toate părţile structurale ale unui text: introducere, cuprins, încheiere. 

Acest fapt îl va deprinde pe micul cititor să respecte această structură în activităţile sale 

ulterioare cînd va avea însărcinarea de a reda conţinutul unui text literar, sau de a face propriile 

dialoguri pentru dezvoltarea competenţelor de vorbire orală etc. Dialogurile pot fi citite de cadrul 

didactic (în cazul în care elevii nu ştiu, încă, să citească), dar pot fi și citite de elevi sau audiate. 

În fiecare dintre cazuri acestea trebuie să aibă un conţinut, relativ simplu, să nu fie foarte 

voluminoase şi să trateze un vocabular tematic cu care copilul se întîlneşte zi de zi, de exemplu: 

formele de salut, anotimpurile, casa mea, familia mea, culorile etc. 

Este foarte important ca textele alese să trezească interes copilului, iar acest fapt va duce 

la dezvoltarea unei competenţe foarte importante în studierea unei limbi străine – competenţa de 

lectură.   

Din punct de vedere structural, această competenţă se constituie din mai multe 

componente importante care trebuiesc dezvoltate treptat la elevi: 

• Cunoştinţe despre opera literară sau textul nonliterar, despre mesajul operei, despre 

elementele operei, despre autor, îmbogăţirea cunoştinţelor de vocabular, despre lume sau despre 

sine... 

• Capacităţi / abilităţi de: ascultare / înţelegere (a textului), identificare (a ideilor 

principale, a tipului de text, a personajelor, a noţiunilor literare, etc.); analiză şi interpretare (a 

unei secvenţe de text,a unui cuvânt etc.); rezumare (a unui text narativ); caracterizare (a unui 

personaj); apreciere (a unui personaj, a unui text lecturat, a stării personale post-lecturale etc.); 

• Atitudini, reacţii provocate de opera literară, sentimente, trăiri, opinii şi aprecieri ale 

fenomenelor literare (autor, personaj, mijloace de expresie etc.)1 

Pentru dezvoltarea competenţei de lectură în cazul începătorilor de vîrstă mică este 

potrivită lectura-dirijată. Acest tip de lectură se realizează cu voce tare, de către cadrul didactic 

în faţa grupului de copii care urmează să înveţe limba franceză ca şi limbă străină. Metoda 

aceasta este potrivită numai în cazul în care copii încă nu ştiu să citească. Este o practică cel mai 

des întîlnită în grădiniţe şi, parţial, la începutul clasei întîi. 

Respectiva activitate are un șir de avantaje: îl ajută pe învăţător să aducă grupul de elevi 

la calm, să familiarizeze copii cu personaje pe care aceştia încă nu le cunosc, să-şi completeze 

bagajul de cunoştinţe despre un erou sau altul, îi ajută pe micuţi să descopere noi titluri şi autori 

inconfundabili etc. 

Dacă cartea din care se citeşte are imagini, învăţătorul trebuie să-i pună pe micuţi în 

situaţia de a interpreta acel desen, să-şi exprime punctul de vedere cu privire la ilustraţiile 

prezentate, ghidîndu-i cu un şir de întrebări simple şi ajutîndu-i să se exprime corect. Acest tip de 

lectură mai este numită şi „lectură progresivă”. Ea poate fi folosită atît pentru exprimarea orală 

dar şi pentru exprimarea scrisă, atunci cînd, copilul este pus în situaţia de a reda în scris tot ceea 

ce a înţeles în timpul lecturării (această practică se face în cazul în care copilul ştie să scrie), 

fiind un bun exerciţiu de concetrare şi de memorie. 

După îmbogăţirea vocabularului elevilor în diverse domenii (istorico-socio-culturale) se 

va trece la un alt nivel de studiere a limbii, puţin mai avansat. La această etapă este posibilă 

studierea unor texte literare dar care, iarăşi, vor fi destul de mici ca şi dimensiune. Se va lucra la 

acest nivel cu poeme, fabule, poveşti etc. În alegerea textelor, cadrul didactic trebuie să ţină cont 

de nişte aspecte importante în studierea limbii franceze ca şi libă străină. Ar fi bine ca: 

-  Operele care urmează a fi studiate să aparţină marilor clasici ai literaturii franceze, al  

căror nivel de exprimare este unul accesibil. Vocabularul simplu dar şi opera deja cunoscută îi 

                                                           
1 Pamfil A., Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a II-a, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2000, p.64. 
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vor permite elevului să citească istorioare în limba franceză pe care el le-a citit/auzit şi în limba 

sa maternă. Acest fapt va contribui la dispariţia fricii de necunoscut şi va stimulea copilul să 

continuie să citească. Ca şi exemplu, pot fi folosite fabulele lui La Fontaine (Greierul şi furnica, 

Corbul şi vulpea etc.) sau poveştile lui Charles Perrault (Scufiţa Roşie, Cenuşăreasa, Motanul 

Încălţat etc.), doar că într-o formă simplificată. 

-  Istorioarele alese să fie de dimensiuni mici. Tot ceea ce înseamnă mai mult de o oră de 

lucru cu textul poate deveni un eşec, pentru că apare riscul ca lucrarea să-l plictisească pe copil 

în loc să-l impresioneze, iar acest lucru îl va demotiva nu numai pe moment, dar îl poate face să 

urască lectura, în general. În asemenea caz, fabulele şi poemele sunt cele mai potrivite pentru 

lucru. În cazul poveştile – este recomandat să fie aleasă o versiune simplificată a acestora. 

-   Dacaprofesorul alege să lucreye cu poemele, sunt recomandate spre studiere acele 

poeme care au fost puse inițial pe note. Să înveţi o limbă străină cu ajutorul cîntecelor a fost 

întotdeauna atractiv. Datorită muzicii, bariera dintre copil şi textul poetic va fi distrusă şi 

recitarea sau memorarea va deveni un joc distractiv. Un alt avantaj al acestei activităţi este faptul 

că elevul are posibilitatea să înveţe, din start, pronunţarea corectă a cuvintelor, şi se dezvoltă, în 

acelaşi timp, nivelul de înţelegerea orală a limbii franceze la copil.  

-   Să se facă diversitate în alegerea textelor, prin urmare, ar fi util şi distractiv să se 

folosească şi glume î procesul de predare-învățare, dar foarte scurte, desigur, datorită cărora 

elevii vor face cunoştinţă cu umorul francez. 

Tot mai mulţi specialişti sunt de părerea că, în procesul de predare-învăţare a unei limbi 

străine (limba franceză în cazul nostru), este bine şi chiar recomandat să se pună accentul și pe 

predarea literaturii francofone, pentu a demonstra elevilor că acest tip de literatură stabileşte un 

punct comun între culturile străine şi face posibil schimbul intelectual. Această formă de 

literatură este percepută ca un fenomen cultural şi este, deasemenea, legat de valorile culturale şi 

interculturale. 

Este important ca, atunci cînd elevului i se predă un text în limba franceză, să se facă o 

comparaţie între propria-i cultură şi cea despre care se citeşte în text. Astfel, copilul este pus în 

situaţia de a emite judecăţi asupra subiectelor expuse în textele studiate bazîndu-se pe propriile 

valori şi reacţionînd în raport cu propriile practici culturale. Interculturalitatea se manifestă ca o 

competenţă, copilul fiind pus în situaţia de a se descoperi pe sine, de a-şi descoperi propriii 

markeri culturali, de a-şi pune întrebări şi a-şi da răspunsuri privindu-se în operele literare ca 

într-o oglindă. 

Lectura comparată este potrivită în asemenea caz ca şi metodă de lucru. Acest tip de 

lectură îi pune pe elevi în situaţia de a găsi asemănări şi deosebiri între opera citită şi altă operă 

(opere) pe care le-a citit anterior sau pe care le cunoaşte din literatura limbii materne. 

Comparaţiile se fac la nivel de temă tratată, subiect, personaje, etc. Acest exerciţiu dezvoltă 

memoria copiilor aceştia trebuind să-şi amintescă opere, titluri, personaje, autori pe care i-a citit 

anterior. Un alt avantaj al acestei activități este că elevul poate fi intrigat de răspunsul unui coleg 

care, a făcut o comparaţie cu o operă necunoscută pentru el, iar acest fapt poate să-l motiveze să 

descopere pe larg acel subiect, adică să citească cartea în întregime. Indirect, se face un soi de 

recomndare a mai multor cărţi care nu au fost citite încă de elevi dar care sunt foarte interesante. 

Scopul major al predării literaturii în procesul de studiere a limbii franceze ca şi limbă 

străină este cel de a le permite elevilor şă-şi aprofundeze cunoştinţele în legătură cu o identitate 

culturală, acel univers creat de autor în care oamenii trăiesc în comun: solidari şi deschişi. 

Crearea unei paralele între descoperirea unei culturi noi şi însuşirea unei limbi străine este un 

obiectiv al literaturii în procesul de predare/învăţare a limbii francez. În acelaşi timp, elevii au 

ocazia să facă schimb de opinii, confruntîndu-le pe ale sale cu alte puncte de vedere exprimate de 

colegii săi. 

După dezvoltarea competenţelor la acest nivel, cunoştinţele culturale ale copilului vor fi 

completate şi aprofundate prin emiterea unor noi judecăţi şi ipoteze în procesul de analiză a unor 
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noi opinii legate de subiectele abordate în opera citită, opinii publice preluate din critici literare, 

articole de reviste,  diverse surse media. 

Această metodologie se aplică pentru a integra individul în nişte practici socio-culturale 

şi acesta are posibilitatea de a învăţa de pe urma acestor practici exprimate prin conduitele 

personale, manierele de a gîndi, de a simţi, de a decide etc. 

Cel mai mare avantaj al acestei abordări progresive vis-a-vis de textele literare, permite 

cadrului didactic să pună în evidenţă legătura dintre limbă şi cultură. 

Într-un mod progresiv  de studiere li se vor prezenta, deja, elevilor texte din literatura 

pentru copii ceva mai ample. Un exemplu în acest sens ar putea fi poveştile lui Charles Perrault: 

Scufiţa Roşie, Cenuşăreasa, Motanul Încălţat etc., dat fiind faptul că aceste poveşti sunt 

universal-cunoscute şi pot fi prezentate de către cadrul didactic în diferite forme: poveste scrisă, 

film în desen animat, benzi desenate, piese de teatru etc. Din motiv că aceste poveşti fac parte 

din patrimoniul literar al multor popoare, lucrul cu aceste opere ar prezenta un şir de avantaje: 

- Elevii cunosc, deja, conţinutul poveştilor, ceea ce le va face mai uşoară înţelegerea 

textului în limba franceză. 

- Copii vor descoperi că aceste poveşti sunt de origine franceză, că autorul acestora este 

Charles Perrault şi vor fi tentaţi de a mai citi şi alte opere ale aceluiaşi autor pentru completarea 

bagajelor lor de cunoştinţe în domeniul literaturii. 

- Se va alege un text de maximum două pagini, ceea ce-i va motiva pe elevi să citească 

cu interes şi răbdare conţinutul poveştii, fără a se plictisi. 

- Dacă ne referim, de exemplu, la Scufiţa Roşie a scriitorului francez Charles Perrault, în 

momentul în care nepoţica – personaj principal al poveştii -  adresează un şir de întrebări 

presupusei bunici cu referire la „gura atît de mare”, „urechile atît de mari” elevii sunt puşi în 

situaţia de a revizui vocabularul cu referire la părţile corpului. În cazul celorlalte poveşti ale 

aceluiaşi autor - vor revizui vocabularul cu referire la vestimentaţie şi încălţăminte.  

- Cunoscute de atîtea generaţii de copii, avem certitudiea că aceste poveşti le vor plăcea 

cititorilor, indiferent de vîrstă, pentru că ele sunt îndrăgite şi jucate pe marile scene chiar şi de 

adulţi. 

Acest gen de activitate dezvoltă la copii cele patru competenţe primordiale în cunoașterea 

unei limbi: exprimarea orală şi scrisă, înţelegera orală şi scrisă. Nu este de ignorat nici faptul că 

elevii își antrenează, astfel, creativitatea şi memoria – două elemente indispensabile în studierea 

unei limbi străine. 

După soluţionarea unor astfel de activităţi, cadrele didactice trebuie să-i orienteze pe elevi 

spre analiza textului, etapă importantă în studierea limbii franceze. Pentru acest tip de activitate 

învăţătorul trebuie să aleagă texte sau nuvele care pot fi citite integral, cuprinzînd mai mult decît 

două pagini dar, totuşi, nu exagerat de voluminoase. Este indicat ca operele să aparţină unor 

autori moderni, apărute  începînd cu secolul al XIX-lea şi mai recente, dar care vor regrupa 

diferite nivele de limbă, şi care vor fi cît mai variate posibil.  

Totuşi, este indicat ca un anumit număr de opere, care vor fi analizate pe parcursul unei 

perioade de timp, să trateze acceaşi temă, sau să aibă aceeaşi tipologie de caractere, pentru a se 

putea realiza analiza comparată (intertextualitatea).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

În alegerea unui text literar cadrul didactic trebuie să ţină cont ca acel text să fie însoţit de 

un mic dicţionar explicativ sau nişte explicaţii lexicale şi de un şir de întrebări pe baza lucrării 

studiate pentru a se verifica nivelul de înţelegere a conţinutului textului. 

Pentru succesul unor astfel de activităţi, elevii vor trebui să consulte foarte des 

dicţionarele în traducerea cuvintele necunoscute dar şi în înţelegerea conţinutul textului. Ca şi 

lucru suplimentar, elevilor li se va propune lectură suplimentară. Aceştia vor avea posibilitatea 

să-şi aleagă texte, fragmente de romane, nuvele preluate din reviste sau cărţi la care vor lucra în 

grup, ghidaţi de profesor doar periodic cînd au ceva nelămuriri. Tema pe care elevii o pot alege 

poate fi o temă lingvistică, istorică, religioasă, sociologică, culturală sau literară. Una dintre 
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condiţiile de care trebuie să se ţină cont este perioada de timp – elevilor li se va da o perioadă 

mai îndelungată de timp dar, totuşi, cu un termen limit. 

Tinerii cititori îşi doresc tot mai mult să citească opere personajele cărora să le rămînă în 

memorie pentru mult timp, să retrăiască situaţii adevărate din viaţă, să-şi lărgească viziunea, să 

aibă posibilitatea de a-şi imagina şi alte modalitaţi de a trăi şi gîndi, iar activitatea de mai sus le 

va realiza această dorinţă. 

Personajele-adolescente din operele literare încearcă să arate cititorilor că mai există şi 

alte persoane care cunosc suferinţele şi bucuriile lor, că nu sunt singurii care trec prin aceste 

încercări şi că există o soluţie pentru fiecare problemă.  

Introducerea unor astfel de opere la orele de limbă franceză ca şi limbă străină ne dă 

ocazia să îndreptăm tinerii spre o complexitate emoţională. Ei au posibilitatea să descopere 

plăcerile lecturii dar şi satisfacţia unei lecturi afective, în acelaşi timp. Literatura pentru copii la 

cursul de limbă franceză ca şi limbă străină dezvoltă cunoştinţele culturale ale tinerilor cititori, 

favorizează creşterea intelectuală dar şi dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor puse în 

raport cu experienţele vieţii. 

Pentru verificarea activităţii elevilor li se va cere să facă rezumatul romanului sau a 

lucrării pe care le-a citit, ceea ce-i obligă pe elevi să citească cu atenţie, fără grabă şi să înţeleagă 

conţinutul lucrării. O altă activitate posibilă este crearea unei creţii proprii în baza celor expuse, 

ceea ce le dă posibilitatea cititorilor să dea frîu liber imaginaţiei şi fanteziei. 

Chiar dacă pare puţin bizar, totuşi, literatura poate fi utilizată ca material didactic în 

studierea gramaticii limbii franceze. De exemplu, după explicarea teoretică a definiţiilor şi 

regulilor de aplicare a diverselor teme de gramatică, copiilor li se va propune texte descriptive, 

cu un vocabular centrat pe tot ceea ce-i înconjoară, de exemplu: ziua mea de lucru, timpul liber, 

cărţile preferate etc., în care ei vor pune în aplicare cunoştinţele lor teoretice. Li se va propune 

însărcinări de genul: să găsească verbele din text şi să determine modul, timpul şi persoana 

acestora, să treacă substantevele de la singular la plural sau să dea forma de feminin pentru 

substantivele masculine întîlnite în text etc. 

Prin intermediul textelor literare pot fi soluţionate şi problemele de gramatică cu care se 

confruntă elevul. Este cazul expresiilor care par a fi prea dificile pentru elev iar acesta evită să le 

folosescă, cunoscîndu-le doar la nivel teoretic. Prin citirea textelor autentice elevul se 

familiarizează cu aceste structuri (expresii, construcţii) şi le pot utiliza ulterior în conversaţii sau 

creativităţi. 

Lectura este foarte importantă în procesul de predare-învăţare a unei limbi franceze, iar 

textele – parte componentă a literaturii – sunt „uneltele” cu ajutorul cărora cadrele didactice pot 

dezvolta cele patru competenţele primordiale în cunoaşterea unei limbi străine: vorbirea 

orală/scris şi înţelegerea orală/scrisă.  

Astfel, P. Cornea crede că oricare activitate de lectură, folosit în cadrul procesului 

didactic, este nevoie să se desfăşoare prin multiple lecturi de înţelegere / analiză /  decodificare / 

receptare / interpretare a textului scris. În opinia autorului, în procesul de lectură, elevul trebuie 

să parcurgă cinci etape importante: percepţia / receptarea textului; re-lectura pentru decodarea 

sensurilor textului; lectura pe unităţi şi înţelegerea detaliată a sensului textului; lectura 

interpretativă doar a unor secvenţe de text; interpretarea estetică a textului.1 

Folosirea literaturii în metodele de predare-învăţare a unei limbi străine este un subiect 

care merită un interes real în contextul studierii limbii franceze ca şi limbă străină. Textul literar 

oferă un excelent exemplu de text bine scris, iar literatura ca şi reprezentant al culturii unei țări 

are un rol deosebit în predarea limbilor și culturilor. Citirea textelor literare este o modalitate de 

a de a dezvolta abilități scrise și orale ale elevului. Operele literare, neglijate de mult timp în 

metodele de predare a limbii franceze ca şi limbă străină, în favoarea altor metodologii, își 

                                                           
1 Cornea P., Introducere în teoria lecturii, Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p.65. 
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propune să dezvolte abilitățile lingvistice ale celor care învață. Astfel, pentru posedarea unei 

limbi străine nu vorbim despre abordarea literaturii numai dintr-un unghi utilitar și funcțional, ci 

şi din perspectivade a-i permite elevului să înțeleagă lumea și să-i placă diversitatea, pentru  că a 

citi nu înseamnă numai a înţelege, a citi înseamna – a iubi. 
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Abstract. The impact of Globalization and Europeanization is mostly visible in the 

Republic of Moldova at the beginning of the 21-st century. The educational sector could be a 

good example to follow the traces of these global processes. The main goal of the given paper is 

to highlight the main factors affecting English language teaching and learning conditions in the 

Republic of Moldova. The methods used during the research are: employing theory, observation, 

description. The findings of the present research show that the Moldovan Ministry of Education 

undertakes measures to improve Foreign Language Curriculum at all levels aimed at covering 

the 21-st century student’s needs and creating favorable conditions for an effective foreign 

language learning. 

Keywords: foreign language teaching; English language learning process; technological 

progress, web 2.0 tools. 
 

Rezumat. Impactul globalizării și europenizării este cel mai vizibil în Republica Moldova 

la începutul secolului al XXI-lea. Sectorul educațional ar putea fi un bun exemplu pentru a 

urmări urmele acestor procese globale. Scopul principal al lucrării este de a evidenția 

principalii factori care afectează predarea și învățarea limbii engleze în Republica Moldova. 

Metodele utilizate în timpul cercetării sunt: aplicarea teoriei, metoda observației, metoda 

descrierii. Constatările studiului de față demonstrează că Ministerul Educației din Moldova 

întreprinde măsuri de îmbunătățire a Curriculumului de limbă străină la toate nivele, care 

vizează acoperirea nevoilor studenților din secolul al XXI-lea și crearea condițiilor favorabile 

pentru învățarea eficientă a limbilor străine. 

Cuvinte cheie: predarea limbilor străine; Învățarea limbii engleze; progres tehnologic, 

instrumente web 2.0. 
 

Introduction 

The impact of Globalization and Europeanization is mostly visible in the Republic of 

Moldova at the beginning of the 21-st century. The educational sector could be a good example 

to follow the traces of these global processes. In 1990’s the study of English has been visibly 

increased in Moldovan schools, colleges and universities. To foster English language teaching 

throughout the country the Moldovan Ministry of Education has established collaboration 

agreements with Peace Corps Volunteers, Fulbright English Language Assistants and English 

Language Fellows. The Peace Corp’s first task was to help expand the English-teaching capacity 

of Moldovan educators. Government representatives believed that having good English skills 

mailto:fuciji.marianna@usch.md
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would help Moldovans to participate in the international community. 

In 2005 the Republic of Moldova became the new member of the Bologna Process. 

Eventually to realize the objectives of Bologna Process caused new structural and conceptual 

reforms in the system of higher education and foreign language teaching in particular. 

Having studied National Report Moldova 20071 on the website of European Higher 

Education Area ( http://www.ehea.info/page-moldova) issued by Moldovan Ministry of 

Education drives us to conclusion that the implementation of the objectives set up by Bologna 

Process had a great impact on all higher education institutions in the Republic of Moldova ( in 

2007 there were registered 16 public and 15 private higher education institutions).Among these 

institutions there are universities, academies and institutes offering graduate studies and post 

graduate continuous training. 

Bologna Process foresees academic mobility of students and academic staff, and the 

implementation of ECTS (European Credit Transfer System) allowing Moldovan students from 

BA or MA levels to spend a semester or an academic year abroad without interrupting their 

studies at their home universities (having a financial support in terms of Erasmus or Tempus 

programs). Also Bologna Process foresees joint study programs for BA, MA and PhD students. 

Academic mobility to EU member states or to the USA require a good command of 

English necessary for academic environment and communication while being abroad. The 

language of communication for all Erasmus Projects is English. Students or academic staff 

members applying for an academic mobility have to pass an assessment on English language 

proficiency. The grading of English language proficiency is carried out according to the 

European Standard (the six reference levels) listed in the Common European Framework of 

Reference for Languages (also known as CEFRL or CEF) used as a guideline to describe 

achievements of learners of foreign languages across Europe and other countries thus setting up 

a system of validation of language ability2. 

At the same time the number of high school students and scholars applying for 

undergraduate and post graduate exchange programs to the United States of America has also 

been increased since 1990’s. The U.S. Government sponsors a number of academic, professional 

and cultural exchange programs in Moldova. These programs aim to foster mutual understanding 

between Moldova and the United States through exchange and training programs. It opens new 

bridges and new opportunities for Moldovan students and scholars.  

Taking into account the fact that the Moldovan Ministry of Education couldn’t cover all 

financial expanses to improve the conditions of teaching English language throughout the 

country the U.S. Embassy in Moldova contributed greatly to foster English teaching in the 

country. It was possible due to the involvement of projects sponsored by the U.S. Government 

such as opening the English Resource Centers (later named as American Language Centers) at 

the leading universities throughout the country. These centers offer modern technology and 

English-language books and newspapers to English students and community members. Each 

year the U.S. Embassy offers grants aimed to improve the quality of teaching English. This way 

the English Resource Centers (or American Language Centers) get funding to purchase new 

equipment and resources offering a better quality of teaching English.  

Technological progress made it possible to create online platforms implemented in 

teaching and learning process worldwide. Online learning and Web 2.0 tools are welcomed by 

the foreign language educators all over the world as it fosters the efficiency of foreign language 

acquisition and develops intercultural and digital competences. To improve the quality of 

teaching English online a number of educational websites, online platforms, E-Teacher 

                                                           
1http://www.ehea.info/Upload/document/members/moldova/National_Report_Moldova_2007_568299.pdf 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages 

http://www.ehea.info/page-moldova
http://www.ehea.info/Upload/document/members/moldova/National_Report_Moldova_2007_568299.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
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Programs, webinars and web 2.0 tools are available to English educators and students from all 

over the world.  

Theoretical background/ literature review 
Nowadays the status of English has been transferred from ‘international’ to ‘world’s 

lingua franca’. Galloway and Rose (2015)1 give several evidence of the rise of English to a truly 

global language. Among these evidence Galloway and Rose outlined that English is an official 

language in 88 countries; English is the language of international diplomacy and the working 

language in many international organizations; English dominates the entertainment industry; 

English is the lingua franca of air traffic control, airports and civil aviation, and of hotels and 

shipping lanes; English is more widely taught as a foreign language than any other and is the 

foremost language of international scholarship; English is now universal in many academic 

disciplines, workplaces, international communications, and publications, and the leading 

language of science, medicine and technology2. 

Taking into account the development of technological progress and the impact of 

globalization the demand to study English as a foreign language increases. Bringing computer 

assisted language learning (CALL) into the classroom brought interactivity in foreign language 

teaching. The combination of E-learning with more traditional methods of learning is known as 

‘blended learning’. To this point Thorne (2003: 2-6) defines blended learning in the following way:  

  

It represents an opportunity to integrate the innovative and technological advances 

offered by  

Online learning with the interaction and participation offered in the best of traditional 

learning.3 

 

Web 2.0 tools are becoming more and more employed in education. Langer de Ramirez 

(2010) states that language educators are trying new ways in which to engage technologically 

students in computer-based educational activities4. The scholar considers that when students 

know that their work will be published for an international audience on the World Wide Web, 

they pay more attention to improve their work, think deeply about the content and they consider 

cultural norms more thoughtfully.5 

Solomon and Schrum (2007) point out the fact that today students know that they are 

‘tech-savvy’ as they use digital technology very often in their everyday life and for this reason, 

students   in the 21-st century would like to use digital technology for learning too6. Solomon 

and Schrum (2007: 26) quote Prensky (2001) known for his theory about the differences between 

today’s teens and the adults. Prensky calls the 21-st century students ‘digital natives’ and 

considers that today’s students have changed radically compared to the 20-th century students as 

they process information fundamentally differently from their predecessors, and are all “native 

speakers” of the digital language of computers and the Internet7. A good explanation of what 

Web 2.0 includes we can find by Campesato and Nilson (2011), who consider the following: 
 

                                                           
1 Galloway, N. and Rose, H. (2015).  Introducing Global Englishes. New York: Routledge 
2 Ibidem., pp. 11-12 
3 Thorne, K. (2003). Blended learning: how to integrate online and traditional learning. London and Sterling VA: 

Kogan Page. Pp. 
4 Langer de Ramirez,L. (2010). Empower English language learners with tools from the web. California, Thousand 

Oaks:Corwin.- pp. 1-6 
5 Ibidem - pp. 1-6 
6 Solomon, G. & Schrum, L. (2007). Web 2.0: new tools, new schools. Eugene, Oregon: International Society for 

Technology in Education 
7 Ibidem. p.26 
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Web 2.0 is heavily oriented toward content generation by people who collaborate and 

share their content and   information. Web 2.0 includes blogs, wikis and Semantic 

Technology. In the Web 2.0 world the Internet is a dynamic and interactive 

environment. Web 2.0 lets people share things such as photographs and make them 

available to friends and other family members (2011: 9).1 
 

Solomon and Schrum (2014) make a very detailed classification of existing web 2.0 tools and 

to this point the scholars point out the following groups of web 2.0 tools which can be used for 

teaching and learning in the 21-st century: Blogs, Microblogs (Twitter), Podcasts and Vodcasts, 

Google Tools and Productivity Applications, Social Networks, Visual Learning Tools, Virtual 

Environments, Wikis and other Collaboration Tools, Mobile Apps, Tools that Make a Difference 

(Animoto, Moodle, Museum Box, Pinterest, Planboard, Skype, Voice Thread, Voki, Wordle, etc.)2. 

Taking into account scholarly opinions we may conclude that English got the status of 

‘Global Language’ in the era of globalization and technological progress brings new challenges 

for the 21-st century students who are willing to employ web 2.0 tools for an effective learning.  

Findings and Conclusions 

Valentina Singhirei, Zinaida Camenev, Oleg Donets (2003)3 English language teachers 

from Moldova State University were among the first teachers who practiced internet-based 

communication during their lessons. These scholars consider that interactive websites can 

intensify English language teaching and may cause a new vision of a whole set of teaching tools 

in education.4 Having access to a range of Internet resources and interactive computer devices 

and software contributes greatly to develop reading, writing, listening and speaking skills and it 

makes the process of learning a foreign language more efficient.  

The impact of Europeanization and Globalization makes the Moldovan Ministry of 

Education to revise Foreign Language Curriculum at all levels. Foreign language educators felt a 

great need to update the existing Foreign Language Curriculum approved in 2010. Currently a 

number of leading foreign language educators are involved in elaboration of a new Foreign 

Language Curriculum in the Republic of Moldova aimed to cover the needs of the 21-st century 

students. 

English language is taught almost at all educational institutions in Moldova. Currently 

English is number one studied language in Moldova.  To improve the conditions of the English-

language classroom the Ministry of Education distributes funds from the state budget to purchase 

smart boards, computers and soft programmes for each educational institution. Unfortunately, 

the modest financial resources offered by the Moldovan Ministry of Education are not enough to 

implement all the needs of the 21-st century English classroom. This way the grants and projects 

offered by the USA Embassy in Moldova are very helpful to foster English language teaching 

throughout the country. To enrich professional experience teachers of English take part in 

seminars, workshops and trainings and projects organized by Moldova English Teachers 

Association, Academy for Innovation and Change through Education, visiting professors and 

English Language Fellows from the USA. Some of the English language educators and students 

                                                           
1 Campesato, O. & Nilson, K. (2011). Web 2.0 fundamentals with Ajax, development tools, and mobile platforms. 

London-Boston: Jones and Bartlett Publishers 
2 Solomon, G. & Schrum, L. (2014). Web 2.0 How-to for Educators. Eugene, Oregon: International Society for 

Technology in Education 
3 Singhirei,V., &  Camenev, Z., &  Donets, O. (2003). ‘Using Interactive Web Sites in TEFL and ESP’.In  

Innovations and Challenges:I-st National Conference of English Language Teachers March 14-15, 2003).-Chisinau: 

Univ. Pedagogica de Stat “I.Creanga”, 2004.- p. 22-23 
4 Singhirei,V., &  Camenev, Z., &  Donets, O. ( 2003) ‘Using Interactive Web Sites in TEFL and ESP’.In  

Innovations and Challenges:I-st National Conference of English Language Teachers March 14-15, 2003).-Chisinau: 

Univ. Pedagogica de Stat “I.Creanga”, 2004.- p. 22-23 
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apply for academic mobility, MA degrees or PhD studies abroad having this way a great 

possibility to study and carry out their scientific research at the leading universities from the EU 

countries, the UK or the USA. 

 
 

 

    COMUNICAREA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ ŞI MANAGERIALĂ 
 

COMMUNICATION METHODIQUE-SCIENTIFIQUE ET MANAGERIALE 

 

Victor AXENTII, dr., conf. univ.,  

Departamentul Limbi și Literaturi 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Rezumat. Autorul abordează un subiect de actualitate: comunicarea. Comunicarea, ca 

formă de interacţiune, presupune câştigarea şi activarea competenţei comunicative, care este 

deopotrivă aptitudinală şi dobândită; absenţa acesteia sau prezenţa ei defectuoasă explică 

eşecul sau dificultăţile pe care profesorii, unii dintre ei foarte bine pregătiţi ştiinţific, le au în 

activitatea curentă; a fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de specialitate, dar şi 

capacitatea de a le transpune şi traduce didactic.  

Din perspectiva fenomenului de comunicare, sunt relevante câteva ipostaze în care 

educatorul se manifestă ca agent receptor şi furnizor de informaţie ştiinţifică sau managerială, 

după cum cerinţele de rol-status îi impun o anumită conduită în sistem. 

Comunicarea metodico-ştiinţifică, de perfecţionare şi continuă formare se include într-un 

ansamblu de acţiuni proprii domenii în care educatorii îşi desfăşoară activitatea într-o 

permanentă săvârşire a vocaţiei lor de formatori. 

Cuvinte-cheie: comunicare metodică, științifică, managerială, gestiune pedagogică 
 

Résumé. L'auteur aborde un sujet d'actualité: communication méthodique-scientifique et 

managériale. Il est bien connu que la communication méthodique-scientifique, la formation et la 

formation continue sont incluses dans un ensemble d'actions et domaines dans lesquels les 

éducateurs effectuent dʼune manière permanente leur vocation de formateurs. 

La gestion pédagogique individuelle ou de groupe remplit une fonction administrative 

avec de hautes responsabilités professionnelles, sociales et émotionnelles. La performance de 

gestion s'adresse à une population de tous les groupes d'âge et implique des domaines sensibles 

de la vie et de l'activité: accès à l'école et chances de réussite, parcours scolaire, formation 

professionnelle, formation continue, prestige social etc. 

Mot-clé: communication méthodique, scientifique, managériale, gestion pédagogique 
 

Comunicarea reprezintă un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale ale 

informaţiilor între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv rolurile 

de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-

educativ. Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback, privind atât 

informaţiile explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate chiar în cursul comunicării). 

Noţiunea de comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai 

completă decât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a 

comunicării. Comunicarea presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită 

temporalitate de care ţine cont şi care, la rândul ei, o modelează.   

Pornind de la definiţii diverse asupra comunicării didactice, Luminiţa Iacob1 realizează o 

                                                           
1 Iacob, Luminița. Comunicarea didactică, în Psihopedagogie: Iași:  Spiru Haret1994, p. 238 
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serie de sublinieri ce se dovedesc deosebit de utile în acest context. 

Astăzi, actul comunicării este văzut ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea relaţională, 

aceasta din urmă fiind purtătoare de semnificaţii, contextualizând informaţia; de pildă, o 

informaţie verbală imperativă, în funcţie de situaţie şi de relaţia dintre actorii comunicării, poate 

fi: poruncă, provocare, îndemn, sugestie, ordin, sfat, rugăminte, renunţare etc.  

Perspectiva telegrafică asupra comunicării este înlocuită de modelul interactiv, care 

analizează actul comunicativ ca o relaţie de schimb între parteneri care au fiecare, simultan, un 

statut dublu - emiţător şi receptor; ca urmare, atribuirea mai veche a rolului de emiţător 

profesorului şi a celui de receptor elevilor devine discutabilă.  

Comunicarea, ca formă de interacţiune, presupune câştigarea şi activarea competenţei 

comunicative, care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită; absenţa acesteia sau prezenţa ei 

defectuoasă explică eşecul sau dificultăţile pe care profesorii, unii dintre ei foarte bine pregătiţi 

ştiinţific, le au în activitatea curentă; a fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de 

specialitate, dar şi capacitatea de a le transpune şi traduce didactic.  

Profesia de educator, ca multe alte profesiuni cu specific de relaţie interumană, se poate 

perfecționa pe tot traseul practicării ei. Opţiunea aparţine persoanei care își alege o carieră 

didactică.  

În primii ani de activitate, în confirmarea deloc ușoară cu cerinţele de rol-status, cel în 

cauză - dar nu numai el - decide pentru continuarea drumului ales. Intrat definitiv în sistem, 

urmează traseul devenirii profesionale, tinzând continuu la perfecţiune şi autorealizare, la 

recompense morale şi materiale. Totodată, subiectul se implică într-o reţea managerială cu 

fluxuri de comunicare, în interiorul cărora îşi găseşte un loc bine stabilit (profesor,  director de 

unitate, inspector, funcţionar public etc.). 

Din perspectiva fenomenului de comunicare, sunt relevante câteva ipostaze în care 

educatorul se manifestă ca agent receptor şi furnizor de informaţie ştiinţifică sau managerială, 

după cum cerinţele de rol-status îi impun o anumită conduită în sistem1. 

Comunicarea metodico-ştiinţifică, de perfecţionare şi continuă formare se include într-un 

ansamblu de acţiuni proprii domenii în care educatorii îşi desfăşoară activitatea într-o 

permanentă săvârşire a vocaţiei lor de formatori. 

Acestea pot fi: documentarea de specialitate;interasistenţa; referatul metodic;comunicarea 

ştiinţifică şi articolul de presă; lucrarea metodico-ştiinţifică,  doctorat, carte de autor publicată 

prin editură ş.a. 

Documentarea este obligatorie oricărui intelectual cu atât mai mult unui educator a cărui 

informare în domeniu este practic nelimitată. 

Ca modalitate de comunicare, documentarea înseamnă a prelua pentru sine informaţia 

stocată în tezaurul cultural, OH adaptări creative la domeniul de interes profesional. Orice lectură 

înseamnă o stare de spirit şi un univers. 

Un specialist în domeniu include în documentarea sa: dicţionare şi enciclopedii; 

- literatură română şi universală; lucrări de specialitate: tratate, istorii, ghiduri, cataloage 

etc.;  studii şi articole din domeniul educaţiei; alte apariţii editoriale sau de presă tangente 

domeniului; lecturi preferate. 

Lectura se asociază cu consemnarea celor mai selecte,interesante și utile texte întâlnite în 

paginile parcurse. 

Documentarea începe în anii de formare (şcoală normală, colegiu, institut de învăţământ 

superior), când predomină conspectul. Apoi, în primii ani de activitate, continuă informarea de 

specialitate, cu îmbogăţirea treptată a bazei de date din domeniul psihopedagogiei şi metodicii. 

                                                           
1 Enăchescu, Eugenia. Comunicarea în mediul educațional. București:  Aramis, 2008 
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Educatorul se înscrie astfel într-un circuit informaţional propagat în interiorul categoriei 

profesionale în care a pătruns şi la care el însuşi va contribui în vreun fel. 

Fişierul bibliografic (bibliografie personală) se alcătuieşte alfabetic şi tematic într-un 

spaţiu special amenajat şi se dimensionează după nevoile de studiu, de activitate metodică sau de 

cercetare ştiinţifică. 

Fişele de lectură se elaborează după regulile de eficienţă: extrase, adnotări, note critice 

etc. ce vor conta ca surse de internare în legătură cu o problemă sau alta tratată anterior de către 

diferiți autori. 

Mapa cu instrumente de lucru didactice, educative sau de cercetare ştiinţifică colectează 

variante de ghiduri, chestionare, probe, teste, grafice utilizate de către cadre didactice şi 

cercetării ştiinţifici în realizarea unor studii şi lucrări publicate în presă sau edituri. 

Interasistenţa. Asistența reciprocă este cea mai sigură sursă de prelucrare a experienţei 

didactice în anii de formare şi apoi în primii ani de activitate sau chiar şi mai târziu. 

Interasistenţa se constituie ca punct de sprijin în discuţii profesioniste privitoare la îmbunătăţiri 

continue ale actelor didactice. 

Psihologic, interasistenţa priveşte observarea, înţelegerea şi interpretarea 

comportamentului profesorului şi deopotrivă al elevilor în procesul de predare/învăţare. 

Metodic, interasistenţa furnizează modalităţi de predare/învățare cu intenții de sporire a 

eficienței lecției în multiplele ei aspecte. 

Managerial, asistența reciprocă este o formă de autoperfecţionare bazată pe remarci 

avizate ale unor observatori externi cu privire la propria prestaţie, dar şi de perfecţionare a celor 

care au posibilitatea să asiste la o lecţie cu elemente inedite.  

Folosirea termenului de „interasistenţă“ şi nu doar „asistenţă” conduce la faptul că fiecare 

profesor este în poziţia celui ce asistă, dar va fi asistat la rândul său. Termenul de „asistenţă” se 

păstrează atunci când este vorba de tinerii care se formează prin preluarea de modele sau în 

cazurile asistenţei manageriale (directorul şcolii sau inspectorul şcolar). 

„A asista” înseamnă a participa la ceva pentru a te edifica cu privire la ceea ce se 

întâmplă. Asistenţa la oră este doar aparent pasivă. în fapt, o participare cu folos înseamnă: 

ascultare activă; observare perceptivă de nuanţe, expresii, atitudini; sesizarea detaliilor de 

metodă; proiecţia rapidă a ceea ce ar putea fi; consemnare succintă a datelor de observaţie. 

Două aspecte sunt importante în interasistenţa: 

- Capacitatea observatorului de a pune în valoare lecţia în toată complexitatea ei, adică a 

reuşi comentarea profesionistă, convingătoare şi obiectivă a celor ce s-au petrecut pe parcursul ei 

în prezenţa profesorului asistat şi a celorlalţi participanţi; 

- priceperea celui în cauză de a utiliza raţional informaţia venită dinspre colegii săi, 

corectându-şi astfel propria prestare. 

Pentru ca interasistenţa să fie cât mai bine valorificată în planul perfecţionării şi 

autoperfecţionării, se recomandă respectarea unor reguli de comunicare, astfel: fişa de asistenţă 

completă, clară (vizibilă), relevantă, astfel încât, în timp, să se constituie într-un adevărat 

material documentar pentru analize şi sinteze de specialitate, exemple concrete folosite în 

discuţii sau articole de presă, argumente în formularea de propuneri şi sugestii legislative etc.; 

discursul de apreciere exprimat metodic, clar şi concis, argumentat, obiectiv şi binevoitor; 

atitudinea demnă, responsabilă a tuturor celor implicați de la începutul activităţii până la 

încheierea ei. 

Interasistenţa se anunţă din timp, se pregăteşte în detaliu de o parte şi de alta, dar cu 

deosebire de către cel care va lucra demonstrativ, şi se finalizează cât mai folositor pentru 

participanţi. În practica profesionistă nu se admit asistarea inopinată, neanunţată, pe motiv că, 

luat prin surprindere, profesorul se dezvăluie mai bine, printr-un comportament nestudiat şi o 

activitate neregizată. Lecţia este un act de creaţie care îşi cere dreptul de a se manifesta în 
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condiţiile care-i sunt proprii iniţiatorului1. 

În acelaşi timp, produsul de creaţie poate şi trebuie să circule în favoarea celor interesaţi, 

dar numai cu acordul autorului şi la dorinţa acestuia. Altfel, asistenţa pierde din valoarea ei 

instrumentală, se resimte ca intempestivă, constrângătoare şi coercitivă, ceea ce nu este de dorit. 

De asemenea, nu sunt permise întârzierile, indiferenţa sau implicarea exagerată, grimasa 

de orice fel, şoaptele şi orice ar putea deranja pe profesor sau pe elevi. 

Nici profesorului asistat nu i se admit superficialitatea şi rutina, improvizarea acolo unde 

nu este cazul, regizarea oricărui detaliu sau repetiţia „ca şi cum“. Emoţiile şi efectele lor sunt 

tratate cu îngăduinţă, dar se apreciază stăpânirea de sine, naturaleţea, siguranţa, care pot domina 

tracul inerent prestaţiei în faţa unui public avizat. Elevii, la rândul lor, trebuie deprinşi cu 

conduite fireşti, dezinvolte, favorabile reuşitei lecţiei, prestigiului profesorului şi a clasei de 

elevi. 

Ca orice act de comunicare, şi interasistenţa cunoaşte factori de eficienţă, dar şi surse de 

diminuare a acesteia. În mod obiectiv, eficienţa ei sporeşte atunci când sunt asigurate condiţie 

unei bune documentări, informarea reciprocă în perioade de pregătire, consultarea cadrelor care 

au trăit experienţe asemănătoare, procurarea mijloacelor de învăţământ necesare lecţiei ș.a.  

Prin urmare, interasistența impune evidente abordări manageriale, de gestionare a 

soluțiilor materiale, dar și a reușitei umane care o pot face viabilă, utilă, agreabilă, ori, 

dimpotrivă, apăsătoare incomodă și răuvoitoare. De aceea interasistența trebuie să fie ca o 

situație de intercomunicare, unde se pune la încercare spiritul de echipă și  se perfectează un stil 

oricând dispus la alternative. Comunicarea managerială funcţionează după modelul 

organizaţional, unde: 

- emitentul este managerul de sistem sau subsistem: persoană (ministru, inspector, director 

etc.) sau colectiv de specialişti; 

- mesajul este informaţia oficială: acte normative (instrucţiuni, regulamente, măsuri) sau 

documente interne (note, rapoarte, informări etc.); 

- destinatarul este personalul în subordinea managerului emitent; 

- feedbackul este revenirea la sursă a mesajului ca efect asupra primitorului; 

- zgomotul, orice perturbaţie care dăunează circuitului informaţional (divergenţe, 

deformări, reacţii adverse etc.). 

În literatura de specialitate se face referire şi la componenta feed-award ca anticipare a 

fenomenelor ce vor prinde viaţă în cursul firesc al evenimentelor şcolare, ceea ce în educaţie 

contează ca garanţie de oportunitate a demersurilor manageriale2. 

 Managerul de sistem (subsistem) este persoana sau grupul de persoane cu atribuţii 

precise de comunicare ierarhică: 

- furnizarea de informaţie necesară menţinerii sistemului (subsistemului) în stare de 

funcţionare optimă (sau cât mai aproape de aceasta); 

- obţinerea de informaţie, pe cale ascendentă, pentru a avea controlul asupra fenomenului 

educaţional gestionat prin atribuţiile specifice. 

Managerul educaţional individ sau grup îndeplineşte funcție administrativă, cu 

responsabilităţi de mare încărcătură profesională, socială şi emoţională. Prestaţia de management 

se adresează unei populaţii din toate categoriile de vârstă şi implică laturi sensibile ale vieţii şi 

activităţii: accesul la şcolarizare şi şansele de reuşită, ruta şcolară, pregătirea profesională, 

formarea continuă, prestigiul social ş.a3. 

De aceea managerul de educație este necontestat numai dacă întruneşte criteriile de 

                                                           
1 Nicolescu, Ovidiu (col.), Management. București: EDP, 1992. 
2 Nicolescu, Ovidiu (col.), Management. București: EDP, 1992. 
3 Enăchescu, Eugenia. Comunicarea în mediul educațional. București: Ed Aramis, 2008. 
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competenţă profesională, asociate celor de bun organizator în tot ceea ce întreprinde în folosul 

şcolii şi al resurselor ei. 

Mesajul de comunicare în managementul educaţional are conţinut: 

- normativ, de reglementare; 

- de informare; 

- corectiv. 

Actul normativ reglează mecanismul din sistem. 

Documentele de informare menţin la zi pulsul sistemului. 

Materialele corective formulează îmbunătăţiri atunci când se impun şi acolo unde sunt 

bine primite. 

Mesajul educaţional are nevoie - ca orice mesaj managerial 

- de claritate, precizie şi acurateţe. Dar, mai mult decât în alte domenii, într-un sistem 

educaţional mesajul trebuie să fie oportun, novator, viabil în timp. 

Destinatarul mesajului este un public deosebit de interesat, mereu „în priză” pentru a se 

informa, instruit, pregătit intelectual pentru o corectă interpretare, reactiv, dispus la cooperare, 

furnizor de opinie, sensibil la efecte, participativ. 

Destinatarul mesajului managerial este constituit din grupul de inspectori, directori de 

şcoli şi categoria largă a cadrelor didactice, la care se adaugă personalul auxiliar din învăţământ. 

Prin natura sa, mesajul ajunge la masa de oameni implicaţi indirect în problemele de învăţământ, 

cum sunt părinţii elevilor şi aşteptările lor. 

Destinatarii mesajului educaţional trimit inevitabil semnale de feedback dovedite în orice 

împrejurare ca pertinente, realiste şi binevenite pentru managementul de sistem. 

Feedbackul în managementul educaţional funcţionează continuu ca retroacţiune a 

mesajului receptat de primitor. Feedbackul se constituie în: răspuns la solicitare; reacţii spontane, 

globale sau izolate; atitudini de acceptare sau, dacă este cazul, protestatare, mai frecvente situaţii 

de feedback în fluxuri ascendente sunt exprimarea opiniilor în mod verbal, prin luare de cuvânt 

sau în forme scrise, publicistice, în presă; formularea de propuneri în domeniul de specialitate, 

administrative sau legislative la solicitări ierarhice sau din proprie iniţiativă; manifestări cu 

caracter revendicativ. 

La acestea, managementul de sistem trebuie să intervină cu receptivitate şi interes, 

competenţă şi abilitate, eleganţă. 

Perturbaţia comunicării manageriale nu poate fi exclusă deşi, în acest domeniu, 

profesionismul îşi spune cuvântul. Elaborarea minuţioasă până la cele mai mici detalii, lucrul în 

echipă, distins de adresare, calitatea destinatarului ameliorează „din start” riscurile apariţiei 

factorilor perturbatori. Aceştia se fac, totuși, prezenţi în situaţiile: 

- complexe, dificile, de importanţă majoră, unde riscul de a cădea în eroare este mai 

crescut (managerii nu sunt ,,super“); 

- incerte pentru cei mai mulţi (mesajul poate fi interpretat subiectiv); 

- izolate, de la caz la caz. 

Educaţia cunoaşte o gamă mult prea mare de nuanţe manageriale fiale pentru a ne putea 

opri la unele dintre ele. Totuşi, la o analiză atentă, pot fi surprinşi factori de incomodare a 

comunicării eficiente sau surse de distorsiune cu efect probabil, aleator sau izolat, aceasta, 

deoarece în educaţie nu se atinge lesne perfecţiunea din cel puţin trei motive: 

• actul comunicării incumbă un înalt grad de complexitate; 

• resursa umană este greu controlabilă la nivel de sistem; 

• efectele în timp nu pot fi previzibile cu exactitate. 

Sursele de perturbare a comunicării în educaţie sunt cunoscute (şi recunoscute) a fi: 

supraîncărcarea informaţională; acest fenomen provine din dificultatea reală de selecţie şi dozare 

a informaţiei; în general, managerul (educatorul) tinde să furnizeze cât mai multe lucruri unor 

parteneri care nu reuşesc să le absoarbă în mod convenabil; imprecizia căilor (mijloacelor, 
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metodelor) alese în circuitul informaţional; oricât de minuţios şi de atent ar fi pregătii un demers 

managerial, există riscuri greu de evitat ca pe traseele de intercomunicare să apară distorsiuni ale 

mesajului din cauze de felul: complexitate sau simplism, incitare sau rutină, exacerbări sau 

minimalizări şi altele bine cunoscute de către toţi cei implicaţi, indiferent de poziţia pe care o 

ocupă în sistem. Asemenea surse de blocare pot fi ameliorate printr-o receptivă preluare a 

semnalelor venite prin feedback, dacă acesta funcţionează performant; feedbackul incomplet; în 

sistemul educaţional sunt atraşi numeroşi participanţi. La nivel managerial ar însemna ca 

circuitul informaţional să funcţioneze cât mai aproape de perfecţiune, ceea ce practic este dificil 

de realizat. De asemenea, este greu de crezut că un copil sau un tânăr poate furniza - prin 

feedback - semnalele de care educatorul ar avea nevoie pentru a se asigura de efectul scontat1. 

Alte riscuri de blocare sunt doar potenţiale şi ele privesc în mod separat una sau alta 

dintre componentele procesului de comunicare: 

-     managerul cu limitele şi slăbiciunile lui (nimeni nu-i perfect);  

-     cadrul de desfăşurare, departe de a fi totdeauna impecabil; 

-  resursa umană: un copil nu este modelul ideal pe care şi l-ar dori educatorul; 

educatorul, la rândul său, este într-o continuă căutare şi departe de a fi cu adevărat mulţumit. 

În cazuri particulare, riscurile de blocare aparţin unor condiții nefirești în care, dintr-un 

motiv sau altul, se desfăşoară  procesul de învăţământ: profesionismul îndoielnic, mediu 

neprielnic educaţiei, atitudini subiective de refuz şi abandon etc. 

În încheiere, menționăm că circuitul informaţiilor în mediul educaţional se realizează prin 

formele de comunicare cele mai frecvent utilizate în management: materiale scrise – concepute, 

elaborate, redactate, corectate şi expediate spre a fi consultate –  şi intervenții orale (dispoziţii, de 

exemplu) sau reciproce în schimburile de idei practicate în mod organizat. 
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Rezumat. Literatura – componentă esenţială a patrimoniului nostru cultural – contribuie 

la educarea generaţiei în creştere în spiritul dragostei faţă de neam, oferind, prin scrierile lirice, 

epice şi dramatice, modele demne de urmat. De aceea e necesară formarea la discipoli a 

interesului pentru lectura textelor literare. Misiunea cadrului didactic constă în a familiariza pe 

cei, ce ne vor urma, cu cele mai reprezentative modele de artă literară. În felul acesta la ei va fi 

format spiritul creator, care le va permite să facă faţă cerinţelor pe care societatea viitoare le va 

înainta. 

Cuvinte – cheie: literatură, personalitate, creativitate, morală, educare.  

 

Summary. Literature an essential component of our cultural patrimony contributes to the 

education of the growing generation in the spirit of love towards the nation, offering by means of  

                                                           
1 Enăchescu, Eugenia. Comunicarea în mediul educațional. București: Ed Aramis, 2008. 
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lyrical, epic and dramatic writings a great variety of models worth to be followed. For this 

reason it is necessary to cultivate to students the interest for reading the literature works. The 

role of teachers consists in the familiarisation of those who will follow us with the most 

representative creations of the literary art. This will develop to students a creative spirit that will 

permit them to face the demands of the furure society’s changes. 

Key words: literature, interest, education, morality, generation.  

 

Despre rolul literaturii în promovarea personalităţii s-au scris multe studii în care 

îndeosebi se subliniază faptul că anume ea oferă modele morale demne de urmat. Mai mult ca 

atât, se accentuează incontestabilul adevăr că literatura este o artă uimitoare, iar forma sa 

specifică de manifestare e cuvântul. 

Este inutil să detaliem aici valorile scrierilor literare. E lucru ştiut că ele contribuie la 

dezvoltarea capacităţii de a gândi, de a analiza, de a sintetiza, compara, etc.  

Merită atenţie, în contextul dat, următoarele opinii ale vestitului critic literar Titu 

Maiorescu: ,,Dacă ni se pune întrebarea: arta are sau nu o misiune morală? Contribuie ea la 

educarea şi înălţarea poporului? Noi răspundem fără şovăire: da, arta a avut întotdeauna o înaltă 

misiune morală şi orice adevărată operă artistică o îndeplineşte”.1  

Trebuie să recunoaştem din start că anume creaţiile literare au în special un rol 

semnificativ în elucidarea trecutului şi prezentului unui popor, în altoirea celor mai nobile reguli 

de conduită, în promovarea a tot ce e frumos şi sfânt. În genere, beletristica oferă modele prin 

care tânăra generaţie, în special, depăşeşte, cu fruntea sus, vicisitudinile, evitând jocul de-a 

şcoala, de-a viaţa, de-a familia. 

Din capul locului – încă o precizare: ,,Literatura constituie o componentă esenţială a 

patrimoniului nostru cultural. Ea asimilează şi, oricât de nepotrivit ar fi termenul, sistematizează, 

prin mijlocirea cuvântului, o experienţă de cunoaştere, ca formă de manifestare a spiritului 

creator”.2  

De aici putem desprinde că e necesară formarea la discipoli a interesului pentru lectura 

textelor literare. Iar, prin intermediul acestei căi, va fi cultivată gândirea lor, va fi dezvoltată 

imaginaţia creatoare, totodată modelându-se la ei şi gustul estetic, dezvoltându-se în aşa mod 

sentimente nobile ca mărinimia, dragostea de ţară, atitudinea grijulie faţă de cei apropiaţi, în 

genere faţă de tot ce ne înconjoară. 

E de reţinut şi următoarele: ,,Oamenii nu se desprind de cărţi ca să le dea uitării, ci le 

poartă în inima lor, le citează, le discută, se sprijină pe ele, îşi iau modele şi exemple din 

cuprinsul lor, învaţă să gândească, să iubească, să simtă că în ele retrăiesc şi aplică în cele mai 

neaşteptate chipuri cele ,,înfăţişate” şi văzute în lumea lor” .3 

E un adevăr incontestabil care, repetăm, ne convinge în faptul că e necesar de a 

familiariza generaţia în creştere cu cele mai reprezentative modele de artă literară. Mai mult ca 

atât, pentru a înţelege literatura în plan cronologic, să fie pus accentul şi pe etapele de dezvoltare 

a acesteia, să fie făcută o corelaţie şi cu alte straturi ale culturii naţionale ca: istoria, filosofia, 

muzica, arhitectura, pictura etc. 

Toate gândurile, expuse mai sus, ne sugerează ideea că profesorii de literatură au nu 

numai obligaţii profesionale, ci şi patriotice, morale pentru a altoi la discipolii săi cele mai nobile 

calităţi umane. Fiindcă e lucru cert că: ,,Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea 

creatoare, teoretică, sau practică, a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare 

să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti” 4 . 

                                                           
1 Maiorescu T. Critice. Bucureşti: Minerva, 1967, p. 263. 
2 Duda, G. Întroducere în teoria literaturii. Bucureşti: ALL Educaţional, 1998, p. 3. 
3 Balţatu, L. Traducerea artistică şi literatura comparată. Cahul: Centrografic, 2009, p. 121. 
4 Roşca, A. Creativitatea. Bucureşti: Editura Enciclopedică Română, 1972, p.8. 
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Instituţiile de învăţământ pregătesc generaţiile în perspectiva viitorului, altfel fie spus 

luând în calcul şi activitatea care ei o vor desfăşura în timpul ce va urma. Anume spiritul creator, 

format  în perioada studiilor, le va permite să facă faţă cerinţelor pe care societatea viitoare le va 

înainta şi nu întâmplător se afirmă că educaţia promovează şi creează noi valori. ,,Să educi cu 

adevărat însemnă să trezeşti în cel de lângă tine acele resurse care-l implică şi ridică, înseamnă 

să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold în perspectiva unei evoluţii 

fireşti, pe măsura felului său de a fi, nu direcţionat de către tine, ci de ceia ce descoperă el că i se 

potriveşte, nu oferindu-i adevărul de-a gata, ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l găsi” 1. 

Aceste gânduri, transmise de înalt apreciatul savant şi pedagog, pot constitui un punct de 

reper şi pentru profesorii de literatură care, în procesul de predare, vor fi capabili să favorizeze şi 

comunicarea, formularea de întrebări, consultarea etc. 

În temeiul celor relatate anterior, vom lua în calcul şi următoarele afirmaţii, formulate cu 

precizie de către exegeţii în materie: ,,Literatura este o artă cu mijloace proprii de expresie. 

Totuşi se pot stabili permanent conexiuni între ea şi celelalte arte ... Anumite curente tind 

programatic să apropie literatura de alte arte: parnasianismul solicită intensiv funcţia de evocare 

vizuală, orientându-se spre arta plastică, iar simbolismul pune accentul pe muzicalitatea poeziei, 

pe sugestiile ei sonore” 2. 

Convingătoare , în contextul dat, poate fi creaţia poetică a lui Ion Minulescu, care 

întrebuinţează exclusiv versul liber, sunător, cu rezonanţe şi cu un impresionant vocabular, 

încărcat de neologisme. 

Succesul poeziei minulesciene rezidă îndeosebi din muzicalitatea ei exterioară. Şi nu 

întâmplător critica literară e unanimă în părerea că poezia lui Ion Minulescu are o deosebită 

sonoritate, ea e prin excelenţă declamatoare. Minulescu e un poet rar prin frumuseţea 

simbolurilor, prin bogăţia imaginilor, prin armonia mecanică a versurilor lui. 

Pentru a ne convinge de cele expuse mai sus, vom apela nemijlocit la lirica apărută de sub 

pana acestui artist al cuvântului: 

,,A-nmugurit castanii din grădină, 

Şi ceru-i scăldat în razele de soare, 

Departe, şiraguri de cocoare 

Se văd plutind sub bolta cea senină...      (Primăvara) 

Versurile de mai sus ne conving în adevărul că decorul poeziilor lui Ion Minulescu e 

romantic. El e un poet prin rara bogăţie a imaginilor, prin armonia mecanică a versurilor lui. 

Despre conexiunea poeziei cu celelalte arte putem vorbi şi în baza creaţiei altui poet 

român – George Bacovia, care a adus o notă originală în lirica noastră, ce devine preţioasă şi ca 

document psihologic. ,,Bacovia este mai presus de toate un  discret. Simplitatea cu care Bacovia 

sugerează un peisaj, o dezvoltare sufletească, o nevroză, o sensaţie geologică, misterioasă prin 

însăşi depărtarea ei, ne dă măsura acestui mare artist la care fuziunea dintre vibraţie sufletească 

şi expresie – e definitivă” 3. 

Iarăşi e cazul să confirmăm aceste aprecieri în baza creaţiei poetice bacoviene: 

,,Lângă strune de vioară 

Cântul trist 

L-am ascultat 

Ca să uit de – odinioară 

Sau de târgul meu uitat. 

Dar vioarele-n şoptire 

Prezentară afectat 

                                                           
1 Cucoş, C. Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire. Iaşi: Polirom, 2008, p. 28. 
2 Ionescu, C.; Lăzărescu, G. Teoria literară (noţiuni), Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, p. 8. 
3 Predescu, L. Istoria literaturii române. Bucureşti: Cugetarea, 1963, p. 275. 
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Străzi cu umbre de iubire... 

Şi nici târgul s-a schimbat”  (Studiu) 

În urma lecturării acestor versuri, este cazul să subliniem că înţelegerea şi, mai cu seamă, 

simţirea creaţiei lui G. Bacovia presupune o cultură artistică sporită a cititorului. 

Revenind la afirmaţia că literatura e o componentă esenţială a patrimoniului nostru cultural, 

că ea contribuie la dezvoltarea spiritului creator, vom atrage atenţia şi la următoarele sfaturi utile, 

ce trebuie să fie luate în calcul de către cei, cărora le este încredinţată instruirea şi educarea 

generaţiei în creştere: ,,Pregătirea tineretului pentru integrarea socio-profesională în condiţiile 

epocii contemporane trebuie astfel concepută şi realizată încât acesta să fie capabil să se adapteze 

cu uşurinţă la realitatea extrem de complexă în care îşi va desfăşura activitatea. Tineretul trebuie să 

dispună de o mare mobilitate intelectuală şi profesională, de asemenea capacităţi cum sunt: 

flexibilitatea, fidelitatea, independenţa, spiritul de investigare şi creativitatea gândirii” 1. 

Incontestabil, studiind într-un mod serios şi responsabil scrierile literare, cei tineri vor 

găsi, după cum am subliniat şi la începutul acestui articol, modele demne de urmat, care vor 

contribui substanțial ca ei să devină personalităţi cu verticalitate.  
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Rezumat. Cuvântul este un factor principal în construirea și crearea imaginii. Formarea 

imaginarului are loc la nivelul inteligibilității intelectului producătorului și apoi este 

transformată, materializată într-o realitate poetică cu ajutorul cuvântului. Cuvântul servește 

drept suport și mod de a construi realitatea poetică. Creația are loc în și prin cuvânt, realitatea 

autentică a gândirii intră într-o realitate a limbajului și produce o nouă realitate. Prin urmare, 

poetul este un "visător al cuvintelor". Cuvântul este direct legat de contextul în care este plasat, 

iar imaginea devine mai complexă datorită combinației cuvintelor din care se formează. 

Contextul conferă cuvântului un rol, o valoare, îmbogățind arsenalul semnificațiilor imaginii. 

Cuvinte-cheie: imagine, imaginar, poet, cuvânt, semnificaţie. 

 

Abstact. The word is a prime factor in the construction and the creation of the image. The 

formation of the imaginary takes place at the level of intelligibility of the producer intellect, and 

then it is transformed, materialized into a poetic reality with the help of the word. The word 

serves as a support and way of building poetic reality. Creation takes place in and through the 

word, the authentic reality of thought goes into a reality of language, and it produces a new 

reality. Hence the idea that the poet is a "dreamer of words". The word is directly related to the 

context in which it is placed, and the image becomes more complex due to the combination of 

words from which it is formed. The context gives the word a role, a value, enriching the arsenal 

of meanings of the image. 

                                                           
1 Şerdean, G. Metodica predării limbii române. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1993, p. 160. 
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O realitate poetică, pusă în evidenţă de critica literară de sinteză asupra imaginarului, 

subliniază importanţa cuvântului ca factor primordial în construcţia discursului şi, incontestabil, 

în crearea imaginii. În acest context, o problemă căreia merită a i se acorda atenţie, şi care 

premerge studiului dat, este să aflăm, mai întâi, cum are loc formarea imaginarului la nivelul 

inteligibilităţii intelectului producător, iar apoi să urmărim trasformarea imaginarului creat în 

realitate materializată prin cuvânt, ca formă superioară de redare a acestuia. Activitatea 

discursivă urmăreşte, în principal, să ajungă la adevăruri sigure, la o emancipare a conţinuturilor 

sensibile, la o actualizare a conţinuturilor de sensuri prin activitatea intelectuală. Acest demers 

parcurge operaţii cognitive de primă importanţă, calificate drept generatoare de reprezentări ale 

imaginarului individual şi care reflectă o gândire a propriul ideal reprezentativ, dar care 

înglobează şi „proprietatea” obiectivă, efectivă a unei colectivităţi. Nu putem exclude faptul că 

multe din concepţiile existente „plonjează” în imagini, iar în consecinţă, rolul intelectului 

producător este, pe de o parte, de a delimita aceste concepţii, dar, pe de altă parte, de a le 

imprima noi semnificaţii, prin combinarea lingvistică a cuvintelor şi prin crearea de relaţii între 

acestea. În faza iniţială, se pune accent pe nivelul „atomist” de funcţionare a raportului dintre 

concept şi imagine, iar în decursul elaborării propriului imaginar se trece la realizarea raportului 

între discursivitatea logică şi desfăşurarea simbolico-imaginară a sensului. 

Din punct de vedere metodologic, acest proces ţine de latura psiho-critică a intelectului 

producător, de gândirea logică a acestuia, de experienţa de cunoaştere şi de forma de organizare 

a gândirii, care este epifenomenală existenţei gânditorului. Imaginarul, format în acest proces, 

poate fi văzut ca o matrice în care se cristalizează atitudinile, concepţiile, poziţiile şi soluţiile 

intelectuale germinative ale gândirii şi conceptualizării lumii exterioare din care rezultă opera 

literară în toată complexitatea acesteia. Individualitatea creatoare îşi găseşte acele intuiţii 

imaginante care pot genera semnificaţii şi depăşesc încărcătura semnificaţiei conceptule şi 

descoperă în ele o bogăţie hermeneutică şi o putere originală de evocare ce surprinde lingvistic 

flexibilitatea şi complexitatea schimbărilor încărcate de valori. 

Urmărind formarea imaginarului la nivelul inteligibilităţii intelectului producător, se 

cuvine să amintim, în plan evolutiv, cele două tendinţe filosofice ce au urmat succesiv: una în 

care se tratează cuvintele ca nişte semne separate de referentul lor, concepţie tipică filosofiei 

clasice, şi una ce conduce la abstracţie conceptuală şi vine în susţinerea faptului că nu putem 

separa cuvântul de semnificaţia cestuia, filosofie valorizată de gândirea contemporană şi care 

poate cu siguranţă conferi un stil plin de imagini în serviciul înţelegerii. Din acest punct de 

vedere ideile, imaginile, simbolurile şi alte elemente de construcţie ale imaginarului discursiv 

capătă o funcţie nu doar cu valoare expresivă, ci, mai curând, inventivă, care, în cele din urmă se 

exteriorizează prin cuvânt. 

Jean-Jacques Wunenburger urmăreşte această problematică în plan istoric, pornind de la 

corpusul gândirii presocratice, apoi prin epistemologia mitologico-religioasă arhaică trece prin 

fabulaţia prodigioasă a şcolilor filosofice spre o paradigmă evoluţionistă, în care gândirea şi 

imaginarul se găsesc în situaţii de încrucişare semantică şi de interferenţă dinamică pe linia 

raţionalităţii, prin intermediul unui lexic nou, iar în final, se dezvoltă o inteligibilitate totală care 

ţine de metafizic.  

Urmând aceeaşi descendenţă, J. Derrida susţine că resorturile veritabile ale logos-ului se 

declanşează la nivelul inteligenţei umane, astfel în baza unui efort şi optând pentru o 

deconstrucţie a categoriilor abstracte, subiectul este capabil să utilizeze cuvântul şi să regăsească 

sensul pierdut în marginile şi intervalele limbajului. Înscriindu-se în aceeaşi filiaţie, G. Durand 

analizează corelaţia dintre sintaxa imaginarului şi structurile intelectuale. Scopul urmărit este să 

demonstreze cât de mult îi corespund structurile imaginarului relaţiilor logice procesate de către 

intelect. Astfel, teoreticianul distinge trei tipuri de structuri ale imaginarului, cărora le corespund 
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trei logici ale gândirii, după cum urmează: structurile imaginarului diairetic aflat în relaţie cu 

raţionalitatea analitică; imaginarul mistic căruia îi corespunde o raţionalitate bazată pe principiile 

analogice şi de similitudini, iar în cea de-a treia categorie se încadrează structurile diseminatorii 

care se constată la nivelul afinităţilor între imaginarul sintetic şi dramatic, la nivelul intersecţiei 

dintre imaginile profunde şi abstracţiunile de suprafaţă. 

Din acest demers putem deduce faptul că raţiunea nu reprezintă o activitate autonomă, cu 

propriile ei legi, ci constituie un mod de reprezentare care „traduce” abstract imaginile afectivo-

simbolice şi face din acestea o formă amplificată, generalizată a a spiritului, a raţiunii. Aşadar, în 

acest raport primează imaginea, iar raţiunea are rolul de a transfigura imaginile în cuvinte, de a le 

dezvălui în mod creator, de a le releva semnificaţiile. Pornind de la aceasta, G. Durand face 

distincţia dintre imagine şi concept. Distincţia se realizează prin raportare la temporalitate.  Din 

acest punct de vedere, imaginea se manifestă ca lipsită de valenţe temporale, este atemporală în 

raport cu conceptul, care este supus timpului linear al gândirii, printr-un efort selectiv, printr-o 

judecată care întârzie gândirea.  

În capitolul „Teorii ale gândirii imajante”, Jean-Jacques Wunenburger pune în evidenţă o 

teorie a imaginaţiei cognitive care se clasează în trei grupe: „fie imaginea ţine de intelect cu titlul 

de simplu adjuvant tranzitoriu, fie imaginea operează o mediere reală în activitatea cognitivă, fie, 

în cele din urmă, imaginea este legată în mod originar de viaţa gândirii”1 [28, p. 270]. Astfel, 

prima teorie ce pune accent pe imaginea adjuvantă, susţine că procedurile cunoaşterii se 

asociază cu imagini de provenienţă empirică sau alegorică. În consecinţă, reprezentarea în 

imagini are un loc important nu doar exclusiv în cadrul  operei, dar, în special, în teoria 

cunoaşterii. Sub acest aspect, imaginea îşi asumă un dublu rol, în primul rând se dovedeşte a fi 

utilă în surprinderea adevărului, dar şi generează unele cunoştinţe secundare empirice. 

Prin faptul că surprinde adevărurile esenţiale, imaginea poate ajunge la ştiinţă şi tot în 

această ipostază, îşi asumă rolul în reţinerea determinărilor comune mai multor realităţi empirice. 

Acest proces este datorat în totalitate cuvântului. Relevantă în acest sens este comparaţia cu 

imaginea oglinzii. După cum oglinzii i se atribuie o funcţie analogică, tot astfel şi imaginea, prin 

raportare la asemănarea sau neasemănarea cu realitatea exterioară, exersează raţiunea în a face 

analogii. Surprinzând acest aspect, încă Platon situa reprezentarea prin imagini net superioară 

chiar definiţiei. 

Spre acest tip de imaginar ne introduce cartea profesorului universitar Ionel Buşe 

„Filosofia şi metodologia imaginarului”, în care se legimitează mitul şi simbolul ca domenii de 

cercetare, precum şi aplicaţiile acestora în căutările de sensuri. Profesorul pune în evidenţă două 

concepţii, una conform căreia imaginarul este locul în care contrariile subzistă, şi cea de-a doua, 

în care omul ca individualitate autentică, suportă integralitatea contrariilor. În partea a doua a 

cărţii, Ionel Buşe prezintă importanţa imaginarului pentru cunoaştere şi creaţie. 

Cunoaşterea şi gândirea poetică presupune o utilizare mixtă, atât de concepte cât şi de 

imagini, care ne permit să stabilim o ordine empirică paradigmatică. Acestea sunt îndreptăţite să 

participe la formarea cunoaşterii prin diverse modalităţi, puse la dispoziţie de cunoaşterea 

empirică în general: fie printr-o imagine vizuală, verbală sau auditivă, fie prin imaginea 

omologică, fie prin realităţile particulare specifice, dar în toate aceste situaţii cuvântul deţine 

primatul. Valorea interpretativă a imaginilor, din acest punct de vedere, este multiplă, angajând 

percepţii diferite, situaţii limită şi semnificaţii dintre cele mai diverse. Imaginea este capabilă să 

activeze cunoaşterea, fie îndepărtând determinările accidentale ce pot constitui un obstacol, fie 

prin schiţarea unor reprezentări în imagini ce ar veni întru susţinerea percepţiei acestora, 

eliberând intelectul de determinări şi condiţionări neclare. 

                                                           
1 Jean-Jacques ,Wunenburger. Filosofia imaginilor. Traducere de Muguraş Constantinescu, Ediţie îngrijită şi 

postfaţată de Sorin Alexandrescu, Iaşi: Polirom, 2004, p. 270.  

 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

58 

 

O teorie aparte dezvoltă imaginea mediatoare, care spre deosebire de cea de tip adjuvant, 

care spijină doar cunoaşterea, cea de faţă constituie forţa motrice ce constituie cunoaşterea, este 

o piesă principală, cu rol absolut necesar. Această poziţie este susţinută, cel puţin în parte, de 

Aristotel care consideră imaginaţia drept facultate de producere de imagini, în mod spontan, şi o 

plasează între senzaţie şi gândire pură. În concepţia filosofului antic, sufletul îşi reprezintă 

formele sensibile în forme inteligibile şi e absolut necesar s-o facă printr-o imaginaţie, deoarece 

imaginile sunt asemenea percepţiilor, dar spre deosebire de acestea, cele din urmă nu se 

materializează în cuvinte. Pe plan opus de află imaginea, care deşi nu este încă gândire, ci doar 

punct de vedere, opinie, ţine de o activitate de judecare, desprinsă dintr-o ordine a lucrurilor. 

În plan imediat istoric se află concepţia lui Im. Kant care va încerca să sistematizeze rolul 

imaginaţiei în viaţa intelectuală, în formarea cunoaşterii ştiinţifice, în dezvoltarea intuiţiei 

empirice. Chiar şi la acest nivel fără cuvânt ar fi imposibil de realizat. Astfel, în sistemul 

kantinian, imaginaţia operează cunoaşterea obiectivă şi gândirea reflexivă „îndeplinind o 

activitate de legătură sintetică şi de transfer de la abstract la concret şi reciproc”1. Kant dezvoltă 

filosofia transcedentală, care se ocupă de cercetarea modului prin care raţiunea poate produce 

cunoştinţe prin ea însăşi. Iată cum defineşte Im. Kant acest tip de cunoaştere: „Numesc 

transcendentală orice cunoaştere care se ocupă în genere nu cu obiecte, ci cu modul nostru de 

cunoaştere a obiectelor, întrucât acesta este posibil a priori. Un sistem de astfel de concepte s-ar 

numi filosofie transcendentală”2. 

Imaginea a priori e ultima dintre teoriile ce se cer a fi relevate. Această poziţie filosofică 

„ridică imaginea la rangul de reprezentare primă sau ultimă, care înlocuieşte conceptul şi 

pretenţiile sale”3. Acest tip de filosofie este întreţinută de concepţiile lui Bergson şi Nietzsche, 

ambii plasând imaginea în centrul gândirii. Conform opiniei lui Bergson misiunea imaginii este de 

a ne apropia de intuiţia fiinţei pure, iar imaginea se desfăşoară pe două planuri, unul teoretic, în 

care imaginea este manifestare a fiinţei şi altul pe planul vieţii active, când imaginea este ficţiune 

în serviciul unei compensaţii vitale, iar în concepţia lui Nietzsche omul se situează în întregime 

între imagine şi metaforă, făcând zadarnică orice surprindere ultimă a unui adevăr absolut. 

Cuvântul este acel ceva care transfigurează gândirea în realitate, este mijlocul prin care se 

materializează gândirea abstractă şi care, prin puterea-i de sugestie, fundamentează construcţia 

scriiturii definind statutul poeticianului şi a realităţii poetice create. Aşa cum subliniază şi Jean 

Burgos „totul începe cu cuvântul, iar aventura poetică este mai întâi o aventură a limbajului”4 

[21a, p. 36]. Gilbert Durand atenţionează asupra faptului că „cuvântul cel mai umil, cea mai 

limitată înţelegere a celui mai limitat dintre semne, e mesagerul fără voie al unei expresii care 

aureolează întotdeauna sensul propriu obiectiv”5. În acest context, subliniem faptul că această 

aventură poetică depăşeşte spaţiul simplului limbaj verbal, deşi nu se poate despărţi de acesta, iar 

cercetarea imaginii în realitatea poetică nu ţine strict numai de limbaj. 

În planul imediat, cuvântul deţine rolul primordial, fapt confirmat şi de scrierile inspirate 

ale Bibliei: „La început a fost cuvântul”6. Toate lucrurile s-au creat prin cuvânt, şi dacă 

Creatorul Suprem a avut nevoie de cuvânt pentru crearea lumii, cu atât mai mult creatorul de 

artă, poetul, fapt semnalat de Jean Burgos în următoarea întrebare retorică: „... la început există 

cuvântul; şi ce poet, a cărui operă s-a avut întotdeauna geneză şi vorbă dintâi, nu a visat la 

cuvântul începutului, la cuvântul rostit ca pentru prima dată, la cuvântul care creează treptat ceea 

                                                           
1 Jean-Jacques ,Wunenburger. Filosofia imaginilor. Traducere de Muguraş Constantinescu, Ediţie îngrijită şi 

postfaţată de Sorin Alexandrescu. Iaşi: Polirom, 2004, p. 276. 
2 Im. Kant. Critica raţiunii pure, traducere de N. Bagdasar şi E. Moisuc, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1969, p. 59. 
3 Jean-Jacques, Wunenburger. Filosofia imaginilor. Traducere de Muguraş Constantinescu, Ediţie îngrijită şi 

postfaţată de Sorin Alexandrescu. Iaşi: Polirom, 2004, p. 276.  
4 Jean, Burgos. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti: Univers, 1988, p. 36. 
5 Gilbert, Durand. Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti: Univers, 1977, p. 530. 
6 http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/35/Ioan [accesat: 18.05.2015]. 

http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/35/Ioan
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ce numeşte, care făureşte o realitate prin însăşi enunţarea lui?”1. Cuvântul, fără îndoială, serveşte 

drept suport şi modalitate de construţie a realităţii poetice şi a resorturilor acesteia. În fapt, „prin 

limbaj se operează acea expansiune a fiinţei care face ca marea aventură a spiritului poetic să se 

afle pe acelaşi plan cu deschiderile dramatice ale ştiinţei moderne”2. Limbajul serveşte 

necesităţilor de transformare şi determinare a scriiturii, în general, dar poeticianul nu este 

neapărat un atomist al acestuia, întrucât nu limbajul în sine în preocupă, ci lucrurile ce se pot 

genera prin acesta sau spaţiul ce oferă teritorii necunoscute pentru explorare. 

Un alt aspect, mai mult sau mai puţin însemnat, ce se cere menţionat, e faptul că cuvântul 

ţine nemijlocit de contextul în care este plasat. Scos din contextul său, cuvântul îşi pierde 

semnificaţia. Un cuvânt nu este important decât nemijlocit prin locul pe care îl ocupă în discurs 

şi prin legăturile pe care le stabileşte şi întreţine cu celelalte cuvinte şi cu contextul în care se 

încadrează. Din acest punct de vedere, contextul îi conferă un rol al său, cutare sau cutare 

semnificaţie, iar în afara discursului, a textului nu îşi mai găseşte propriul sens. Nu trebuie să se 

înţeleagă că cuvântul îşi pierde complet semnificaţia, ci doar acea semnificaţie pe care şi-a 

însuşit-o în contextul respectiv, în spaţiul şi pulsul de idei construit în discurs. Dimpotrivă, luat 

separat, în afara discursului, cuvântul se încarcă de o mulţime de valori, iar poetul se situează în 

necesitatea imediată a alegerii unei semnificaţii din imensul rezervor de posibile semnificaţii şi 

aceasta fiindcă „atunci nu semnificaţia dispare, ci acel de fapt al unui semnificant, iar de acum 

încolo cuvântul deţine efectiv mai multe sensuri decât funcţii”3. Din acest punct, cuvântul devine 

un scop şi totodată obiect al gândirii, capabil să transforme nonlimbajul în limbaj, să renască 

înţelesuri şi să inaugureze universul imaginarului poetic.  

Cuvântul, în context, parcurge fluctuaţiile ritmice şi melodice ce-l definesc şi mobilizează 

„forma” până într-atât încât întăreşte noţiunea de univers poetic şi configurează valorile 

semnificative ale acestuia. Prin aceste funcţii, cuvântul produce un schimb armonios între 

expresie şi impresie. În acest caz, cuvântul nu pare să deţină o realitate autonomă, ci în calitate 

de semnificant, îmbrăcând forma sonoră, îmbină dubla natură a cuvântului,  în tradiţia lui P. 

Valery, poezia şi gândirea abstractă. 

Nu putem trece cu vederea ceea ce propunea Roman Jakobson în articolul său „Ce este 

poezia?”4.  R. Jakobson  examinează impunerea cuvântului în funcţie de o stare poetică sau alta, 

subliniind faptul că cuvântul, forma lui externă şi internă, sintaxa lui într-un context, precum şi 

semnificaţia nu sunt indicii indiferente ale realităţii, ci deţin o greutate şi valoare proprie. De 

aici, şi conceptul de „cuvânt în libertate”5, care denotă o întreagă filosofie a limbajului, 

descătuşată de spiritul omenesc. 

În cazul lui Gaston Bachelard, cuvântul este o formă plină, pe de o parte, iar pe de altă 

parte, contemplaţia poetică nu traduce nicidecum ceva ce i-ar fi preexistat, şi nici nu admite 

faptul ca obiectul ei să fie despărţit de practicarea ei. Aşadar, cuvântul, pentru G. Bachelard, nu 

presupune un semn convenţional, ci, mai curând, o materie în care poetul îşi găseşte sălaşul. 

Acest spaţiu, fie închis sau deschis, în terminologia lui G. Bachelard, este aşa-zisa „casa 

cuvântului” din care adevărata identitate creatoare îşi trage sorgintea. 

Creaţia se înfăptuieşte în şi prin cuvânt, realitatea autentică a gândirii trece într-o realitate 

de limbaj, iar aceasta produce o realitate nouă. De aici se naşte ideea că poetul e un „visător de 

cuvinte”6. Astfel, se ajunge la ideea că „gândirea face din limbaj un instrument sau un sistem, în 

                                                           
1 Jean, Burgos. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti: Univers, 1988, p. 37. 
2 Jean, Burgos. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti: Univers,1988, p. 36. 
3 Jean, Burgos. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti: Univers, 1988, p. 39. 
4 Publicaţia a părut în revista „Volné směry”, XXX (1933-1934), sub titlul „Qu’est-ce que la poésie?”. 
5 Conceptul apare încă din 1913, odată cu apariţia manifestului de sinteză „Imaginaţia dezlegată şi cuvintele în 

libertate” a lui F.T. Marinetti. 
6 Acesta este subtitlul primului capitol din Poetică a reveriei. 
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slujba a ceea ce deja există, în timp ce visul face din el locul unei creaţii în prezent”1 [21e, p. 43]. 

Important este faptul că el descoperă acea zonă obscură de aceeaşi esenţă cu cea a limbajului, iar 

raţionamentele la care se ajunge guvernează, deopotrivă, realitatea poetică şi lumea în care se 

răspândesc. 

Procesul de la cuvânt la imagine ridică, de asemenea, probleme de divergenţă şi opoziţie 

între cercetători, unii mizând pe individualitatea cuvântului ce devine imagine, eliberat de orice 

legătură sintactică (spre exemplu orientarea futuristă), iar alţii, mizând pe caracterul organic al 

unei mici fraze în care se organizează cuvântul, susţin că se creează imaginea. De altă părere este 

F.T. Marinetti, care susţine că imaginea nu este diferită de expresia cuvântului în libertate, ci 

imaginaţia oferă libertatea absolută a imaginilor, chiar neţinând cont de schemele sintaxei sau ale 

punctuaţiei. Un punct diferit de cele enunţate mai sus este cel al lui André Breton, care insistă pe 

ideea că imaginea nu este dată împreună cu cuvântul, ci în cadrul frazei, de unde şi predilecţia 

pentru aforisme, proverbe şi citate. De aici apare ideea că imaginea se solidarizează cu 

organizarea sintactică şi cu dinamismul pe care îl antrenează. 

În scriitura imaginarului, cuvântul în libertate ia direcţia unui continuum, iar acest 

continuum se naşte din sistemul de imagini prezente în textul poetic. Imaginile ne fac să trăim o 

durată cronologică de natură fenomenologică, capabilă să redea frazarea vieţii însăşi. Cel care 

ştie să descifreze şi să înţeleagă imaginea se întrepătrunde de faptul că aceasta îndeamnă la 

visare, iar acest vis generează o semnificaţie nouă, nu ca o urmare a vechii întrebuinţări a 

cuvântului restaurat, ci ca ceva nou, aici intervenind acţiunea semnificantă a imaginii poetice. De 

altfel, tocmai acest aspect contează atunci când calificăm o imagine drept imagine literară, 

pentru că imaginea literară este, în primul rând, un sens în stare născândă, capabil să 

îmbogăţească realitatea poetică şi să-i confere noutate în raport cu imaginile literare anterioare. 

Gilber Durand, urmărind linia lui Bachelard şi situându-se hotărât de partea acestuia, 

recunoaşte fecunditatea imaginii, arătându-i specificitatea, motivându-i rolul fundamental în 

viaţa psihică, precum şi coerenţa funcţională pe care o are în cadrul scriiturii imaginarului. Cu 

predilecţie, tratează imaginarul simbolic, sprijinindu-se pe două intuiţii: „imaginaţia este 

dinamism organizator, iar acest dinamism organizator este un factor de omogenitate în 

reprezentare”2. În opinia epistemologului, imaginaţia nu are capacitatea de a forma imaginea, ci 

este forţa dinamică ce „deformează” percepţiile, iar prin acest dinamism devine fundamentul 

întregii vieţi psihice. G. Durand insistă pe ideea că imaginea se află alături de gândire şi în raport 

cu ea, de aici căpătând adevăratul sens, pentru că, aşa cum admite antropologul G. Durand3, 

imaginea este purtătoare de sens prin ea însăşi, iar acest sens nu necesită căutare în afara 

semnificaţiei imaginare. 

În concluzie, subscriem la ideea că „reevaluarea imaginii, coerenţa funcţională şi 

dinamica imaginii, funcţia simbolică a imaginii ducând la o „îngroşare” şi o multiplicare a 

sensului, la o pervertire a discursului, la noi procese de aglutinare şi de înlănţuire – pe scurt, la o 

semantică specială şi o logică pluridimensională, întemeiate pe natura însăşi a imaginii”4 produc 

un dinamism creator discursului şi privilegiază cuvântul în constituirea acestei realităţi poetice, 

iar produsul final inaugurează imaginarul poetic, care repune imaginile în libertate şi conduc spre 

noi metamorfoze.  

 

 

 

 

                                                           
1 Jean, Burgos. Pentru o poetică a imaginarului. Bucureşti: Univers, 1988, p. 43. 
2 Gilbert, Durand. Structurile antropologice ale Imaginarulu. Bucureşti: Univers, 1977, p. 35. 
3 A se vedea şi L’Imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image, Hatier, Paris, 1994, de acelaşi  

autor, care redă o sinteză a evoluţiei ideilor sale pe parcursul întregii cariere. 
4 Jean, Burgos. Op.cit., p. 72. 
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GENERAŢIA DE SACRIFICIU. PETRE V. ŞTEFĂNUCĂ, SAVANT DE MARE 

CULTURĂ – VICTIMĂ A REGIMULUI TOTALITARIST 

 

SACRIFICIOUS GENERATION. PETRE V. ŞTEFĂNUCĂ, HIGH CULTURAL LEVEL 

RESEARCHER - VICTIM OF THE TOTALITARIST REGIME 

 

Ala BODLEV, lector univ., 

Departamentul Limbi şi Literaturi 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Abstact. The article is dedicated to the distinguished folklorist, the remarkable 

researcher, with an original contribution to the study of the Basarabian folklore, Petre V. 

Ştefăncă, who fell victim to reprisals. Being accused of being Romanian, antisovietic, 

antisocialist, he got under a long and heavy investigation. After being under investigation for 7 

months, he had been sentenced to 10 years in prison, on April 13, 1941, in a Soviet camp for 

political prisoners, with the confiscation of his wealth. A year later he died of terrible tortures. 

Petre V. Ştefănucă was a martyr of the struggle of the Bessarabian Romanians to assert their 

national identity. 

Keywords: folklorist, victim of reprisals, torture, political denationalization 

 

Rezumat. Articolul este consacrat distinsului folclorist, remarcabilului cercetător, cu o 

contribuţie originală a studiului folclorului basarabean, Petre V. Ştefănucă, care a căzut jertfă 

represaliilor. Fiind acuzat a fi românofil, antisovietic, antisocialist este supus unor cercetări 

îndelungate şi grele. Cercetat timp de 7 luni este condamnat la 10 ani de închisoare, la 13 

aprilie 1941, într-un lagăr sovietic pentru deţinuţi politici, cu confiscarea întregii averi.  La un 

an se stinge din viaţă în urma unor cumplite torturi. Petre V. Ştefănucă a fost martir al luptei 

românilor basarabeni pentru afirmarea identităţii lor naţionale. 

Cuvinte cheie: folclorist, jertfa represaliilor, tortură, politică de deznaţionalizare  
 

Numele ilustrului savant Petre V. Ştefănucă şi opera sa fusese interzise pe nedrept până la 

sfârşitul anilor '80. A publicat vaste studii în domeniu folclorului, precum: Folclor din judeţul 

Lăpuşna (1933), Cercetări folclorice pe Valea Nistrului-de-Jos (1937), a câte două variante 

basarabene la basmelor crengiene „Harap Alb” şi „Dănilă Prepeleac” (1937),  Literatura 

poporală a satului Iurceni (1937), Rites magiques pour provoquer et arrêter la pluie, à Popeştii 

de Sus (Departament de Soroca–Bessarabie) (1943). 

În 1990 opera sa fost adunată în două volume, ediţia fiind îngrijită de Grigore Botezatu şi 

Andrei Hâncu, Folclor şi tradiţii populare (Chişinău, 1990).  Aceste volume conţin nu doar 

studiile amintite, ci şi publicistica sa, apărută în periodice ca Buletinul Institutului Social Român 

din Basarabia, Cuvânt moldovenesc, Pagini basarabene, Moldova nouă, Viaţa Basarabiei. A 

publicat şi în reviste din dreapta Prutului: Anuarul Arhivei de Folclor, Arhiva pentru ştiinţă şi 

reformă socială, Sociologie românească. 

Petre Ştefănucă s-a născut la 14 septembrie 1906, în satul Ialoveni, a studiat la liceul 

„Alexandru Donici” din Chişinău, apoi la Facultatea de filologie a Universităţii din Bucureşti - 

unde i-a avut ca profesori pe Caracostea şi Cartojan şi a devenit, după absolvire, unul din 

colaboratorii lui D. Gusti îmbinând muncă de profesor la liceele din Tighina, Cetatea Albă şi 

ulterior Chişinău cu activitatea de secretar (începând cu anul 1934) şi mai târziu director (în 

1939) al Institutului Social Român din Basarabia.  

Încă din anii studenţiei îşi începe activitatea ştiinţifică şi publicistică. Colaborând activ la 

multe publicaţii, ia în dezbatere diverse probleme actuale civice demonstrând patriotism, 

inteligenţă şi dorinţa aprigă de a-şi vedea Basarabia mai demnă, mai prosperă şi cu mai puţine 
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probleme. 

Făcând parte din şcoala sociologică românească întemeiată de Dimitrie Gusti, care punea 

accentul pe cercetarea etnofolclorică monografică a diverselor localităţi, Petre V. Ştefănucă 

culege şi publică studii de înalt profesionalism în satele Cornova, Iurceni. 

Pe lângă materialele culese şi publicate din satul Iurceni, el mai avea adunate din această 

localitate peste o sută de poveşti, pe care le pregătea spre publicare. La 7 iunie 1938 îi scrie 

sociologului bucureştean Anton Golopenţia: 

„Timpul liber îl consacru prelucrării şi transcrierii studiului şi culegerii de basme de la 

Iurceni. Am adunat din acest sat peste 100 de texte de basme, unele foarte lungi, încât îmi cere 

transcrierea unuia câte 8-12 ore. Am transcris abia 30 de basme, până la 100 mai am. Cred că va 

fi cea mai bogată culegere de basme din literatura românească dacă voi avea vreodată norocul să 

o văd tipărită”1. 

Cu regret, manuscrisul nu a fost tipărit. Probabil, s-a pierdut din cauza evenimentelor 

dramatice care au urmat. 

Petre V. Ştefănucă a adunat o bogată colecţie de basme. Pan Halippa afirmă că ele 

cuprind „cele mai variate motive şi în acelaşi timp formează fenomenul cel mai caracteristic din 

viaţa spirituală a satului Iurceni, anume povestitul”2. 

Folcloristul şi etnograful mai pomeneşte despre două studii pe care le avea în lucru: 

„Practici magice pentru provocarea ploilor la Popeşti” şi „Povestitori de basme de la Iurceni”3. 

Dintr-o scrisoare din 12 aprilie 1932, trimisă directorului revistei „Viaţa Basarabiei”, dlui 

Pan Halippa, aflăm că tânărul cercetător lucra atunci şi la o teză de doctorat cu tema „Raporturile 

etnolingvistice dintre moldoveni şi neamurile conlocuitoare în Basarabia”. 

În afară de aceasta, Petre Ştefănucă lucra şi la pregătirea unui studiu intitulat „Românii 

basarabeni în războiul mondial”.  

„Numai dintr-un sat (Cornova, jud. Orhei), scria el, am adunat, cu ocazia cercetărilor 

monografice conduse de dl profesor D. Gusti în anul 1931, atâtea însemnări, scrisori de pe front, 

amintiri, fotografii etc. încât cu greu ar încăpea într-un volum de 200-300 de pagini”4. 

Petre V. Ştefănucă s-a bucurat de cele mai înalte aprecieri. Emil Gane referindu-se la 

lucrarea „Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos” (1937), apreciază: „Materialul cercetat 

şi forma în care este redat ne îndreptăţeşte să afirmăm că autorul are o deosebită şi serioasă 

pregătire în domeniul literaturii folclorice”5. 

Iordan Datcu în anul 1995 scria „Petre V. Ştefănucă, distinsul folclorist de la Bucureşti, a 

fost figura proeminentă a cercetărilor monografice din Basarabia primei jumătăţi a secolului 

curent, un etnograf care a cheltuit o mate energie, care s-a consumat cu reală generozitate în 

ample cercetări. (...) 

P. V. Ştefănucă n-a fost o promisiune, o speranţă, a fost, în ciuda tinereţii sale o 

personalitate (...), o personalitate ale cărei calităţi, fără îndoială, aveau să se reliefeze, şi mai 

pregnant. Studiile tipărite erau certe garanţii pentru dezvoltarea sa în viitor, care l-au impus prin 

rigoarea lor, prin fundamentarea lor ştiinţifică, prin sobrietate şi seriozitate”6. 

După observaţiile aceluiaşi autor, „Ştefănucă este preocupat de relevarea fenomenului 

folcloric-etnografic din regiunile cercetate în toată complexitatea manifestărilor lui, consemnate 

cu deosebită rigurozitate ştiinţifică. (...) Ştefănucă încadrează folclorul în viaţa socială a satului, 

                                                           
1 Petre Ştefănucă, Biobibliografie, Alcătuitori: Sofia Muşat, Larisa Petcu. Chişinău: „Elena V. I.”, 2006, pag. 57. 
2 Maria Barbă, Activitatea lui Petre V. Ştefănucă în cercetarea folclorului şi etnografiei în perioada interbelică 

(1918-1940), disponibil: www.dacoromania-alba.ro/nr75/activitatea_lui_petre.htm, pag.2. 
3 Petre Ştefănucă, Op. cit., pag. 59. 
4 Petre V. Ştefănucă, Folclor şi tradiţii populare. Vol.2. Chişinău, Ştiinţa, 1991, pag.133. 
5 Ion Buruiană, Un folclorist, etnograf, profesor, publicist şi om de cultură-model – Petre V. Ştefănucă. În: 

Philologia, Nr.5-6, 2017, pag.85. 
6 Iordan Datcu, Un etnograf clasic: Petre V. Ştefănucă. // Revista de etnologie, 1995, Nr.1, pag.53. 

http://www.dacoromania-alba.ro/nr75/activitatea_lui_petre.htm
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acordând un spaţiu larg prezentării istoriei ţinutului, locuinţei,  tipului uman, portului, vieţii 

religioase, vieţii morale, graiului, obiceiurilor tradiţionale şi consideraţiilor privind viaţa 

speciilor şi a formelor poetice”1. 

O apreciere înaltă îi dau savantului şi alcătuitorii şi autorii studiului introductiv, 

bibliografiei, comentariilor şi notelor la cele două volume „Petre V. Ştefănucă. Folclor şi tradiţii 

populare”. - Chişinău, „Ştiinţa”, 1991, Grigore Botezatu şi Andrei Hâncu. 

„P. V. Ştefănucă a fost un cercetător de elită, onestitatea lui ştiinţifică fiind un model. (...) 

Care n-ar fi unele lacune, lucrările de colectare, pregătire şi editare întreprinse de el sunt 

admirabile ca nivel, ţinută ştiinţifică. Ele rămân, în multe privinţe, un model, astăzi neatins”2. 

Mulţi autori l-au caracterizat cu diverse calificative. Andrei Hropotinschi îl numeşte 

„unul din marii noştri basarabeni, martir pentru cauza limbii, etnologiei, destinului confraţilor 

săi”3, Iordan Datcu îl numeşte „figură proeminentă a cercetărilor monografice din Basarabia, un 

etnograf care a cheltuit o mare energie, care s-a consumat cu  reală generozitate, în ample 

cercetări, clasic cercetător al culturii românilor dintre Prut şi Nistru”4. Mihai Cimpoi, în O 

literatură deschisă din Basarabia susţine că e un „remarcabil cercetător, cu o contribuţie 

originală la studiul folclorului basarabean”5. Iordan Datcu în Dicţionarul etnologilor români îl 

consideră pe Petre V. Ştefănucă „eminent reprezentant, în Basarabia, al şcolii de cercetare 

monografică de la Bucureşti, condusă de D. Gusti”6. Nicolae Dabija îl califică „un nume încărcat 

de istorie, distins folclorist, etnograf, sociolog, publicist şi scriitor, cel mai mare folclorist 

basarabean din acest secol”7. 

Tatiana Găluşcă îl considera pe Petre Ştefănucă un simbol: „Câte n-ar fi făcut acest om 

minunat, care cunoştea atât de bine viaţa satului basarabean, dacă nu venea tragedia neamului 

din 1940”8. 

În iulie 1940, după anexarea Basarabiei, Ştefănucă este angajat ca cercetător ştiinţific în 

cadrul sectorului de limba şi literatură moldovenească condus de I.D. Ciobanu la Institutul de 

istorie, economie, limba şi literatură de pe lângă Sovietul Comisarilor norodnici al R.S.S. 

Moldovenească. Conceptul teoriei limbii moldoveneşti era promovat oficial de „savantul” I. D. 

Ciobanu (Ceban), care căuta să facă deosebire dintre limba română şi cea moldovenească prin 

evidenţierea împrumuturilor slave, influenţelor  ruseşti prin „crearea unei limbi macaronice 

înţesate cu rusisme”9.  Fiind un specialist-filolog recunoscut Petre V. Ştefănucă este inclus în 

componenţa unui colectiv de autori al unui manual de limbă moldovenească pentru şcolile din 

Basarabia. Din cei 7 autori el era unicul basarabean, ceilalţi erau „de dincolo de Nistru”10. 

Cerându-i-se să fie colaborator la traducerea gramaticii lui I. D. Ciobanu, Petre V.  Ştefănucă 

insistă profesional pentru păstrarea alfabetului latin, vorbeşte de limba română şi nu de limba 

moldovenească, susţine că cele două sunt una şi că nu pot fi recomandate într-o gramatică forme 

dialectale ca forme standard. Lingvist sovietic ce-şi dorea rusificarea românilor basarabeni, I. D. 

Ciobanu îşi expune poziţia sa faţă de alfabetul latin şi limba rămână, cât şi pentru cei care le 

                                                           
1 I.Datcu, C.S.Stroescu, Dicţionarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1979, pag. 419. 
2 Grigore Botezatu, Andrei Hâncu, Folcloristul şi etnograful Petre Ştefănucă. În: Petre Ştefănucă: Biobibliografie, pag. 25. 
3 Andrei Hropotinschi, Numai limba română este limba adevărată a locuitorilor din Basarabia. // Materna, 1993, 

Nr. 5-6, p.13. 
4 Iordan Datcu, art.cit., pag. 53-54. 
5 Mihai Cimpoi, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Chişinău: ARC, 1997, pag. 291. 
6 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români. Bucureşti: Saeculum, 1998, pag.242 
7 Nicolae Dabija, Generaţia de sacrificiu. // Literatura şi arta, 13 iulie 2000, p.1. 
8 Tatiana Găluşcă. Petre Ştefănucă – un simbol. În: Petre Ştefănucă. Biobibliografie, pag.33. 
9 Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, Noi informaţii privind represarea lui Petre V. Ştefănucă de organele sovietice. 

În: Cultură şi politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX). Materialele sesiunii ştiinţifice din 1septembrie 2010, 

Chişinău, 2011, CEP USM, pag. 159. 
10  Nicolae Dabija, art.cit., pag. 1. 
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promovau în ziarul Moldova Socialistă din 6 iunie 1936: „Duşmanii norodului, aghenţii faşişti, 

naţionaliştii burghej trimăş speţial de către faşizmu să stăruie să rupă Moldova înfloritoare de 

la Marele norod sovietic şi s-o dăi în căngili boierilor români. Dar lor ocupanţilor nu le-a 

sporit, n-au putut să-şi împlinească gândurile lor mârşave. Organele sovietice a NKVD ….  I-au 

descoperit şi i-au zdrobit pe aceşti duşmani. N-ar mai călca ei pe pământul sfânt sovietic”1. 

În acelaşi ziar, în 1938 I. D. Ciobanu menţionează „Treşerea la alfavitu rus este o mare 

lovitură asupra duşmanilor norodului… Ei pe sub masca de şrift latin  îngunioşăsc limba 

moldovenească cu cuvinte şi întorsături neînţelese şi străine norodului nostru…Slăvita razvedca 

sovietică, condusă de cel mai bun soratnic al tovarăşului Stalin, tovarăşul Ejov fără milă îi 

demască, cum ei nu s-ar masca…”2. 

Aşadar, cei ce promovau alfabetul latin şi limba română era declaraţi oficial duşmani ai 

poporului. Cei ce nu au vrut  să conlucreze la „făurirea” noii limbi moldoveneşti literare, n-au 

putut avea decât un destin tragic. 

 Insistând aprig pentru păstrarea alfabetului latin şi a limbii corecte româneşti, 

argumentând ştiinţific că numai limba română este limba adevărată a locuitorilor din Basarabia, 

P. Ştefănucă cade jertfă represaliilor politice staliniste. 

Trei luni mai târziu, la 10 octombrie 1940, este arestat de NKVD, confiscându-i-se tot 

materialul ştiinţific, fiind acuzat că ar fi un „aghent al imperialismului românesc”, „românofil”, 

„antisovietic” şi „antisocialist”, „fascist”, „obiectivist” în cercetările lui folclorice, colaboratorul 

ştiinţific cade în dizgrație, fiind supus unor cercetări îndelungate şi grele. 

Neînțelegând în ce este învinuit, Ştefănucă cere anchetatorilor să-i asculte în calitate de 

martori pe colegii săi, care îi cunoşteau activitatea. La judecată,  directorul Institutului, 

Senchevivi V. M. susţine că la scurt timp de la angajare la el au ajuns informaţii despre 

activitatea „antisovietică”, „antirusească” şi „românofilă” a lingvistului. Astfel, V.M. Senchevici, 

şeful de sector I. D. Ciobanu, colegii A.E Tendler, S.G. Dunaevschii, G.S. Dobânda, R. I. 

Portnoi îl acuză, susţinând că are un trecut compromiţător, că a scris diverse articole în ziare şi 

reviste contra Uniunii Sovietice etc. 

Putem susţine că denunţurile au fost preparate chiar la institut de către I. D. Ciobanu pentru 

directorul Sechevici. Andrei Hîncu şi Grigore Botezatu menţionează că arestarea lui Petre V. 

Ştefănucă a fost pregătită de mâna „prietenească” a lui I. D. Ciobanu şi că lingvistul sovietic  „era 

atât de încrezut în puterea sovietică încât nici nu şi-a bătut capul să ascundă denunţul comis”3. 

Ştefan Ciobanu scrie că a fost cercetat timp de 7 luni, purtat din celulă în celulă, supus 

torturilor. „Pentru ca acuzaţiile de românofilism, antisemitism, imperialism, fascism să fie şi mai 

grave, se montează un proces de complot, în care erau incluşi 8 refugiaţi din sate transnistrene, 

pe care nu i-a cunoscut şi nici ei nu-l cunoşteau”4. 

Ştefania Budeanu, sora lui Petre Ştefănucă, îşi aminteşte despre procesul de judecată, 

avut loc după aproape jumătate de an din ziua arestării: 

„Am fost chemaţi la judecată. (...) Mama, când l-a văzut pe Petrea cât era de slab, 

nebărbierit, chinuit, pe loc a leşinat. Nu mai ştiu despre ce l-au întrebat judecătorii, că eu nu prea 

ştiam limba rusă. îmi aduc aminte că-i tot spuneau „Contra”, adică că era contra ruşilor şi pentru 

români. El le răspundea în moldoveneşte, lucru care amarnic nu le plăcea judecătorilor ceia”5. 

La 13 aprilie 1941 condamnarea va fi: „ … de supus pedepsei capitale prin împuşcare cu 

confiscarea întregii averi. Sentinţa este definitivă”. Între timp cererea de comutare a pedepsei 

este acceptată şi sentinţa e înlocuită cu 10 ani de închisoare într-un lagăr sovietic pentru deţinuţi 

politici (ispravitelino trudovaia colonia) din Republica Autonomă Socialistă Tătără, datorită 

                                                           
1 I. D. Ciobanu, Câte ceva despre limbă. // Moldova Socialistă, 1936, 6 iunie, pag.2. 
2 I. D. Ciobanu, Câte ceva despre limbă. // Moldova Socialistă, 1938, 6 iunie, pag.2. 
3 Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, art.cit, pag. 162. 
4 Ştefan Ciobanu, Petre Ştefănucă. // Sociologie românească, an IV, 1942, nr.7, pag. 565. 
5 Parcă-l văd la judecată. //  Baştina, 24 septembrie, pag.3. 
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„intervenţiei deputatului în Sovietul Suprem al U.R.S.S. dr. Nicolae Moroşanu”1.  

La 12 iulie 1942 se stinge din viaţă, în urma unor cumplite torturi conform spravcăi de 

moarte figurând sub numărul 1804 în dosarul său.  

Din cauză că extrasul din procesul-verbal din 29 aprilie 1941 al Prezidiumului Sovietului 

Suprem al R.S.S. Moldoveneşti n-a ajuns în dosarul condamnatului, care, împreună cu el, fusese 

dus spre Siberia, P. Ştefănucă a fost căutat încă 5 ani şi 5 luni după moartea sa (până la 13 

noiembrie 1947) prin toate gulagurile şi închisorile din URSS., pentru a i se aduce în aplicare 

pedeapsa iniţială-moartea prin împuşcare2. 

Dar drama remarcabilului cercetător nu se termină cu aceasta. În anul 1949 i-au fost 

deportaţi părinţii în Siberia, de unde nu s-au mai întors, fratele mai mic Fiodor a fost condamnat 

la 25 de ani de muncă silnică şi deportat, împreună cu soţia şi cei doi copii ai săi, în regiunea 

Tiumen3. 

Eremia, un alt frate, a scăpat numai datorită faptului că în noaptea deportării nu s-a aflat 

acasă. Surorile - Ştefania, din Ialoveni, şi Parascovia, din Băcioi, au scăpat şi ele de deportare 

datorită faptului că purtau numele de familie al soţilor. 

Impresionat de ţinuta plină de demnitate, tărie şi curaj a savantului, în 2005 ziaristul 

german Andreas Saurer scria:  „Limba moldovenească şi limba română sunt una şi aceeaşi limbă. 

De la acest simplu adevăr el nu a deviat o iotă în faţa judecăţii, privindu-şi drept în ochi propria 

moarte”4. 

Petre Ştefănucă a fost victima şi martirul neamului basarabean. În scurtă lui viaţă activă 

care s-a încheiat la 36 ani, Petre Ştefănucă a fost un folclorist, sociolog şi, mai presus de toate un 

intelectual puţin obişnuit. 
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Rezumat. Ceea ce formează imaginea pe care un popor și-o face despre altul reprezintă 

una dintre preocupările de bază ale unei discipline relativ noi în știința de astăzi - imagologia,  

direcție de cercetare despre care se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani, fiind una prioritară 

pentru acest  mileniu.  

Deși a fost întâmpinată la început cu mari reticențe, fiind atacată de unii reprezentanți ai   

unor științe conexe, imagologia și-a găsit teren de dezvoltare în mai multe domenii. În acest sens 

sunt evidente contribuțiile imagologice apărute în domenii precum istoria, economia politică, 

sociologia, antropologia culturală, psihiatria, politologia și, nu în ultimul rând, literatura. 

Astfel, în dependență de perspectiva de interpretare a faptelor și de specificul materialului 

cercetat, putem vorbi despre diverse tipuri de imagologie. În demersul nostru vom lua în discuție 

3 tipuri de imagologie: istorică, psihologică și literară. Totodată, vom încerca să stabilim 

                                                           
1 Andrei Hâncu, Grigore Botezatu, art.cit., pag. 165. 
2 Grigore Botezatu, Din corespondenţa inedită a prof. Petre V. Ştefănucă // Revistă de etnologie, 1997, Nr. 1 (2), pag.136 
3 Cartea memoriei, Vol.2, Chişinău: Ştiinţa, 2001, pag. 438 
4 Andreas Saurer, Cercetător de pasiune. În: Petre Ştefănucă. Biobibliografie, pag.6 
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tipurile de imagini cu care operează această disciplină. 

Cuvinte-cheie: imagologie, tipuri de imagini, tipuri de imagologie, identitate, alteritate, 

clişeu de percepţie, heteroimagine, autoimagine. 

 

Abstract. What makes the image one people in the other’s eyes seems to be one of the 

basic preoccupations of a relatively new discipline in today’s science – imagology – a direction 

of research that has been increasingly spoken of recently, and being a priority for this 

millennium. Although it was met with great reluctance at first, being criticised by some 

representatives of related sciences, imagology has found development ground in several areas. 

In this regard, obvious are imaginative contributions in areas such as history, political economy, 

sociology, cultural anthropology, psychiatry, political science and, last but not least, literature. 

Thus, depending on the perspective of interpreting the facts and the specificity of the researched 

material, various types of imagology might be considered. The present paper discusses three 

types of imagology: historical, psychological and literary. Moreover, it aims at determining the 

types of images with which this discipline operates.  

Key words: imagology, types of images, types of imagology, identity, otherness, cliché of 

perception, hetero-image, selfimage. 

 

În cultura românească, ca și în cea europeană, încă de prin anii  ′70 ai precedentului secol, 

s-a constatat o preocupare deosebită pentru modul în care o națiune este văzută în imaginea 

alteia.  

De fapt, ce gândesc și spun un popor despre altul, prin ce trăsături specifice s-au descris 

popoarele unele pe altele, este o problemă veche, de când există omenirea. Ființa umană s-a 

raportat întotdeauna la o alteritate, existența Celuilalt a făcut-o să acorde o mai mare atenție 

cunoașterii de sine. Privirea aruncată în afară a generat comparația, a creat premisele conturării 

imaginii comparatiste, adică ale „conștientizării, oricât de minime, a unui Eu raportat la un Altul, 

a unui Aici raportat la un Acolo”1. Astfel, în mod îndreptățit sau nu, oamenii și-au atribuit unii 

altora trăsături colective, care fac și astăzi să interprtăm un comportament individual ca fiind 

„tipic rusesc”, „tipic românesc”, „tipic moldovenesc” ș.a. 

Dan Horia Mazilu își începe studiul său Noi despre ceilalți. Fals tratat de imagologie cu 

o legendă arhicunoscută, prin care Mihail Sadoveanu în Baltagul (povestitor fiind Nechifor 

Lipan) formulează câteva caracteristici de factură „stereotipică” ale unor neamuri, pe care 

românii le cunoșteau: „Domnul Dumnezeu, după ce a alcătuit lumea, a pus rânduială și semn 

fiecărui neam. Pe țigan l-a învățat să cânte cu cetera și neamțului i-a dat șurubul. Dintre jidovi 

a chemat pe Moise și i-a poruncit: Tu să scrii o lege și când o veni vremea să pui pe farisei să 

răstingnească pe fiul meu cel prea iubit Iisus și, după aceea, să îndurați mult năcaz și prigonire: 

iar pentru asta eu am să las să curgă spre voi banii cu apele....” (Apud H. Mazilu, p.5) 

Ceea ce formează imaginea pe care un popor și-o face despre altul reprezintă una dintre 

preocupările de bază ale unei discipline relativ noi în știința de astăzi - imagologia,  direcție de 

cercetare despre care se vorbeşte tot mai mult în ultimii ani, fiind una prioritară pentru acest  

mileniu. Fiind fondată ca disciplină distinctă încă prin anii ’50 ai secolului trecut în Franța, ca 

rezultat al cercetărilor școlii de literatură comparatată din acel perimetru, consacrată de 

personalităţi precum Jean-Marie Carré, Marius-François Guyard, Hugo Dyserinck, André 

Monchoux, Daniel-Henri Pageaux ş.a.,  imagologia a fost definită ca fiind studiul imaginilor și 

al reprezentărilor străinului. Creator  al acestei şcoli de literatură  este considerat Jean-Marie 

Carré, care, în studiul său Les écrivains français et lе mirage allemand, analizează proiecţii ale 

„mirajului german” în imaginarul francezilor.  

                                                           
1 Pageaux, Daniel-Henri. Literatura generală și comparată.  Traducere de Lidia Botea. Cuvânt introductiv de Paul 

Cornea. Iași: Polirom, 2000, p. 82. 
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Un centru de consacrare a imagologiei a constituit revista belgiană Revue de Psychologie 

des  Peuples a Centrului de la Aachen, dar şi Şcoala comparativă germană de la Universitatea din 

Bayreuth. Un rol deosebit l-a avut și Centrul de cercetări și studii psihologice a popoarelor  Le 

Hâvre (astăzi Institut Harvais de Sociologie Economique et Culturelle), care, înființat în 1938, la 

inițiativa lui Abel Miroglio, „acordă în cercetările întreprinse o deschidere prioritară studiului 

psihologiei popoarelor, teren al succeselor sale decisive”1. Contribuțiile imagologice stimulate și 

popularizate de acest institut, sunt evidente din revista sa trimestrială Revue psychologies des 

peuples (editată cu regularitate din 1946), care apare din1970 cu titlul Ethnopsychologie, iar în 

1986, o data cu o nouă lărgire  a profilului, apare cu titulatura Cahiers de Sociologie Economique 

et Culturelle, care s-a păstrat până în prezent.  Totodată, trebuie menționată și importanța 

prezenței imagologiei la cel de-al XVI-lea Congres de științe istorice din Stuttgart, 1985.  

În spațiul românesc, imagologia este reprezentată de istorici, critici literari precum Paul 

Cornea, Mircea Popa, Dan Horia Mazilu, Leonte Ivanov, Eugenia Gavriliu ș.a. (în România) în 

sfera literaturii comparate, iar la compartimentul istoria ideilor și a imaginarului, a mentalităţilor 

şi etnologiei, de istorici, oameni de cultură precum: Alexandru Duţu, Lucian Boia, Sorin Mitu, 

Andrei Oişteanu, D.A. Lăzărescu ș.a. Un număr consistent de  studii privind imagologia încep să 

fie publicate încă din anii ’80 revista românească Synthesis, ulterior, articole de referinţă vor fi 

regăsite şi în publicaţiiile grupului clujean Phantasma .  

La noi, în Republica Moldova, studii complexe de imagologie literară deocamdată nu 

există. Sunt doar câteva articole consistente, în mare parte de dată recentă, realizate de către 

Aliona Grati și Maria Șleahtițchi și publicate în revistele literare Metaliteratură, Academos 

(Aliona Grati, Paul Goma cu altă imagine artistică a basarabeanului în Academos (decembrie, 

2010); Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară, în Metaliteratura (nr.2, 

2016), Chişinăul şi chișinăuienii. Exerciţiu de imagologie literară (ianuarie, 2018); Maria 

Şleahtiţchi, Imaginea Basarabiei creştine între cele două Ecaterine din romanul „Biserica 

Albă” de Ion Druţă, în Metaliteratură (nr.2, 2016)). 

De fapt, de o adevărată explozie a interesului față de imagologie în spațiul cultural  

românesc se poate vorbi abia după 1993. În acest context îl putem cita pe Dan Horia Mazilu, care 

în Introducere la studiul său imagologic, susține: „Umanitatea românească, așezată de 

Dumnezeu în bătaia tuturor vânturilor … a convenit că străinii trebuie cunoscuți (chiar când te 

temi de ei), cultura lor (adică „obiectele” pe care le produc și de care se înconjoară) se cuvine 

investigate (și atunci când aceasta propăvăduia distrugerea „obiectelor”, coruperea sau stricarea 

„ordinii” și instalarea haosului) ”2. Deși autorul se referea la opiniile vechilor cărturari, totuși 

interesul pentru cunoașterea alterității, manifestată tot mai preganant în ultimul deceniu, în mai 

multe domenii, nu doar în literatură, confirmă actualitatea afirmației. 

Demers cu statut interdisciplinar, fiind într-o conexiune strânsă cu literatura comparată, 

istori, psihologia, imagologia, în sens restrâns, tradițional, al termenlui, se ocupă cu studiul 

imaginilor, pe care și le fac popoarele despre sine (autoimagini) sau despre alte popoare 

(heteroimagini). Dintre acestea, „heteroimaginile dețin întâietatea”3, susține Luminița Mihaela 

Iacob în studiul său Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări, atât din perspectiva 

frecvenței, cât și ca focalizare a interesului, ca vechime a preocupărilor.  

In largo senso, „orice reprezentare a realității face obiectul studiului imagologic”4. Spre 

deosebire de imagerie, care studiază reprezentările figurale, imagologia se oprește la cele 

categoriale, rezultate a unor complexe procesualități constructive, cognitive-afective deopotrivă. 

Noțiunea de imagine în imagologie  nu este una reală, fotografică a unei realități, dar 

                                                           
1 Apud Iacob, Luminița Mihaela. Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări. Iași: Polirom, p. 15. 
2 Mazilu, Dan Horia. Noi despre ceilalți. Fals tratat de imagologie. Iași: Collegium. Polirom, p. 10. 
3 Iacob, Luminița Mihaela. Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări. Iași: Polirom, p. 15 
4 Iacob, Luminița Mihaela. Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări. Iași: Polirom, p. 15. 
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constituie, ca și în psihologie, o construcție mentală, „o reprezentare concentrată, 

simplificatoare”1. Imagologia operează cu reprezentări colective, socializate, ce trădează o 

mentalitate colectivă şi care sunt considerate ca reprezentative pentru acea comunitate. Acestea 

constituie, de cele mai multe ori,  niște clişee sau stereotipii naţionale ” ș.a. Cele mai numeroase 

se constată  a fi preocupările  orientate asupra vecinilor, a celor puternici sau a propriei identități 

entice. 

„Printre preocupările de bază ale imagologiei științifice de astăzi, susține Klauss 

Heitman, în studiul său Oglinzi paralele, se află și  identificarea obiectului ei de cercetare”2. 

Autorul ia în discuție noțiunea de caracter specific național, precum și imaginile care operează 

explicit sau implicit cu această reprezentare și pe care națiunile obișnuiau  (și mai obișnuiesc și 

astăzi) să și le facă unele despre altele, mai ales în forma caricaturală a stereotipurilor entice.  

Afirmația savantului se întemeiază pe argumentul că „din ce în ce mai mult se impune faptul că 

ceea ce a fost luat odinioară drept caracter specific national, cu trăsături omogene și statice, 

reprezintă, de fapt „un sistem interdependent, alcătuit din numeroase variabile” și că o 

„specificitate națională” se prezintă diferențiat, din mai multe puncte de vedere: diacronic, 

diatopic și dintr-o perspectivă a diastraturilor”. Cât privește imaginea pe care un popor și-o face 

despre altul, autorul susține că „aceasta oferă informații deosebit de importante dacă nu în 

legătură cu obiectele, atunci despre subiectele acesteia”, adică despre națiunea care ne 

interesează. Din acest motiv imaginea celuilat este de interes major, „atâta timp cât privește un 

fenomen real, care este eficient în măsura în care determină atitudini și sentimente, putând 

deveni chiar un factor politic”3. 

Obiectul clasic al imagologiei îl fac heteroimaginile – imaginea străinului, cum îl văd 

alte popoare, exprimând astfel alteritatea. În acest sens, „prin intermediul imaginilor şi al 

reprezentărilor, se exprimă modalităţile societăţii de a se percepe, de a gândi, visându-l pe 

Celălalt.”4. 

„Imaginea Celuilalt, după cum susține M. Bahtin, se construieşte în procesul cunoaşterii 

de sine”5, de aceea analiza imagologică ţine cont și de autoimagine – modul în care un popor se 

vede pe el însuși, o proiecţie condensată a identităţii naţionale. 

În literatura de specialitate se vorbește despre mai multe tipuri de imagini cu care se 

operează în imagologie. Astfel în majoritatea studiilor găsim enunțate, întâi de toate, aceste două 

tipuri de imagini: autoimagine și heteroimagine.  Filozoful lituanian Hermann Keyserling, într-o 

lucrare a sa, Analiza spectrală a Europei, apărută încă în 1928, dar citită cu interes și astăzi, 

adaugă la aceste două tipuri un al treilea tip de imagine, una virtuală – imaginea eternă (cum 

este văzut poporul de Dumnezeu). Aceasta constituie, după părerea autorului, „realitatea în sine” 

spre care „țintesc celelalte două”6. Zona de interferență a acestora ar fi nivelul maxim de 

obiectivare în reprezentările lumești, „frântura de adevăr divin relevată omului”7. 

În încercarea de a stabili tipurile de imagini, merită a fi menționată părerea lui Leonte 

Ivanov, care, în studiul său  Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română. 1840-1948, 

adaugă încă patru tipuri de imagini: imagine stereotip, imaginea-nume, imaginea lingvistică și 

perspectiva paremiologică. 

Imaginea stereotip (imagine - clișeu, prejudecată) o definește autorul citându-l pe 

                                                           
1 Lascu, Gheorghe. Imagologia literară comparată. Câteva repere teoretice şi metodologice. disponibil pe: 

http://phantasma.lett.ubbcluj.ro/?p=2782&lang=en. 
2 Heitman, Klauss. Oglinzi paralele. București: Editura Fundației culturale. 1996, p.8. 
3 Heitman, Klauss. Oglinzi paralele. București: Editura Fundației culturale. 1996, p.9. 
4 http://www.metaliteratura.asm.md/drumuri-prin-basarabia-interbelica-autoimagologie-literara/ 
5 Apud Grati, Aliona. Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară. În: Metaliteratura . nr.2, 

2016; disponibil pe: http://www.metaliteratura.asm.md/drumuri-prin-basarabia-interbelica-autoimagologie-literara/ 
6 Apud Ivanov, Leonte. Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română 1840-1948.Chișinău: Cartier, 2004, p.10. 
7 Ivanov, Leonte. Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română 1840-1948.Chișinău: Cartier, 2004, p.10. 
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lingvistul francez Daniel-Henri Pageaux, potrivit căruia ea „se prezintă nu ca un semn 

(reprezentare generatoare de semnificații), ci ca un „semnal”, care trimite în mod automat la o 

singură interpretare posibilă; este indiciul unei comunicări univoce, al unei culturi amenințate de 

blocaj”. Asemenea stereotipuri reprezintă, după părerea autorului, „rodul unor deficiențe ale 

receptării”: confuzia, trăsături distinctive-simplu atribut, comoditate a spititului sau incapacitatea 

de a suprinde esențialul, dublate de orgoliul de a emite sentințe. Pentru ca această imagine să se 

apropie de adevăr, autorul prezintă „o serie de cerințe”, dintre care una ar fi îndelungata 

conviețuire a elementului receptor și a entității receptate. Când contactul este accidental și de 

scurtă durată, termenul devine propice formării unei imagini simplificate.  

Imaginea-nume (a suveranului sau a unei persoane exemplare), care este de cele mai 

multe ori definitorie în receptarea unui model promovat. Acesta constituie „o frântură” din 

imaginea națională. Leonte  Ivanov susține că „nu este obligatoriu ca această personalitate să fie 

recunoscută în contemporanietate ca exemplară”1, deoarece acest lucru de cele mai multe ori se 

întâmplă ceva mai târziu și nu întotdeauna de către reprezentanții aceleiași comunități din care a 

făcut parte. Obligatoriu, însă, este ca această persoană să posede virtuți vizionare, „să exprime 

aspirațiile societății”, să fie purtătoare de adevăr. Astfel, în Apus, drept modele exemplare au 

figurat cavalerul, monarhul. În România, însă au promovat ideologia, prin imaginea de sine, 

personalități istorice sau literare, precum: Petru Rareș, Alexandru Cel Bun, Mircea cel Bătrân, 

Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri ș.a. Uneori această imagine este una 

negativă, de tipul celei exprimate de Vlad Țepeș, Despot Vodă, Alexandru Lăpușneanu, Nicolae 

Ceaușescu ș.a. În Basarabia, însă, personalități definitorii pentru acest spațiu sunt foarte puține. 

Putem vorbi, în acest sens, de: Ștefan cel Mare, B.P.Hasdeu, Grigore Vieru ș.a. 

Imaginea lingvistică – nume pe care le primesc diferite națiuni (de exemplu, moscal – 

pentru ruși, hahol- pentru ucraineni, nemți pentru germani). 

Perspectiva paremiologică - imaginea unui popor desprinsă din cadrul unităților 

idiomatice. Astfel, proverbele și zicătorile reprezită cele mai generoase sub aspectul studierii 

alterității. Ele au fixat și au conservat de-a lungul timpului trăsături, moravuri ale popoarelor 

învecinate, exprimate uneori prin calificative pozitive, alteori – negative. Ca și stereotipul, 

imaginea promovată de proverbe și zicători oferă prea puțină informație despre Celălalt. Ea se 

dorește a fi generală, esențială și mereu valabilă, chiar dacă constituie expresia „unui timp 

înghețat”, fiind una exclusivistă și neadmițând alte interpretări.  Iată, spre exemplu, câteva 

expresii cu referire la moldoveni: Ţara moare de tătari şi el bea cu lăutari. Tata rus, mama rusă, 

numai Ivan modovan (când cineva se dă român de la descălecare). 

Deși a fost întâmpinată la început cu mari reticențe, fiind atacată de unii reprezentanți ai   

unor științe conexe, imagologia și-a găsit teren de dezvoltare în mai multe domenii. În acest sens 

amintim despre contribuțiile imagologice apărute în domenii precum istoria, economia politică, 

sociologia, antropologia culturală, psihiatria, politologia și, nu în ultimul rând, literatura. Astfel, 

în dependență de perspectiva de interpretare a faptelor și de specificul materialului cercetat, 

putem vorbi despre diverse tipuri de imagologie. Luminița Mihaela Iacob, în lucrarea  sa 

Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări, ia în discuție 3 tipuri: imagologie psihologică, 

istorică și literară. 

Imagologia psihologică  presupune cercetarea psihologică a popoarelor, care, deși după 

unii este o modalitate „reducționistă” de interpretare a etniei, constituie totuși „un furnizor de 

ipoteze despre real”2 și o cale pentru o cunoaștere mai bună a sinelui colectiv. O contribuție 

privind statutul, metodologia acestei imagologii pot fi regăsite în cercetările întreprinse de 

Centrul Le Hâvre, care a acordat o atenție sporită studiului psihologiei popoarelor. Informațiile 

cu privire la contribuțiile imagologice stimulate de acest institut sunt surprinse în analizele 

                                                           
1 Ivanov, Leonte. Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română 1840-1948.Chișinău: Cartier, 2004, p.10. 
2 Iacob, Luminița Mihaela. Etnopsihologie și Imagologie. Sinteze și cercetări. Iași: Polirom, p. 30. 
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publicației sale Revue de psychologie des peoples. 

Imagologia istorică a fost acreditată oficial la Congresul al XVI-lea de științe istorice de 

la Stuttgart, din 1985, care, în demersul său imagologic, solicita diversitatea obiectului de studiu 

al imagologiei, precum și mărirea cercului de preocupări în astfel de cercetări, introducând, pe 

lângă criteriul etnic de cunoaștere, concepere a identității/alterității (cel mai frecvent întâlnit 

până atunci), încă altele patru: social, geografic, rasial și religios. Printre problemele teoretice 

semnalate la acest congres, reține atenția mai ales rolul și locul imagologei la cunoașterea 

istorică. În acest sens, se subliniază faptul că pentru istorie, ca știință fondată pe mărturia umană, 

imaginea de altul este capitală. Imaginea, ca expresie simbolică a realității, înseamnă reînvierea 

trecutului prin ochii contemporanilor, oferind, mai ales, punctul lor de vedere. Cele două, 

adevărul istoric și și imaginea lui, reprezintă două fațete ale aceleiași monede. Totodată, istora 

este câmpul întâlnirii sinelui cu altul. Astfel, popoarele fără istoriografie și istorici au ca trecere 

în teoria istorică oglinda alterității. 

Imagologia literară s-a născut în aria de cercetare a literaturii comparate, constituind o 

direcţie nouă ce studiază reprezentările comune, stereotipiile, clişeele, imaginile despre străin, 

fixate în conştiinţa şi mentalitatea unui popor. În virtutea specificului materialului cercetat, 

comparatiştii recurg de cele mai multe ori la o abordare interdisciplinară, aflată la graniţa mai 

multor domenii care le poate furniza informaţii despre istoria ideilor, mentalităţilor şi 

sensibilităţilor, imaginarul social, caracterul naţional, modul de viaţă, comportamente, obiceiuri, 

religie, comunicare interculturală etc.  

Imagologia literară, spre deosebire de celelalte direcții imagologice, se centrează pe felul 

în care aceste reprezentări sunt oglindite în relatările de călătorie, dar şi în operele artistice. 

Astfel, în comparație cu celelalte discipline, imagologia literară are prioritatea de a activa 

cuvântul artistic, care este un material capabil să reînvie cu expresivitate și finețe artistică 

atmosfera relaţiilor dintre oameni, psihologia unei colectivități, modul de exprimare, punctele 

comune în perceperea unei identităţi etc.  

Obiectul de studiu al imagologiei literare îl constituie reprezentarea imaginară şi 

simbolică, viziunea unui scriitor şi, prin intermediul acestuia, a unui popor asupra străinătăţii şi a 

străinului. Autorul nu copiază realitatea, ci selectează caracteristicile esenţiale, din punctul său 

de vedere, pentru reprezentarea Celuilalt. Proiecţiile străinilor sunt variate, ele se nasc, de cele 

mai multe ori, în funcţie de nivelul de cultură şi „sub impulsul unor reacţii psihologice pe care le 

are observatorul”1. Foarte frecvent, scriitorul tratează străinul dispunând deja o prejudecată 

impusă de tradiţie şi de imaginile colective șablonate, clişeizate, care periclitează adevărul. Că 

românul este „harnic şi ospitalier”, iar un rus apare de cele mai multe ori în ipostaza de „urs şi 

alcoolic”, un francez este „romantic şi iubăreţ”, iar englezul „aristocrat”, un neamț este „băutor 

de bere”, iar evreul „cu simţ de afaceri” etc., toate acestea reprezintă niște etichetele foarte 

populare, care se înscriu perfect în memoria colectivității. 

Totodată, condeierul înglobează străinul în concepția şi compoziția individuală a operei 

sale, însă individualitatea lui creează  modelul subiectiv. În acest sens, Aliona Grati susține că 

„pentru Sadoveanu, moldoveanul văzut imediat după unire nu putea fi altul decât cel care 

confirma apartenenţa lui la spaţiul de vrajă al Moldovei arhetipale în care îşi plasase cândva 

personajele din romanele Neamul Şoimăreştilor şi Şoimii, adică viteaz, loial, bun, înţelept etc”2. 

Autorul prezintă imaginea moldoveanului-basarabean în concordanță cu proiectările sale 

magico-mitice şi arhetipale. Așadar, imaginile literare trebuie apreciate ca având o doză mare de 

subiectivitate, implicând un amestec de sentimente şi idei, care sunt în consonanță cu ideologia şi 

                                                           
1 Grati, Aliona. Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară. În: Metaliteratura . nr.2, 2016; 

disponibil pe: http://www.metaliteratura.asm.md/drumuri-prin-basarabia-interbelica-autoimagologie-literara/ 
2 Grati, Aliona. Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară. În: Metaliteratura . nr.2, 2016; 

disponibil pe: http://www.metaliteratura.asm.md/drumuri-prin-basarabia-interbelica-autoimagologie-literara/ 
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viziunea artistică a scriitorului. 

Cele enunțate în paginile acestui articol, ne permit să concluzionăm că în secolul al XXI-

lea imagologia ocupă un loc prioritar printre principalele direcții de cercetare științifică, fiind 

considerată o componentă a gândirii contemporane. Dovada o constituie adevărata expansiune a 

tematicii imagologice în câmpul cercetărilor istorice, psihologice, literare ș.a., multitudinea de 

titluri deja publicate, precum și zecile de nume cu notorietate angajate în astfel de cercetări. Se 

poate vorbi chiar de adevărate nuclee de cercetare și serii de publicații în principalele centre 

universitare din Europa. 
 

 

 

IMPORTANȚA POETICĂ A OPEREI LUI B. P. HASDEU 

 

POETICAL IMPORTANCE OF THE CREATION OF B. P. HASDEU 

 

Liliana BOTNARI, magistru în filologie, 

Colegiul de Excelență în Informatică  

și Tehnologii Informaționale 

 

Rezumat. Personalitate enciclopedică a culturii române, dominând prin vocația 

universalității a doua jumătate a secolului al XIX-lea, B.P.Hasdeu a lăsat însemnate contribuții 

în istorie, filologie și literatură. În plan literar, se manifestă mai ales prin scrierile în proză cu 

caracter istoric, excelând în sfera teatrului. O notă distinctă a creației hasdeiene o reprezintă 

piesele lirice semnate îndeosebi în ultimii săi ani de viață. Lirica lui Hasdeu se distinge prin 

multitudinea de experimente prozodice, autorul reușind să creeze „O poezie neagră, o poezie 

dură, O poezie de granit”, de esență romantică. Poetul B.P.Hasdeu a avut atâta suflu, încât să 

conceapă și să șlefuiască poeme oricât de lungi, în buna tradiție romantică reprezentată de 

V.Hugo, G. Byron, M. Eminescu etc. 

Cuvinte-cheie: B.P.Hasdeu, scriitor, poet, poezii, istorie literară, exegeză. 

 

Abstract. Bogdan Petriceicu Hasdeu is an encyclopedic personality in Romanian culture, 

dominated by the vocation of universality in the second half of the XIX - th century, who  has  left 

important contributions in History, Philology and Literature. On the literary level,  Hasdeu is 

mainly manifested  through prose writings of historical character, excelled in the sphere of 

theater. A distinctive feature of the Hasdean creation make up the lyrical pieces written 

especially in the last years of his life.Hasdeu's lyrics is distinguished by various prosodic 

experiments, and the author managed to create a "Black poetry, a hard poetry, a granite poetry" 

of romantic essence. The poet B.P. Hasdeu was so inspired to conceive and polish poems as long 

as the poems represented in romantic tradition by V.Hugo, G. Byron, M. Eminescu, etc. 

Key-worsd:  B.P.Hasdeu, writer, poet, poetry, literary history, exegesis. 
 

B. P. Hasdeu, una dintre cele mai mari personalităţi ale culturii române din toate 

timpurile, personalitate titanică, situată între Dimitrie Cantemir și Ion Heliade Rădulescu, care  i-

au premers, și Nicolae Iorga, George Călinescu și Mircea Eliade, care i-au urmat. Temperament 

vulcanic, cunoscător a vreo 25 de limbi, i-a permis să se manifeste dominant într-o multitudine 

de domenii, dacă nu ca precursor (de cele mai multe ori), cel puțin ca figură strălucită a științei 

ori disciplinei respective. A fost, deci, istoric, economist, geograf,  lingvist și filolog, critic și 

istoric literar, folclorist, poet, prozator, dramaturg, epistolier, publicist etc. G. Călinescu afirma 

că B. P. Hasdeu a fost”un geniu universal și se poate afirma că a izbutit aproape peste tot”.1 

                                                           
1 Călinescu, George. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. București: Minerva, 1982, p.372. 
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Orice pagină plămădită de Hasdeu, indiferent în care domeniu, dovedește o fină și 

complexă cunoaștere a artei cuvântului, a multitudinilor taine ale expresivității poetice. 

Fire poetică – manifestată ca atare în tot ceea ce a zămislit – istoricul Hasdeu a izvodit 

pagini descriptive de o frumusețe rară, de un lirism deosebit în chiar lucrarea dedicată lui Ioan 

Vodă cel Cumplit. Iată cum zugrăvește el undeva natura aridă a Basarabiei: 

„Natura Basarabiei diferește și diferea totdeauna cu desavârșire de aceea a celorlalte 

țări române. 

În loc de maiestoase păduri și daurite holde nu vezi acolo decât monotone deșerturi 

așternute cu luciul năsipului sau presărate cu debile arbuste, păducei sau măcieși, și cu 

sălbatece ierburi sau buruiene, între care cel mai caracteristic e fantasticul scaiete, al cărui cap, 

rotund ca o minge, spinos ca un arici și ușurel ca puful, dezlipește toamna de putrezitul său 

trunchi și apoi, gonit de cea mai slabă suflare a vântului, rotește mereu de-a lungul pustiului, 

pân-ce se-neacă în Nistru sau în Dunăre. 

În loc de nenumărate ape și râulețe vezi câte o baltă sărată, câte un pârău efemer, ce  

nu-l vei mai găsi mâni, sorbit de arșița soarelui…“ 

Este aici descrierea Ardealui făcută de Bălcescu mai înaine și sunt germenii descrierii 

Bărăganului lui Panait Istrati de mai târziu.1 

Adevăratele carate ale operei literare hasdeiene se găsesc în scrierile beletristice: în 

poezie, proză și dramaturgie, domenii în care savantul s-a impus ca scriitor. Hasdeu scrie 

pamflete, sonete, elegii, fabule, balade, doine, epigrame etc. În afara gândirii filozofice (= 

poetice) întotdeauna de un nivel inimaginabil și a unui limbaj deosebit de surprinzător - și când e 

vorba de elementele lexical vechi, și când folosește neologisme – lirica lui Hasdeu se distinge 

prin multitudinea de experimente prozodice, unele mai captivante decât altele2 .  

Cu mult mai înainte de îmbolnăvirea Iuliei și stingerea acesteia din viață (în 1888, la 19 

ani), când meditația gravă, tragic chiar, se înstăpânește în creația lirică hasdeiană, poetul – un 

gânditor dintre cei mai originali, în fond, abordează genul ca o piesă lirică izbutită, fără a fi și 

excepțională, prezentându-se poezia Frunzele.  

”Bubuie furtuna, / Una câte una/ Frunzele răpite / Cad și rătăcesc:/ Arborul suspină, / 

Însa nu se-nchină,  /Înfruntând ispite /Pieptu-i bărbătesc /Și la primăvară, /O verdeață iară 

/Mugurind îmbracă /Falnicul stejar /Vântul urlă-geme, / Trunchiul nu se teme, / Foile când 

pleacă-/ Altele răsar!” 

În cel puțin două din poeziile sale, B. P. Hasdeu se dovedește un precursor al esteticii 

urâtului a lui Arghezi, în primul rând, într-una din ele. Versul – recunoscându-și preferința 

pentru ”O poezie neagră, o poezie dură, / O poezie de granit”, pentru ca în Complotul bubei să 

ne întâmpine realitatea la care se referă autorul Florilor de mucigai în chiar pragul volumului său 

de debut (Cuvinte potrivite): 

”Vedeai o icoană grozavă! / Tot bube, pocnind de otravă, / Pe brațe, pe coapse, pe 

frunți! / O trepuri, de mult închegate, / Lipite pe răni destupate / Ca niște oribile punți.” 

Că poetul Hasdeu avea atâta suflu, încât să conceapă și să șlefuiască poeme oricât de 

lungi, în buna tradiție romantic este reprezentată de V.Hugo, G.Byron, M.Eminescu etc. – o 

dovedesc piesele lirice semnate îndeosebi în ultimii săi ani de viață, când, probabil, autocenzura 

de altădată nu mai funcționa cu aceeași intransigență ca înainte de decesul Iuliei. Așteptând, 

bunăoară, La casa de nebuni (1889) și, mai ales, Dumnezeu (1894) sunt bine scrise și numai 

nenorocul de a fi contemporan cu Eminescu (cu care nu se putea nimeni compara), ca și 

neînțelegerile cu Titu Maiorescu (cel mai ascuțit critic al momentului) au oprit ascensiunea 

                                                           
1Apud Călinescu, George.  Istoria literaturii române de la origini până în prezent. București: Minerva, 1982, p.377. 
2 Bulgăre, Gheoghe. Crihană, Marcel.  Limbaj și artă literară în opera scriitorilor români. București: Mondan, 

1997, p. 108. 
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acestora între cele mai frumoase poezii din veacul al XIX-lea. 1  

Cu toate că a versificat toată viața, Hasdeu nu este rânduit între cei mai importanți poeți 

ai neamului nostru, Mihai Drăgan – unul dintre  biografii savantului – avea dreptate să aprecieze 

că, în cazul autorului în discuție, nu se poate vorbi decât de ”nostalgia marii poezii” .2. Dacă nu 

s-ar fi dăruit, cu atâta fervoare, mai multor domenii ale creației, cele două volume de poezii ale 

lui Hasdeu – Poezii (1873) și Sarcasm și ideal (1897)    l-ar fi înălțat pe autor mult mai sus în 

lirica veacului trecut. 

Repeziciunea ritmului de creație și efervescența gândirii lui Hasdeu, aflată într-un 

neostoit neastâmpăr se întovărășeau la el cu un entuziasm sărbătoresc de care ar fi vrut ca orice 

activitate să fie însuflețită: ”Fără poezie, scria el fără entuziasm, nimic mare. Vei fi soldat, dar 

nu erou; vei fi actor dar nu artist; vei fi funcționar, dar nu un om de stat”. A scris versuri 

romantice, meditative. 

Desigur, se intuiește poezia, ca o predispoziție sau aptitudine generală, de un lirism al 

creației, iar nu de preocupare supusă – în înțelesul propriu-zis – normelor unei prozodii anumite 

și generată din exercițiul unei arte poetice proprii.  

Trebuie de menționat că poezia lui Hasdeu înfățișează destul material nobil, ca să 

îngăduie cercetătorului de a renunța la apriorismul sentimental și liric al apologetului; tot de pe 

acum trebuie făcută și deosebirea esențială între producția lui poetică până la 1888 (anul 

decesului Iuliei) și după această dată, când Hasdeu scrie, între altele, poeziile cele mai 

importante, dacă nu în întregimea lor ca valoare artistică, dar prin extindere și varietatea de 

semnificații sufletești pe care le închid și care, după o jumătate de veac ne impresionează prin 

accentul unei suferințe de o turburătoare sinceritate. 

Din grupul acestora și, poate, dintre toate cele publicate, considerăm poezia intitulată 

Gaudeamus, cea mai realizată artistic. Ușoara ironie idulgentă picurată de-a lungul strofelor 

măsoară parcă intensitatea disperării. O senzație de plutire pe deasupra înțelesurilor vulgare ale 

vieții se desprinde din muzicalitatea sobră a strofelor, începând cu obsedanta cadență de metru 

antic a primelor versuri și terminând cu nostalgica râvnă nesfârșită către puritate a celor din 

urmă. 

Nicăieri în vreo altă poezie a lui Hasdeu omeneasca suferință sfâșietoare a părintelui, de 

un accent atât de profund nu e transfigurată și înălțată ca aici, prin frumusețea simbolului poetic , 

până la demnitatea supremă a artei. 

”Când o fi sa mă duceți la criptă…/ Nu pe mine, ci vasul rămas: / Deocamdată în vasu-i 

înfiptă / O făclie sclipind din cel vas / O senină / Lumină/pe-un ceas; / Când o fi sa-mi rostiți la 

cuvinte/ De iubire, dulceagul volum / Ce se-ndrugă la toți pe morminte / Ba la unii popasuri de 

drum: / Să rămâie / Tămâie / cu fum; / Aș dori să văd fete voioase / Și s-aud împrejuru-mi 

cântând: / “A scăpat o simțire din oase / Și din carne scăpat-a un gând, / Printre glume / din 

lume plecând!”…. / Să mă bucur, căci omu-i o treaptă  / Pe suișul cel fără de-apus, / Și martirul 

meu cuget asteaptă, / Ieri un vierme și mâini un Isus, / Cale-lungă / s-ajungă / mai sus!” 

Poemul Dumnezeu ni se pare cea mai semnificativă dacă nu izbutită încercare a lui 

Hasdeu, de a înălța prestigiul graiului poetic, punându-l să ne comunice fiorul ”sublimelor 

profundități ale metafizicei”. Disprețuind obișnuitul material de inspirație frivolă – ”ușoarele 

ciripiri” ale poeților contemporani - și înlocuindu-le cu substanța mai densă a unor subiecte de 

meditație gravă, Hasdeu ne apare ca tipul artistului care aspiră la demnitatea de ”autor dificil”. 

Deși verbul poetic e prea adesea împovărat de zgura prozaică a discursului retoric, nu 

suficient de mlădios, ca de un veșmânt rigid care nu modelează îndeajuns conturul și frumusețea 

formelor ce îmbracă, ceea ce impresionează îndeosebi în context e temeritatea și energia 

vânjoasă a moșneagului prăpădit de suferință, în lupta patetică cu materia rebelă, și din care, 

                                                           
1 Bulgăre, Gheoghe. Crihană, Marcel.  Limbaj și artă literară în opera scriitorilor români. București: Mondan,1997, 

p. 108. 
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chiar când nu iese biruitor, înfrângerea e impunătoare ca frumusețea tragică a unui amurg. Nu 

surprindem nicio expresie șovăitoare sau vreo îngăimare diminutivă, cum ar fi fost de așteptat la 

acest om, în urma suferințelor îndurate, ci o vigoare încleștată și dârză, un simț remarcabil al 

monumentalului, o apetență pentru tot ce e durabil și statornic, izvorâtă poate din resimțirea 

slăbiciunii ființei omenești. Hasdeu se înfățișează aici ca un spirit reflexiv, lucid, care se 

supraveghează necontenit în desfășurarea procesului creației; de aceea poezia lui înfățișează, în 

general și cu deosebire în acest poem, un caracter descriptiv, mai aproape de prozaismul 

schematic al cugetării logice, decât de frăgezimea intuitivă și spontanietatea inspirației lirice. 

Sunt totuși strofe care pot fi citate ca exemplu de adevărată poezie meditativă, în care, prim 

aparența descărnată a versurilor, cititorul întâmpină esența substanțială a unei cugetări poetice, a 

cărei expresie artistică este una  remarcabilă. 
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SECȚIUNEA II. ISTORIE ȘI TEORIA EDUCAȚIEI 
 

AUTOEVALUAREA – MODALITATE DE AUTODIRIJARE A ACTIVITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢARE A STUDENŢILOR  

 

L'AUTO-EVALUATION - UN MOYEN D'AUTOGESTION DE L'ACTIVITE 

D'APPRENTISSAGE DES ETUDIANTS 

 

Teodosia LUCHIAN, lector univ., 

                                        Departamentul Istorie și Teoria Educației 

Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul  

 

Rezumat. Pentru executarea cu succes a acţiunilor de învăţare studenţii trebuie să 

posede şi capacitatea de a se autoevalua şi autoaprecia. Autoevaluarea consolidează stima de 

sine, încrederea în forţele proprii, dezvoltă sentimentului responsabilităţii la ei. 

În procesul autoevaluării studentul exercită rolul de subiect al  procesului didactic, de 

participant la propria sa formare ca personalitate, ca specialist. Prin autoevaluare se dezvoltă 

spiritul critic şi autocritic, care reprezintă o componentă a conştiinţei de sine. 

Autoevaluându-se, studentul priveşte retrospectiv şi apreciază cât de reuşit realizează 

sarcinile de învăţare, reflectă la conţinutul celor învăţate, la propriile acţiuni, învaţă cum să 

înveţe, să-şi autodirijeze propriul proces de învățare și evaluare. 

Cuvinte-cheie: autoevaluare, autoapreciere, autogestiune, activități de învățare 
 

Resume. Pour la réussite des actions d'apprentissage, les élèves doivent également 

posséder la capacité de s'auto-évaluer et de se respecter. L’auto-évaluation renforce l'estime de 

soi, la confiance en soi et le sens de la responsabilité. 

Dans le procès d'auto-évaluation, l'étudiant exerce le rôle de sujet du procès didactique, 

de participant à sa propre formation en tant que personnalité, en tant que spécialiste. L’auto-

évaluation développe l'esprit critique et autocritique qui est une composante de la conscience de 

soi. 

En s’auto-évaluant, l'étudiant regarde rétrospectivement et apprécie à quel point il 

accomplit ses tâches d'apprentissage, réfléchit sur le contenu des leçons apprises, à ses propres 

actions, apprend à apprendre, à s'auto-organiser son propre procès d'apprentissage et 

d’évaluation. 

Mots-clés: auto-évaluation, auto-appréciation, autogestion, activité d’apprentissage 
 

Realizarea la un nivel de performanţă şi eficienţă a activităţii sale complexe, necesită ca 

viitorul pedagog să-şi formeze şi să manifeste o gamă variată de trăsături ale personalităţii sale, 

care să-l definească ca om de cultură, specialist în domeniu, om de ştiinţă etc. 

Una din calităţile principale ale personalităţii cadrului didactic aş menţiona capacitatea de 

autoevaluare şi autoapreciere a „Eu-lui”. 

Această trăsătură de personalitate se dezvoltă la studenţi pe baza reflexiei pedagogice 

(autoanaliză, autoevaluare) şi a necesităţii de autocunoaştere, autoperfecţionare. 

Învăţarea reprezintă activitatea productivă a studenţilor, vizând însuşirea cunoştinţelor, 

abilităţilor, deprinderilor şi a modalităţilor de obţinere a lor în mod independent. 

Sistemele de acţiuni, pe care studentul le realizează în procesul activităţilor didactice 

(cursuri, seminare, lecţii practice şi de laborator) includ şi acţiuni de autoevaluare şi 

autoapreciere fără de care e imposibilă învăţarea. 

Realizarea autoevaluării şi autoaprecierii lui este necesară pentru executarea cu succes a 
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acţiunilor de învăţare. 

Ştim că, în anii de şcoală aprecierea pe care şi-o fac iniţial copiii, este o reflectare a 

aprecierii făcută de matur asupra calităţilor şi acţiunilor acestora. Aprecierea pe care elevul o 

obţine în şcoală, este asimilată de el, devenind un element esenţial al imaginii de sine. Sub 

influenţa aprecierii pedagogului se formează la elevi o anumită atitudine faţă de propria 

activitate, faţă de sine însuşi  

Vestitul psiholog român Vasile Pavelcu menţiona: „Aprecierea făcută de profesor, 

interiorizată de către elev, devine autoapreciere. Importanţa acesteia creşte prin efectele ei asupra 

acţiunii, aspra eforturilor elevului. Nota profesorului are funcţia de control, iar controlul, admis, 

acceptat şi interiorizat de elev, devine la aceasta autocontrol”1. 

Dacă la elevii mici autoevaluarea şi autoaprecierea este foarte strâns legată de apreciere, 

la elevii mai mari şi studenţi se constată o mai mare independenţă faţă de „aprecierea 

pedagogică. Aceştea încep să se autoevalueze”, cu ochii proprii şi activitatea, comportarea lor 

este dirijată tot mai mult din interior. Cunoaştem situații când se formează chiar o atitudine 

critică faţă de aprecierea efectuată de către cadrul didactic. Elevul/studentul începe să compare 

tot mai des răspunsul său cun un anumit model, conducându-se în aceasta după un sistem de 

criterii apreciative, pe care şi le-a însuşit treptat şi în funcţie de aprecierea primită. În dependenţă 

de concordanţa sau neconcordanţa ei cu aceste criterii apreciative reacţionează pozitiv ori 

negativ. 

În psihologie se evidenţiază trei feluri de autoevaluare: 

 Finală (în conformitate cu rezultatul activităţii). De exemplu, studentul a realizat 

activitatea şi compară rezultatul cu modelul; 

 Intemediară, pe operaţii, în procesul activităţii. De exemplu, studentul realizează 

activitatea şi poate să explice ce face, cum face. Acesta este procedeu destul de desăvârşit, 

deoarece îl deprinde pe student să-şi evite şi să-şi corecteze erorile. Procedeul mai este important 

şi din punct de vedere afectiv, căci îi produce studentului plăcere, care la rândul ei îi ajută să 

învingă oboseala, blocajele; 

 De perspectivă, de programare, pronosticate (se realizează până a începe activitatea). 

Ea constă în aceea că studentul poate determina din câte, etape este alcătuită activitatea, care 

dintre ele va fi prima, a doua, a treia. Acest fel de autoevaluare este cea mai dificilă autoreglare a 

activităţii studentului şi-i permite să proiecteze activitatea în ansamblu, să preântâmpine 

greutăţile. Dacă autoevaluarea este evidenţa etapelor activităţii şi a succesiunii lor, apoi 

autoaprecierea este aprecierea de către student a gradului, de asimilare, însuşire de către el a 

etapelor date. Ea poate fi globală, dacă se referă la întreaga activitate („mie mi-i greu să realizez 

această activitate”) sau diferenţiată, când se referă doar la unele etape („mi-i greu să fac prima 

etapă a activităţii, iar a doua, a treia sunt mai uşoare”). 

Autoaprecierea mai poate fi adecvată (la justa valoare) şi neadecvată (supraestimată şi 

subestimată) în comparaţie cu posibilităţile reale ale studentului. 

Însuşirea de student a formelor tot mai complicate de autoevaluare şi autoapreciere 

constituie baza psihologică a continuităţii activităţii independente a studenţilor. 

Cu regret constatăm, că mulţi studenţi (mai ales, cei din primul an de studii) nu posedă 

capacitatea de autoevaluare şi autoapreciere adecvată. Acest lucru se observă atât în cadrul orelor 

teoretice, cât şi la practica pedagogică. 

De aceea, pentru a înlătura aceste neajunsuri în pregătirea viitorilor pedagogi e necesar să 

dezvoltăm aceste competenţe în procesul studierii tuturor disciplinelor de învăţământ. 

Participarea activă a studentului în procesul evaluării are diverse efecte pozitive atât 

asupra profesorului cât, mai ales, asupra studentului: 

a) Profesorul va avea o confirmare a justeţei ori injusteții aprecierilor sale; 

                                                           
1 Pavelcu V. Principii de docimologie. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1968, p. 48 
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b) Studentul exercită rolul de subiect al procesului pedagogic,  de participant la propria sa 

formare şi dezvoltare ca personalitate atât în procesul de instruire cât şi în activitatea de evaluare 

a performanţelor înregistrate; 

c) Participarea studentului la procesul  de evaluare este un mijloc de autocunoaştere a 

punctelor sale tari şi slabe în privinţa propriei pregătiri, de formare a spiritului critic şi autocritic 

care reprezintă o componentă a conştiinţei de sine; 

d) Ajută studenţilor să înţeleagă criteriile de apreciere după care să se conducă, să 

conştientizeze semnificaţia notelor acordate; 

e) Cultivă motivaţia intrinsecă faţă de învăţătură şi atitudinea pozitivă, responsabilă faţă 

de propria activitate1. 

Astfel, studentul poate privi retrospectiv pentru a aprecia cât de reuşit realizează o 

anumită sarcină de învăţare sau pentru a dezvolta ceea ce face, pentru a reflecta la conţinutul 

celor învăţate, la propriile acţiuni sau la procesul de învăţare propriu-zis (învaţă cum să înveţe). 

Datoriită autoevaluării studentul îşi poate asuma responsabilitatea asupra activităţilor 

desfăşurate şi să-şi regândească astfel, propriul proces de învăţare şi de evaluare. 

În activitatea de autoevaluare, studentul va trebui: 

- Să înţeleagă criteriile de apreciere după care se conduce profesorul; 

- Să efectueze notarea controlată, în care-şi va propune nota; 

- Să completeze, la sfârşitul unei sarcini de învăţare, un chestionar elaborat de cadrul 

didactic după cum urmează: 

1. Câteva lucruri pe care le-am învăţat astăzi sunt... 

2. Ceea ce am descoperit astăzi presupune că... 

3. Consider important să menţionez următoarele... 

4. Aşi vrea să... 

5. Întrebarea care o am este... 

6. Mi-a scăpat/nu am înţeles... 

7. Nu sunt deacord cu...deoarece... 

8. Ar trebui să fac următoarele... 

9. Nu pot decide dacă... 

10. Sunt dezamăgit/ă de... 

11. M-a entuziasmat... 

12. Mă mir de ce... 

13. Un punct de vedere este că... 

14. Cele învăţate astăzi le pot utiliza/aplica (îmi sunt utile/necesare pentru)... 

15. Pentru viitor ar trebui să...2 

Dacă studenţii manifestă interes pentru discutarea răspunsurilor în auditoriu putem 

organiza o discuţie/dezbatere pe marginea lor, în urma căreia ei vor determina factorii cei mai 

importanţi ai succesului lor, dar şi cei mai importanţi factori frenatori. În organizarea unor aşa 

dezbateri e necesar să dăm dovadă de tact pedagogic. Nu trebuie să forţăm studentul să-şi 

comunice gândurile şi preocupările, dacă el nu doreşte să facă acest lucru. 

Pentru a forma deprinderi de autoevaluare e necesar: 

 Să prezentăm studenţilor standardele, obiectivele de evaluare şi nivelele de 

performanţă; 

 Să formulăm clar aşteptările, să fim obiectivi şi consecvenţi; 

 Să încurajăm studenţii să-şi pună întrebări de tip autoreflexiv şi să consemneze 

constant răspunsurile în Fişa de autoevauare; 

 Să încurajăm evaluarea în cadrul grupului1. 

                                                           
1 Radu I.T. Evaluarea în procesul didactic. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1999 
2 Focșa-Semionov Sv. Învățarea autoreglată, teorie și aplicații educaționale. Chișinău: Editura Epigraf, 2010, p.221 
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Autoevaluarea se poate realiza sub diverse forme, pornind de la autoapreciere verbală 

până la autonotarea mai mult sau mai puţin supravegheată de cadrul didactic. 

În acest scop pot fi utilizate variate modalităţi concrete: 

- Evaluarea obiectivă a cadrului didactico-ştiinţific, care să aibă valoare de referinţă 

pentru studenţi, să-i ajute să se ghideze după criteriile de apreciere fundamentate ştiinţific şi 

verificate practic; 

- Autocorectarea sau corectarea reciprocă. Depistarea erorilor proprii sau a colegilor 

reprezintă primul pas în conştientizarea competenţilor în mod independent; 

- Autonotarea controlată în cadrul căreia studentul examinat propune nota, care ulterior 

este definitivată de pedagog, eventual şi cu ajutorul colegilor de grupă. Profesorul are datoria să 

argumenteze şi să evidenţieze corectitudinea ori incorectitudinea aprecierilor efectuate de 

studenţi; 

- Metoda de apreciere obiectivă a personalităţii elaborată de psihologul român Gheorghe 

Zapan. Această metodă constă în antrenarea întregului grup de studenţi în vederea evidenţierii 

rezultatelor obţinute de aceștia prin stabilirea a cât mai multe informaţii şi aprecieri – eventual 

prin confruntare – în vederea formării unor reprezentări cât mai complete despre posibilităţile 

fiecărui student în parte şi ale tuturor la un loc. 

În activitatea de autoevaluare a studenţilor este important ca noi profesorii, să specificăm, 

la începutul activităţilor didactice (curs, seminar, activităţi practice, de laborator) obiectivele 

operaţionale în funcţie de care vom efectua evaluarea, dar şi autoevaluarea studentului. Pentru 

fiecare probă de evaluare se anunţă studenţilor timpul de realizare, punctajul, iar la sfârşitul ei 

baremul de corectare şi notare, astfel încât ei să fie capabili să-şi noteze proba. Este necesar să 

indicăm studenţilor importanţa activităţii lor, sarcina de lucru, natura şi direcţiile activităţii lor. 

În consecinţă, putem menţiona, că autoevaluarea are importanţă esenţială în plan 

motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii de autocunoaştere a studenţilor. 

 

 

 

CALITATEA ÎNVĂȚĂRII ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ – OPORTUNITATE A 

STUDENTULUI CONTEMPORAN 

 

THE QUALITY OF EDUCATION IN PROFESSIONAL TRAINING – THE 

OPPORTUNITY FOR THE CONTEMPORARY STUDENT 

 

Ioana AXENTII, dr., conf. univ., 

Departamentul Istorie și Teoria Educației 

 Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Rezumat. În ultimii ani globalizarea educației se face mai mult simțită producând 

schimbări în sistemele de învățământ din întreaga lume iar calitatea învățământului devenind 

obiectivul major al actorilor implicați în actul educațional. Calitatea învățământului 

influențează toate domeniile vieții economice și sociale ale omenirii, inclusiv ale națiunii. În 

aceste condiții, corpul profesoral va lua în considerație paradigmele pedagogiei umaniste care  

pretinde elaborarea unor programe de dezvoltare a personalității tinerilor axate pe competenţe 

dobândite altfel. În sala de curs, studenții vor deveni o comunitate de cercetare, de descoperire, 

un fel de instituție vie, socială, dinamică. Tinerii își vor construi personalitatea prin interacțiune 

directă cu realitatea, prin intermediul unor metode dinamice, active, reflexive, prin realizarea de 

proiectele comune, activitățile independente, rezolvarea problemelor reale ori virtuale ale vieții 

                                                                                                                                                                                           
1 Oțet F. (coord.). Ghid de evaluare pentru științe socio-umane. București: Editura Prognosis, 2000, p. 61 
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etc. Metacogniția va deveni unul din factorii esențiali de eficientizare a programelor de studiu în 

învățarea academică. Orice instituţie de învățământ superior va fi responsabilă, în mod 

autonom, de dezvoltarea unei culturi a calităţii învățării. 

Cuvinte cheie: globalizare, metacogniție, competențe, tehnologii informaționale, 

învățare, dezvoltare, formativ, pedagogie umanistă  

 

Abstract. In recent years, the globalization of education has produced changes in the 

education systems around the world, and the quality of education has become the major 

objective of the actors involved in the educational act. The quality of education influences all 

areas of the economic and social life of people, including the nation. Under these circumstances, 

the teaching staff will take into account the paradigms of humanistic pedagogy that require the 

development of such programs that would develop the youth personality by forming 

competencies otherwise. In the classroom, the students will become a research and discovery 

community, a kind of living, social, and dynamic institution. Young people will build their 

personality through direct interaction with reality, through dynamic, active, reflexive methods, 

and through making joint projects, carrying out independent activities, solving real or virtual life 

problems, etc. The metacognition will become one of the key factors to make the study programs 

more effective in academic learning. Any other higher education institution will be autonomously 

responsible for developing a culture of learning quality.  

Keywords: globalization, metacognition, skills, information technologies, education, 

development, formative, humanist pedagogy. 

 

Fenomenul globalizării se face tot mai mult simțit în ultimii ani, producând schimbări şi 

în sistemele de învățământ din întreaga lume. Avansarea tehnologiilor informaționale impun 

schimbări majore în sectorul educaţional, care nu îşi mai poate conserva caracterul tradiţional, 

naţional, reglementat de politici guvernamentale, ci tinde să capete dimensiune internaţională. În 

aceste condiții calitatea învățământului superior are o însemnătate decisivă în dezvoltarea cu 

succes a oricărei ţări iar nivelul potenţialului intelectual al ţării, determinat de calitatea 

învățământului său superior, contribuie la prosperarea societăţii. După cum a spus Mark Malloch 

Brown, administratorul PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), „Învățământul 

nu mai reprezintă fundamentul, pe baza căruia o ţară îşi creează succesul său în lupta 

concurenţială, ci devine un succes în sine”. În prezent, învățământul s-a plasat pe locul întâi 

printre factorii, ce contribuie la dezvoltarea omenirii1. Astfel, însemnătatea cunoştinţelor în 

dezvoltarea economică a ţărilor din lume creşte rapid depăşind importanţa mijloacelor de 

producţie şi a rezervelor naturale. Conform estimărilor Băncii Mondiale, capitalul fizic în eco-

nomia modernă constituie 16% din patrimoniul total a fiecărei ţări, capitalul natural - 20%, iar 

capitalul uman - 64%. În țările precum Japonia şi Germania, cota capitalului uman constituie 

80% din patrimoniul național2. La etapa actuală de evoluție a societăţii, valorile se creează pe 

baza creşterii productivităţii şi a utilizării inovaţiilor, adică aplicarea cunoştinţelor în practică. De 

aici putem conchide că prosperitatea economică, tot mai mult, depinde de capacitatea de a obţine 

noi cunoştinţe şi a le aplica în viaţă. 

În lume s-a produs conștientizarea faptului că succesele economice ale statului, în primul 

rând, sunt condiționate de către sistemul său de învățământ şi de educaţia cetățenilor. În aceste 

condiții educaţia şi societatea constituie un sistem integrant. Orice proces global, care are loc în 

interiorul lui, în mod inevitabil se reflectă asupra stării educaţiei. Astfel, calitatea învățământului, 

afirmăm cu certitudine influențează toate domeniile vieții economice și sociale ale omenirii, 

                                                           
1 apud Baciu S. Sinergia factorilor calității în instituțiile de învățământ superior.În:Priorități actuale în procesul 

educațional. Materialele Conferinței științifice CEP USM, 2011, p.219 
2 ibidem 
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inclusiv ale națiunii. 

În aceste condiții, menționăm că competențele cuprinzătoare care urmează să fie formate 

studenților în sălile de curs ale universităților necesită o viziune nouă și complexă de interpretare 

a didacticii dar și a rolului partenerilor implicați în procesul de învățare-profesorul și studentul. 

Corpul profesoral va lua în considerație paradigmele pedagogiei umaniste ce pretinde 

elaborarea unor programe de dezvoltare a personalității tinerilor axate pe competenţe care să fie 

dobândite altfel decât prin intermediul studierii unor variate şi multiple domenii ale cunoaşterii. 

În sala de curs, studenții vor deveni o comunitate de cercetare, de descoperire a experiențelor 

prin experimente directe, trăite, un fel de instituție vie, socială, dinamică. Tinerii își vor construi 

personalitatea prin interacțiune directă cu realitatea, prin intermediul unor metode dinamice, 

active, reflexive, unde locul principal îl vor avea proiectele comune, activitățile independente, 

rezolvarea problemelor reale ori virtuale ale vieții, discuțiile pe probleme specifice 

contemporaneității etc. Astfel, învățământul reproductiv va fi înlocuit cu cel productiv-creativ. 

Trebuie să recunoaștem că acest proces este/va fi foarte dificil de realizat, fiindcă 

observăm că deprinderile de muncă intelectuală independentă, de cercetare cu care vin la 

facultate studenții sunt destul de modeste, iar sursele de informare pe care urmează să le 

identifice ca să le studieze devin o povară pentru ei şi-i descumpănește. De aceea multor studenți 

le este mai ușor să reproducă informația însușită. 

În acest context pentru toți actorii implicați în realizarea unui învățământ de calitate, ar fi 

binevenit să cunoască  conceptul expus de  S. Cristea (2015) cu referire la: ” Criteriul axiomatic, 

susţinut epistemologic şi social pentru validarea calităţii în educaţie, la toate nivelurile sistemului 

şi ale procesului de învățământ, este cel care evidențiază interdependența asigurată între funcţiile şi 

structura de bază, cu caracter obiectiv, a activităţii de referinţă şi finalităţile educaţiei care 

orientează subiectiv, în sens pozitiv, realizarea activităţii de referinţă, valorificând la maximum 

resursele pedagogice existente (informaţionale, umane, didactico- materiale, financiare)1.  

Dacă am reuși ca acest criteriu axiomatic al calității să fie funcțional, atunci cu siguranță 

nu vom fi martorii diminuării nivelului pregătirii tinerilor care absolvă liceul și care vin la 

facultate. Or, trebuie să recunoaștem faptul că situația demografică care se resimte din ce în ce 

mai mult prin numărul redus de studenți, cât și mulțimea de universități apărute și posibilitatea 

de a urma contra cost o facultate duce inevitabil la scăderea nivelului calității învățământului 

superior. În aceste condiții ar fi binevenit să ne conducem de principiul ”Întră cine vrea, termină 

cine poate”.  

În realitate nici acest lucru nu este posibil deoarece și la examenele de finalizare a 

studiilor, toți studenții își ridică diplomele de studii superioare. În caz contrar universitățile riscă 

să nu aibă studenți în anii următori. Și atunci există un cerc vicios care se impune a fi spart. 

Trebuie să recunoaștem că a scăzut calitatea pregătirii elevilor în licee și din cauza că profesorii 

sunt tot mai puțin motivați pentru a desfășura un învățământ de calitate, de rând cu aceasta în 

școli și licee de fapt nu vin tocmai cei mai buni absolvenți de facultate.  

În aceste condiții considerăm că este foarte important să abordăm problema învățării la 

universitate evidențiind mai multe aspecte cum ar fi calitatea, performanțele academice, 

motivarea etc., care ar reabilita şi ar justifica statutul studiilor superioare în învățământul de 

masă, deschis la noi pentru foarte mulţi, nu doar pentru cei aleşi. 

Cele expuse mai sus ne dau posibilitatea să evidențiem faptul că învăţarea este un proces 

ce durează toată viaţa şi are ca rezultat dobândirea unor cunoştinţe şi comportamente pentru ca 

individul să se adapteze şi să se integreze în societate.  

De asemenea în literatura de specialitate învăţarea se mai defineşte ca: 

 modificarea comportamentului de adaptare;  

                                                           
1 Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. Volumul I. A-C. București: Editura DPH, 2015, p.282 
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 dobândirea potențialului de a răspunde adecvat unei situaţii prin exersarea unui 

mod de viaţă; 

 formarea unor comportamente noi în baza celor ereditare;  

 obținerea şi dezvoltarea performanţelor;  

 capacitatea omului de a se schimba, proces continuu de construire şi reconstruire a 

structurilor comportamentale;  

 asimilarea activă a informației şi dezvoltarea capacităților psihice etc.  

Astfel, prin învăţare persoana acumulează experienţe diverse, iar rezultatele învăţării în 

plan psihologic sunt cunoştinţe, experienţe, metode, atitudini, voinţe, interese etc. Se învaţă 

pentru socializare, iar, socializându-se, persoana își formează comportamente proprii şi se 

integrează în diverse medii (sociale, profesionale, culturale). Prin învățare se conturează 

concepția / viziunea despre lume, se însușesc valorile, formându-se referențialul axiologic, ca şi 

coloană vertebrală a personalității1 . 

De rând cu acestea menționăm și faptul că învățarea se abordează de numeroase ştiinţe 

socio-umane, având caracter pluridisciplinar de cercetare - filozofia, psihologia, logica, 

pedagogia, matematica, cibernetica, informatica etc., de aceea pe parcursul a secole şi chiar 

milenii  s-au înregistrat contribuții impresionante pe care cu certitudine profesorii şi studenții de 

astăzi urmează să exploateze acest tezaur de cunoaştere. Ca rezultat al învăţării studenţii 

achiziţionează cunoştinţe teoretice şi practice, îşi dezvoltă preferinţele, manierele, stereotipurile, 

speranţele, idealurile, învaţă singuri şi învaţă mult de la alţii şi, ceea ce este absolut, important, în 

continuare, învaţă cum să înveţe, cum să cerceteze, cum să comunice oral şi scris etc.2 

În aceste condiții profesorul va recurge la cele mai variate forme şi tipuri de învățare, 

oferite generos de psihopedagogie, în baza multiplelor teorii psihologice ale învățării. După 

criteriul componentei psihice dominante, se va utiliza, în mod evident, învăţarea perceptivă şi 

verbală, dar şi cea motrice, de formarea a abilităţilor şi, în mod evident, învăţarea afectivă care 

generează inteligenţa emoţională – element de nedespărțit al oricărei calificări profesionale. 

De remarcat că învățarea ca şi complexitate, va spori începând cu învățarea prin încercare 

şi eroare, prin discriminare, dar, orientând tot mai mult efortul spre învățarea prin descoperire, ca 

act intelectual superior, care reclamă multiple capacităţi de explorare şi căutare, valorificându-se 

experiența proprie a studentului, unde studentul va depune efort de învățare mai ales când va fi 

organizată prin cooperare, care se mai numește și învăţare socială3. O astfel de învățare se poate 

realiza mai ales în cadrul orelor de seminar s-au a proiectelor de cercetare în grup. Or, acest tip 

de învățare este caracteristic și foarte apreciat în didactica postmodernă. În acest context al 

învățării pedagogul este preocupat atât de performanța academică, cât şi de dezvoltarea 

competenței sociale, asigurând un echilibru între competiția influențată. 

În contextul afirmației de mai sus prezintă interes conceptele expuse de  Fl. Voiculescu 

(2010) care menționează cu referire la cooperarea în activitatea de învăţare contemporană  că are 

valoare de principiu acţional, iar aşezarea studenţilor în situaţii de interacţiune funcţională 

sporește complexitatea contextelor de învăţare şi asigură valoare formativă suplimentară 

acestora prin ocazionarea construcţiei colaborative a cunoaşterii4. Demarat la nivel individual, 

prin înţelegerea şi semnificarea personală a datelor situaţiei de învăţare, procesul de învăţare este 

potenţat prin apelul la grup, la expertiza acestuia, necesară pentru confruntarea construcţiilor 

individuale, pentru negocierea, rafinarea, argumentarea şi generalizarea ideilor, pentru 

                                                           
1 Macavei E. Pedagogie. Oradea: Editura Cogito, 1998. 
2 Goraș-Postică V.Reflecții ex-cathedra asupra calității învățăriiuniversitare. În:Schimbarea Paradigmei în Teoria și 

Practica Educațională. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Volumul II, 2008. Chișinău:CEP USM, 

2009, p.4 
3 Negreţ-Dobridor I., Pânişoară I-O., Ştiinţa învăţării. De la teorie la practică, Polirom, Iaşi, 2005, p.165 
4 Voiculescu F. (coordonator). Chid metodologic de Pedagogie universitară. Alba Iulia:Editura AETERNITAS, 

2010,p.292 
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obiectivizarea învăţării (Bocoş, 2002, Joiţa, 2002, Glava, 2009)1. 

In opinia noastră, întreg potenţialul formativ al elementelor situaţiilor de învăţare de tip 

constructivist - orientarea către finalităţi clar definite şi relevante pentru studenţi, construcţia de 

situaţii de învăţare autentice, formularea de probleme care să solicite analize critice şi să 

provoace manifestarea responsabilităţii studenţilor în învăţare, confruntarea studenţilor cu situaţii 

complexe, cu resurse de informare variate, sprijinirea acestora în utilizarea de strategii cognitive 

diverse şi conştientizarea lor de calitatea şi eficienţa proceselor cognitive şi a soluţiilor construite 

- poate fi sporit prin adăugarea etapelor de învăţare prin cooperare, situaţie în care o parte din 

intenţiile formative ale profesorului sunt potenţate de dinamica activităţii de grup. 

Interacţiunile cu colegii - care intră în situaţia de învăţare cooperativă cu un statut egal în 

faţa cunoaşterii - asigură dezvoltarea abilităţilor de prezentare şi clarificare, prin negociere, a 

cunoaşterii, analiza perspectivelor alternative de explorare şi îmbogățirea repertoriului 

modalităţilor de abordare a unei probleme, verificarea structurilor individuale ale cunoaşterii, 

evidenţierea şi corectarea contradicţiilor, a aspectelor defectuos definite, formularea de noi 

întrebări de explorare, valorificarea perspectivelor multiple pentru construcţia unor produse 

comune ale cunoaşterii. 

Cercetările din ce în ce mai frecvente privind beneficiile învățării prin cooperare 

subliniază că organizarea corectă din punct de vedere pedagogic a situaţiilor de învăţare prin 

cooperare este o condiţie determinantă pentru valorificarea deplină a potenţialului formativ al 

cooperării în planul dezvoltării cognitive şi metacognitive a celor care învață. 

Analizăm în continuare în sinteză implicațiile asigurării criteriilor de calitate pedagogice 

ale învăţării prin cooperare asupra antrenării metacognitive, pornind de la premisa că, în egală 

măsură, aceste condiţii definitorii ale cooperării facilitează controlul metacognitiv şi optimizarea 

metacogniţiilor, dar sunt şi facilitate de controlul metacognitiv exercitat de studenţi asupra 

propriei învăţări cooperative2: 

 Interdependenţa pozitivă care decurge din sentimentul cultivat de profesor că 

participanţii la activitatea de grup au nevoie unii de ceilalţi pentru sprijin, explicaţii, coordonare. 

Profesorii pot structura această interdependenţă pozitivă stabilind scopuri comune, recompense și 

resurse comune ce trebuie utilizate judicios, roluri distribuite, cultivând o anumită identitate a 

grupului. Dacă în situaţia clasică de învăţare maniera de raportare la aceste elemente este 

puternic individualizată, în situaţiile de învăţare prin cooperare semnificarea lor trebuie 

armonizată. Cooperarea oferă posibilitatea comparării modalităţilor de raportare la obiective, a 

tehnicilor de cunoaştere, a utilizării resurselor. Studenţii învaţă noi modalităţi de semnificare a 

obiectivelor, rolurilor, resurselor, conștientizându-şi propriile demersuri cognitive, justificându-

le şi adaptându-le în funcție de presiunile şi lecţiile învăţate în cadrul grupului. Utilizarea în 

comun a aceleiași liste de întrebări de interpretare a unui text, de exemplu, permite acumularea 

de metacogniţii privind lectura selectivă şi interpretativă, dar şi metacunoştinţe cu privire la 

propriile performanţe şi cele ale celorlalţi la aceste tipuri de sarcini. 

 Responsabilitatea individuală intervine în cadrul activităţii de grup atunci când, pe 

fondul unor obiective şi atribuții individuale clar stabilite, contribuţia fiecărui membru al 

grupului este valorizată, sprijinită, apreciată separat şi măsurată în momentul evaluării 

performanței grupului. Utilizarea unor instrumente şi criterii de evaluare a progresului grupului 

şi a contribuțiilor individuale la îndeplinirea obiectivelor informează membrii grupului cu privire 

la calitatea prestației individuale şi contribuie în timp la îmbogățirea setului de metacunoştinţe cu 

privire la propria persoană şi eficienţa proprie în contexte academice.  

Cultivarea auto-controlului permanent din partea studenţilor asupra ideilor şi întrebărilor 

                                                           
1 apud ibidem 
2 Voiculescu F. (coordonator). Chid metodologic de Pedagogie universitară. Alba Iulia:Editura AETERNITAS, 

2010,p.292 
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formulate, asupra acţiunilor şi procedeelor de lucru, a atitudinilor manifestate constituie o cheie 

metacognitivă a dezvoltării responsabilității individuale în activităţile de grup.Dezvoltarea 

deprinderilor de auto-monitorizare presupune oferirea de repere de observare şi auto-apreciere a 

propriilor acţiuni cognitive şi sociale şi pe cele ale colegilor participanți la activitatea de grup. 

Deprinderile necesare se formează progresiv prin formularea de sarcini de auto-

monitorizare, dar şi prin: 

- implicarea studenților în elaborarea criteriilor de evaluare a proceselor şi 

performanțelor proprii şi de grup; 

- alcătuirea unor grile detaliate a descriptorilor de performanță pe diverse paliere de 

reușită; 

- aplicarea constantă şi corectă a seturilor de descriptori pentru inter evaluare şi 

autoevaluare; 

- proiectarea unor activități de dezvoltare a propriilor deprinderi cognitive şi 

interacţionale; 

- utilizarea repetată şi perfecţionarea continuă a criteriilor şi grilelor utilizate în auto-

monitorizarea activităţii. 

 Interacţiunea directă  trebuie să aibă loc  chiar și în cazul când munca grupului poate 

fi distribuită şi abordată individual s-au anumite aspecte sunt realizate împreună: membrii 

grupului trebuie să îşi furnizeze reciproc feedback, trebuie să discute concluziile fiecăruia, să le 

analizeze, optimizeze şi sintetizeze să se motiveze şi susţină reciproc. Momentele de interacţiune 

directă prilejuiesc experienţe de tip metacognitiv aparte legate de implicarea sporită în depăşirea 

obstacolelor în învăţare, identificarea mobilurilor pentru potențarea eforturilor cognitive de 

căutare, semnificare şi prelucrare originală a informaţiei, surprinderea varietăţii procedurale, 

ideatice, respectul pentru construcția şi opinia celuilalt, trăirea satisfacției privind eficienţa 

personală şi reușita de grup. 

 Folosirea adecvată a deprinderilor de colaborare. Funcționarea eficientă a grupului 

depinde de stăpânirea şi punerea în practică a acestor deprinderi, iar acestea sunt exersate în mod 

sistematic şi explicit prin acțiuni specifice în cadrul activităţii de cooperare. Cei care învaţă sunt 

stimulaţi şi susţinuţi să dezvolte şi să practice “încrederea în ceilalți”, abilităţile de conducere şi 

coordonare a muncii grupului, luarea deciziilor, comunicarea eficientă şi deprinderile de 

management al conflictului, dar şi deprinderile de oferire şi solicitare a feedback-ului, de 

motivare reciprocă, de asigurare a sprijinului în învăţare, de observare şi decodare a trăirilor 

celorlalţi. Sunt acumulate, astfel, explicit aspecte ale dinamicii învăţării, tehnici eficiente de 

învăţare şi susţinere a cunoaşterii care pot fi exersate în relaţia cu ceilalţi, dar şi în plan personal 

(pentru automotivare, autoevaluare, eficientizarea demersurilor cognitive proprii). Mai mult, în 

plan metacognitiv beneficiile sunt legate şi de achiziția de experiențe de control şi monitorizare a 

aspectelor cognitive şi emoţionale implicate în interacțiunea socială, de acumularea şi aplicarea 

de cunoştinţe de metalimbaj în comunicarea eficientă cu colegii. 

 Analiza activităţii de grup şi a modului în care s-a produs învăţarea. Prin raportare la 

obiectivele formulate, membrii echipei evaluează periodic eficienţa celor realizate, iau decizii 

privind menținerea sau modificarea anumitor comportamente în interacțiunile viitoare, 

construindu-şi astfel funcţionarea eficientă ca grup. Se decodifică astfel aspecte ce ţin de 

procesualitatea internă a învăţării. Este o ocazie de exprimare a propriilor scopuri, motive, trăiri 

implicate în învăţare şi de explicitare pentru sine şi pentru ceilalţi a unor elemente ale propriilor 

teorii metacognitive mai mult sau mai puţin formalizate. De asemenea, în cadrul acestei 

comunicări evaluative are loc exersarea vocabularului privitor la activitatea cognitivă, fapt ce 

facilitează reflecţia asupra propriilor demersuri cognitive, dar şi prezentarea elocventă a 

propriilor demersuri, strategii şi produse cognitive. 

Contextele didactice descrise mai sus au și un real potenţial de antrenare a metacogniţiilor 

celor care învaţă, fiecare din acestea ocazionând: exersarea unui model de judecare 
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metacognitivă, conştientizarea şi argumentarea propriului demers de înţelegere a problemei şi 

învăţare, planificarea proceselor şi căilor necesare rezolvării sarcinii de învăţare, confruntarea 

acestor procese cu unele similare dezvoltate de alţi participanţi la procesul de învăţare, 

monitorizarea aplicării soluţiilor şi a utilizării resurselor, conştientizarea nivelului de 

performanţă şi a eficienţei utilizării diverselor strategii cognitive în contexte particulare1. 

În ceea ce privește sprijinirea interiorizării şi automatizării comportamentelor 

metacognitive care sunt necesare în realizarea calității învățării de către student A. Doly (1997) 

evidențiază  în activitatea pedagogului patru etape în care conturează  în mod deosebit acțiunea 

de interiorizare a deprinderilor și anume: etapa modelării;  etapa practicii ghidate de profesor; 

etapa practicii cooperative şi etapa practicii autonome2. 

Examinarea acestor etape ne poate propune idei utile cu privire la fragmentul de 

modificare a informației din cadrul unei situații de învăţare.  Astfel în etapa modelării descrisă 

de A. Doly, cadrul didactic devine pentru studenţi un model de chibzuire de tip metacognitiv. 

După ce anunță sarcina de lucru, care poate să constituie rezumarea unui text, de 

exemplu, cadrul didactic le cere studenţilor să intensifice practicile de tip metacognitiv legate de 

o sarcină de lucru anterioară identică sau similară cu cea prezentă, după care reclamă să  compare 

propria atitudine în planificarea sarcinii de lucru cu a colegilor (Ceilalţi au procedat la fel?). 

În continuare, profesorul rezolvă sarcina de lucru verbalizând toate demersurile de 

analiză a sarcinii şi etapele de rezolvare. Eficacitatea acestei acțiuni de conștientizare de către 

studenți a proceselor  cognitive implicate în rezolvarea unor obiective a fost demonstrată şi de 

alte cercetări în domeniu (exemplu: Brown şi Palinscar, 1987). Astfel se identifică modelul 

metacognitiv utilizat și se examinează eficiența de aplicare a lui în diferite situații la diferite 

persoane3. De asemenea, studenţii vor fi ajutați  să ajungă la convingerea că utilizând strategiile 

adecvate şi alocând resursele  necesare vor reuşi să înţeleagă şi să înveţe chiar şi conţinuturi cu 

un grad mare de dificultate. 

În etapa a doua a practicii ghidate de profesor studenţii au format modelul de acţiune de 

tip metacognitiv.  De aceea  ei sunt încurajați să verbalizeze propriile demersuri metacognitive. 

In plus, profesorul le ghidează comportamentul  ca să asigure un proces de învățare calitativ, și 

anume: 

 ghidează procesul de planificare: Ce doreşti să realizezi?, E nevoie de reformularea 

sarcinii de lucru?De ce ai nevoie pentru realizarea ei?; 

  procesul de monitorizare şi reglare: Crezi că modalitatea asta de lucru e eficientă? 

Eşti pe cale de a rezolva sarcina de lucru?; 

  procesul de evaluare: De ce ești satisfăcut de ceea ce ai realizat?; 

La următoarea etapă a practicii cooperative (etapa al 3-a),cadrul didactic propune 

predarea-învăţarea reciprocă, situaţie în care studenţii se observă şi ascultă reciproc, pot să-și 

compare rezultatele cu ale colegului, sunt încurajați să analizeze critic demersurile şi să 

sublinieze aspectele pe care le apreciază în comportamentul colegului şi/sau să îi sugereze 

modalităţi alternative de acţiune etc.  

La această etapă la studenți se exercită competențele de evaluare și autoapreciere, se 

interiorizează deprinderile metacognitive. Fapt afirmat și de către I.Radu, (2000) care 

menționează că o astfel de cooperare constituie un context în care se conturează conştiinţa 

potenţialului intelectual propriu, o formă de metacogniţie, un puternic vector motivaţional4. 

La etapa a 4-a, a practicii autonome studentul are posibilitatea să aplice în situații variate 

                                                           
1 Ibidem,p.294 
2 apud Voiculescu F. (coordonator). Chid metodologic de Pedagogie universitară. Alba Iulia:Editura AETERNITAS, 

2010, p.296 
3 ibidem 
4 Radu I. Strategii metagocnitive în procesulînvățării la elevi. În: Studii de pedagogie aplicată.Cluj-Napoca: 

Ed.Presa Universitară Clujeană 
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acțiunile metacognitive învăţate, este capabil să le verbalizeze, efectuează legături clare între 

scopul acțiunii, mijloacele de realizare și rezultatele dobândite. 

La fel de importante considerăm că sunt regulile şi recomandările generale în structurarea 

demersurilor eficiente de dezvoltare metacognitivă care își aduc contribuția la asigurarea calității 

învățării de către studenți elaborate de Osman şi Hannafin, 1992, Mih (2010)1. Printre acestea 

pot fi remarcate următoarele reguli: 

 strategiile metacognitive utilizate nu trebuie să supraîncarce sarcina de învăţare; 

 cercetările în domeniu susţin că o parcurgere explicită, conştientă a unor demersuri de 

conştientizare şi/sau reglare a propriilor activităţi cognitive poate fi contraproductivă, dacă 

aceasta sporeşte gradul de complexitate şi dificultate a sarcinilor de învăţare şi/sau este în mod 

exagerat consumatoare de resurse cognitive. De aceea, se recomandă ca instrumentele de control 

metacognitiv să fie inserate pe cât posibil în structura obișnuită a orei de curs sau sarcinii de 

lucru sau să fie automatizate înaintea utilizării lor extensive; 

 în general se recomandă utilizarea unor strategii de dezvoltare metacognitivă cu 

caracter mai explicit (ex. modelarea) la vârstele mici şi sporirea caracterului implicit şi nivelului 

de complexitate al strategiilor metacognitive utilizate pe măsura acumulării de către studenţi a 

expertizei în învăţare (compararea experienţelor curente cu experienţele metacognitive 

anterioare; formularea de ipoteze, anticiparea eficienţei demersurilor cognitive); 

 în antrenarea metacognitivă se insistă nu doar asupra achiziţiei cunoştinţelor 

declarative, procedurale, condiţionale privind strategiile, dar şi asupra posibilităţilor de utilizare 

pe termen lung şi transfer a acestora; 

 în cazul în care profesorul urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de transfer în situaţii noi a 

acţiunilor metacognitive, este preferabilă antrenarea strategiilor independente de domeniul de 

cunoaştere şi exersarea lor în contexte cât mai variate; 

 în construirea programelor complexe de antrenare metacognitivă este recomandabilă 

asocierea strategiilor generale, independente de conţinut cu cele specifice unui domeniu de 

cunoaştere şi unui tip de informaţie de procesat; 

 dependenţa celor care învaţă pe reperele externe de supervizare metacognitivă (ex.: 

seturi tip de întrebări de reflecţie) trebuie evitată, scopul major al programelor de accelerare a 

dezvoltării metacognitive fiind cultivarea autonomiei în învăţare. In acest sens se recomandă, în 

contextul antrenării metacogniţiilor, cultivarea sentimentului eficienţei personale, a încrederii în 

capacităţile proprii, a atitudinii pozitive faţă de învăţare2. 

În această ordine de idei considerăm că metacogniția devine unul din factorii esențiali de 

eficientizare a programelor de studiu și în mod special al învățării academice dovedindu-și 

evident valențele formative asupra studenților în sensul că îi ajută pe aceștia să-și identifice 

propriile nevoi, interese, motivații de învățare, a gradului de stăpânire a achizițiilor anterioare, 

conturării unei imagini pertinente asupra eficacității proprii etc. 

În așa mod vom observa că învăţarea reproductivă va ceda în favoarea  învăţării logice, în 

bază de concepte şi principii, învăţării prin rezolvarea de probleme şi, bineînţeles, celei 

creatoare, cu comportamente originale şi inedite, implicând orientarea studenţilor în direcţia 

descoperirii unor soluţii originale şi eficiente. 

În concluzie remarcăm că orice instituţie de învățământ superior este responsabilă, în 

mod autonom, de dezvoltarea unei culturi a calităţii, a unor politici, tehnici şi practici consecvent 

aplicate şi temeinic documentate pentru obţinerea acelor rezultate/performanțe care sunt 

concordante cu obiectivele fixate și care contribuie la pregătirea de calitate a studenților-viitori 

specialiști ai economiei naționale și internaționale. 

                                                           
1 apud Voiculescu F. (coordonator). Chid metodologic de Pedagogie universitară. Alba Iulia:Editura AETERNITAS, 

2010, p.298 
2 apud ibidem 
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Rezumat. Motivația abordată din perspectivă psihopedagogică reprezintă vectorul 

principal al personalității, factorul stimulator al activității de învățare care orientează conduita 

educatului spre realizarea scopurilor educaționale. Autorii abordează conceptul de motivație 

pentru învățare din perspectiva dimensiunilor, mecanismului motivațional, al sistemului 

motivațional și ai factorilor motivaționali ai învățării; propun strategia de sporire a motivației 

pentru învățare din perspectiva metodelor interactive.  

Cuvinte-cheie: motivație, motivație pentru învățare, factori motivaționali, metode 

interactive. 

 

Rezume. La motivation traitée d'un point de vue psychopédagogique représente le 

vecteur principal de la personnalité, le facteur stimulant de l'activité d'apprentissage qui guide 

la conduite de l'éduqué vers l’accomplissement des objectifs éducatifs. Les auteurs traitent le 

concept de motivation d'apprentissage du point de vue des dimensions, du mécanisme 

motivationnel, du système motivationnel et des facteurs motivationnels de l'apprentissage; Je 

propose une stratégie pour augmenter la motivation d'apprentissage sous l’angle des méthodes 

interactives. 

Mots-clés: motivation, motivation d’apprentissage, facteurs motivationnels, méthodes 

interactives. 

 

Motivаţiа educatului pentru învăţаre este şi mai rămâne astăzi o problemă importаntă аtât 

pentru profesorul cаre se confruntă cu situаţii benefice, deoаrece educatul este motivаt să înveţe, 

cât şi pentru profesorul cаre se confruntă cu situаţii dificile, fiindcă în аcest cаz educatul аre аlte 

centre de interes.  

Motivaţia direcţionează comportamentul subiectului în activitatea de învăţare. Ea 

reprezintă cauza pentru care educatul învaţă sau nu învaţă. А fi motivаt pentru аctivitаteа de 

învăţаre înseаmnă а fi impulsionаt de motive, а te аflа într-o stаre mobilizаtoаre direcţionаtă spre 

reаlizаreа unor scopuri. 

Motivaţia reprezintă vectorul fundamental al personalităţii, factorul  stimulаtor аl 

аctivităţii de învăţаre care, în activitatea de învăţare, orientează conduita educatului spre 

realizarea obiectivelor educaţionale. Un comportаment motivаt pozitiv vа determinа obţinereа 

unor succese în аctivitаteа de învăţаre, după cum аbsenţа motivаţiei conduce fie lа rezultаte 

mediocre, fie lа eşecuri dureroаse1, deoarece motivаţiа include totаlitаteа proceselor interne cаre 

аctiveаză, şi susţin comportаmentele noаstre2.  

După Brophy J., motivаţiа poаte fi аnаlizаtă pe două dimensiuni:  

a). motivаţiа generаlă pentru învăţаre-dezvoltаre, dispoziţia permаnentă şi puternică 

permanentă pentru аchiziţionаreа de cunoştinţe, аbilităţi, deprinderi, vаlori într-o situаţie de 

învăţаre. Menționăm, аspectul permаnent аl motivаţiei cа fiind foаrte importаnt, deoаrece 

                                                           
1 Канарская О.В. Теоретические основы формирования положительной учебной мотивации. СПб. 2002, p. 29 
2 Zörgö B., Roşca Al. Determinismul psihologic. În: Revista de Psihologie, Nr.4., 1971, p. 34-39.  
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аceаstă dimensiune trebuie să persiste de-а lungul întregii vieți. Desigur, prin comportаmente şi 

аtitudini indiferente, lipide, аutosuficiente, prin cursuri plаte, învechite cadrele didactic o pot 

compromite. 

b). motivаţiа specifică pentru învăţаre-dezvoltаre, desemneаză stаreа motivаţionаlă а 

educatului cаre-1 determină să înveţe permanent, punctuаl, lа o lecţie, lа un cаpitol, аnumită 

disciplină de învăţământ (şi într-o аnumită perioаdă)1. 

Or, pe măsură ce motivаţiа specifică este аctivаtă, stimulаtă аfectiv-volitiv pozitiv se 

creează premisele apariției motivаţiei generаle, și invers motivаţie generаlă poаte fi аnulаtă, dаcă 

nu există premisele аpаriţiei cât mаi frecvente а motivаţiei specifice. De exemplu, educatul аre 

experienţe concrete de învăţаre-dezvoltаre inаdecvаte în rаport cu interesele şi аşteptările sаle, 

nu se poаte exprimа аutentic, nu se simte bine în el însuşi, nu simte nici o bucurie/plăcere, nu 

simte că se sporeşte interior sаu că аre аbilităţi mаi bune de а se descurcа în viаţă etc. 

Modul în cаre se deruleаză procesele şi mecаnismele motivаţionаle este extrem de 

complex. Mecаnismul motivаţiei se deruleаză, în generаl, după următoаreа secvenţiаlitаte:  

а) în primul rând, influenţele externe şi experienţele personаle sunt „filtrаte" prin 

intermediul interpretărilor subiective. Ele depind, în mаre măsură, de convingerile stаbile 

referitoаre lа propriа persoаnă şi lа mediu (de exemplu, imаgineа de sine, sentimentul de 

аutoeficаcitаte, vаlorile, normele interiorizаte, аşteptările celorlаlţi, interesele stаbile);  

b) în funcţie de aceste interpretări, se actualizează anumite seturi motivaţionale (trebuinţe, 

interese, valori, scopuri), care vor declanşa acţiuni de planificare, decizii şi comportamente 

efective;  

c) în final, vor rezulta anumite performanţe care vor avea consecinţe pozitive sau 

negative;  

d) modul în care sunt interpretate aceste performanţe va confirma sau infirma credinţele 

stabile despre sine şi realitatea externă, ceea ce va atrage consolidări sau modificări ulterioare ale 

structurilor motivaţionale2. 

În consecinţă, distingem un mecanism general din care derivă mai multe mecanisme 

specifice:  

- mecanismul general care declanşează şi susţine procesele motivaţionale este constituit 

de interpretările subiective ale experienţelor personale, ale relaţiei cu ceilalţi şi ale viitorului;  

- mecanismele specifice, pe baza interpretărilor subiective transformă factorii de influenţă 

asupra persoanei în facilitatori sau frenatori ai proceselor motivaţionale.  

Deosebim astfel două de mecanisme specifice:  

- mecanisme de mobilizare şi susţinere motivaţională, comportamentală şi cognitivă – de 

exemplu, orientare specifică, focalizarea atenţiei asupra informaţiilor relevante, declanşarea unor 

procese afective pozitive sau negative, diverse prelucrări ale informaţiilor. Pot rezultа, аstfel, 

motivаţii pozitive (de аtrаcţie) sаu motivаţii negаtive (evitаtive sаu confruntаtive), cu diferite 

grаde de complexitаte şi intensitаte;  

- mecаnisme de inhibiţie motivаţionаlă - de exemplu, de focаlizаre аtenţionаlă, 

neаngаjаreа în аctivitаte sаu renunţаreа lа eа3. 

Sistemul motivaţional, în esenţa sa, este unul complex, format dintr-o diversitate de 

elemente, printre care principalele le identificăm ca: trebuinţa, tendinţa, motivul, durata, nivelul 

de integrare. 

Trebuinţele reprezintă structuri motivaţionale fundamentale, bazale ale personalităţii, 

forţele ei motrice cele mai puternice. În opinia lui Chombart de Lauwe P.H., trebuinţa este „o 

                                                           
1 Brophy J. Motivating Students to Learn, 3 edition, Routledge, 2010, p.263 
2 Staricov E. Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii din domeniul pedagogic. Teză 

de doctor în pedagogie. Chişinău, 2015, p. 37 
3 Sartre J.R. Psihologia emoţiei. Bucureşti: Editura L.R.I., 1997, p.67 
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stare provocată de o diferenţă între ceea ce este necesar subiectului şi ceea ce posedă în prezent”; 

este acea stare motivaţională resimţită de un individ (ori de un grup) căruia „îi lipseşte un obiect 

care i-ar fi necesar, obligatoriu sau util, fie pentru viaţa sa lăuntrică, fie pentru viaţa sa socială, în 

raport cu alţi indivizi (sau grupuri)”1. 

Trebuinţele sunt caracterizate prin necesitate, iar această necesitate are un dublu caracter: 

ea poate fi necesitate vitală ori obligaţia socială [ibidem, p. 162-163]. Ele constituie izvorul 

activismului şi exprimă starea internă de necesitate a individului generată de lipsa unui 

obiectstimul, care prezintă importanţă pentru viaţa şi activitatea sa şi a cărui lipsă provoacă în 

organism o stare de tensiune, de încordare, de nelinişte2. 

În funcţie de geneza şi de conţinutul lor, există mai multe categorii de trebuinţe (figura 1).  

 
Figura 1. Tipologia trebuinţelor în funcţie de geneza şi de conţinutul lor 

Astfel, distingem trebuinţe primare, adică înnăscute, cu rol de asigurare a integrităţii 

fizice a individului şi trebuinţele secundare, care sunt dobândite sau formate pe parcursul vieţii, 

având un rol de asigurare a integrităţii psihice şi sociale a individului. 

La rândul său, trebuinţele primare se disting în cele biologice (de foame, sete, apărare 

(protecţie), sexuală, de odihnă) şi fiziologice (de mişcare, de relaxare-descărcare). De asemenea, 

trebuinţele secundare se pot diviza în mai multe tipuri, după cum urmează: trebuinţe materiale 

(de locuinţă, confort, unelte şi instrumente), trebuinţe spirituale (de cunoaştere, etice, estetice, 

religioase, de autorealizare),  trebuinţe sociale (de comunicare, apartenenţă şi integrare socială, 

cooperare, stimă şi respect). 

Trebuinţele se formează sub influenţa culturii şi mediului social, în procesul educaţiei sau 

al imitaţiei (nevoia de a fuma, de a vedea un film, de a avea un automobil etc.). 

În viziunea lui Maslow (fig. 2), trebuinţele se pot diviza cele de deficit (deficiency needs) 

şi cele de dezvoltare (growth needs). Pe lîngă acestea, Maslow propune şi termenul de nevoie de 

autorealizare, sau altfel spus, nevoia de a fi performant, o nevoie multidimensională (acceptarea 

de sine şi acceptarea altora, manifestarea curiozităţii în interacţiunea cu mediul, exprimarea 

deschiderii şi a creativităţii, umor şi independenţă), care vizează sănătatea psihică a individului. 

Trebuinţele de deficit (fiziologice, de sigurаnţă, de а fi iubit, de а fi stimаt) se referă lа 

bunăstаreа fiziologică şi fizică а individului; odаtă sаtisfăcute, motivаţiа persoаnei în legătură cu 

аceste trebuinţe se diminueаză, iаr trebuinţele de dezvoltаre (cunoаştereа, înţelegereа, аpreciereа 

frumosului) nu pot fi complet sаtisfăcute3. 

 

 

 

                                                           
1 Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. Москва: Педагогика, 1972, p. 153 
2 Pop Gh. Motivaţie, comportament, anticipare. În „Determinarea şi motivarea acţiunii sociale”. Editura Academiei 

R.S.R., 1981, p. 139 
3 Mih V. Psihologie educaţională. Cluj-Napoca:Editura ASCR, 2010. p. 72-73 
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Figura 2. Tipologia trebuinţelor după Maslow 

Tendinţа se referă lа orientаreа şi direcţionаreа conduitei persoаnei, а unei 

noţiuni/аctivităţi spre o аnumită ţintă sub impulsul dаt de o аnumită trebuinţă (tendinţа de 

аpărаre, tendinţа аgresivă etc.). 

Motivul reprezintă reаctuаlizаreа şi trаnspunereа în plаn subiectiv а stării (stărilor) de 

necesitаte. De exemplu, când individul îşi dă seаmа de deficitul de substаnţe nutritive din 

orgаnism şi se orienteаză spre înlăturаreа lui, trebuinţа s-а trаnsformаt dejа în motiv. Nu toаte 

motivele însă sunt conştientizаte. Există şi motive neconştientizаte, аl căror substrаt nu este clаr 

delimitаt, dаr cаre îndeplineşte un rol importаnt în аctivitаte. Аstfel, termenul „motiv” se 

defineşte cа un fenomen psihic cu rol esenţiаl în declаnşаreа, orientаreа şi modificаreа conduitei; 

el este o cаuză principiаlă а conduitei noаstre1. 

Durаtа. Аceаstă cаrаcteristică а motivului exprimă timpul de menţinere în stаre аctivă 

dominаntă а motivului fără а fi sаtisfăcut. În cаzul motivelor primаre, biologice, stаreа obiectivă 

de necesitаte persistă şi se аccentueаză pe măsurа аmânării momentului sаtisfаcerii ei, аvând 

efecte perturbаtoаre pentru stаreа de echilibru а personаlităţii. În cаzul motivаţiei secundаre, 

spirituаle, durаtа stării аctive а unui motiv diferă în funcţie de grаdul de consolidаre structurаlă 

şi de locul motivului în ierаrhiа motivаţionаlă generаlă а personаlităţii (de exemplu, potrivit 

pirаmidei trebuinţelor а lui А. Mаslow, un motiv integrаt lа un nivel inferior vа аveа o durаtă 

mаi mаre de persistenţă în аbsenţа sаtisfаcerii, decât unul integrаt lа un nivel superior). 

Nivelul de integrаre se referă lа posibilitаteа de identificаre şi de exprimаre verbаlă а 

motivului. Registrul de integrаre se întinde între două niveluri extreme: primul, lа cаre motivul 

este perfect şi clаr conştientizаt, iаr аcţiuneа poаrtă semnul deplinei deliberări şi responsаbilităţi; 

аl doileа, lа cаre аctivаreа şi funcţionаreа lui rămân totаl inconştiente, аşа cum se întâmplă în 

cаzul аctelor (comportаmentelor) аberаnte (precum: somnаmbulii, lаpsusuri, аutomаtisme etc.)2. 

Motivația pentru învățare, în literatura de specialitate, este privită sub aspectul a două 

categorii de factori ai învăţării: interni şi externi (fig.3). 

                                                           
1 Cuciureanu M. Motivația elevilor și învățarea. Institutul de Științe ale Educației. Laboratorul Teoria Educației, 

2015. http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Brosura-Motivatia-pentru-invatare.pdf 
2 Golu M. Fundamentele psihologiei. Volumul I-II. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de mâine, 2007 
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Figura 3. Factorii motivaţionali ai învăţării 

Eficienţa învăţării depinde, în mare măsură, de modul în care ţinem cont de legităţile 

vieţii psihice, de particularităţile diferitelor procese psihice angrenate în efortul educaților de a 

înţelege şi de a progresa. O evidentă însemnătate o are orientarea şi concentrarea atenţiei 

educaților asupra celor ce se discută în cadrul lecțiilor. Atenţia este trezită de ceea ce este nou, 

necunoscut. Observăm uşor stimulii intenşi, obiectele mari, în culori vii. De aceea materialul 

intuitiv trebuie să fie mare, în culori contrastante. De asemenea, mişcarea, variaţia atrag atenţia, 

de unde şi valoarea filmului. Dar, mai importantă decît toate aceste condiţii externe este prezenţa 

interesului. Ceea ce ne interesează ne atrage atenţia, chiar dacă nu iese în evidenţă prin 

intensitate sau mişcare. De aceea, preocuparea de a trezi interesul educaților are o importanţă 

crucială în procesul învăţării. 

Cunoaşterea are la bază informaţiile furnizate de simţuri, sintetizate în percepţie - 

cunoaşterea obiectelor şi fenomenelor în integritatea lor în momentul acţiunii organelor 

senzoriale. Se poate întîmpla ca educatul în procesul de învățare  pot să distingă cu greu 

aspectele esenţiale de cele neesenţiale, mai ales că acestea sînt adesea mult mai evidente. Pentru 

a înlesni distincţia dintre principal şi secundar, se recomandă utilizarea desenului schematic şi 

în special folosirea materialului intuitiv cât mai variat.  

Memoria asigură trăinicia asimilării cunoştinţelor şi priceperilor. În cazul memorării, ca 

şi în cel al atenţiei, interesul pentru anumite cunoştinţe determină uşurinţa şi durata învăţării lor. 

Apoi este bine cunoscut rolul esenţial al înţelegerii materialului, organizării sale logico-

sistematice. O importanţă majoră o are şi voinţa de a ţine minte cât mai multă vreme. Încercarea 

de a reţine până a doua zi, la lecţie, duce la cunoştinţe foarte instabile. Repetiţia ,,mama 

învăţării” trebuie organizată raţional: pauzele dintre repetiţii înlesnesc învăţarea; în cazul textelor 

mai ample, e necesară îmbinarea lecturii globale cu repetarea pe fragmente; e foarte productivă 

îmbinarea cititului cu încercări de reproducere a textului, obligînd la atentie susţinută şi 

eliminînd lacunele ori greşelile. Memorarea este pe atât mai temeinică, pe cât mai activă este 

învăţarea, care nu s-ar reduce la simpla lectură, ci s-ar îmbina cu soluţionarea de probleme, cu 

aplicaţii practice.  

Motivele care îi determină pe educați să înveţe sînt de mai multe tipuri: sociale, cognitive, 

de ordin afectiv, profesionale, ale autorealizării, succesul sau insuccesul şcolar, aptitudinile 

speciale. În categoria motivelor sociale intră cele care au un caracter social ,,învăţ din datorie 

faţă de ...”, ,,învăţînd contribui la prestigiul clasei”, ,,vreau să fiu cit mai folositor oamenilor”, cît 
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şi motivul reciprocităţii ,,îmi place să învăţ la şcoală pentru că sunt împreună cu alţii; cind eşti cu 

colegii înveţi mai uşor pentru că este mai plăcut; uneori de la alţii înveţi mai repede decît 

singur”; ,,alţii ştiu mai multe şi poţi învăţa de la ei”. 

În categoria motivelor cognitive intră dorinţa de a cunoaşte (în sens general — 

curiozitatea) declarată ca factor dinamic de bază al activităţilor de învăţare (,,învăţ pentru că 

vreau să cunosc cît mai multe; învăţ la toate pentru că învăţarea îmi dă satisfacţie”; ,,învăţătura 

mă interesează, îmi place”), şi, în acelaşi timp, atracţia (interesul teoretic) exprimat pentru unul 

sau mai multe obiecte de învăţare. Sfera motivelor de ordin afectiv înglobează motivele cu o 

predominantă emoţională, atât pozitivă, cât şi negativă: dragostea şi respectul faţă de părinţi, 

sentimentul datoriei faţă de părinţi, dorinţa de a crea mulţumire (bucurie) părinţilor, simpatia faţă 

de profesor, respectul faţă de profesor (pentru că ,,explică bine”, ,,este înţelegător”, ,,ne ajută 

mult”), teama de pedepsele aplicate de părinţi, anxietatea determinată de atitudinea rigidă a unor 

profesori, sentimentul de regret sau de ruşine faţă. de profesori, părinţi sau colegi. 

Toate aceste motive constituie trăiri afective ale educaților izvorîte din relaţiile cu diferiţi 

factori implicaţi în procesul învăţării: profesori, colegi, părinţi. Ele reflectă atitudinea faţă de 

aceşti factori, faţă de sarcinile şi cerinţele ce vin din partea acestora, în ceea ce priveşte 

învăţarea în fiecare zi. 

Motivele profesionale sînt aspiraţiile spre un ideal profesional (model de rol) mai mult 

sau mai puţin clarificat, aşa după cum reiese din însuşi modul în care ei se exprimă: ,,învăţ ca să 

devin ceva în viaţă”, ,,învăţ fiindcă şcoala te pregăteşte pentru profesiunea pe care ţi-o alegi”, 

,,învăţ ca să devin un bun profesor”. Astfel de motive sînt trăite de educați ca tendinţe care îi 

determină să înveţe pentru a-şi asigura pregătirea necesară în vederea alegerii profesiunii 

viitoare.  

Cu toate acestea motivele autorealizării vizează ,,dorinţa de autodepăşire şi de 

identificare”. Această categorie de motive este direct legată de un anumit nivel al procesului de 

formare a conştiinţei de sine la elevi. Ca urmare, conştientizarea lor presupune, cît de cît, 

cunoaşterea şi aprecierea corectă a propriilor capacităţi care să-i conducă la realizarea dorinţelor 

în fapte. Desigur, posibilităţile elevilor în această direcţie cresc odată cu vîrsta şi ca rezultat al 

influenţelor educative ce se răsfrîng asupra lor. Motivele incluse în cаtegoriа succesului-

insuccesului şcolаr se grupeаză în jurul dorinţei de succes sаu de evitаre а insuccesului.  

Factorii externi ai activităţii de învăţare includ ţinuta, atitudinea şi măestria didactică a 

profesorului, particularităţile grupului şcolar, ambianţa şcolară, regimul de viaţă a elevului ş.a. 

În viziunea cercetătorilor, cel mai important este profesorul, ţinuta, atitudinea lui şi, în 

special, măiestria sa didactică. Profesorul trebuie să cunoască, să aleagă cele mai adecvate 

obiective operaţionale, să dozeze conţinutul lecţiei, să folosească metode active care ar trezi 

interesul şcolarilor şi i-ar antrena în soluţionarea problemelor. Rolul grupului şcolar şi a 

ambianţei şcolare nu poate fi subminat. Fiecare educat suportă influenţa mentalităţii clasei. 

Aceasta poate fi pozitivă, dar uneori e negativă. De asemenea, clădirea şcolii, aspectul clasei 

influenţează motivaţia de a învăţa. Clasa trebuie să fie spaţioasă, bine luminată şi încălzită. 

Foarte importantă este asigurarea liniştii, favorabilă concentrării asupra lecţiilor. Un rol 

importantul are şi regimul de viaţă al educatului, respectarea unor ore fixe pentru masă, studiu şi 

repaus. Intervalul imediat după masa de prînz este cel mai puţin indicat pentru studiu. Pauzele 

chiar scurte, pot duce la creşterea randamentului memorării. Şcolarul trebuie să-şi însuşească 

încă din clasele primare o bună tehnică de organizare a studiului. Condiţiile favorabile învăţării 

sînt: activismul, înţelegerea materialului, încercările de a reproduce etc. 

Pentru а creа un cаdru extern optim аl învăţării, este necesаră o colаborаre а dirigintelui 

cu fаmiliа, căci mulţi părinţi nu cunosc regulile elementаre аle studiului sistemаtic şi copiii lor 

studiаză în condiţii cu totul neprielnice, cаre sporesc inutil eforturile solicitаte de efectuаreа 

temelor. 

Fundamentarea strategiei de sporire a motivaţiei la orele de Biologie 
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Dat fiind faptul că conţinutul curricular la disciplina Biologie este destul de complicat şi 

divers, considerăm că procesul de predare-învăţare va câştiga dacă se vor combina diverse 

strategii didactice. Luând ca bază taxonomia strategiilor didactice prezentate în capitolul 

precedent, strategia elaborată în vederea sporirii motivaţiei la orele de Biologie constituie o 

combinaţie a următoarelor strategii didactice: strategii discursive şi explicative, strategii 

discursive şi conversative, strategii discursive şi demonstrative, strategii bazate pe cercetare şi 

explorare,  strategii problematizante, strategii bazate pe utilizarea modelelor, strategii bazate pe 

exploatarea diferitelor suporturi de instruire, strategii bazate pe activitatea practică, strаtegii 

centrаte pe construireа de proiecte, strategii integratoare ş.a. 

Strategia elaborată a inclus următoarele componente: 

resurse metodologice care se referă la ansamblu de metode, tehnici şi procedee didactice 

şi anume: tehnica SINELG, tehnica interviul în trei trepte, mnemonica, reprezentările grafice, 

experimentul, modelarea, elaborarea proiectului, brainstorming, turul galeriei, explozia stelară, 

studiu de caz. 

cadrul normativ cuprinde Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Planul-Cadru pentru 

învățămîntul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2016-2017, Curriculum gimnazial la 

biologie, repere metodologice privind organizarea procesului educațonal la disciplina Biologie.  

resursele umane includ cadrul didactic – Secrii Natalia, elevii claselor a VI-a „A” şi a 

VIII-a „B” şi sistemul managerial din şcoală. 

În continuare ne propunem să reprezentăm utilizarea principalelor metode şi tehnici 

didactice ce au contribuit la creşterea nivelului de motivaţie intrinsecă la eşantionul de elevi. 

Una dintre cele mai des întîlnite metode ce contribuie la dezvoltarea percepţiei este lucrul 

cu textul. Există o gamă variată de tehnici de lucru cu textul: lectură în perechi, rezumate în 

perechi, SINELG, interviul pe trei trepte. 

Tehnicа SINELG este o tehnică de lectură interogаtivă/аnаlitică а unui text, lectură cаre 

se opereаză lа etаpа lecţiei de comunicаre а cunoștinţelor noi, după ce, în cаdrul reаctuаlizării 

cunoștinţelor, s-аu аctuаlizаt unele informаţii. SINELG este un mijloc de monitorizare a 

înţelegerii textului și o modalitate de a face lectura textului știinţific funcţională, de exemplu, 

textul pe tema „Bioritmuri fiziologice de scurtă durată la om: ciclul cardiac” din modulul 

„Bioritmuri” clasa a VIII-a. 

Realizarea acestei tehnici constă în aceea că fiecare elev, timp de 20-25 minute, citește 

atent textul, notând în rînd cu informaţia nişte semne după cum urmează: 

„√” pe margine dacă informaţia citită confirmă ceea ce știau sau credeau că știu despre 

ciclul cardiac, sistola, diastola; 

„–” pe margine dacă informaţia citiă contrazice sau diferă de ceea ce știau sau credeau că 

știau despre ciclul cardiac; 

„+” pe margine dacă informaţia citită este nouă pentru voi; 

„?” pe margine dacă informaţia pare confuză și necesită o documentare suplimentară. 

După aplicarea tehnicii, profesorul monitorizează completarea tabelului individual, care îi 

va permite să înţeleagă ce părţi ai temei necesită mai mult timp pentru explicaţie şi însuşire de 

către elevi. Astfel, în baza informaţiei obţinute cadrul didactic va putea să dirigeze o discuţie 

fructuoasă pe baza temei studiate în clasă. 

Tehnica interviul în trei trepte poate fi folosită în cazul unei situaţii de învăţare prin 

colaborare. În cadrul acesteia, partenerii se intervievează reciproc în legătură cu un anumit 

subiect, de exemplu, textul temei „Comportamente de integrare ale animalelor în mediu”, 

modulul „Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu” clasa a VI-a. 

Această tehnică se realizează în următorul mod: 

• profesorul creează echipe de cîte 3 persoane, urmărind ca rolurile să fie distribuite şi 

schimbate; 

• profesorul distribuie textele, în baza cărora se vor formula întrebări; 
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• efectuarea interviului, în cadrul căruia al treilea membru al echipei exercită funcţia de 

secretar și înregistrează toată informaţia.  

Se realizează rotaţia încât fiecare dintre participanţi este și intervievat, și secretar, și 

intervievator. Evidenţiem că în cadrul unui grup, întrebările nu trebuie să se repete. Rolul 

cadrului didactic constă în aceea că acesta încurajează formularea întrebărilor şi să ghideze sau 

să realizează evaluarea activităţii, care poate fi realizată reciproc (elevii evaluează) şi frontal 

(evaluarea se efectuează în cadrul discuţiei din plen). 

Tehnica Mnemonica. Din greacă mnemonikē semnifică “arta de a memoriza”. Această 

tehnică reprezintă un ansamblu de procedee care facilitează memorarea și mărește volumul 

memoriei prin formarea asociaţiilor artificiale. Există mai multe variante ale acestei metode, una 

dintre cele adaptabile la lecţiile de biologie este prezentarea informaţiei în versuri. De exemplu, 

în versuri pot fi prezentate cele mai complexe conţinuturi, cum ar fi structura celulei procariote 

(figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tehnica mnemonica la tema „Structura celulelor” 

Experimentul reprezintă provocаreа fenomenului cu scopul de а-l observа. Etаpele 

experimentului sunt următoаrele: 

 - motivаreа elevilor pentru situаţii de experimentаre;  

- prezentаreа ipotezei cаre solicită declаnşаreа experimentului;  

- reаctuаlizаreа cunoştinţelor şi а cаpаcităţilor necesаre pentru desfăşurаreа 

experimentului;  

- desfăşurаreа experimentului sub îndrumаreа profesorului;  

- observаreа şi consemnаreа fenomenelor semnificаtive cаre аpаr pe pаrcursul reаliză- rii 

experimentului;  

- verificаreа şi dezbаtereа rezultаtelor;  

- formulаreа concluziilor.  

Reаlizаreа experimentului necesită condiţii speciаle, folosireа mijloаcelor tehnice 

corespunzătoаre. Experimentele sunt reаlizаte, de obicei, în lаborаtor. Fiecаre experiment 

reаlizаt trebuie să constituie, totodаtă, un prilej de а-l fаmiliаrizа pe elev cu metodologiа 

experimentului știinţific. În аcest context, trebuie să li se explice detаliаt elevilor modul de 

orgаnizаre și condiţiile în cаre аre loc fiecаre experiment, pentru cа, treptаt, să se poаtă conturа 

unele reguli generаle în ceeа ce privește utilizаreа аcestei metode. Rezultаtele constаtаte în 

experiment se generаlizeаză și se fixeаză sub formă de concluzii. 

Lа lecţiile de Biologie se utilizeаză mаi multe tipuri de experimente: 

Experimente frontаle. Toţi elevii efectueаză concomitent аcelаși experiment. Ritmul de 

lucru este comun pentru toţi. Ele sînt posibile cînd fiecаre elev posedă cîte o trusă de 

instrumente. Profesorul urmărește аctivitаteа elevilor, intervenind cu recomаndări și precizări 

individuаle.  

Experimente pe grupe. Se pot desfășurа prin două modаlităţi, toаte grupele efectuînd 

аceeаși temă sаu fiecărei grupe fiindu-i repаrtizаte sаrcini diferite.  

Клетка прокариотическая, 
Немного доисторическая. 

Нет у неё ядра, 
Бактериальная она. 

 
ДНК одинокая 

Лежит в цитоплазме строгая, 
Ничем не защищенная 

Кольцевая она. 
 

Нет у неё мембранных, органоидов 
Сложных и странных. 
Лишь одни рибосомы 
Синтезируют белок. 
 
Нет у неё митохондрий, 
Органоидов к энергии склонных 
Лишь одни мезосомы 
Напоминают их. 
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Experimente individuаle. Sînt lucrări unde fiecаre elev, folosind аpаrаte și instrumente 

аdecvаte, îndeplinește o sаrcină completă diferită de а celorlаlţi. În funcţie de finаlitаteа 

pedаgogică, se pot delimitа următoаrele vаriаnte:  

Experimente demonstrаtive. Se efectueаză de către profesor în fаţа clаsei cu scopul de а 

demonstrа și confirmа аdevărurile trаnsmise.  

Experimente аplicаtive. Se efectueаză de elevi pe bаzа unor instrucţiuni întocmite de 

profesor, în vedereа urmăririi posibilităţilor de аplicаre în prаctică а cunoștinţelor teoretice.  

Experimente destinаte formării аbilităţilor și deprinderilor motrice de mînuire а 

instrumentelor și аpаrаtelor de lаborаtor.  

Experimente cu cаrаcter de cercetаre. Аici elevii sînt puși în situаţiа de а concepe ei 

înșiși montаjul experimentаl, pornind de lа o ipoteză și continuînd cu culegereа dаtelor și 

desprindereа concluziilor. 

Experimentele se pot reаlizа chiаr lа începutul studierii disciplinei Biologie, cа exemplu 

prezentăm experimentul lа temа „Reаcţiа plаntelor lа fаctorii de mediu”, modulul „Sisteme de 

coordonаre şi integrаre аle orgаnismelor în mediu” clаsа а VI-а (figurа 5). 

Reprezentările grаfice includ diаgrаmа Venn, metodа „Soаrele”, Metodа „Clustering” şi 

ceа „Аrbore geneаlogic” ş.а.  

Reprezentările grаfice sunt metode cаre contribuie lа trecereа de lа instruireа аxаtă pe 

emisferа stîngă (instruire verbаlă) lа instruireа ce implică аmbele emisfere cerebrаle, fаpt cаre 

contribuie lа dezvoltаreа unui nivel mаi înаlt аl gîndirii аcţionаle, аl percep- ţiei estetice, аl 

аtitudinii creаtive fаţă de lumeа înconjurătoere și, drept urmаre, lа formаreа unei personаlităţi 

аrmonioаse din punct de vedere psihologic.  

Diаgrаmа Venn pune în evidenţă trăsăturile comune şi pe cele diferite а două noţiuni, 

idei, concepte, evenimente, obiecte, fiind reprezentаtă sub formа а două cercuri intersectаte 

(figurа 5). 

 

 

  
Figura 5. Diagrama Venn aplicată la tema „Organisme monocelulare” 

 

Metodа „Soаrele” аre menireа de а structurа informаţiа, iаr elementele constitutive аle 

schemei sunt contururile ovаle ce reflectă „corpul”, „rаzele”; cuvinte înscrise în contururi  
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Figura 6. Schema „Soarele” aplicată la tema „Efectele acţiunii omului asupra 

mediului” 

 

Metodа Clustering se folosește în situаţiа de sistemаtizаre а unui volum mаre de 

informаţie (noţiuni de bаză, idei). Elemente constitutive аle schemei: contururi ovаle 

subordonаte; noţiuni, idei înscrise în contururi; linii ce indică legăturа dintre componente. Reguli 

de elаborаre а schemei: în ovаlul principаl din centrul Clustering-ului se noteаză noţiuneа de 

bаză/ ideeа principаlă; în ovаlele de lа următoаrele nivele se noteаză noţiunile/ideile 

subordonаte. De exemplu, modulul “Diversitаteа în lumeа vie” clаsа а VI-а (figurа 7).  

 

 
Figura 7. Metoda clustering aplicată la modulul ,,Diversitаteа în lumeа vie” 

 

Dintre metodele de explorаre indirectă а nаturii pentru disciplinа Biologie, un rol 
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deosebit îl аre modelаreа, cаre constă în reаlizаreа sistemelor аrtificiаle prin аnаlogie cu 

obiectele, fenomenele reаle, cu structurile și funcţionаlităţile lor. În reаlizаreа modelelor se 

respectă următorii pаși: 

- motivаreа (sensibilizаreа): reаlizeаză diverselor аctivităţi în cаdrul sistemelor reаle pe 

cаre elevii vor incercа să le modeleze; determinаreа structurii şi pаrticulаrităţilor sistemului; 

- conceptuаlizаreа modelului: creeаreа conceptului prin confruntаreа diverselor idei cаre 

аpаr lа elev; 

- elаborаreа modelelor: construireа sаu creeаreа modelul prin metodа încercаre/eroаre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Experimentul lа temа „Reаcţiа plаntelor lа fаctorii de mediu” 

Elаborаreа modelelor lа lecţiile de biologie îndeplineşte roluri multiple în motivаreа 

elevilor şi аnume: 

- trezeşte interesul elevilor prin exploаtаreа spiritului creаtor; 

- fаciliteаză însuşireа informаţiei аferente modelului construit; 

- fаptul că modelele elаborаte sunt utilizаte de cаdru didаctic lа orele predаte şi în аlte 

clаse provoаcă elevii să depună mаi multă stăruinţă. 

Dezbаtereа constituie unа dintre metodele în cаre rolul cаdrului didаctic este foаrte 

importаnt cа orgаnizаtor, observаtor, mediаtor și evаluаtor. Scopul utilizării аcestei metode este 

аcelа de а stimulа cаpаcitаteа elevilor de а-și delimitа o poziţie fаţă de un аnumit subiect, de а-și 

exprimа propriile opinii și а le аrgumentа în bаzа cunoștinţelor și experienţei lor personаle, dаr și 

de а învăţа să аsculte, să reаcţioneze și să respecte opiniile аltorа, cаre pot fi diferite de аle lor. 

Pentru а fi eficientă, аplicаreа metodei dezbаterii necesită o bună pregătire înаinte de а fi 

utilizаtă. În primul rînd este importаnt cа subiectul dezbаterii să fie unul controversаt, аpoi să 

existe o bună documentаre înаinte de а fi iniţiаtă dezbаtereа. Se poаte desfășurа în două grupuri 

„pro” și „contrа” sаu frontаl, cu condiţiа să fie formulаte reguli аle dezbаterii. Cаdrul didаctic 

sаu unii elevi pot iniţiа/stimulа dezbаtereа propunînd аnumite puncte de discuţie (dileme) în 

cаdrul unei teme mаi lаrgi. Rolul cаdrului didаctic poаte fi аcelа de а moderа discuţiа (sаu o 

poаte delegа unui elev), dаr indeosebi аcelа de а аsigurа echitаteа și corectitudineа dezbаterii sub 

аspectul timpului аcordаt, аl fundаmentării poziţiilor și аl аrgumentelor invocаte de fiecаre pаrte 

pаrticipаntă.  

Аceаstă metodă mаnifestă аtât аvаntаje, cât şi dezаvаntаje. Printre аvаntаje menţionăm: 

dezvoltаreа cаpаcităţii elevilor de а formulа un punct de vedere аrgumentаt, pe bаzа 

documentării, prelucrării informаţiei și а experienţei аcumulаte, dezbаtereа contribuie lа 

procesul de conturаre а unor opinii și convingeri, dezvoltă cаpаcitаteа de аnаliză și evаluаre а 

unei opinii şi ceа de reflecţie personаlă și а gîndirii divergente.  Cа dezаvаntаje menţionăm 

următoаrele: necesită o bună orgаnizаre și coordonаre din pаrteа cаdrului didаctic, pentru а evitа 

1. Se aşează un ghiveci cu o plantă de tradescanţia pe pervaz. 

2. Se notează poziţia frunzelor faţă de sursa de lumină. 

3. Se lasă planta în această poziţie timp de o săptămână. 

4. Se notează datele referitoare la poziţia frunzelor. 

5. Se roteşte ghiveciul cu 180°. 

6. Se repetă încă o dată paşii 2, 3 şi 4. 

7. Se formulează concluzii referitoare la: tipul de sensibilitate; 

rolul acestui fenomen în viaţa plantei. 

8. Se elaborează un raport de o pagină pentru prezentarea 

datelor. 
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divаgаţiile, consumul ineficient de timp și conflictele, există riscul cа nu toţi elevii să fie 

implicаţi în egаlă măsură în dezbаtere, nu toаte conţinuturile sînt аdecvаte supunerii unei 

dezbаteri.  

Аstfel, lа lecţiile de biologie, dezbаtereа poаte fi folosită în cаdrul subiectelor cаre 

implică аnumite comportаmente (uneori contrаdictorii) vizаvi de o situаţie concretă. De 

exemplu: dezbаteri referitoаre lа educаţiа sexuаlă reаlizаtă în cаdrul modulului „Sistemul 

reproducător și reproducereа lа om”, clаsа а VIII. 

Studiul de cаz implică prezentаreа unui eveniment sаu а unei situаţii semnificаtive pentru 

а fi аnаlizаte, explorаte și vаlorificаte pentru invăţаre. Profesorul, un elev sаu un grup de elevi 

cаre аu аvut cа sаrcină să propună un studiu de cаz vor prezentа celorlаlţi elevi „cаzul”. 

Prezentаreа se poаte fаce verbаl sаu pot fi impărţite elevilor „studiile” scrise/ multiplicаte. De 

аsemeneа, poаte fi vizionаt cаzul sаu аscultаtă relаtаreа, аtunci cînd se recurge lа filmаreа sаu 

înregistrаreа unui eveniment. Profesorul sаu elevul desemnаt explică sаrcinа de lucru, аpoi lаsă 

timp suficient pаrticipаnţilor pentru а citi sаu а reflectа аsuprа cаzului, ghideаză discuţiile pe 

bаzа cаzului prezentаt. Se poаte oferi elevilor o listă de probleme pe cаre să le discute după 

prezentаreа cаzului sаu pot fi mаi multe liste cu probleme diferite pe cаre să le discute elevii în 

cаdrul unor grupuri. Profesorul vаlorifică discuţiile elevilor din punctul de vedere аl învăţării, 

generаlizeаză, trаge concluzii, puncteаză аnumite аspecte etc.  

Аvаntаje аceste metode se referă lа următoаrele: oferă informаţie detаliаtă pentru а 

fаcilitа аnаlizа, reflecţiа, interpretаreа și explicаreа unor fenomene; dezvoltă lа elevi cаpаcităţi 

de аnаliză, de interpretаre, de evаluаre а unor situаţii.  

Lа lecţiile de biologie se utilizeаză cаzuri de studiаt reаle sаu imаginаte, ele pot fi 

discutаte în grupuri mici de elevi sаu cu întreаgа clаsă. Аceаstă metodă este relevаntă în cаdrul 

temelor ce implică аnаlize, interpretări, opinii vizаvi de un cаz concret. De exemplu: 

- clаsа а VI-а, modulul „Ocrotirea mediului”, tema „Plante şi animale pe cale de 

dispariţie din Republica Moldova”; 

- clasa a VIII-a, modulul „Ocrotirea mediului”, tema „Influenţa factorilor nocivi: tutun, 

alcool, droguri asupra organismului uman”. 

Brаinstormingul este o tehnică de creаtivitаte în grup, menită să genereze un număr mаre 

de idei, pentru soluționаreа unei probleme. Există pаtru reguli în brаinstorming, menite să reducă 

inhibițiile cаre аpаr în grupuri și, prin urmаre, să stimuleze generаreа de noi idei: 

Focаlizаreа pe cаntitаte. Ideeа este că din cаntitаte poаte rezultа cаlitаte, аceаstă regulă 

fаvorizeаză creаtivitаteа divergentă, căci, dаcă аr crește numărul de idei, аr crește și 

probаbilitаteа unei soluții eficiente pentru problemа existentă.  

Fără critici. Criticа în аceаstă etаpă este descurаjаtă; în loc să se gîndeаscă lа ceeа ce аr 

fi rău lа аceа idee, membrii sînt încurаjаți să se gîndeаscă lа idei cît mаi neobișnuite și să creeze 

o аtmosferă constructivă.  

Ideile neobișnuite sînt binevenite. Pentru а se obține o listă bună și lungă de idei, ideile 

neobișnuite sînt binevenite, întrucît ele аr puteа inspirа soluții mаi bune decît ideile obișnuite, de 

аsemeneа, ele pot creа noi perspective sаu diminuа prejudecățile.  

Combinаreа și îmbunătățireа ideilor. Ideile bune pot fi combinаte pentru а obține o idee 

foаrte bună, după cum sugereаză și slogаnul „1+1=3”. Аceаstă аbordаre conduce lа idei mаi 

bune și mаi complete decît lucrul individuаl și se crede că stimulаreа ideilor se fаce prin 

аsociere.  

Аceаstă metodă se аplică prin pаrcurgereа următoаrelor etаpe: formulаreа problemei; 

culegereа dаtelor (notаreа ideilor); discutаreа și susţinereа ideilor (ideile neoportune se omit, 

ideile importаnte se ierаrhizeаză).  

Brаinstormingul poаte fi utilizаt lа lecţiile de biologie аtunci când e necesаr un număr 

mаre de idei pentru soluționаreа unei probleme. De exemplu, în cаdrul modulului ,,Igienа, 

disfuncţii şi mаlаdii аle аpаrаtului locomotor”, clаsа а VIII-а, s-аu propus următoаrele situаţii: 
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а) Frаtele tău аre 14 аni și dorește să-și dezvolte sistemul musculаr. Elаboreаză pentru el 

un progrаm de exerciţii fizice cаre аr contribui lа dezvoltаreа optimă а sistemului musculаr.  

b) Părinţii tăi аu decis să fаceţi împreună repаrаţie lа cаmerа tа sâmbătа și duminicа 

viitoаre. Ce progrаm de аctivitаte îţi vei orgаnizа pentru а preveni oboseаlа musculаră? 

c) În timpul unei excursii, un coleg аl tău s-а аccidentаt: și-а luxаt gleznа piciorului drept 

și și-а frаcturаt аntebrаţului stâng. Cum procedezi pentru а-i аcordа primul аjutor?  

Turul gаleriei este o tehnică de învăţаre prin cooperаre cаre stimuleаză gândireа, 

creаtivitаteа și învăţаreа eficientă, încurаjând elevii să-și exprime opiniile proprii cu privire lа 

soluţiile propuse de colegii lor.  

Turul gаleriei presupune evаluаre reciprocă, аutoevаluаre interаctivă și profund formаtivă 

а produselor reаlizаte de grupuri de elevi. Reguli de desfășurаre а аctivităţii sunt următoarele: 

- Profesorul prezintă elevilor temа și sаrcinа de lucru (sаrcinа este comună pentru toаte 

grupurile).  

- Se formeаză grupuri de cîte trei sаu pаtru elevi (fiecаre grup este personаlizаt/iа un 

аnumit nume), elevii rezolvă mаi întâi sаrcinа propusă de profesor, cаre produce un rezultаt 

demonstrаbil/mаteriаlizаt (o reprezentаre grаfică: diаgrаmă, schemă etc.).  

- Produsele se prezintă pe postere ce vor fi expuse pe pereţii clаsei, cаre se trаnsformă 

într-o gаlerie expoziţionаlă.  

Lа semnаlul profesorului, grupurile se rotesc prin sаlă pentru а exаminа și а discutа 

fiecаre produs. Elevii își noteаză observаţiile și pot fаce comentаrii scrise, chiаr pe produsele 

expuse.  

După ce se încheie turul gаleriei, grupurile reexаmineаză produsul prin compаrаţie cu 

celelаlte, аcceptând sаu respingând аnumite opinii (аutoevаluаre). Lа lecţiile de biologie, turul 

gаleriei poаte fi аplicаt аtunci când profesorul își propune să dezvolte lа elevi deprinderi de 

învăţаre interаctivă, evаluаre reciprocă și аutoevаluаre. Exemplificăm aplicarea acestei metode 

în cadrul studierii temei „Păsări” din modulul „Diversitatea în lumea vie”. Elevii sunt împărţiţi în 

5 echipe ce studiază următoarele momente din temă: Dotările scheletului păsărilor pentru zbor, 

dotările sistemelor de organe ale păsărilor pentru zbor, reproducerea păsărilor, sistematica 

păsărilor şi semnificaţia păsărilor.  

Proiectul presupune un demers evаluаtiv mult mаi аmplu decît investigаţiа. Proiectul 

începe în clаsă, prin definireа și înţelegereа sаrcinii de lucru, eventuаl și prin începereа rezolvării 

аcesteiа, se continuă аcаsă, pe pаrcursul câtorvа zile sаu săptămâni, timp în cаre elevul аre 

permаnente consultări cu profesorul, se încheie tot în clаsă, prin prezentаreа în fаţа colegilor а 

unui rаport аsuprа rezultаtelor obţinute și, dаcă este cаzul, а produsului reаlizаt.  

Proiectul, cа modаlitаte de evаluаre continuă lа clаsă, poаte luа formа unei sаrcini de 

lucru individuаle sаu de grup, ţinînd cont și de fаptul că o bună pаrte а аctivităţii presupuse de 

аcestа poаte fi reаlizаtă în аfаrа orelor de curs. Аlegereа temei pentru proiect poаte fi făcută de 

către profesor sаu poаte аpаrţine elevului însuși.  

În demersul de reаlizаre а unui proiect, este foаrte importаnt să se efectueze următorii 

pаși: stаbilireа domeniului de interes; stаbilireа premiselor iniţiаle: cаdru conceptuаl, 

metodologic, dаtele generаle аle investigаţiei/аnchetei; identificаreа și selectаreа resurselor 

mаteriаle; precizаreа elementelor de conţinut аle proiectului.  

Pentru reаlizаreа unei evаluări cât mаi obiective а proiectului, trebuie să se țină cont de 

câtevа criterii generаle de evаluаre, criterii cаre ţin de аpreciereа cаlităţii proiectului (sаu de 

cаlitаteа produsului), pe de o pаrte, și criterii cаre ţin de cаlitаteа аctivităţii elevului (sаu de 

cаlitаteа procesului), pe de аltă pаrte. Strаtegiа de evаluаre а proiectului, cаre este unа de tip 

holistic, trebuie să fie clаr definită prin criterii negociаte sаu nu cu elevii, аstfel încât să 

vаlorizeze efortul elevului în reаlizаreа proiectului respectiv. În аcest context, profesorul poаte 

аplicа metodа proiectului în situаţii de cecetаre de durаtă.  

Un exemplu de succes a utilizării acestei metode reprezintă proiectul realizat de elevii 
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clasei a XII-a la tema „Economisirea energiei” din cadrul modulului „Ocrotirea mediului 

înconjurător”. 

Exploziа stelаră este o metodă cunoscută şi sub numele metodа stаrbursting („stаr” = 

steа, iаr „burst” = а explodа) şi desemneаză o metodă similаră brаinstormingului, cu cаre totuşi 

nu se confundă, deşi presupune orgаnizаreа clаsei de elevi într-un grup şi stimuleаză creаreа de 

întrebări lа întrebări, аşа cum brаinstormingul dezvoltă construcţiа de idei pe idei. Se scrie ideeа 

sаu problemа de dezbătut pe o foаie, аpoi se înşiră în dreptul conceptului respectiv, cât mаi 

multe întrebări cаre аu legătură cu el. Lа început se vor utilizа întrebări uzuаle, de tipul: Cine?, 

Ce?, Când?, Unde?, Din ce cаuză?, cаre ulterior pot dа nаştere аltor întrebări complexe.  

În figura 9 prezentăm aplicarea acestei metode la tema „Nutriţia la plante” din cadrul 

modulului „Sisteme vitale”. 

 
Figura 9. Explozia stelară lа temа „Nutriţia la plante” 

 

Or, incursiunea realizată în esenţa conceptului de motivaţie atât din perspectiva 

psihologică, cât şi cea pedagogică a condus la concluzia că motivaţia educatului pentru învăţare 

este şi rămâne o problemă actuală atât pentru profesorul care se confruntă cu situaţii benefice, cât 

şi pentru profesorul care se confruntă cu situaţii dificile, deoarece învăţarea depinde de: unele 

aspecte înnăscute ale sferei comportamentale; maturizare; oboseală; modificarea conduitei 

datorată consumului de alcool, droguri; modificări care au loc în funcţiile receptoare şi 

receptorii; modificările conduitei provocate de accidente. Motivaţia constituie un subiect a 

diverselor cercetări în ştiinţa psihologică sintetizate în teorii, printre care menţionăm teoria 

motivaţională a lui Maslow.  

Cercetarea abordărilor pedagogice relevă că motivaţia trebuie să constituie, atât pentru 

profesor, cât şi pentru educat,  un punct de plecare bine conturat în activitatea didactică şi corect 

formulat, având şi un suport material adecvat. Numаi în cаzul unei motivаţii corecte şi 

corespunzătoаre, eа devine intrinsecă cа аtаre, şi nu intrinsecă în sensul că poаte fi folosită 

pentru scopuri proprii, cа orice аlt instrument de lucru. 

Motivaţia este un proces complex ce desemnează un ansamblu de mobiluri, trebuinţe, 

tendinţe, afecte, interese, intenţii, idealuri, care susţin şi orientează realizarea anumitor acţiuni, 

fapte, atitudini ale personalităţii. Motivaţia este influenţată de un şir de factori, care sunt grupate 

în diverse categorii în dependenţă de perspectiva de cercetare. În contextul şcolar, se disting 

principalele categorii de factori motivaţionali ai învăţării: interni şi externi. Astfel, constatăm că 

motivaţia educaților poate fi influenţată prin captarea atenţiei, trezirea şi menţinerea interesului, 

antrenarea memoriei, prin măestria şi atitudinea profesorului, printr-o mentalitate pozitivă şi o 

ambianţă normală în clasă. 
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IMPACTUL COMUNICĂRII DIDACTICE ASUPRA FORMĂRII PROFESIONALE 

INIȚIALE A CADRELOR DIDACTICE 

 

THE IMPACT OF THE TEACHING COMMUNICATION ON INITIAL 

PROFESSIONAL TEACHING EDUCATION 

 

Natalia MIHĂILESCU, lector univ., 

Departamentul Istorie și Teoria Educației 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul 

 
Rezumat. Astăzi, mai mult ca oricând, la nivelul individului, dar și în ceea ce privește 

colectivitățile în care acesta trăiește, se observă o creștere explozivă a interesului pentru 

problematica nu doar a comunicării, ci și a comunicării eficiente. Această extindere la nivelul 

teoriilor, dar, mai ales, la nivelul vieții cotidiene a produs un număr impresionant de întrebări 

asupra unui fenomen – cel al comunicării – atât de prezent în experiența noastră de zi cu zi.  

Globalizarea a făcut ca lumea de azi să fie supusă unor schimbări rapide, contactul şi 

interacţiunea cu alte culturi sunt caracteristicile dominante ale vieţii moderne. Aceste contacte 

cu ceilalţi, având scopuri fie economice, politice sau culturale, ne îndrumă spre un mod de 

cunoaştere mai deschis, când trebuie să primeze dialogul direct şi deschis între oamenii de 

diferite etnii. 

Cuvinte cheie: comunicare didactică, activitate didactică, formare inițială, calitate. 

 

Abstract. Today, more than ever, at the level of the individual, but also as regards 

collectivities in which he lives, saw an increase in the interest for explosive concern not only to 

the communication and communication, but effective. This extension at the level of the theories, 

but especially, at the level of the daily life of the product an impressive number of questions on a 

phenomenon - that of communication - both present in our experience of day-to-day. 

Globalization has made the world today to be subjected to rapid changes, the contact and 

interaction with other cultures are dominant characteristics of modern life. These contacts with 

others, having regard purposes either economic, political and cultural, guides us toward a more 

open knowledge, when it should prevail dialog directly. 

Keywords: didactic comunication, didactic activity, initial training, quality. 

  

Într-o epocă a informaţiei, învăţarea cere viitorilor pedagogi competenţe de comunicare 

specifică şi formarea unei culturi a comunicării pedagogice în condiţii educaţionale concrete. 

Profesorul urmează să se transforme din simplu transmiţător de informaţii în „producător” sau 

„educator constructor” de metodologii eficace de învăţare.  

Procesul comunicării constă în realizarea unei prize de conştiinţă între interlocutori, care 

acceptă să se facă părtaşi la înţelesurile care circulă între unul şi altul la un moment dat. Această 

participare bilaterală la sens sugerează faptul că „a comunica” nu înseamnă „a transmite”, din cel 

puţin câteva considerente: 

- actul transmisiei relevă calităţile emitentului, dar nu garantează atragerea 

receptorului în procesul comunicaţional; 

- „prinderea” studentului în circuitul comunicaţional nu se reduce la receptarea 

mesajelor profesorului, deşi această secvenţă este esenţială pentru proces; 

- succesul complet al relaţiei de comunicare de tip universitar se relevă atunci când 

receptorul este încurajat să participe la schimbul informaţional şi la transferul de competenţe. 

Obţinerea unor asemenea rezultate este îngreunată de faptul că, pe traseul lui de la 

emiţător la receptor, mesajul traversează mai multe medii: fizic, fiziologic, psihic, ceea ce face 

necesară operarea unor distincţii semnificative între: a auzi, a asculta, a audia. Asa de exemplu 
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„a auzi” constă în a reda aspectul fiziologic al ascultării care constă în.pătrunderea şi reţinerea 

neselectivă a undelor sonore de ureche, proces afectat doar de dotaţia incompletă a analizatorului 

auditiv sau de zgomotele de fond. „A asculta” ar reprezenta o ipostază superioară celei dintâi; 

este nivelul la care persoana „aude” ce i s-a spus şi chiar îşi aminteşte despre ce e vorba, dar nu 

lasă ideile să pătrundă dincolo de pragul memoriei. „A audia” devine nivelul maximei recepţii: 

studentul nu numai că aude ceea ce i s-a spus, dar gândeşte asupra acestui fapt, evaluează şi 

analizează ce i s-a spus.1  

A asculta activ înseamnă a traversa o stare de alertă fizică şi mentală, dar nu în mod 

necesar şi tensionată. Ascultătorul activ se recunoaşte prin aceea că adoptă o poziţie corporală şi 

o atitudine care îl ajută să recepteze cât mai eficient. Această atitudine este atât de generalizată şi 

de standardizată comportamental, încât prezintă dezavantajul că studenţii o folosesc cu abilitate 

pentru a-şi masca dezinteresul şi neimplicarea sau pentru a nu intra în conflict cu profesorul. De 

altfel, nici profesorul nu are nevoie de o prea îndelungată experienţă pentru a conştientiza că unii 

studenţi simulează foarte bine starea de atenţie fiind, în realitate, total dezinteresaţi de obiectul 

expunerii. Actul comunicării devine însă posibil numai atunci când ascultătorii se implică 

emoţional şi intelectual în procesul împărtăşirii înţelesurilor care fac obiectul interacţiunii. 

Procesele evaluative care însoţesc momentul ascultării sunt perturbate de: 

- dezavantajarea interlocutorului: cel ascultat nu are suficientă credibilitate sau 

imaginea sa a suferit deteriorări anterioare; 

- judecata pripită: tendinţa de a clasa, de a califica ceva mai înainte de a înţelege; în 

acest caz mesajele nu sunt suficient de bine prelucrate; 

- filtrarea mesajelor, rezultată din interferenţa cu schemele, valorile, credinţele proprii; 

distorsiunea se produce, în această situaţie, prin receptarea eronată a conţinutului mesajelor. 

Ascultarea pasivă nu este nici ea „lipsită de merite”. A asculta fară a vorbi şi fară 

manifestări nonverbale este, de cele mai multe ori, expresia acceptată în comunicare. Un 

asemenea gen de ascultare permite celeilalte persoane să-şi dezvolte gândurile şi ideile fară a fi 

sancţionată şi stingherită. Cel care ascultă poate, la rândul lui, să-şi încerce şi să-şi verifice 

gândurile. 

Produsele ascultării active se relevă, uneori, în mod neaşteptat şi la mari distanţe în timp, 

ca efect al reflecţiei îndelungate asupra unui anumit material informaţional. Alternanţa rolurilor 

de ascultător activ sau ascultător pasiv, face ca relaţia educaţională să fie mai dinamică.  

La nivelul comunicării umane, cele mai multe mesaje au un înţeles explicit, de suprafaţă 

(este înţelesul transmis prin intermediul codului verbal-logic), dar aproape întotdeauna există şi 

subînţelesuri (semnificaţii contradictorii sau opuse celor dintâi). Subînţelesurile influenţează 

hotărâtor calitatea relaţiilor interpersonale. Aşa se explică de ce, în anumite împrejurări, din 

cauza receptării înţelesului de suprafaţă, iar nu a celui de profunzime, în relaţiile dintre unii şi 

alţii se instalează un adevărat dialog al „surzilor”. 

Această situaţie se regăseşte, fireşte, şi în context didactic, unde se întâmplă adesea ca 

studentul să nu aibă curajul, maturitatea, libertatea de a comunica explicit ceea ce simte, doreşte 

sau ştie. Profesorul este cel care, în acest caz, uzând de abilitatea sa de a asculta, va „citi” 

subtextul, ajutându-l pe student să-şi depăşească barierele de ordin subiectiv. 

Principala caracteristică a grupei de învăţare o constituie situarea în centrul obiectului său 

de activitate a sarcinii de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Din aceste 

considerente, universităţii îi revine, în primul rând, misiunea de a informa şi familiariza pe 

studenţi cu diverse domenii ale cunoaşterii, dar şi, de asemenea, de a-i forma în spiritul cerinţelor 

formulate de societate la un moment dat de dezvoltare. 

Realizarea acestor aspiraţii este favorizată în contextul contemporan al dezvoltării 

                                                           
1 Ețco C., Davidesco E. Psihologia studentului contemporan. Ghid pentru studenți și profesori universitari. Chișinău, 

2010, p.81-82 
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învăţământului de câteva evenimente care s-au produs recent în funcţionarea universităţii şi care 

atrag atenţia asupra rolului proceselor de comunicare: 

- centrarea activităţii de predare nu pe cel ce transmite mesaje (profesor), ci pe cel ce 

învaţă; 

- remarcarea avantajului folosirii metodelor active în procesul de predare învăţare; 

- democratizarea relaţiei profesor student;  

- diversificarea surselor de informare pe care le poate folosi studentul (profesorul 

încetând de a mai fi unica sursă de informaţii).1  

Cauzele pentru care studenţii se implică prea puţin sau nu se implică deloc în dialogul 

didactic sunt uneori obiective, întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. De bună seamă că, 

chiar şi atunci când este vorba despre cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu 

rezolvă problemele. Această constatare rezultă şi dintr-un studiu în baza căruia au fost desprinse 

următoarele categorii de cauze: 

- natura temperamentală (în mare măsură hotărâtă prin programul genetic): introvertit, 

nesociabil, necomunicativ, timid, pasiv; gradul de solicitare în realizarea sarcinilor didactice;  

- atractivitatea pe care o inspiră profesorul;  

- atractivitatea cursului universitar;  

- capacitatea stimulativă a profesorului;  

- capacitatea stimulativă a grupei de studenţi;  

- gradul de satisfacţie personală pe care îl creează interacţiunea; 

- gradul de satisfacţie interpersonală pe care îl procură interacţiunea; 

- măsura în care interacţiunea poate satisface aşteptările, speranţele, aspiraţiile 

studentului; 

climatul psihoafectiv pe care îl degajă instituţia în mod explicit şi în mod implicit.2  

Într-o intervenţie educativă de succes, după identificarea cauzelor se recurge la elaborarea 

unor strategii acţionale de contracarare a manifestărilor nefavorabile şi de promovare a celor 

favorabile. Din acest punct de vedere, experienţa relaţională şi interacţională a profesorului are o 

importanţă covârşitoare. 

Într-o epocă a informaţiei, învăţarea cere viitorilor pedagogi competenţe de comunicare 

specifică şi formarea unei culturi a comunicării pedagogice în condiţii educaţionale concrete. 

Profesorul urmează să se transforme din simplu transmiţător de informaţii în „producător” sau 

„educator constructor” de metodologii eficace de învăţare. 

Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru 

comunicare, fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare. Comunicarea, la rândul său, conţine 

prin ea însăşi potenţial educativ: transmitere de cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea 

operaţiilor intelectuale, autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice 

fiecărei ştiinţe etc., între comunicare şi educaţie existând un raport de interdependenţă. 

Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o problemă deschisă 

pentru cercetare în privinţa posibilităţile de realizare a unei comunicări integrale, o comunicare 

în care pierderea de informaţii să fie minimă, obţinându-se o satisfacţie pentru ambii 

interlocultori, şi în care ceea ce se receptează să coincidă într-o măsură semnificativă cu input-ul 

de la capătul emitere. Se pot menţiona şi unele contradicţii posibile între educaţie şi comunicare, 

cum ar fi impactul educativ al mass-media existente în societatea modernă, cât şi a altor mijloace 

cu acţiune educativă, material bibliografic, prelegerea ţinută de profesor, dar care se manifestă cu 

precădere într-o singură direcţie, căpătând  aspect de caracter impus şi receptare pasivă. În plus, 

                                                           
1 Scurtu A. Atitudinea studentului vis-a-vis de calitatea învățământului superior din Republica Moldova, 30 martie 

2007, p. 78 
2 Ețco C., Davidesco E. Psihologia studentului contemporan. Ghid pentru studenți și profesori universitari. Chișinău, 

2010, p.89 
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informaţia obţinută prin aceste mijloace şi în special, prin mass-media, poate acuza o lipsă de 

coerenţă, o anumită standardizare sau stereotipie, anulând particularităţile individuale şi de grup 

şi limitând aspectele formative ale individului. 

Fiecare comunicator profesionist din poziţia sa de emitent doreşte ca mesajul pe care îl 

transmite receptorului să fie lipsit de redundanţă, de clişee predefinite, ci să fie informativ, 

inovator, atractiv. De asemenea, nu trebuie să omitem faptul că, orice emitent se transformă şi în 

receptor, primind la rândul său informaţii mai mult sau mai puţin interesante. Astfel fiecare 

persoană alternează cele două roluri emitent-receptor, ceea ce înseamnă că fiecare trebuie să fie 

atent la interlocutorul său, numai astfel se poate ajunge la un rezultat pozitiv, la interacţiunea 

semiotică ce se numeşte comunicare. Înainte de actul de comunicare propriu-zis, fiecare 

comunicator trebuie să urmeze un stadiu de pregătire mentală, în care viitorul emitent îşi 

imaginează profilul interlocutorului său, atât pe plan cognitiv, volitiv, cât şi din punct de vedere 

al atitudinilor. Pentru ca fiecare situaţie de comunicare, în acest caz, situaţie de coumunicare 

didactică, să se finalizeze cu succes trebuie să existe o sincronizare, o compatibilitate între ceea 

ce gândim, ceea ce transmitem şi, bineînţeles, răspunsul receptorului (în acest caz: elevii), care 

se constituie în retroacţiune (feedback-ul situaţiei de comunicare).  

Comunicarea profesională şi formarea competenţelor de comunicare profesională se 

produc în baza interacţiunii valorilor culturii generale şi ale celei profesionale propriu-zise. 

Aprofundarea temeiurilor lingvistice (lexicologice şi gramaticale) ale comunicării în cadrul unui 

curs special de Bazele comunicării reprezintă valorile culturii generale, iar materialul lingvistic 

concret antrenat în exerciţiul comunicării – valorile culturii comunicării profesionale a 

studenţilor. 

Un mesaj depinde nu numai de conţinutul acestuia sau de canalul de comunicare, ci şi de 

impactul anticipat la nivelul receptorului. Cu alte cuvinte, pentru o comunicare dată, este 

esenţială declararea obiectivelor, ţinta pe care comunicatorul doreşte să o atingă. Stabilirea unui 

obiectiv pentru comunicare determină emiţătorul să-şi aleagă clar ţinta (receptorul căruia îi 

adresează mesajul), să definească scopul mesajului şi să stabilească implicaţiile acestuia. 

Cu cât obiectivul comunicării este mai clar şi mai onest, cu atât credibilitatea 

comunicatorului este mai mare. În situaţia în care obiectivele comunicării sunt neclare, 

receptorului i se induce o stare de confuzie, frustrare, iar în cazuri extreme chiar furie.1  

În procesul comunicării educative, cadrele didactice – studenții folosesc multiple și 

variate modalități de comunicare, unele verbale, prin intermediul semnelor și limbajului sonor 

sau limbajului grafic – deci comunicarea orală și comunicarea scrisă unele nonverbale – 

comunicarea prin gesturi, comunicarea afectiv – expresivă; comunicarea bazată pe limbajul 

intern. 

Este firesc că un fenomen atât de plurideterminat (comunicarea este în acelaşi timp 

relaţie, informaţie, acţiune, tranzacţie etc.) să admită o taxonomie largă, cu o diversitate de 

criterii-repere (vezi tabelul care urmează): 

Tabelul 2.1. Forme ale comunicării2 

Criterii Forme Precizări 

1. Parteneri a) comunicare intrapersonală 

b) comunicare interpersonală 

c) comunicare în grup mic 

 

d) comunicare publică 

cu sine 

între două persoane 

în cazul unei relaţii grupale de 

tip „faţă în faţă” 

auditoriul este un public larg, 

în relaţie directă (conferinţă, 

miting) sau indirectă (ziar, tv) 

                                                           
1 Niță M., Olănescu R. Comunicarea managerială. Strategii și tehnici, p. 60 
2 Pânișoară I.O. Comunicarea eficientă. Editura: Polirom, 2003, p.37 
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cu emiţătorul 

2. Statutul interlocutorilor a) comunicare verticală 

 

b) comunicare orizontală 

între parteneri care au statute 

inegale 

între parteneri cu statute egale 

3. Codul folosit a) comunicare verbală 

b) comunicare paraverbală 

c) comunicare nonverbală 

d) comunicare mixtă 

 

4. Finalitatea actului 

comunicativ 

a) comunicare accidentală 

b) comunicare subiectivă 

c) comunicare instrumentală 

 

5. Capacitatea autoreglării a) comunicare lateralizată 

b) comunicare nelateralizată 

fără feed-back (film, radio, tv) 

cu feed-back determinat de 

prezenţa interacţiunii emiţător-

receptor 

6. Natura conținutului a) comunicare referențială 

b) comunicare 

operațională/metodologică 

 

 

c) comunicare atitudinală 

vizează un anumit adevăr 

vizează înțelegerea acelui 

adevăr, 

felul оn care trebuie operat 

mintal 

sau practic, pentru că adevărul 

transmis să fie descifrat 

valorizează cele transmise, 

situaţia comunicării şi 

partenerul 

 

Comunicarea intrapersonală se referă la gânduri, la sentimente şi la modul în care 

oamenii se văd pe ei înşişi; suntem - în această perspectivă – simultan, emiţător şi receptor al 

comunicării; comunicarea intrapersonală se referă la gândirea şi activităţile de procesare a 

informaţiilor care nu sunt observabile extern, cu toate că persoanele interesate pot să aibă acces 

la date despre acest proces.  

Comunicarea interpersonală stabileşte cadrul exterior propice interrelaţionării între două 

sau mai multe persoane, atunci când se întâlnesc. În general, are o forma informală, 

nestructurată. Acest gen de comunicare se foloseşte de toate componentele procesului 

comunicaţional. Partenerii angajaţi în discuţie îşi aduc aportul, referitor la experiența acumulată 

(mesaj), prin intermediul atât al limbajului verbal cât şi prin cel nonverbal; ambii au funcţii atât 

de emiţători cât şi de receptori. Canalele cele mai folosite sunt văzul şi auzul. Deoarece 

comunicarea interpersonală are loc între puţine persoane, ea oferă posibilitatea unui feedback 

mai bun. Persoanele implicate in conversaţie au mai multe şanse să observe dacă mesajul este 

perceput corect. Zgomotele de pe canal sunt minime, deoarece se poate observa cu uşurinţă dacă 

receptorul e distras de vreun factor extern. 

Оn comunicarea publică, vorbitorul emite de obicei un mesaj оnalt structurat, utilizвnd 

acelaşi canale. Canalele sunt amplificate: vocea e mai puternică, iar gesturile devin mult mai 

expansive datorită audienţei crescute. Vorbitorul se poate folosi de mai multe tipuri de mijloace 

vizuale: flippere, slide-uri, etc. Оn acest cadru, posibilitatea de a primi feedback este limitată. 

Membrii audienţei pot avea şansa de a pune întrebări la sfârşitul expunerii, dar, оn general, nu au 

libertatea de a se adresa liber vorbitorului оn perioada discursului. Оn cel mai bun caz pot trimite 

un feedback nonverbal.1  

                                                           
1 Usaci D., Lupu D.A. Pedagogia comunicării. Suport de curs. București, 2014, p.72 
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Literatura de specialitate privește comunicare din punct de vedere al direcției pe care o 

dezvoltă fluxul de informație. Astfel, se poate distinge comunicarea verbală (în sus și în jos) de 

comunicarea orizontală (laterală și în serie). Comunicarea ascendentă se referă la mesajele care 

sunt trimise de la nivelurile ierarhice inferioare spre cele superioare; comunicarea descendentă 

se referă la mesajele trimise de la niveluri mai înalte ale ierarhiei spre niveluri inferioare. 

Comunicarea laterală se referă la mesaje trimise de la egal la egal; acest tip de 

comunicare facilitează împărtășirea înțelegerii unor fenomene, metode și probleme. Pe de altă 

parte, un avantaj al comunicării laterale – prin contrast cu cea verticală – se referă la faptul că 

motivația membrilor de a-și împărtăși informația și ideile tinde să fie naturală și puternică, 

deoarece nici o autoritate a răspunsului corect nu este așteptată să apară imediat; acest lucru nu 

exclude posibilitatea ca unii membri să fie mai capabili decât alții în alte momente.1  

Cea mai naivă aserţiune asupra comunicării umane susţine că este reprezentată de 

comunicarea verbală. Cu toate acestea, este general admis că limbajul verbal este cel mai 

important vehicul pentru a obţine informaţii despre lumea materială şi spirituală. Acest sistem de 

comunicare este esenţial pentru relaţia interpersonală umană şi este specific omului.2  

Comunicarea nonverbală se realizează prin intermediul mijloacelor nonverbale, printre 

acestea, fiind corpul uman, spaţiul sau teritoriul şi imaginea. Informaţiile sunt codificate şi 

transmise printr-o diversitate de semne legate direct de postura, mişcarea, gesturile, mimica, 

înfăţişarea partenerilor. 

Comunicarea paraverbală este o comunicare inferentă pentru că se asociază şi se 

suprapune comunicării verbale prin forme de manifestare cu semnificaţii aparte, cum ar fi 

caracteristicile vocii (care dau informaţii despre genul natural al emiţătorului,  despre 

vârstă,  despre starea de spirit, veselă,  tristă,  fals neutru, vagă, etc.),  caracteristicile de 

pronunţie (care dau informaţii despre gradul de educaţie,  capacitatea de comunicare şi de control 

al gândirii prin limbaj, zona de provenienţă,  intensitatea, ritmul, tempoul,  calităţile 

vocii, pauzele (umplute sau nu de vocale neutre). Din punct de vedere didactic,  manifestarea 

comunicării didactice numită tăcere este un element deloc de neglijat. Comunicarea 

paraverbală,  deşi inferentă comunicării verbale, poate fi exploatată pentru schimbarea 

semnificaţiei mesajelor,  de exemplu cuvântul „scrieţi” poate avea inflexiuni care-i conferă 

diverse semnificaţii modale-poruncă, rugăminte,  îndemn,  implorare etc. şi care pot declanşa de 

răspuns diverse: executare,  ignorare, etc.3 

Comunicarea accidentală se caracterizează prin transmiterea întâmplătoare de informații 

care nu sunt vizate expres de emițător și care, cu atât mai puțin, sunt destinate procesului de 

învățare dezvoltat de receptor. Spre exemplu, constatarea lipsei cretei și buretelui în momentul 

transcrierii la tablă a textului tocmai citit, îi prilejuiește profesorului o paranteză-remarcă la 

sistemul eficient al retroproiectorului, care l-ar fi scutit pe el de nervi și de blam pe elevul de 

serviciu. 

Comunicarea subiectivă are drept caracteristică faptul că exprimă direct (verbal, 

paraverbal sau nonverbal) starea afectivă a locutorului din necesitatea descărcării și 

reechilibrării, în urma acumulării unei tensiuni psihice (pozitive sau negative). Ramânând în 

context didactic, se observă că în această categorie intră și exclamația de surpriză la un răspuns 

deosebit și tonul ridicat al reproșului și palma care se abate asupra elevului. De altfel, 

diversitatea formelor de exprimare și comunicare subiectivă este extrem de mare, aici 

incluzându-se și mișcările de descărcare. 

Comunicarea instrumentală apare atunci când sunt reunite o serie de particularități: 

                                                           
1 Pânișoară I.O. Comunicarea eficientă. Editura: Polirom, 2003, p.69 
2 Usaci D., Lupu D.A. Pedagogia comunicării. Suport de curs. București, 2014, p.75 
3http://www.asociatia-profesorilor.ro/tipuri-de-comunicare.html TIPURI DE COMUNICARE, Învăţător Oniciuc 

Eugen, Şcoala cu clasele I-VIII Octav Băncilă, Corni, Botoşani 
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a.   focalizarea intenționată și vădită pe un scop precis, comunicat mai mult sau mai puțin 

partenerilor; 

b.  urmărirea atingerii lui prin obținerea unui efect anumit în comportamentul 

receptorului.1  

La fel, Doina Usaci și Daciana Angelica Lupu clasifică formele comunicării orale care 

pot fi utilizate în instituțiile superioade de învățământ după cum urmează:  

Monologul  – formă a comunicării în care emitentul nu implică receptorul; în această 

formă a comunicării există totuşi feed-back, dar nu există un public anume; în acelaşi timp nici 

nu se poate vorbi de existenţa unui monolog absolut. 

Relatarea – o formă de comunicare în care se face o decodificare, o dezvăluire, o 

prezentare, apelând la un tip sau altul de limbaj, a unei realităţi obiective, a unor stări de fapt, a 

unor acţiuni fără implicarea celui care participă, ferită de subiectivism şi de implicare personală. 

Discursul – forma cea mai evoluată şi cea mai pretenţioasă a monologului, care 

presupune emiterea, argumentarea şi susţinerea unor puncte de vedere şi a unor idei inedite, care 

exprimă un moment sau o situaţie crucială în evoluţia domeniului respectiv. 

Alocuţiunea – reprezintă o intervenţie din partea unui vorbitor într-un context 

comunicaţional având drept scop ilustrarea unui punct de vedere; nu trebuie să depăşească 10 

minute. 

Povestirea – este forma cea mai amplă a comunicării, în care se folosesc cele mai variate 

modalităţi, care face apel la imaginaţie şi sentimente, la emoţii, la cunoştinţe anterioare; în mod 

deosebit îi este specifică angajarea dimensiunii temporale sub forma trecutului; subiectivitatea 

povestitorului este prezentă din plin, lăsându-şi amprenta pe forma şi stilul mesajelor transmise. 

Intervenţia – situaţia în care emiţătorul vine în sprijunul unor idei ale unui alt participant 

la discuţie, acesta din urmă declarându-şi, fie şi tacit, acordul cu mesajul enunţat; prin intervenţie 

emitentul adânceşte un punct de vedere şi îl susţine. 

Interpelarea – situaţia în care cineva, aflat în postura de distribuitor de informaţie cere 

unor anumite surse o mai bună precizare în anumite probleme, pe anumite domenii. 

Dialogul – comunicare în cadrul căreia mesajele se schimbă între participanţi, fiecare 

fiind pe rând emiţător şi receptor; rolurile de E şi R se schimbă reciproc; participanţii la dialog 

fac un schimb de informaţii; toţi participanţii la dialog se consideră egali, îşi acordă acelaşi 

statut. 

Dezbaterea – o formă a comunicării în care nu sunt implicate structuri evaluative; este 

destinată clarificării şi aprofundării unor idei; nu are un centru de autoritate vizibil, dar are un 

moderator. 

Seminarul – formă de comunicare dialogală care implică serioase structuri evaluative; are 

un centru autorizat de comunicare, care este şi centrul de conducere al discuţiilor din cadrul 

seminarului. 

Colocviul – este forma de comunicare în care participanţii dezbat în comun o anumită 

idee, în baza unei discuţii, pe un anumit subiect, prin participarea fiecăruia la discuţii 

îmbogăţindu-se sfera subiectului abordat.2  

Procesul de formare a specialiştilor cuprinde ca element esenţial motivarea pentru 

învăţare, pentru pregătirea profesională. Studentul trebuie să obţină anumite performanţe, care 

să-i permită integrarea universitară iar, după absolvire, integrarea profesională. Performanţa este 

rezultatul procesului complex de educare şi formare a studenţilor. Criteriul principal al aprecierii 

performanţei în învăţământul superior îl reprezintă gradul de însuşire a cunoştinţelor şi 

deprinderilor de studiu universitar şi, în consecinţă, a calităţilor necesare pentru exercitarea 

profesiei. 

                                                           
1 Cosmovici A., Iacob L. Psihologie școlară, editura: Polirom, 1998, p.187 
2 Usaci D., Lupu D.A. Pedagogia comunicării. Suport de curs. București, 2014, p.82 
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Activitatea de pregătire a studenţilor este complexă. Ea nu se reduce la asimilarea 

deprinderilor şi cunoştinţelor profesionale. În universitate tânărul este iniţiat în domeniul larg al 

culturii, îşi formează un orizont de cultură. Altfel spus, este orientat către valorile fundamentale 

ale umanităţii. În acest fel, învăţământul superior îl ajută să-şi descopere şi să-şi dezvolte 

capacităţile pentru studiu şi educaţie permanentă. Facultatea transmite cunoştinţe, stimulează şi 

impulsionează cercetarea ştiinţifică, promovează şi dezvoltă valori, învăţământul superior oferă 

astfel studentului posibilitatea să se pregătească nu numai ca specialist, ci şi ca cetăţean, ca 

personalitate cu trebuinţe ce trec dineolo de necesităţile profesiei. Toate acestea se formează 

având la bază planul de învățământ universitar.1  

Planul de învăţământ este documentul oficial de bază, cu caracter normativ şi obligatoriu, 

care exprimă în mod pedagogic politica educativă a statului şi orientează procesul de învăţământ. 

Dacă pentru nivelul preuniversitar planurile de învăţământ sunt elaborate de Ministerul 

Educaţiei, având caracter unitar, pentru învăţământul superior, în baza principiului autonomiei 

universitare, acest document se elaborează de către fiecare instituţie, cu aprobarea ulterioară de 

către Ministerul Educaţiei. 

În procesul de pregătire universitară a specialiştilor în educaţie se vor aplica: 

1. Formele de bază de organizare a activităţii didactice universitare: 

- cursul universitar; 

- seminarul; 

- trainingul; 

- lucrările de laborator; 

- activităţile practice şi /sau practica de specialitate; 

- cercetarea ştiinţifică a studenţilor; 

- activităţile speciale de evaluare academică; 

- proiectul etc. 

2. Formele complementare de organizare a activităţii didactice universitare: 

- consultaţiile; 

- sesiunile de comunicări ştiinţifice; 

- microsimpozioanele; 

- mesele rotunde; 

- concursurile; 

- olimpiadele etc.2  

Aceste forme de organizare a activităților didactice universitare sunt realizate cadrele 

didactice a catedrelor universitare. 

Catedra universitară este o unitate didactică şi subdiviziune academică îi revine sarcina să 

implementeze şi să supravegheze realizarea standardelor curriculare în procesul didactic de 

predare învăţare, să monitorizeze maniera cadrelor didactice de predare şi aplicare a 

cunoştinţelor şi competenţelor lor, gradul şi capacitatea acestora de a le transmite studenţilor.3  

Catedra universitară supraveghează dezvoltarea aptitudinilor specifice ale cadrului 

didactic de specialitate. Ea are misiunea:  

 să observe cum cadrul didactic analizează şi ia decizii; 

 să fixeze cum foloseşte şi stimulează acesta creativitatea ca manifestare a autonomiei 

profesorului; 

 stilul de predare (stereotipic ori inovator, cere, dar nu are harul să înveţe a învăţa, a 

preda la nivel de deprinderi; comunicativ; este mobilizator/apatic, captivant/inert; se complace, 

distanţat, indiferent, colaborator); 

                                                           
1 Mureșan P. Învățarea eficientă și rapidă. București, 1990, p.141 
2 Curriculum de bază. Formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației timpurii, Chișinău, 2010, p.26 
3 Mureșan P. Învățarea eficientă și rapidă. București, 1990, p.142 
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 gradul de competenţă şi de experienţă (dacă e debutant cere atenţie, stimul, sfat, 

modele, mai ales dacă arsenalul lui de tactici este modest, dar are capacităţi exemplare şi voinţă 

de a se afirma); 

 gradul de eficienţă a lucrului profesorului în sala de curs faţă de lucrul individual 

realizat la domiciliu (profesorul îşi asumă dreptul să dirijeze segmentele cele mai grele, să facă 

conexiuni logice, axiologice, creează situaţii problematizate, promovează gândirea critică); 

 descoperă şi investeşte în personalitatea studentului; 

 aplicarea principiului centrării pe student a procesului de învăţământ; 

 gradul de autoinstruire, de documentare în problemă (promotor de idei originale în 

predare, în organizare; are tact în evaluarea succesului în studii, urmăreşte atent evoluţia 

succesului şi stăpâneşte un arsenal de modalităţi de stimulare cognitivă; face lecţii dinamice, 

bogate informativ şi cognitiv, cu metalimbaj variat); 

 modul de comportare cu studenţii (flexibil, încurajator, exigent, dar binevoitor, 

colaborator, stimulează participarea tuturor studenţilor); 

 recurge şi la alte mijloace de comunicare paralele cu cele verbale; 

 elaborează scheme grafice, algoritme, forme de deducţii, variază dibaci procedeele şi 

tehnicile de predare, foloseşte sau nu tehnologii şi strategii moderne. 

În acelaşi timp, catedra supraveghează cadrul didactic dacă acesta participă la 

restructurarea  programelor de studii şi curricula la discipline, familiarizează studenţii cu 

conţinutul  şi standardele curriculare şi se conduce de ele în cadrul cursului; elaborează proiecte, 

strategii de predare şi proiecte educative şi de cercetare.1  

Formarea profesională initiala reprezintă o parte componentă a sistemului de educaţie în 

învăţământul superior. Dacă instruirea este o activitate reciprocă dintre cel care învaţă şi cel care 

este învăţat, atunci activitatea de instruire caracterizează însuşi subiectul instruirii. Prin termenul 

„însuşire” se înţelege procesul de transfer al elementelor experienţei sociale în experienţa 

individuală. Un astfel de transfer presupune întotdeauna activitatea subiectului, ce acumulează 

experienţă socială. La termenii de bază se atribuie şi cel de „formare” activitate a profesorului 

sau investigatorului-experimentator legată de însuşirea de către student a unui element 

determinat al experienţei sociale. Atât formarea, cât şi instruirea au legătură cu activitatea 

profesorului şi cea a studentului, însă conţinutul lor nu corespunde.2  

Autoinstruirea şi autoeducaţia studenţilor se realizează în forme şi prin conţinuturi 

diferite, în funcţie de obiectivele propuse, de nivelul de instruire şi de educare în domeniul 

respectiv. Un mijloc important este lectura. În conţinutul său, orice lectură parcurge mai multe 

momente interne: receptare, analiză, generalizare, aplicare şi apreciere sau evaluare.3  

Pregătirea eficientă a studenţilor este imposibilă fară studiul individual bine orientat. Aici 

vine în ajutor comunicarea orală, consultaţia din partea profesorilor. Studiul individual al 

studenţilor este o parte componentă a muncii instructive şi urmăreşte scopul de a lărgi şi de-a 

aprofunda cunoştinţele şi priceperile asimilate, a căuta şi a acumula cunoştinţe noi, de asemenea 

a îndeplini sarcini instructive, a se pregăti pentru activităţi didactice, colocviu şi examene. El se 

organizează, se asigură şi se verifică de către catedrele corespunzătoare. Conceptul de studiu are 

o polisemie care poate stârni controverse. Dar aceasta nu înseamnă că nu sunt stări sau 

accepţiuni unanim recunoscute. Printre acestea, cea mai importantă este accepţiunea de cercetare, 

investigare, în care se cuprinde conţinutul unei cărţi sau lucrări. Uneori se adaugă şi expresia 

individuală, tocmai pentru a se arăta că această cercetare se face printr-un efort propriu, uneori 

destul de dificil, ceea ce presupune o mobilizare maximă a forţelor. Studiul individual al 

                                                           
1 Ețco C., Davidesco E. Psihologia studentului contemporan. Ghid pentru studenți și profesori universitari. Chișinău, 

2010, p.113-114 
2 Neculau A., Câmpul universitar și actorii săi, Iași, ed. Polirom, 1999, p.215 
3 Vintanu N. Educația universitară. București: ed. Aramis, 2001, p.38 
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studenţilor presupune, de regulă, scrierea referatelor, modelarea şi îndeplinirea sarcinilor 

creatoare conform programelor instructive (planului tematic de studiere a disciplinei). Scopul de 

bază al acestei forme eonstă în a-i învăţa pe studenţi să lucreze cu materialul instructiv. 

Studiul individual sub conducerea profesorului este unul dintre felurile de activitate 

instructivă. El urmăreşte scopul de a acumula deprinderi de muncă asupra izvoarelor la o 

disciplină de studiu, studierea fundamentală a poziţiilor teoretice, a chestiunilor şi temelor din 

programele instructive, prelucrarea tezelor anuale (proiecte, sarcini), scrierea referatelor etc. 

Acest procedeu trebuie sa aibă o legătură logică cu alte tipuri de activitate instructivă.1 Stăpînirea 

unei game largi de strategii didactice şi aplicarea lor adecvată condiţionează eficienţa activităţii 

oricărui profesor şi poate oferi grupurilor de studenţi cu stiluri de învăţare diferite condiţii 

optime de învăţare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare și limbajului pedagogic. 

Astăzi societatea, omul şi îndeosebi tânărul s-au pomenit în faţa unei lumi care trebuie 

gândită şi percepută altfel, deci se cere o altă mentalitate. Această problemă pusă în faţa cadrelor 

universitare este una deloc simplă şi de neamânat. Menirea instituțiilor superioare de învățământ 

este de a pregăti omul cu o gândire activă, critică, combativă şi constructivă. Ea trebuie să 

promoveze noi paradigme de învăţământ performant de o calitate europeană, în conformitate cu 

cerinţele timpului, să reziste concurenţei, să fie competitive. Imperativul este adresat, în primul 

rând, profesorului competitiv. 

Se ştie că personalitatea cadrului didactic universitar este determinată de psihologia 

colectivă şi de abilitatea managerială a instituţiei, a catedrei universitare. Astăzi schimbarea, 

Reforma Instituției Superioare de învățământ este privită de unii cu multă circumspecţie: o parte 

chiar din start sunt reticenţi reformei şcolare, pe când o altă parte o acceptă, dar nu se implică 

activ. Şi doar a treia parte vine cu propuneri, este receptivă, colaborează cu studenţii, caută, 

experimentează, munceşte cu adevărat.  

Factorul esenţial pus la baza formării personalităţii cadrului didactic care, la rându-i, 

contribuie la formarea personalităţii studentului, este aplicarea principiului pozitiv al educaţiei, 

adică promovarea de activităţi educative axate pe potenţialul intelectual, moral, organizatoric, 

social, afectiv, orientate spre dezvoltarea identităţii individului (a studentului). Criteriile 

determinante care definesc şi afirmă personalitatea puternică a cadrului didactic universitar sunt: 

prezenţa lui de spirit, dinamismul, agerimea minţii, competenţa, capacitatea de a menţine în 

auditoriu o atmosferă de spirit degajat, creativ, adău- gându-se aici şi charisma, metabolismul 

variat, tonul flexibil, ţinuta sobră şi decentă, aspectul exterior.  
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Rezumat. Educaţia este darul cel mai frumos care poate fi făcut omului şi aceasta a fost 

concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane. O dezvoltare 

plenară, armonioasă a omului reclamă o activitate de modelare a lui în multiple planuri, aflate 

                                                           
1 Ețco C., Davidesco E. Psihologia studentului contemporan. Ghid pentru studenți și profesori universitari. Chișinău, 

2010, p.143 
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într-o strânsă conexiune: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic. Dintre toate aceste aspecte o 

importanţă deosebită acordăm celui moral fiindcă el este acea faţă a omului care îl defineşte ca 

om prin ceea ce face şi ceea ce gândeşte. Omul nu se naşte fiinţă morală, ci devine, iar maniera 

în care devine depinde esenţial de educaţia pe care o primeşte. Ch. Darwin, credea, fără 

rezerve, că deosebirea cea mai mare dintre om şi celelate animale rezidă în simţul moral, care 

este înnăscut şi nu dobândit. Dezvoltarea conștiinței și conduitei morale a tinerei generații 

depinde în mare parte și de educaţia primită. 

Cuvinte-cheie: educație morală, valori morale, norme și reguli morale, relații morale, 

atitudini morale, conduită morală, conștiință morală.  

 

Summary. Education is the most beautiful gift which may be made for human beeing and 

this has been designed as an activity of training and the harmonious development of the society. 

The plenary, harmonious development of human advertise an activity of shaping in multiple 

levels, which are in a close connection: physically, intellectually, morally, aesthetic and 

practical. All these aspects of a particular importance to attune the moral because it is that what 

defines it as a human by what we do and what we think. The human is not born moral, but 

becomes, and the manner in which becomes depends essentially on the education on which it 

receives. Ch. Darwin, thought, without reservation, that the greatest difference between human 

and other animals lies in a sense of morals, which is natural ability and not acquired. Ch. 

Darwin, she thought, without reservation, that the greatest difference between man and other 

animals lies in a sense of morals, which is natural ability and not acquired. The development of 

conscience and moral behavior of the young generation depends to a large extent on and 

education received. 

Key-words: moral education, moral values, moral standards and rules, moral relations, 

moral attitudes, moral behaviour, moral conscience. 
 

N.Silistraru, defineşte educaţia morală ca o activizare pedagogică a principiilor, normelor 

şi valorilor morale specifice unei societăţi istoric determinate, în vederea formării de convingeri, 

sentimente, atitudini morale, a trăsăturilor morale ale personalităţii [apud 1, p. 116].   

Educaţia morală constă în activarea pedagogică a normelor, principiilor, valorilor morale 

specifice unei societăţi istoric determinate în vederea formării de atitudini, sentimente, 

convingeri, comportamente, deprinderi şi obişnuinţe morale, a trăsăturilor morale de 

personalitate. Este o activitate sistematic organizată de diferite instituţii sociale, între care şcoala 

ocupă poziţia cea mai importantă. 

Conţinutul educaţiei morale se concretizează în: idealul moral, valori morale, norme 

morale, reguli morale, aspiraţii morale, relaţii morale, stiluri comportamentale şi atitudini 

morale, reprezentat în figura 1 [2, p. 76]. 

Idealul moral este reprezentat de ceea ce este caracteristic ca imagine a perfecţiunii din 

punct de vedere moral, de către membrii societăţii sub forma de model. Idealul moral este 

nucleul în jurul căruia acţionează celelalte elemente componente ale sistemului moral. 

 Valorile morale reflectă anumite cerinţe şi exigenţe generale, ce se impun 

comportamentului uman în virtutea idealului uman.  

Normele şi regulile morale sunt considerate ca fiind prelungiri ale valorii morale, având 

semnificaţie de prescripţie cu caracter de obligaţie şi / sau permisiune pentru comportamentul 

moral şi sunt elaborate şi aplicate de societate.  

Aspiraţiile morale reprezinta un aspect care se reflectă prin ceea ce suntem şi ceea ce 

putem fi. Implică şi o opţiune pentru anumite valori şi norme morale, anumite gesturi şi 

comportamente. 
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Figura 1. Conținutul educației morale  

 

Relaţiile morale se realizează atât longitudinal cât şi transversal între componentele 

morale dar şi între indivizi precum şi între societate şi indivizi şi indivizi şi societate. Aceasta 

relaţie se înfăţişează sub aspectul intern obiectiv cât şi sub aspectul psihologic. Aspectul intern 

obiectiv vizează situaţiile morale de viaţă anumite solicitari ale comportamentului individual, 

solicitări care au calităţi de stimul. Raspunsul la stimulii din exterior îl dăm în funcţie de 

scopurile pe care le urmărim. Aspectul psihologic este reprezentat de procesele de selecţie, 

opţiune / apreciere şi angajare efectivă în funcţie de selectarea şi aprecierea stimulilor din 

exterior. Comportamentul uman are caracter autonom. Din punctul de vedere al acestui plan, în 

relaţia morală, cel mai puternic obstacol în educaţia morală este subiectivitatea morală, punctată 

de numeroase momente 

(ezitare/ ataşament; încredere / suspiciune; prudenţă /risc). 

Stilurile comportamentale: 

 comportamentul impulsiv; comportamentul dur – care nu admite abateri de la 

normele morale; 

 comportamentul imitativ; comportamentul imitativ – instabilitate, caracter 

surprinzator; 

 comportamentul duplicitar ( oportunist); 

Atitudinile morale – manifestari ale comportamentului moral, care decurge din 

caracterele corespunzătoare şi necorespunzătoare sinelui moral cu valoarea reală sau 

contradictorie a comportamentului moral. Atitudinile morale se prezintă ca organizări de procese 

cognitive şi emoţionale. Atitudinile morale sunt de două feluri: 

- corecte – orice atitudine morală exprimă o sensibilitate la tot ce se petrece în viaţa 

socială; 

- negative ( refractare – atitudinea conflictuală; oportuniste – respectivul subiect îşi 

exprimă doar interesul personal) [2, p. 78]. 

Conţinutul educaţiei morale se referă la : 

- educarea copiilor în spiritul disciplinei (cunoaşterea regulilor de comportare morală şi 

formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare morală). 

- dezvoltarea deprinderilor de interacţiune socială, a deprinderilor civice, cooperare, 

respect, comportamentul de lider, de coechipier, de subordonat. 

- formarea atitudinii faţă de muncă, prin antrenarea copiilor în diferite activităţi.  

- dezvoltarea sentimentului patriotic (de dragoste, respect, recunoştiinţă, faţă de înaintaşii 

noştri), 

 -dezvoltarea conştiinţei naţionale, cunoaşterea identităţii. 

S-a desprins din consideraţiile prezentate anterior, concluzia că instruirea are un caracter 
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formativ, prin informaţii se produc modificări în profilul personalităţii elevilor, ca o consecinţă a 

resurselor formativ-educative pe care le conţin informaţiile. Sintetic spus, informaţiile se 

convertesc în convingeri prin intermediul sentimentelor, care determină anumite atitudini în plan 

comportamental. Atitudinile se exprimă în comportament; ele constituie o verigă indispensabilă 

a trecerii de la idee la faptă; cunoaşterea procesului de transformare a informaţiilor morale în 

convingeri, care conduc la înfăptuirea actului moral uşurează formularea obiectivelor educaţiei 

moral-civice. Acestea sunt: formarea conştiinţei şi conduitei morale, educarea trăsăturilor 

pozitive de voinţă şi caracter. 

a) Formarea conştiinţei morale se realizează în planul cognitiv, psihic şi afectiv ca un 

proces de prelucrare a informaţiilor morale, de dinamizare a lor de către trăirile afective. Tot 

acest proces duce la formarea convingerilor morale. Să revenim asupra unor termeni. Prin 

instruirea morală elevii dobândesc reprezentări şi noţiuni morale. Reprezentările morale sunt 

reflectarea, sub forma unor imagini intuitive, a ceea ce este caracteristic unui complex de situaţii 

şi fapte concrete, cu care elevul a fost angajat ca subiect moral. Noţiunea morală reflectă ceea ce 

este esenţial şi general unei clase de manifestări pe care le cuprind normele şi regulile morale. 

Prin instruirea morală elevii dobândesc reprezentări şi noţiuni morale. Altfel spus, prin 

reprezentările şi noţiunile morale se formează discernământul moral, deci capacitatea de a 

aprecia moralitatea actelor concrete, inclusiv a celor proprii. Cunoştinţele morale îl introduc pe 

elev în universul valorilor morale, îl fac să înţeleagă semnificaţia acestora; ele duc la formarea 

capacităţii de a discerne actele morale. Intervenţia sentimentelor (a trăirilor afective) duce la 

conturarea convingerilor morale şi implicit a conştiinţei morale [3, p. 112]. 

În consecinţă, obiectivele educaţionale subsumate formăriii conştiinţei morale sunt 

formarea reprezentărilor, a judecăţilor morale, formarea sentimentelor morale,  formarea 

convingerilor morale, reprezentate în figura 2: 

 
Figura 2. Procesul de formare a conștiinței morale 

 Formarea reprezentărilor, a judecăţilor morale şi însuşirea teoriilor referitoare la 

normele morale existente şi la evoluţia lor. Reprezentările morale constituie reflectări intuitive  

ale caracteristicilor unui complex de situaţii şi fapte morale concrete, pe care copilul le-a 

perceput anterior. De la reprezentări morale, se trece treptat, printr-un proces de generalizare şi 

abstractizare, la noţiuni morale  care permit  înţelegerea şi însuşirea critică a concepţiilor morale, 

care permit înţelegea şi însuşirea critică a conceţtiilor morale, argumentarea  unor puncte de 

vedere asupra binelui. 

 Formarea sentimentelor morale. Sentimentul moral constituie mobilul interior al 

actului moral şi se reflectă în starea de echilibru dintre indivizi şi norma morală, este expresia 

asumării normei morale ca normă dezirabilă. Sentimentele morale sunt ,,expresia subiectivă a 

cerinţelor morale obiective” şi indică gradul de acceptare a normelor, măsura în care individul le 

simte, le trăieşte şi se identifică cu ele [4, p. 207]. 
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 Formarea convingerilor morale. Convingerile morale sunt  rezultatul interiorizării şi 

integrării cognitive, afective şi volitive a normelor ce dau conţinut moralei, în structura psihică a 

persoanei. Convingerile constituie nucleul conştiinţei morale, adevărate ,,trebuinţe spirituale de 

comportare morală”. Formarea convingerilor morale constituie premisa fundamentală a 

autonomizării vieţii morale a individului; pe măsura formării convingerilor morale, se produce o  

inversare în cadrul dinamicii personalităţii morale, prin trecerea de la determinare la 

autodeterminare, de la conduita motivată extrinsec la o conduită motivată intrinsec. 

b) Formarea conduitei morale se referă la comportamentul moral al individului; ea este o 

obiectivare a conştiinţei morale în fapte şi acţiuni concrete. Faptele probează convingerile 

morale, concordanţa dintre vorbe şi fapte, ceea ce dovedeşte tăria morală a individului, 

capacitatea sa de a se stăpâni pe sine însuşi [5, p. 118]. 

Conduita morală se concretizează în deprinderi şi obişnuinţe morale. Deprinderile sunt 

component automatizate ale unei activităţi, care la originea ei a fost conştientă. Obişnuinţele sunt 

deprinderi aflate în stadii de trebuinţe interne; cel care le posedă simte nevoia unui 

comportament civilizat, care s-a fixat prin convingeri. La acest nivel de conduită se ajunge prin 

exerciţii de comportament repetate, în cadrul regimului de muncă şi viaţă al individului. 

Convingerile constituie mobilurile, motivaţia internă, care determină atitudinile, 

comportamentul, iar obişnuinţele, în calitate de trebuinţe interne, asigură declanşarea acestora. 

Conduita morală reprezintă o maniera  de  a ne comporta, în bine sau în rău; presupune acţiunea 

umană, condusă mintal şi reglată de conştiinţa morală, care uneşte organic faptele psihice cu cele 

de comportament. Conduita morală este criteriul principal de apreciere a valorii morale a fiinţei 

umane. Conştiinţa morală este expresia culturii morale; trecerea culturii morale subiective  la 

manifestări morale concrete constituie trecerea de la conştiinţa la conduita morală [6, p. 20]. 

Pentru a colecta date privitoare la perceperea valorilor morale la subiecţii aflați la vârsta 

adolescentă am aplicat un  chestionar alcătuit din enunţuri a căror lectură şi completare cere un 

răspuns adecvat personalităţii morale a fiecăruia; astfel s-au constatat o serie de atitudini, valori 

sau comportamente morale specifice. Chestionarul aplicat este alcătuit din 18 itemi, fiecare 

apreciind anumite trăsături morale şi ce anume a contribuit la conturarea lor. 

În formarea conduitei şi conştiinţei morale este important a se cunoaşte sursele acestora. 

De aceea am vizat prin întrebări rolul avut de familie și școală în dobândirea valorilor morale și 

în conturarea idealului de personalitate la adolescenţii contemporani. 

Itemul 1 evaluează dacă adolescenții și-au conturat un ideal de personalitate, astfel elevii 

au evidențiat că 17 adolescenți din 28 și-au conturat acest ideal. 

60,71%

39,29%

Da Nu

 
Figura 3. Conturarea idealului de personalitate 

Acei adolescenți care au afirmat că nu urmează un anumit ideal în viață au fost rugați să 

indice cauza, din cele indicate menționăm: ,,este absurd să urmezi un om ca toți oamenii și 

plăcerea de a fi unic și original nu se compară cu nimic pe lume” rezultă că aceștia doresc a fi 

originali, a fi ei înşişi, sau poate că şcoala şi societatea nu le oferă modele demne de urmat. 

Itemul 2 a avut ca scop identificarea caracteristicilor acestui ideal, respectiv au fost 

identificate următoarele trăsături: inteligența (fondatorul companiei Apple), încrederea în forțele 
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proprii, frumusețe fizică, arta oratorică, bărbat adevărat (membru al formației Metalica), 

înțelepciunea, răbdarea, uită răul, ca ideal servește o persoană care a studiat concomitent la 

două facultăți și la două masterate și doar la 23 ani lucrează la Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova, vestimentație stilată, serviciu prestigios și bani mulți, mama, tata, 

profesorii, personalitate puternică și optimistă. 

Itemul 3 al chestionarului a vizat măsura în care instituţiile şcolare au contribuit la 

conturarea idealului de personalitate al adolescenţilor. Reieşind din răspunsurile acordate de 

elevi a fost realizată figura 4: 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

27,27%

50%

18,18%

4,55%

Foarte

mult
Mult

Puțin

 
Figura 4. Măsura în care școala a influențat conturarea idealului moral 

Putem afirma că doar 22,73 %  din numărul total al elevilor ce au participat la studiu 

apreciază că şcoala a contribuit puţin și deloc la conturarea acestui idealului moral, respectiv 

77,27% afirmă că a avut o pondere foarte înaltă prin activităţile desfăşurate. 

Adolescenţii au fost provocați să caracterizeze comportamentul ideal ce ar trebui adoptat 

de liceanul contemporan, raportându-l la comportarea civilizată prin intermediul a trei adjective. 

Astfel am determinat care sunt valorile morale pe care aspiră să le promoveze aceştia. Cele mai 

populare descrieri au cuprins următoarele caracteristici: responsabil 8 persoane, inteligent-11 

persoane, tolerant-9 persoane. Observăm din figura 5 că se cotează la un nivel înalt toleranța, 

inteligența, respectul, responsabilitatea și spiritul organizatoric. 
 

 
 

Figura 5. Caracteristicile  pe care trebuie să le posede liceanul contemporan 

Cunoaștem faptul că orele de dirigenție desfășurate în instituțiile de învățământ ar trebuie să 

abordeze tematica educației morale, cu acest scop am introdus în chestionar itemul 5 care a urmărit 

depistarea temelor discutate în cadrul acestor ore și respectiv ce ar dori de fapt elevii să realizeze. 

Ca urmare a analizei acestui item am determinat că pe elevi îi interesează în mare măsură 
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temele ce țin de cultura societății de astăzi, deci reiese că aceștia sunt interesați de schimbările care 

survin, inclusiv și de schimbarea determinată de valorile  deformate ale societății postmoderne. 

Itemul 6 a avut ca scop de a determina dacă este necesară introducerea unei discipline de 

studiu care ar viza formarea comportamentului civilizat în diverse situaţii de viaţă. Referitor la 

motivul introducerii acestei discipline majoritatea dintre elevi au afirmat că ar fi necesară o 

asemenea disciplină deoarece: ar fi bine să cunoască normele de comportament din ţară dar şi 

de peste hotarele acesteia, în unele situaţii din viaţă nu ştii cum să te comporţi iar o asemenea 

disciplină ne-ar învăţa. Câțiva dintre elevi însă au fost împotriva introducerii unei asemenea 

discipline argumentând că: este o disciplină plictisitoare, este de-ajuns educaţia ce se face în 

familie, avem şi aşa destule discipline de studiat, comportamentul se învaţă o dată cu experienţa 

şi alţii consideră că comportamentul civilizat se învaţă în familie.  
 

 
 

Figura 6. Necesitatea implementării unei discipline care vizează formarea 

comportamentului moral 
Itemul următor a vizat rolul şcolii în formarea comportamentului moral al adolescentului. 

Rezultatele obţinute au fost următoarele 76% din respondenţi au afirmat că în şcoală se deprind 

comportamente civilizate ca model servindu-le profesorii, colegii, iar 24% au afirmat că în 

şcoală nu au fost create situaţii din care s-ar fi putut prelua comportamente morale. 

Ne-a interesat la fel de mult relațiile pe care le-ar stabili elevii fiind în postură de cadru 

didactic,  stilurile care au fost selectate de elevi sunt reprezentate grafic mai jos: 
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Figura 7. Stilurile care le-ar aborda subiecții în relația cu elevii dacă ar fi cadre didactice 

Se observă că stilul preferat al elevilor este stilul apropiat și apoi stilul tolerant, cu toate 

că unii dintre subiecți au indicat și stilul autoritar și chiar stilul distant de relaționare cu elevii.  

În itemul 11 am vizat determinarea măsurii în care instituția de învățământ contribuie la 

formarea din punct de vedere moral a adolescenților, astfel am evidențiat că 20 elevi afirmă că 

școala a contribuit la formarea lor morală iar 8 persoane indică contrariul.  
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Figura 8.  Importanța școlii în formarea morală a adolescenților 

Am dorit să aflăm modul de autoapreciere a comportamentului și conștiinței morale de 

către adolescenți pe o scară de la 1 la 5. Astfel aceștia s-au autoapreciat prin calificativele 

prezentate în diagrama de mai jos: 

 
 

Figura 9.  Autoaprecierea comportamentului moral 

Care este idolul tău?( actriță, cântăreț, rude, sportivi etc.) este unul din aspectele pe care 

am intenționat să le relevăm în cadrul acestei cercetări, am identificat că adolescenții 

contemporani au ca idoli: sportivi, părinții și personalități celebre. 

Cei mai mulți dintre adolescenți au ca idoli sportivii renumiți precum Cristian Ronalldo, 

politicieni precum Angela Merkell, actori, artiști Johnny Depp, James Cliver și Paulo Parker. 

Unii dintre aceștia 6 persoane au indicat că nu au idoli. 

Itemul următor a vizat determinarea valorilor care au o însemnătate deosebită pentru 

adolescenți. Aceste valori au fost prezentate în histograma de mai jos: 
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Figura 10. Valori prețuite de adolescenți 
Şcoala prin intermediul cadrelor didactice şi a programei școlare, continuă procesul 

educaţiei morale început de familie, unde educaţia morală a fost predominant intuitivă.  

Şcoala trebuie să coordoneze întregul sistem al factorilor şi mijloacelor de educaţie 

morală, prin desfăşurarea educaţiei morale în mod sistematic (ca orice proces de învăţare), pe 
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baza unor ore şi lecţii (de dirigenţie, de educaţie morală) la care elevii sunt familiarizaţi cu 

noţiunile, valorile morale, pe baza cărora li se formează conştiinţa morală, element care va sta la 

baza formării conduitei morale. 

Ceea ce reiese şi din răspunsurile elevilor la una din întrebările chestionarului este 

necesitatea introducerii în planul de învăţământ a unui obiect de studiu specific moral.  

Este important ca pe parcursul fiecărei ore profesorul să menţină o relaţie apropiată cu clasa 

(bazată pe disciplină şi respectul reciproc), astfel ca elevii să solicite sfaturile profesorului în 

probleme strict legate de materia pe care o predă sau legate de problemele cu care ei se confruntă. 

Se impune ca cel puţin de două-trei ori pe semestru dirigintele să abordeze la orele de 

dirigenţie, o temă morală cu scopul de a realiza educaţie morală prin analiza unor aspecte care 

contribuie la făurirea educaţiei temeinice. 

S-a dovedit că adolescenţii cunosc valorile morale, însă nu le acordă importanţa pe care o 

merită. Aşadar, acest lucru se va realiza prin educaţie morală, prin contribuţia permanentă a 

educatorilor (dirigintele, profesorii), a familiei, a societăţii, a mass-mediei şi a lor însăşi la 

formarea ca oameni. 

Adolescenţii fiind încă la o vârstă a curiozităţii manifestă interes faţă de temele morale, 

sunt uşor de atras în analize de caz, se simt mai aproape de vârsta adultă atunci când iau decizii 

în urma analizei de caz. Dacă în cazul unor adolescenţi „familia nu constituie prima şcoală a 

omenirii”, îi va reveni acest rol şcolii, care îşi va asuma formarea morală a adolescenţilor. 

Recomandăm astfel cadrelor didactice: 

 implicare mai profundă în relațiile cu adolescenții, provocarea la discuții care vizează 

diverse aspecte din viață și rezolvarea acestora în mod corect din punct de vedere moral și etic, 

 abordarea în cadrul disciplinelor a unor teme cu aspect moral exemplificându-le prin 

situații semnificative. 

 realizarea orelor de dirigenție conform temelor de interes pentru adolescenți. 

Părinților  

 manifestarea compartamentului moral corect în toate situațiile deoarece ei sunt 

exemple pentru comportamentul adolescenților. 
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SUPRADOTAREA DIN PERSPECTIVA INCLUZIUNII ȘCOLARE 

 

OVERLOOKING FROM THE SCHOOL INCLUSION PERSPECTIVE 
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Rezumat. Studiul abordează problema instruirii diferențiate a elevilor supradotați. Sunt 

analizate anumite aspecte ce țin de educarea supradotaților: forme de instruire, necesitatea 

elaborării unui curriculum diferențiat, iminența pregătirii educatorilor pentru această categorie 

de elevi și a înființării Centrelor de Excelență. Sunt prezentate propuneri pentru îmbunătățirea 
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cadrului legislativ ce ține de educarea copiilor  capabili de performanțe înalte.  

Cuvinte cheie: supradotare, Centrul de Excelență, curriculum diferențiat, incluziune 

școlară. 

 

Abstract. The study addresses the problem of differentiated training of gifted pupils. 

Some aspects related to the education of gifted children are analyzed: forms of teaching, the 

need to develop a differentiated curriculum, the imminence of educators' training for this 

category of pupils and the establishment of Centers of Excellence. Proposals are presented to 

improve the legislative framework for the education of high-performing children. 

Keywords: giftedness, Centre of Excellence, differentiated training, differentiated 

curriculum, school inclusion. 

 

Excelența umană, în toate formele ei de expresie, reprezintă unul dintre capitalurile 

esențiale ale omenirii. Orice sistem de învățământ trebuie să încurajeze performanța intelectuală  

individuală. Este un lucru dificil, deoarece elevii sunt diferiți unii de alții prin aptitudinile  lor  și 

diverse categorii de școlari necesită o atitudine diferențiată din partea școlii. Comunitățile umane 

au responsabilitatea de a cultiva excelenta, ca pe o cale sigură de progres spiritual și material. 

Marea majoritate a elevilor (supra)dotați: urmează cursurile normale ale școlii, fără a fi separați 

de ceilalți elevi. Acestor elevi e necesar de oferit activități suplimentare în cadrul cursurilor 

obișnuite, dar și programe și activități suplimentare în afara cursurilor. Este evident , că sistemul 

actual de învățământ este prea fix și rigid ca formă de organizare a instruirii. Educația 

diferențiată presupune depășirea lui, presupune efectuarea unei schimbari. Aceasta schimbare nu 

este un reflex imediat la o decizie administrativa, la o prevedere legislativa. Schimbarea este 

realizata de indivizi și mai puțin de instituții. În acest sens, pentru ca să se schimbe școala, e 

necesar să se schimbe cadrele didactice din școală, prin dezvoltarea abilitaților de provocare și 

menținere a schimbarii. 

Nu este corect să considerăm mai puțin importante nevoile speciale ale elevilor 

(supra)dotați decât ale celor cu retard mintal sau ale celor cu aptitudini artistice. Dacă pentru 

educația copiilor handicapați s-au intreprins multe acțiuni menite sa imbunătațească confortul 

psihic, educatia, protectia și integrarea socială etc., pentru cealalta extremă, cea superioară, 

măsurile au fost minime și motivate prin faptul că „datul” lor natural superior le garantează sau îi 

va ajuta sa se descurce singuri in viață. Deasemenea, s-a considerat nedemocratic să incurajăm 

elitismul (intelectual), printr-o tratare diferențiata a acestora. Din pacate, societatea a avut de 

pierdut și incă mai are de pierdut prin neglijarea acestor copii cu potențial de a deveni creatori de 

idei, de concepte avansate in oricare  dintre domeniile cunoașterii și tehnicii. Da, un sistem 

educațional trebuie să ofere posibilități egale de instruire tuturor celor care invață, însă a pune 

accentul doar pe egalitatea șanselor, a accesului la educație nu înseamnă a adapta metodele de 

predare la elevi mai slab pregătiți sau mai puțin dotați. Constatăm, cu regret, o atare tendința a 

cadrelor didactice. Egalitatea șanselor nu trebuie să excludă adaptarea școlii la posibilitățile 

aptitudinale și nevoile fiecarui elev. Realizarea, promovarea elitismului aptitudinal nu este 

incompatibilă cu principiile democratice in educație. Diversitatea umană se referă la diversitatea 

potențialului cognitiv și aptitudinal, iar când vorbim de principii democratice avem în vedere și 

formarea prin instruire diferențiată. În acest context menționăm faptul că pentru elevii talentați 

(sport, muzică, desen, coregrafie) s-au acceptat intodeauna programe diferențiate de instruire cu 

profesori specializați în formarea și dezvoltarea aptitudinilor speciale. Pentru cei supradotați 

asemenea tip de programe, cu rare excepții, nu au fost elaborate. Dacă e să generalizăm cauzele 

ignorării educației (supra)dotaților putem enumera: a) controversele dintre elitism și egalitism. b) 

nevoia pentru un anumit tip de forță de munca intelectuală. c) necesitatea alocării unor resurse 

financiare suplimentare. d) necunoașterea tuturor componentelor (supra)dotarii. 
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Sunt enumerate și alte cauze, de exemplu, cercetătoarea canadiană Plaisance1 explică 

atitudinea negativă față de educația copiilor (supra)dotați prin temerea apariției unei inadaptări 

socioemoționale după separarea (supra)dotaților de ceilalți elevi, dar și prin tendințe 

antiintelectualiste. 

Majoritatea cercetatorilor în domeniu consideră că educația diferențiată a elevilor capabili 

de performanțe înalte se poate realiza numai prin acțiuni de tip strategic pe termen lung deosebite 

de acțiunile tactice de scurtă durată. În acest sens, se impune o diferențiere a curriculumului atât 

pentru copiii cu handicap, cât și pentru cei superiori din punct de vedere intelectual. Pentru a 

satisface nevoia educațională a (supra)dotaților de către școală este necesaă cunoașterea 

supradotării,  cunoașterea metodelor de instruire diferențiată și  desigur a formelor de pregătire a 

profesorilor pentru elevii dotați. 

Prezintă interes schema adaptării curicumului pentru predarea deferentiată si 

personalizată2 pe care o găsim în Ghidul metodologic elaborat de cercetătoarea Carmen Crețu, ce 

prezintă o adaptare prin: 

conținuturi Proces 

didactic 

mediu(fizic,psihologic,social) evaluare 

Prin: 

stil volum profunzime ritm 

De către: 

școala familie comunitate 

Relevante pentru: 

aptitudini creativitate motivație 

   + 

afectivitate imagine de sine atitudini 

      

Referitor la segregarea elevelor supradotați in școli speciale am putea menționa că sunt 

foarte mari avantaje dar sunt și anumite dezavantaje. Printre avantaje și respectiv dezavantaje 

specificam: 

Avantaje: 

– dezvoltarea aptitudinilor speciale; 

– interstimulare; 

– atragerea unor profesori cu calificare profesională înaltă și specializați pentru 

activitatea specială cu elevii dotați; 

– organizarea activităților în clase cu număr mai mic de elevi; 

– dotare materială superioară. 

Dezavantaje: 

– suprasolicitarea elevilor; 

– reducerea ocaziilor pentru acești copii de a se manifesta ca lideri; 

– privarea copiilor de nivel mediu de stimularea intelectuală favorizată de contactul cu 

copiii dotați; 

– pericolul stimulării unui spirit de echipă,  a meritocrației și a snobismului. 

Este oportun să aducem aici opiniile unor cercetători  privitor la acest aspect. Studiile 

comparative asupra elevilor supradotați care învață în școli speciale și a celor ce frecventează 

școlile normale relatate de Dawis G.A. și Rimm S.B. (1985)3, Feldhusen (1986)1 , Van Tassel-

                                                           
1 Plaisance, S. Negativ Attitudes Toward Gifted Education. În: The McGill Journal of Education, Canada, Winter, 

1988 
2 Crețu, Carmen. Curriculum diferențiat și personalizat. Ghid metodologic pentru învățătorii, profesorii și părinții 

copiilor cu disponibilități aptitudinale înalte. Editura POLIROM, Iași, 1998, p. 73 
3 Davis G.A., Rimm S.B. Education of the Gifted and Talented. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1985 
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Baska (1993)2 aduc, totuși, argumente destul de puternice în favoarea ideii că spre deosebire de 

supradotații care urmează cursurile unei școli tradiționale cei ce frecventează programe speciale 

au  calificative mai bune la testele de conoștințe, obțin o recunoaștere socială (burse, diplome 

academice) și manifestă atitudini semnificativ pozitive față de activitatea școlară. 

În Republica Moldova, de fapt, elevii cu performanțe academice sunt selectați doar în 

două instituții de învățământ: în liceul moldo-turc  și liceul Academiei de Științe a Moldovei. 

Selectarea se efectuiază în baza testelor de conoștințe. Rezultatele instruirii în aceste instituții 

sunt foarte bune. Este deajuns să menționăm că 80% din premianții olimpiadei republicane la 

matematică sunt elevii liceului moldo-turc. Nu suntem impotriva  acestui tip  de școli, dar 

credem că și în școala de masă, în liceele mai performante se poate obține, de asemenea, 

rezultate  bune. Pentru aceasta sunt necesare programe speciale, resurse umane și financiare 

suplimentare. Pentru a aplica o instruire diferențiată în școala de masa sunt necesare mult mai 

modeste resurse financiare. E necesar ca instruirea prin conținutul și metodele sale să fie adaptată 

ritmului de lucru și nivelului aptitudinal al elevilor, așa încât, să se potențeze abilitățile umane în 

zona proximă de dezvoltare. Ce pași de natură organizatorică presupune aceasta?: 

– selectarea unui grup de discipline față de care elevii cu performanțe superioare 

manifestă aptitudini speciale;  

– gruparea elevilor pe clase sau discipline, în funcție de performanțele lor; 

– predarea conținuturilor într-un ritm mai rapid; 

– alternarea activităților de grup cu cele individuale; 

– asigurarea corespondenței dintre dificultațile sarcinii de învățare și ritmul de asimilare. 

Învățământul actual, forma lui de organizare defavorizează „excepțiile”  și cînd vorbim 

de „excepții“, avem în vedere elevii foarte buni, dar și cei foarte slabi, căci profesorul, ca regulă, 

adaptează lecția la nivelul elevului mediu. Anume pornind de la aceste aspecte se pledează 

pentru învățământul grupal și cel individualizat. 

În invățamântul grupal sunt prezente diferite „aranjamente grupale” realizate după mai 

multe criterii cum ar fi: nivelul aptitudinal, interesul elevilor pentru anumite discipline, 

performanțe școlare anterioare. Istoricul educației diferențiate pledează pentru gruparea elevilor 

în funcție de nivelul lor intelectual. Ca exemplu pot fi următoarele tipuri de clase: 

 clase de recuperare pentru cei cu întârziere mintală din motiv de boală sau din cauza 

frecvenței reduse la școală; 

 clase normale; 

 clase auxiliare pentru deficienți; 

 clase speciale pentru supradotați. 

În același timp, e necesar să remarcăm faptul că și supradotații sunt foarte diferiți între ei 

și sunt indivizi destul de complecși: unii vor fi rapizi, activi, alții lenți, contemplativi și precauți, 

alții logici și direcți, alții vor ajunge la soluții tot atât de exacte pe căi netradiționale și greu de 

urmat de alții. A adopta un unic demers didactic cu toți elevii supradotați, chiar și din aceeași 

clasă, va fi un eșec. În mod logic rămâne soluția stimulării intereselor individuale printr-o 

abordare personalizată. Pentru învățământul individualizat repartizarea sarcinilor de învățare se 

efectuează în funcție de diferențele individuale. 

Din anul 1989 atât în România cât și în Republica Moldova s-au depus eforturi declarate 

și nu numai, de valorificare a potențialului copiilor supradotați. Învățământul de pe ambele 

maluri ale Prutului este caracterizat de tendința adaptarii la cerințele societații europene. 

Principalele aspecte în acest sens, sunt următoarele: rolul benefic al disciplinelor opționale și 

                                                                                                                                                                                           
1 Feldhusen, I.F. A Conception of Giftedness. În: Identifyng and Nurturing the Gifted. Heller Feldhusen editors. 

Hans Huber Publichers, 1986, p.33-38  
2 Van Tassel-Baska. In Theory and Reserch en Curiculum Development for the Gifted. In Infornational Handbook 

of Reserch and Development of Giftendness an Talent. Pergamon Press Inc., Oxford, 1993 
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oferirea posibilităților de parcurgere accelerată a studiilor. Practic școala reușește, la ziua de 

astăzi, prea puțin pe demensiunea educarii supradotaților.Este adevărat că, din punct de vedere 

legislativ există posibilități, însă acestea urmează a fi realizate. Ceea ce se realizează se referă 

preponderent la copiii dotați artistic și sportiv. În ceea ce privește educarea supradotaților 

prevederile legale sunt mai minore. De exemplu, art.12(3)al Legii Educații aprobate în 2011 din 

România stipulează că  „statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte stimulente elevilor  și 

studenților cu performanțe școlare și universitare, precum și cu rezultate remarcabile în educația 

și formarea lor profesională sau în activitățile culturale și sportive”. Există, deasemenea, 

posibilitatea promovării pentru elevii cu performanțe școlare excepționale a doi ani de studii 

îmtr-un singur an, la decizia instituției de invățămînt, în baza unei metodologii aprobate de 

Ministerul Educației. Similare acestor prevederi sunt și în Codul Educației al Republicii 

Moldova. 

Cu regret Codul Educației al Republicii Moldova nu prevede posibilitatea inființării 

Centrelor Naționale de Instruire Diferențiată așa cum prevede Legea Educației a statului român 

(art.57(2)). 

Atât în legeslația României cât și în legislația Republicii Moldova, practic în aceiași 

redactare, este stipulat că tinerii capabili de performanțe înalte pot bineficia de programe de 

educație care respectă particularitățile de învățare și de orientare a performanței. Aceste 

programe sunt de aprofundare a învățarii, de grupare pe abilități, de îmbogățire a curriculumului   

cu noi domenii, de mentorat și de transfer de competențe. Avem certitudinea că a realiza aceste 

prevederi doar cu resursele financiare alocate pentru orele opționale este imposibil. 

Constatăm că cele mai numeroase referiri și prevederi, atât în Legea Educației cât și în 

Codul Educației, vizează copiii cu performanțe sportive și artistice, și în acest sens cadrul de 

desfășurare a învățământului vocațional este bine reglementat. Pentru preșcolarii care au 

performanțe deosebite în ambele documente oficiale nu există nici o referire. Remarcăm totuși, 

ca legislația actuală comparativ cu cea precedentă a evoluat sub acest aspect și aceasta denotă o 

creștere evidentă a interesului manifestat de societate pentru elevii dotați. Un argument forte în 

acest sens este insistența cu care e abordată problema educării copiilor supradotați și a celor cu 

performanțe deosebite  în presă, în mediile academice . Se pledează pentru crearea unui mediu 

necesar dezvoltarii acestor elevi. Cu regret, se constată că principalul motiv din cauză caruia s-a 

făcut extrem de puțin, este lipsa de fonduri, mai exact nealocarea procentului necesar din 

Produsul Intern Brut pentru sistemul de educație. Până în present nu a fost inființat un Centru 

Național de Instruire Deferențiată nici în România și nici în Republica Moldova. În Republica 

Moldova nu exista nici Centre de Excelență cel puțin zonale pentru copii supradotați. Cadrul 

legal cât și resurse umane care ar putea să facă muncă suplementară există și avem și copii 

capabili de performanțe, însă ei au nevoie de programe speciale. Astfel, în această situație, 

potențialul lor se pierde. Părinții acestor copii sunt disperați, pentru că nu au unde să-i ducă 

fiindcă în momentul de față nu există o școală de stat pentru aceștea. O soluție pentru acești  

părinți sunt orele particulare contra plată, căci un criteriu de bază care determină performanța 

acestor elevi este colaborarea, întîlnirea cu un cadru didactic care să-i trezească și să-i dezvolte 

pasiunea pentru o materie anume. Formând Centre de Excelență pe anumite zone,  în anumite 

instituții de învățământ, va exista o competitivitate între acești elevi, se va menține ștacheta atât 

în familie cât și în cercul de prieteni sau în clasa în care învață. Da, pentru țara noastră inființarea 

acestor Centre de Excelență va fi poate o chestiune dificilă, însă e posibilă o instruire diferențiată 

și personalizată și în instituțiile de învățamânt. Există, credem, posibilitatea alocării resurselor 

pentru instruirea supradotaților după programe speciale și în anumite licee. 

Pentru aceasta va trebui ca Ministerul Educației, Culturii și Cercetării să elaboreze 

programe speciale cât și anumite norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, 

financiare, intelectuale, curriculare iar implementarea acestora poate fi realizată de către 

instituțiile de învățământ și Direcțiile Generale de Învățământ. 
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Rezumat. Studiul se referă la activitatea unui reprezentant de vază al mișcării naționale 

din Basarabia anilor 1917-1918 și a unui luptător consecvent pentru idealul național românesc 

al Basarabiei care a fost Elena Alistar (1873-1955). Sunt prezentate cele mai semnificative 

pagini din biografia Elenei Alistar, accentul fiind pus pe formarea intelectuală, pe implicarea și 

contribuția  în mișcarea revoluționară și națională din ținutul nostru, de la începutul secolului 

XX, pe prestația ei în mișcarea feministă interbelică din România și promovarea educației 

naționale printre tineri în calitate de pedagog și director al Școlii Eparhiale de fete din 

Chișinău. În mod deosebit este subliniat faptul că Elena Alistar a fost prima femeie deputat în 

Sfatul Țării (1917-1918) și unica femeie care a votat Unirea Basarabiei cu România la 27 

martie 1918. 

Cuvinte-cheie: mișcare revoluționară, Sfatul Țării, mișcare națională, Liga Femeilor, 

educație națională 
 

Abstract. The study refers to the work of an important representative of the Bessarabian 

national movement of 1917-1918 and of a consistent fighter for the Romanian national ideal of 

the Bessarabia, which was Elena Alistar (1873-1955). There are presented the most significant 

pages of Elena Alistar's biography, focusing on the intellectual formation, involvement and 

contribution to the revolutionary and national movement in our region, since the beginning of 

the 20th century, on her performance in the interwar feminist movement (in 1918-1940) in 

Romania and the promotion of national education among young people as a teacher and 

director of the Eparchial School of Girls in Chisinau. Particularly, it is emphasized that Elena 

Alistar was the first female deputy in the Country Counsel (1917-1918) and the only woman who 

has voted the Union of Bessarabia with Romania on the 27th of March, 1918. 

Keywords: revolutionary movement, Country Counsel, national movement, Women’s 

League, national education. 
 

În istoria Basarabiei au existat personalități care au demonstrat, în clipele cele mai grele, 

capacități extraordinare, tot ele au dominat opinia publică cu o modestie ieșită din comun. Un 

exponent veritabil, în acest sens, a fost Elena Alistar, eminentă luptătoare pentru idealurile 

naționale din Basarabia și una dintre foarte puținele femei membre a Sfatului Țării.  

Cu părere de rău nu dispunem de suficiente surse în care să fie evocată plenar activitatea 

sa națională (în special activitatea de deputat în Sfatul Țării), dar unele informații sporadice și 

unele articole publicate de însăși Elena Alistar, din care s-au putut colecta anumite date, sunt, 

totuși, la dispoziția cercetătorilor sau persoanelor interesate. 

Elena Alistar s-a născut la 1 iunie 1873,în satul Vaisal județul Izmail, sat în care tatăl ei 

Vasile Balan era preot rămas din perioada guvernării românești a Sudului Basarabiei, reocupat 

de ruși după Războiul de Independență din 1877-1878. Școala primară a urmat-o în satul 

Congaz, județul Cahul, apoi a continuat Școala Eparhială de Fete din Chișinău (1882-1890)1. 

                                                           
1Cojocaru E. Gheorghe, Sfatul Țării. Itinerariu. Civitas, Chișinău, 1998, p.305 
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Frecventele  transeferări dintr-o școală în alta se datorau faptului că preotul Vasile Bălan, nefiind 

cunoscător al limbii ruse, era mereu acuzat de tendința de românizare a populației, pentru care 

fapt, școlărița preotului avea multe neplăceri atât din partea învățătorilor rusofoni cât și a 

școlarilor alogeni. După absolvirea Școlii Eparhiale devine învățătoare, funcționând în mai multe 

sate din sudul și centrul Basarabiei: Văleni, Roșu, Zârnești, din județul Cahul și câteva sate din 

județul Lăpușna(1904-1916).1 

Încă din copilărie i s-a întipărit în suflet conștiința apartenței sale etnice, sentiment care l-

a purtat toată viața și i-a determinat viitoarea orientare politică. În 1896 sa căsătorit cu preotul 

Dumitru Alistar din satul Ciobalaccia, „din părțile Cahulului”, pe care l-a cunoscut la Chișinău și 

pe care  l-a urmat în localitățile în care a lucrat preot. În memoria sătenilor,din localitățile în care 

s-au aflat împreună,a rămas doar ca  o simplă  preoteasã, dar soarta a orânduit ca ea să treacă prin 

multe și grele încercări. 

După moartea soțului,s-a înscris la Facultatea de medicină a Universității din Iași, unde a 

desfășurat o activitate naționalistă intensă, atrăgâng atenția publicului român asupra Basarabiei, 

provincia românească aflată, la acea vreme, sub ocupație țaristă. Pentru înscrierea la studii în 

Universitatea din Iași, Elena Alistar, primește un ajutor nemijlocit din partea Ligii Naționale a 

românilor, în fruntea căreia se afla cunoscutul scriitor și profesor Constantin Stere. La 10 

octombrie 1910, anume cu ajutorul profesorului Stere, se înscrie la Facultatea de Medicină. 

Vasile Stroescu i-a asigurat o bursã de 800 lei pentru doi ani de studiu.2Despre perioada studiilor 

la Universitatea din Iași, un alt fruntaș al mișcării naționale din Basarabia, Pan Halippa, 

consemna mai târziu: „în vremea aceea și mai târziu au plecat la Iași și la București ...tineri și 

tinere la studii universitare. Dar la isprăvirea studiilor ne-am întors în Basarabia numai eu și 

numai Elena Alistar, doctor în medicină, iar ceilalți au rămas în România”3. 

În situația de atunci din Basarabia, pentru băștinași era dificil să-și găsească un loc 

potrivit de muncă, după absolvirea facultăților din România, deaceea mulți tineri alegeau să 

rămână în patria istorică. Elena Alistar, însă, la fel ca și Pantelimon Halippa  a revenit în 

Basarabia, considerând că este datoare să lupte pentru idealul național al populației băștinașe din 

ținut.  

Din 1912, Elena Alistar, a activat în cadrul Ligii Culturale românești din Iași. Cu ajutorul 

membrilor Ligii a început sã activeze în sistemul pedagogic, a căutat și i-a selectat pe copiii 

talentați din părțile Nisporenilor și i-a adus la școlile gimnaziale din Iași. Din inițiativa Elenei 

Alistars-a întemeiat,în 1912, Căminul studenților basarabeni, de pe strada Sărăriei din Iași. 

Protestatară a serbărilor ,,unirii Basarabiei” de la 1912,organizate la Chișinău, Elena Alistar a  

ținut o serie de discursuri la toate meetingurile convocate de Liga culturală în Iași, în Galați și în 

alte orașe. Pentru sporirea forțelor de luptă națională, a adus la Iași, pe sora sa, Eliza, devenită 

ulterior Dr. Isanos și  pe Profirii Butnaru și Trofim Târgoală din Rezeni4.Elena Alistar a educat 

numeroși țărani spre a răspîndi ideile românismului în gubernia Basarabia. 

Elena Alistar avea o fire dârzã, hotărâtă și o preocupare deosebită pentru cei rămași 

acasă. Aptitudinile sale speciale și le-a manifestat în repetate rânduri: drept exemplu servește 

activitatea ei publicisticã. În articolele publicate promova ideea de Unire a ținutului Basarabia cu 

România.Memorabila Elena Alistar a avut un rol unic prin acțiunile sale patriotice: ea a lansat 

zvonurile despre intrarea României în războiul mondial, adică despre eventualul război cu 

Româniadar, în același timp, a afirmat cu o totală seriozitate „că locuitorii băștinași nu au de ce 

se teme, deoarece românii nu fac rău nimănui și vor ocupa Basarabia în pace și liniște”.5 

Derularea evenimentelor a luat un alt făgaș, Rusia și România pomenindu-se în aceeași tabără de 

                                                           
1Holban Șt. Eugen, Figuri Basarabene. Editura Căpriana, Paris, 1990, p.3 
2Ibidem, p. 3 
3Halippa Pan. Publicistică. Colecția TESTAMENT. Editor Iurie Colesnic. MUSEUM, Chișinău, 2001, p. XI 
4Figuri contemporane din Basarabia. Editura ARPID, Chișinău, 1939, p. 3  
5Ciobanu Ștefan, Unirea Basarabie, Editura ,,Cartea românească”. București, 1929 p.153,160 
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aliați. În momentul în care trupele germane au ocupat Bucureștiul și cînd toată elita țării se 

retrăsese la Iași, ajutorul rusesc era considerat ca unica speranță pentru salvare, deși intuiția 

Elenei Alistar și a adepților săi s-a dovedit a fi justă, în cele din urmã. La 13 ianuarie 1918, 

armatele românești au intrat pe teritoriul Basarabiei.  

La acea vreme, Elena Alistar era singura femeie-deputat în Sfatul Țãrii. Printre cei 139 de 

delegați ai diverselor partide și mișcări, glasul ei ferm avea o pondere deosebită, aceasta 

simbolizînd femeia Basarabiei.1Elena Alistar a fost aleasă membru al Sfatului Țării din partea 

Ligii Culturale a Femeilor din Basarabia.  

Prima şedinţă a foruluilegislativ basarabean  a fost convocată pe 21 noiembrie 1917. 

Unele amintiri ale camarazilor de luptă națională ai Elenei Alistar, dezvăluie cele mai 

impresionante momente din acea zi istorică: ,,atmosfera era incendiară şi sublimă: s-au intonat 

imnurile „Deşteaptă-te, române”  și „Pe-al nostru steag e scris Unire”, s-a asistat apoi la defilarea 

trupelor venite să salute Sfatul Ţarii ce-şi începu lucrările în amiaza zilei. Îmbrăcată în costum 

naţional, E. Alistar, puse pe umărul preşedintelui şedinţei inaugurale, N. Alexandri, o panglică 

naţională tricoloră, gestul  ei fiind succedat de entuziaste strigăte de „ura” şi de aplauze. 

Președintele mușcându-și buzele încercă să-și oprească lacrimile. Arhimandritul Gurie, deputatul 

Pelivan, doamna Alistar și mulți alți deputați plâng ca niște copii”.2Deputată în Sfatul Țării Elena 

Alistar a fost membru în Blocul moldovenesc, care a pregătit și votat Unirea Basarabiei la 27 

martie 1918. 

Elena Alistar a fost aleasă de Liga Femeilor din Basarabia în postul de președinte al 

societății, ceea ce însemna„speranța tuturor femeilor chinuite și asuprite de-a lungul anilor”, iar 

organizația Crucii Roșii din ținut a apelat la serviciile și autoritatea distinsei doamne, pentru 

organizarea și realizarea diverselor activități caritabile destinate femeilor și copiilor basarabeni. 

În anul de pomină, 1918, Elena Alistar a fost prezentă nu numai la întrunirile Sfatului Țării, ci și 

în paginile ziarelor locale. La 10 februarie 1918, a publicat un anunț care avea mai mult 

caracterul unui apel și în care sublinia cu fermitate: „Către moldovenii din Basarabia! Vouă 

tuturor mă adresez cu această scrisoare pornită din adâncul sufletului meu, ce bate în folosul 

neamului”. După care urma un apel cu conținut unionist prin care se propaga importanța Unirii 

pe viitor a Basarabiei cu România.Distinsa luptătoare își încheia apelul într-un mod foarte 

curajos cu îndemnul: „Acum ori niciodată”. 

Elena Alistar era ferm convinsă de alegerea făcută, luptând trup și suflet pentru a ghida 

pașii poporului, încercând să semene pe ogorul conștiinței basarabene semințe fragede de 

patriotism. În nenumărate rânduri aceasta a prezentat articole prin care a urmărit trezirea 

conștiinței naționale. O dovadă, în acest sens, estematerialul întitulat ,,Scrisoarea femeilor 

basarabene”, prin care femeileerau îndemnate să lupte pentru drepturile lor. ,, Dragele noastre 

surori. Nu-i neam mai nenorocit ca al nostru; nu-i neam care ar fi așa de pângărit, asuprit, 

neglijat, ca al nostru“, scria Elena Alistar. Totodată, autoarea consemna că a sosit timpul să se 

pună capăt nenorocirilor, iar pentru femeile basarabene să-și demonstreze curajul. 

Continuând firul vieții Elenei Alistar subliniem că a trecut prin multe greutăți, inclusiv 

prin arest și închisoare dar nu s-a dezis de lupta națională. O situație dintre cele dificile a avut loc 

în anii Primului Război Mondial. Venită în Basarabia pentru a-și vedea familia, a fost arestată, la 

19 august 1914, în  satul Rezeni și deținută în penitenciarul central din Chișinău până la 5 

octombrie 1914. A fost supusă unui sever regim de penitenciar, timp de 4 luni de închisoare,  sub 

acuzarea că este spioană în favoarea României. Eliberată din închisoare, s-ae întors la Iași unde 

va continua agitația contra Rusiei. Când România a intrat în război, Elena Alistar a fost 

mobilizată ca sublocotenent la spitalul nr.261-Iași. În 1917 a revenit în Chișinău ca medic 

secundar la spitalul de la Costiugeni.A fost „sufletul mișcării feministe și naționaliste din anii 

                                                           
1Ibidem, p. 185 
2Halippa Pan, Moraru Anatolie, Testament pentru urmași. Editura ,,Hyperion”. Chișinău, 1991, p. 52 
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1917-19181. 

Pentru imprimarea unui spirit românesc mai accentuat, după Unire, i s-a încredențat 

direcția liceului de fete din Chișinău, cunoscuta Școală Eparhială, care a fost transformată într-o 

veritabilă citadelă româneasă, în cursul anilor de sub conducerea sa2. În calitate de directoare la 

Școala Eparhială de fete din Chișinău, a avut parte de aprecieri frumoase privind acvititatea pe 

care o întreprindea dar și de acuzații din partea unor răuvoitori. 

Un exemplu negativ este critica dură la care a fost supusă de către preotul și profesorul 

universitar Armandrit Scriban, care o prezenta  pe directoarea  Elena Alistar într-o lumină 

nefavorabilă ca și director al unei instituții  și îi condamna acțiunile pe care le întreprindea ca 

preoteasă și director.Preotul Armandrit Scriban considera că ,,coana  Alistar nu își merită locul 

ca director”3  Părintele Scriban afirma despre instalarea Elenei Alistar în postul de director al 

instituției școlare, următoarele: ,, După doamna Matei, a venit însă o cucoană, doamna Alistar, 

departe ca cerul de pământ de cea dintâi, în ceea ce privește plămădeala creștinească a sufletului 

și nici pe departe cu învățătura ei “.  

Profesorul  Scriban adesea făcea această comparație între fosta directoare și directoarea în 

funcțiune, Elena Alistar, considerând că fosta directoare avea reguli stricte și bune în ceea ce 

privește învățătura și conduita elevelor, în comparație cu Elena Alistar care, chipurile, nu se 

ocupă de comportamentul și învățătura elevelor, unele ajungând ,, destrăbălate “ și adesea 

organizand petreceri în căminul în care locuiau. Directoarea era învinuită că nu lua nici o măsură 

pentru a preveni și îndrepta situația. Părintele Scriban afirma că „elevele coanei Alistar beau la 

fel ca și directoarea lor ”. Fără a prezenta argumente în acest sens, preotul Scriban lansa afirmații 

nefondate cu referire la persoana și activitatea Elenei Alistar.Preotul-profesor nu discredita  doar 

elevele Școlii Eparhiale în privința comportamentului, ci și personalitatea Elenei Alistar. 

Afirmând  în repetate rânduri  că are ,,scrisoare de la profesorul  Gabor din București“  care ar fi  

văzut-o la congresul profesorilor ,,de la Turnu- Severin când golea păharele și îneca lumea în 

fum de tutun”4.  

Divergențele dintre părintele Scriban și Elena Alistar, cu prezentarea învinuirilor unei 

părți și aducerea dovezilor inconsistenței afirmațiilor denigratoare, aduse de altă parte, au ținut 

paginile ziarelor o perioadă îndelungată de timp. 

Elena Alistar la acuzele aduse de părintele Scriban răspundea cu calm și cu vorbe 

calculate și cenzurate. Nu ataca persoana profesorului și nici activitatea sa. În repetate rânduri a 

încercat să evidențieze acțiunile marcante  din cadrul Școlii Eparhiale și reușitele elevelor la 

diferite concursuri  de care se mândrea întregul colectiv al școlii. În răspunsurile pe care i le 

dădea Elena Alistar, profesorului Scriban, lăuda elevele sale, menționând că elevele au ,, frică și 

credință în Dumnezeu”, iar buna lor educație și cinstea sufletească și trupească nu le permite să 

facă acțiuni ,,împotriva voinței Domnul și a Școlii Eparhiale”, acțiuni care ar denigra întreaga 

imagine a acestei instituții de învățământ. 

În semn de apărare a directoarei Școlii Eparhiale o fostă elevă a instituției, a scris un 

întreg eseu despre educația care se făcea în instituția de învățământ sub conducerea Elenei 

Alistar și despre limba ce o vorbeau elevele și profesorii în cadrul orelor. Astfel eleva afirma : 

,,D. Directoarea Alistar este o lucrătoare neobosită în această școală, ea se bucură de o 

dragoste mare precum la eleve și profesorii școalei, asemenea și la clerul eparhiei; La rândul 

său și corpul didactic își face datoria sa cu tot devotamentul și ca dovadă avem rezultatul 

bacalaureatul din ultimii anii, care a fost superios multor școli. 

Limba rusă în aceasta școală cu desăvârșire este intezisă, direcțiunea școalei a luat 

                                                           
1Figuri contemporane din Basarabia. Editura ARPID, Chișinău, 1939, p. 4 
2Ibidem, p. 4 
3Scriban Arhimandrit, La trântă cu coana Alistar . În: Cultura Poporului, București, 22 iunie 1930, nr.326, p.4 
4Scriban Arhimandrit, Glasul Coanei Alistar.În: Cultura poporului, București, 25 mai 1930, nr. 330, p.4 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

126 

 

diferite măsuri pentru ca să nu se mai audă graiul rusesc în școală dar trebuie să cunoască Păr. 

Arhimandrit un lucru, că dacă se poate înlătura graiul rusesc timpul va înlătura acest dialect, și 

numai generația viitoare va veni în viață cu o limbă curat românească, fără accent rusesc. 

Relativ la morala elevilor acestei școli putem spune că și aci lucrurile stau bine și cu 

mult mai bine de cât în alte școli. Elevele au o purtare frumoasă și exemplară și dacă poate 

printre ele s-a strecurat purtări urâte, apoi cazurile excepționale nu dau dreptul, ca păr. 

Profesor se generalizeze lucrurile și să insulte întreaga intituție. 

Noi, basarabenii, astfel suntem educați, că păstrăm pentru toată viața respevtul cel mai 

adânc și dragostea cea mai neprecupețită școalei, care n-ea luminat mintea și ne-a cultivat 

sufletul.  

Și când astfel de oameni cinstiți, și cțnd o instituție atât de frumoasă cum este școală 

Eparhială se ponegresc de un profesor - universitar noi protestăm cu toată tăria contra 

lucrurilor cele afirmă Păr. Archim. Scriban. 

Ofensiva păr. Scriban în coloanele acestui ziar a adus o durere mare tuturor elevilor, 

care au urmat cursurile în școala aceasta. Ca de la profesor și părinte noi am așteptat cuvinte 

pline de dragoste evanghelică și spirit creștinesc, iar nu bârfeli și ponegreli la adresa 

basarabenilor și a instituțiilor lor. 

Oare Părintele Arhimandrit Scriban cu așa măsuri și articole crede, că se poate sădi 

cultura națională în Basarabia?“1. Scrisoarea este semnată de Xenia Harea – Jemănean, fostă 

elevă a Școlii Eparhiale dinChișinău.          

Elena Alistar a fost o fire patriotică. Acest fapt se remarca și în conversațiile dintre Elena 

Alistar și părintele Scriban, devenite publice datorită presei, în care Elena Alistar afirma :,,mă 

laud cu dragostea de limba și literatura românească”. Acesta era un veritabil semn al 

patriotismului și devotamentului ei față de țară și neam. Din aceste sentimente profunde față de 

neam, limbă și patrie, eminenta luptătoare basarabeană, a votat Unirea Basarabiei cu România . 

Se cuvine de subliniat că Elena Alistar, a activat și în diverse societăți și asociații 

culturale care au funcționat în Basarabia interbelică. Este cunoscută implicarea dedicată a Elenei 

Alistar în activitatea Asociației ASTRA basarabeană. La adunarea generală de constituire a 

asociației, din 23 octombrie 1927, Elena Alistar, a fost aleasă membru în Comitetul de conducere 

al ASTREI basarabene2. În conformitate cu programul manifestațiilor duminicale, organizate și 

desfășurate, sub auspiciile asociației culturale Astra, în scopul ridicării culturii provinciei, Elena 

Alistar, împreună cu elevele Școlii Eparhiale, a organizatde nenumărate ori, diverse activități de 

popularizare a științei și activități artistice. Spre exemplu, la 05 februarie 1928, Elena Alistar a 

prezentat conferința cu tema: „Igiena socială” iar elevele Școlii Eparhiale au completat 

activitatea cu partea artistică3. 

Concomitent, Elena Alistar, a publicat studii și articole despre mișcarea națională din 

Basarabia, a promovat în continuare cultura și spiritul românesc printre basarabeni.  

După ocuparea și reocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică ( 1940 și 1944 ), 

Elena Alistar, locuiește în Iași o scurtă perioadă, apoi se stabilește la Pucioasa, județul 

Dâmbovița, unde și s-a stins din viață în anul 1955. Este înhumată la cimitirul Bellu din 

București, în parcela Eroilor Patriei. 

În memoriile sale Elena Alistar a descris, în principal, năzuințele Basarabiei de a se 

desprinde de ocupantul sovietic, destăinuirile sale fiind o cronică fidelă a unei epoci din istoria 

zbuciumată a Basarabiei. Aminitirea sa a rămas mereu vie în sufletele zecilor de promoții de 

eleve de la Școala Eparhială. 

Moștenirea culturală a Elenei Alistar însumează câteva lucrări.Scrierile lăsate înfățișează, 

                                                           
1Scriban Arhimandrit, Alt glas pentru coana Alistar.În: Cultura poporului, București,08 iunie 1930,  nr. 328, p. 4  
2 Adunarea generală de constituire  a „Astrei” basarabene. În: Cuvânt Moldovenesc, nr.43 (45), 30 octombrie 1927 
3 Manifestări culturale. În: Cuvânt Moldovenesc, nr.07, 12 februarie 1928 
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în modul cel mai veridic, una din cele mai impresionante etape din istoria Basarabiei. Acestea 

sunt următoarele: „Mișcarea națională în Basarabia” (1930) ,,Amintiri din anul 1917-1918,”, 

„Fizionomia socială și politică a Sfatului Țării”, ,, Memorii”. 

Pentru activitatea desfășurată pe tărâm național a primit distincțiile Ordinul ,,Ferdinand 

I”, Meritul Sanitar clasa a II-a pentru combaterea holerei ( 1913),decorațiunea ,,Bărbăție și 

credință” (1913) și  mențiunea  ,, Răsplata Muncii”1 clasa I-a și alte decorații și medalii. 

Viața sa de fruntaș al mișcării naționale din Basarabia merită să fie cercetată până în cele 

mai mici detalii și popularizată ca model de curaj și perseverență pentru noi, cei de astăzi, în 

toateacțiunile ce le întreprindem zi de zi. 
 

 
 

NIVELUL DE SOCIALIZARE DIN PERSPECTIVA TIPULUI TEMPERAMENTAL LA 

PREȘCOLARI  
 

THE SOCIALIZATION LEVEL AND TEMPERAMENTAL TYPE OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Maxim ILICCIEV, lector univ., 

Departamentul Istorie și Teoria Educației 

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul  

  

Rezumat. Actualitatea și importanța problemei abordate, este argumentată de contextul 

actual de reformare a învăţământului, în special, de principiul centrării pe personalitatea celui 

educat, de racordare a conţinuturilor şi metodologiilor educaţionale la specificul tipului de 

cunoaştere din care fac parte şi stabilirea în această bază a unor soluţii pedagogice compatibile 

atât cu specificul materiilor predate cât şi cel al particularităţilor de temperament a copiilor. 

Un punct de pornire pentru a înțelege un om, copil sau adult, este înțelegerea 

temperamentelor, pentru că deși fiecare om ne întâmpină cu personalitatea sa unică, în esență, 

se pot distinge patru temperamente de bază. Dar, cum caracterul este format din tendinţele 

conştiente ale omului, care gândeşte, cântăreşte, care doreşte să se remarce în bine sau în rău, 

el îşi poate crea un comportament, un mod de manifestare care uneori vine în contradicţie cu 

temperamentul său. 

Cuvinte cheie: pedagog, educație, socializare, temperament, personalitate. 

 

Abstract. The actuality and importance of the problem addressed is argued by the current 

context of reforming education, in particular by focusing on the personality of the educated 

person, linking educational content and methodologies to the specifics of the type of knowledge 

they belong to, and establishing on this basis pedagogical solutions that are compatible with 

both the specifics of the subjects taught and the particularities of the temperament of the 

children. 

A starting point for understanding a man, child, or adult is the understanding of 

temperaments, because although every man meets with his unique personality, in essence, four 

basic temperaments can be distinguished. But as the character is formed by the conscious 

tendencies of man, who thinks, weighs, wishes to be remembered for good or evil, he can create 

behavior, a manifestation that sometimes contradicts his temper. 

Key words: teacher, education, socialization, temperament, personality. 

 

În contextul actualei reformări a educației se diversifică și se îmbogățesc rolurile 

                                                           
1Holban Șt. Eugen, Figuri Basarabene. Editura Căpriana, Paris, 1990, p.4 
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pedagogului, pentru că lui îi revine obligaţia să cunoască bine copiii și grupul, să coreleze 

programul activităților cu particularitățile acestora, să analizeze și să folosească resursele pe care 

le are; să planifice corelarea dintre activitățile individualizate și de grup, ținând cont de nevoile 

copiilor; să stabilească obiectivele de dezvoltare ale grupului și ale fiecărui copil în parte; să 

amenajeze un spațiu educativ stimulativ; să promoveze un parteneriat de decizie și acțiuni atât cu 

copiii, cât și cu echipa, părinții. 

Pornind de la aceste demersuri și din necesitatea profundă de a schimba/remodela 

procesul educațional, în special, la vârsta mică, echipa sectorului Educație Timpurie din cadrul 

IȘE, sub conducerea regretatei Stela Cemortan, profesor universitar, doctor habilitat, care a fost 

concepătorul acestui proiect și care l-a coordonat timp de 3 ani, a dat start unei cercetări a 

posibilităților de a face această schimbare, prin elaborarea cadrului metodologic privind 

socializarea copiilor preşcolari. 

Activitatea investigațională s-a axat pe 3 direcții: elaborarea Concepției socializării 

copiilor de vârstă timpurie, determinarea metodologiei de evaluare a particularităților 

psihopedagogice ale procesului de socializare la vârsta mică și elaborarea cu validarea 

experimentală ulterioară a diverselor modele de socializare care ar forma împreună metodologia 

complexă a socializării copiilor de vârstă timpurie.  

Pentru început a fost elaborată Concepția socializării copiilor de vârstă timpurie (autor S. 

Cemortan), care se integrează în concepţia unitară a restructurării sistemului educaţional. 

Procesul socializării copilului este abordat ca fiind unul multidimensional, contradictoriu şi 

interdependent, care începe în familie încă la vârsta fragedă (socializarea primară) și continuă în 

grădiniţă, şcoală şi în alte instituţii sociale (socializarea secundară).  

În acest sens au fost trasate obiectivele generale ale instituției preșcolare în vederea 

socializării copiilor, cu determinarea activităților în cadrul cărora acestea vor fi realizate: 

• dezvoltarea atitudinilor de relaţionare şi interacţiune; 

•  familiarizarea cu unele norme de conduită (familie, grădiniţă, societate); 

• conştientizarea necesităţii de a respecta regulile igienico-sanitare; 

• formarea cunoştinţelor iniţiale despre ţară, neam, cultură, tradiţii şi dezvoltarea 

abilităţilor elementare de patriotism1. 

Concepția reflectă și condiţiile realizării eficiente a socializării copilului, care vizează: 

stabilirea unui parteneriat constructiv între cadrele didactice, familie şi comunitate. 

O altă dimensiune a cercetării procesului de socializare la vârsta timpurie vizează 

evaluarea psihopedagogică a dezvoltării lui. În cadrul proiectului au fost determinate mai multe 

aspecte ale metodologiei de evaluare a socializării preșcolarilor (Jana Racu, profesor universitar, 

doctor habilitat; Oxana Paladi, doctor în psihologie, conferențiar universitar).  

Pentru fiecare component a socializării au fost adaptate, elaborate instrumente de 

evaluare: grile de observare, chestionare, teste de determinare a anumitor particularități 

psihologice de dezvoltare socială a copilului de vârstă preșcolară2. 

A treia direcție în realizarea investigației vizează elaborarea și implementarea câtorva 

modele de socializare pentru diverse segmente ale copilăriei mici, elaborate în contextul 

modernizării procesului de educație timpurie și validate experimental, care și-au demonstrat 

eficiența, fiind aplicate în instituții preșcolare pilot din republică. 

Prezentarea lor succintă o vom începe cu modelul de socializare a copiilor de vârstă 

preșcolară în procesul activității literar-artistice, care relevă rolul literaturii artistice în formarea 

personalității preșcolarului și a comportamentelor lui: afectiv, social, cognitiv, verbal, motor3.  

                                                           
1 Cemortan  S. Ghid  metodologic  la cărţile „Copilărie - Păpădie” (vol. I şi vol. II). Chi- şinău: Stelpart, Tipografia 

Serebia, 2011. 
2 Paladi O. Abordări psihologice şi pedagogice ale procesului de socializare. În: Revista Univers Pedagogic. 2013, 

nr. 2, p. 33-41;  
3 Muntean A. Psihologia dezvoltării umane. Ed. a 2-a, rev. Iaşi: Polirom, 2006. 
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Modelul psihopedagogic propus prevede dezvoltarea socială şi literar-artistică treptată a 

copiilor, în dependenţă de vârstă, care se realizează în cadrul diferitor forme de muncă cu un 

caracter instructiv-educativ: jocuri, activităţi independente şi colective, serate distractive, 

matinee literare etc., pentru fiecare fiind elaborate conținuturile educaționale și fiind propuse 

strategiile didactice optime. 

Modelul de integrare a domeniilor de cunoaștere pentru copiii de vârstă preșcolară mare 

(6-7 ani) din perspectiva socializării lor promovează ideea desfășurării activităţilor integrate. 

Validarea experimentală a modelului psihopedagogic prezentat și-a demonstrat eficiența, 

rezultatele obținute demonstrând schimbări pozitive, mai cu seamă în domeniul dezvoltării 

personale a preșcolarului (cine sunt eu), a dezvoltării limbajului și comunicării, a relaționării lui 

cu familia și mediul social, ceea ce denotă impactul pozitiv al promovării modelului de realizare 

a activităților integrate în instituția preșcolară asupra dezvoltării sociale a copilului1. 

O componentă relevantă a socializării copiilor de vârstă mică o constituie și socializarea 

de gen, în cadrul căreia se formează identitatea de gen. 

Elaborarea modelului socializării de gen a pornit din necesitatea determinată de nevoile 

copiilor de vârstă preșcolară – toate aceste particularități fiind stabilite în cadrul unui studiu 

constatativ. 

În cadrul modelului propus sunt prezentate metode de evaluare inițială a copiilor pentru 

stabilirea nevoilor speciale (Nicolae Bucun, doctor habilitat, profesor universitar; Oxana Paladi), 

de proiectare individualizată a procesului educațional, condițiile de realizare a planului 

educațional individualizat la treapta preșcolară2. 

Studiile nominalizate au permis constatarea mai multor dificultăți la nivel de relație a 

familiei cu copilul având repercusiuni nefaste asupra dezvoltării și socializării lui. Astfel, puțini 

dintre părinții intervievați consideră importantă implicarea în educația copilului a ambilor 

părinți, lăsând această sarcină pe seama mamelor, iar în unele cazuri, și pe seama unor rude.  

Circa o treime dintre părinți sunt adepții stilului parental liberal, care presupune, pe lângă 

dragostea nemărginită pentru copil, şi lipsa anumitor restricții în raport cu el.  

Aceasta dezvoltă creativitatea, libertatea, dar nu-l ajută în asumarea responsabilităţii 

pentru realizarea diverselor activităţi. Doar 21% dintre părinți dezvoltă un stil parental democrat, 

bazat pe o relație de cooperare dintre părinți-copii, pe respectarea drepturilor copilului, fără a 

neglija stabilirea unor reguli. Părinții acordă prea puțin timp copiilor (doar 13% dintre cei 

intervievați recunosc că au activități comune frecvent), îi implică prea puțin în activitățile 

casnice, cele mai multe sarcini de acest gen fiind ordonarea jucăriilor, rechizitelor, hainelor.  

Din această cauză la polul opus avem un număr mic de copii de 5-6 ani cu un nivel înalt 

de socializare, care să fie comunicabili, prietenoşi, receptivi, să respecte cerinţele de 

comportament, să coopereze semenii. 

Temperamentul coleric are la bază tipul de sistem nervos puternic şi echilibrat, copilul 

fiind impulsiv, nestăpânit, vioi, foarte combativ, agresiv şi iritabil. Îşi pierde răbdarea în timpul 

desfăşurării unei activităţi care cere atenţie, migală, sunt pripiţi. Activitatea motrică se 

caracterizează prin lipsă de coordonare în mişcare, ritm inegal în muncă, nerăbdare de a duce o 

muncă la bun sfârşit.  

Manifestă reacţii motrice abundente şi când greşeşte, devine nervos. Reacţiile emotive 

sunt puternice, explozive, nestăpânite şi mult exteriorizate. Vorbirea este rapidă, inegală şi cu 

intonaţii oscilante, este foarte expresivă, cu accente vii şi cu colorit emoţional bogat. 

Cercetare realizată a condus la formularea câtorva concluzii importante, ce relevă 

                                                           
1 Dascal A., Cemortan S., Integrarea conţi- nuturilor educaţionale în scopul socializării copiilor de vârstă timpurie. 

În: Kreatikon – Creativitate – Formare – Performanţă. Ma- terialele Simpozionului Internaţional, 5-6 aprilie 2013. 

Iaşi: Editura PIM, 2013, p. 132- 137; 
2 Paladi O., Rusnac V. Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vâr- stă preşcolară şi şcolară mică. 

Chişinău: Si- rius, 2013; 
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dependența nivelului scăzut al socializării copiilor din cauza cunoaşterii insuficiente a 

specificului acestui fenomen de către părinţi. Studiul finalizează cu descrierea unor acțiuni 

psihopedagogice de remediere, în vederea atingerii socializării de succes a preșcolarilor, 

orientate spre implicarea a trei coordonate: 

- cadrele didactice (cercetarea conceptului de socializare şi a funcţiilor ei, elaborarea 

activităţilor integrate);  

- părinți (consolidarea relaţiei dintre cadrele didactice şi părinţi prin realizarea şedinţelor 

comune, care permite interacţionarea, de a discuta şi a cădea de acord asupra programului, 

progreselor copiilor; a consultațiilor individuale ce oferă posibilitatea informării despre unele 

nevoi ale copilului, analiza cauzelor care au generat anumite manifestări, cu aplicarea unor 

acțiuni educative; implicarea părinților în desfășurarea activităților integrate); 

- copiii (socializarea preșcolarilor prin joc, muncă și activitate integrată; utilizarea 

metodelor activ-participative). 

Elaborarea modelului parental de dezvoltare în scopul eficientizării procesului de 

socializare a copilului, începând cu vârsta fragedă, a aprofundat studiul particularităților 

procesului de socializare primară (Liliana Coman, doctorandă, cercetător științific stagiar). 

La baza acestui model au fost puse mai multe obiective, precum sporire nivelului de 

responsabilitate parentală, schimbarea atitudinii adultului față de dezvoltarea și socializarea 

copilului mic, eficientizarea procesului de comunicare dintre aceștia, pornind de la faptul că toţi 

copiii de vârstă fragedă sunt abia la început de dezvoltare socială și este evidentă necesitatea 

sprijinirii lor în acest proces.  

Drept urmare, a fost elaborat și implementat un program constituit din 10 ședințe cu 

implicarea părinților, sprijiniţi în a învăţa să ofere un mediu adecvat de dezvoltare şi socializare 

pentru copiii lor1. 

În cercetarea de faţă, vom analiza şi vom încerca să demonstrăm, că tipul temperamental 

influențează nivelului de socializare la preşcolari și invers în baza unor metode standardizate:  

- Testul de identificare a temperamentului (BELOV).  

- Pentru a cerceta nivelul de socializare al copiilor preşcolari am aplicat fişa individuală: 

elaborată pentru stabilirea nivelului de socializare în cadrul activităţilor integrate2. 

Din informațiile prezentate anterior am putut presupune că la nivel teoretic între tipurile 

temperamentale şi nivelul de socializare există o legătură.  

În dependență de tipul de temperament, pe care îl are persoana, putem presupune câte şi 

ce fel de relații va deţine aceasta, cu colegii săi de grupă.  

Cu alte cuvinte, putem constata că dacă persoana are tip de temperament extravert, atunci 

aceasta va avea mai multe relații interpersonale în grup, decât cei ce posedă un tip de 

personalitate intravert. 

Pentru cercetarea şi verificarea ipotezei am efectuat un experiment psio-pedagogic de 

constatare, în baza metodelor de cercetare caracteristice temei investigate, fiind cercetați copii 

preşcolari.  

La finele cercetării realizate, am recurs la analiza cantitativă și calitativă a datelor.  

Analiza preliminară a datelor a fost efectuată în etapa prelucrării rezultatelor obţinute în 

urma aplicării metodelor metrice.  

Acestea au fost corectate după o scală fixă, la fiecare metodă metrică, făcându-se un total 

pe care l-am prelucrat în continuare. Punctajul obţinut la chestionare l-am inclus într-un tabel.  

În urma administrării testului de identificare a temperamentului (Belov) care are ca scop 

                                                           
1 Vârtosu L., Pânzari A. [et al], Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani: 

Standarde profesio- nale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie / ME al R. Moldova;. 

Chişinău: Sirius, 2013. 
2 Paladi O. Abordări psihologice şi pedagogice ale procesului de socializare. În: Revista Univers Pedagogic. 2013, 

nr. 2, p. 33-41; 
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determinarea aserţiunilor relative, la cele patru temperamente, am obţinut următoarele rezultate: 

25%

20%50%

5%

T. Coleric T. Sangvinic T. Flegmatic T. Melancolic
 

 

Fig.1. Raportul general al tipurilor temperamentale demonstrate de subiecţii cercetării 
 

În urma aplicării testului de identificare a temperamentului (Belov) la toate grupe cercetate 

putem constata următoarele: 24% din subiecții posedă temperamentul coleric de personalitate.  

La fel, 20% din respondenți dețin tipul sangvinic de personalitate. Totodată, tipul 

flegmatic este caracteristic 43% din eșantionul și nu în ultimul rând 13% din respondenți au 

demonstrat tipul melancolic de personalitate. 

În urma aplicării testului de identificare a temperamentului (Belov) și analizei cantitative 

a datelor obținute și prezentate în Fig.1., am constatat că în grupa medie 5 copii, în grupa mare 4 

copii şi în grupa pregătitoare 15 copii au tipul temperamental coleric. 

În grupele cercetate tipul de temperament sangvinic, care are la bază tipul de sistem 

nervos puternic, echilibrat, a fost întâlnit în grupa medie la 4 copii, în grupa mare la 4 copii şi în 

grupa pregătitoare la 5 copii. Tipul temperamental flegmatic a fost întâlnit în grupa medie la 11 

copii, în grupa mare la 4 copii şi în grupa pregătitoare la 12 copii. Unui flegmatic i se potrivesc 

activităţi cu caracter stereotip. În grupa medie s-a depistat 2 copii, în mare 5 copii şi în 

pregătitoare 1 copil cu tipul temperamental melancolic.  

Temperamentul melancolic are la bază tipul de sistem nervos slab; aceşti copii obosesc 

repede, au o rezistenţă scăzută la eforturi fizice, nu manifestă o bună dispoziţie în situaţii noi, 

neobişnuite, manifestă nesiguranţă (ceea ce Pavlov a numit reflexul prudenţei naturale).  

Reacţiile motorii sunt limitate, nu fac mişcări de prisos, preșcolarul stă liniştit, nu deranjează 

grupa, are mişcări nesigure lipsite de vioiciune. Întâmpină dificultăţi în deprinderile motric.  

Reacţiile emotive sunt, de asemenea, lipsite de expresivitate, persoana este închisă în sine 

– introvertită.  

În urma aplicării testului dat am constatat că există și tipuri mixte de temperament. De 

cele mai dese ori am întâlnit ca copil să fie caracteristice două tipuri temperamentale.  

Dacă să facem raport între suma totală a rezultatelor la fiecare tip temperamental, putem 

afirma că acest tip mixt a obținut cei mai mulți copii din toate grupe 11 persoane. În fiecare 

grupa fiind minim un reprezentant, maxim 4 reprezentanți. Mai există și elevi la care putem 

întâlni trei tipuri de temperament mixte. Aici putem presupune că personalitatea lui nu este bine 

formată, sau este foarte complexă și copilul posedă mai multe caracteristici a mai multor tipuri 

de temperament, care sunt exteriorizate în dependența de factor exterior și condiții în care se află.  

Pentru a evidenția unele legități posibile, în privința fenomenului cercetat de noi, am evitat 

tipurile mixte pentru a nu obține date eronate și contradictorii. Pentru realizarea studiului propus a 

fost necesar să determinăm și nivelul de socializare a copiilor cercetați. Pentru a cerceta nivelul de 

socializare al copiilor preşcolari am aplicat fişa individuală: Fişa individuală a fost elaborată pentru 

fiecare copil în scopul determinării nivelului de socializare în cadrul activităţilor integrate.  
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În urma administrării fişei individuale pentru preşcolari din grupe cercetate, am obţinut 

următoarele rezultate: La domeniul Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi societate 

92% dintre copii posedă un nivel înalt, 8% din copiii intervievaţi au un nivel mediu. Nivel scăzut 

la acest domeniu nu s-a depistat.  

Concluzionăm că ariile curriculare ale acestui domeniu de cunoaştere sunt cunoscute de 

către copii la un nivel satisfăcător: ei ştiu a descrie membrii familiei, posedă abilităţi de 

comunicare în familie, la grădiniţă în cadrul jocurilor etc. La domeniul Dezvoltarea limbajului şi 

a comunicării s-au înregistrat 57% dintre copii cu un nivel înalt, 40% au acumulat un nivel 

mediu, şi 3% au acumulat nivel scăzut. La fel observăm că copiii ştiu să se prezinte, să 

povestească, să clarifice, să descrie, să adreseze şi să răspundă la întrebări, dar şi să identifice 

cuvântul, silaba, sunetul, locul sunetului în cuvânt, relaţia „sunet-literă”, scriu unele pregrafisme 

(elemente ale literelor de tipar, de mână). 

La domeniul Ştiinţe 70% au nivel înalt, 27% au nivel mediu şi 3% au nivel scăzut. Mare 

punctaj a fost acumulat în cadrul domeniului Educaţie fizică şi pentru sănătate. Copiii adoră 

activităţile ce contribuie la dezvoltarea fizică, motrică a organismului, din care cauză 89% au 

înscris un scor înalt, 11% dintre ei au înscris un scor mediu aici, demonstrând activism, 

dinamism, energie.  

La domeniul Arte cu cele 3 arii curriculare incluse, educaţia literar-artistică, prin muzică 

şi artistico-plastică, au fost înregistrate diverse valori: 82% au nivel înalt, 16% au nivel mediu şi 

2% au acumulat nivel scăzut. Constatăm că cele mai înalte rezultate au fost stabilite la domeniul 

Dezvoltarea personală, educaţia pentru familie şi societate, urmat de domeniul Educaţie fizică şi 

pentru sănătate. Cel mai scăzut nivel este înregistrat în domeniul dezvoltarea limbajului şi a 

comunicării. 
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100% 92%

57%
70%

89%
82%

8%

40%

27%

11% 16%0% 3% 3%
0% 2%

Nivel înalt
Nivel mediu

 
Fig. 2. Datele obținute în urma administrării fişei individuale al dezvoltării copiilor din 

toate grupele de preșcolari 
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Pentru a cerceta, modul în care corelează, tipurile temperamentale cu nivelul de 

socialzare am utilizat ca metodă statistică, coeficientul de corelaţie Bravais-Pearson. 

Rezultatele obţinute în urma aplicării formulei coeficientului de corelaţie Bravais-Pearson, 

vizând variabilele, din perspectiva celor două dimensiuni (temperament, socializare):  

 

Tab. 1. Datele obținute în urma administrării coeficientului de corelaţie Bravais-Pearson 

vizând variabilele cercetării 

Variabile Temperament 

Socializare r= 0.67 (semnificativă); pentru p=0.6 

 

În urma determinării corelaţiei dintre temperament, am determinat că între temperament 

și socializare există corelație semnificativă. Reieşind din acest rezultat constatăm că între tipurile 

temperamentale şi nivelul de socializare există corelație. 

Analizând rezultatul obţinut constatăm că temperamentul influențează direct asupra 

nivelului de socializare a persoanei. Rezultă că tipurile temperamentale cercetate, influențează 

asupra nivelului de socializare, confirmând ipoteza de cercetare.  

Pentru a determina dacă diferenţele dintre mediile variabilelor cercetării sunt 

semnificative am utilizat ca metodă statistică, Testul ”t” Student.  

 

Tab. 2. Rezultatele obţinute, la Testul ”t” Student vizând variabilele, nivelul de socializare 

şi temperamentul, la preșcolari 

Variabilele Testul ”t” Student Prag de semnificaţie Rezultatul 

 

Nivelul de 

socializare 

 

t = 15,057 

 

p = 1,56 

Diferență 

semnificativă 

(există diferenţă) 

 

Temperament 

 

t = 19,909 

 

p = 2,71 

Diferență 

semnificativă 

(există diferenţă) 

 

Efectuând o analiză comparativă a rezultatelor la nivel de mediile înregistrate la fiecare 

dintre variabilele cercetării din perspectiva subiecților implicați în cercetare am constatat 

următoarele: la nivelul socializării grupul de subiecţi au fost determinate diferenţe semnificative, 

fapt ce poate fi explicat de concluzia constativă conform căreia nivelul de socializare a copiilor 

de vârstă preșcolară este diferit, necătând la faptul implicării acestora în activitățile dezvoltative 

la care îi supun educatorii. Cu toate acestea s-au mai observat diferenţe la nivel de cea de a doua 

variabilă, temperament. 

Dacă ar fi să analiză rezultatele obţinute la Testul ”t” Student şi anume diferenţele 

obţinute dintre mediile variabilelor cercetării din perspectiva subiecților investigați, atunci datele 

obţinute scot în evidenţă următoarele aspecte: 

Pentru realizarea cu succes a procesului de socializare un rol important îl are dezvoltarea 

senzorială, intelectuală, emoţională şi motrice care se realizează prin relaţia afectivă 

fundamentală „adult-copil”. 

Odată cu frecventarea grădiniţei apar noi influenţe (complexe şi bine organizate), care, la 

rândul lor, creează condiţii optime pentru noi achiziţii şi progrese în sferele: cognitivă, afectivă şi 

psihomotorie. Anume în această perioadă se conturează „imaginea de sine” (egocentriste) adică 

se pune baza dezvoltării „elementelor conştiinţei sociale” care sunt reglate de cerinţele 

educatorilor. 

În cazul rezultatelor obținute de respondenții noștri putem scoate în evidență un nivel 
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înalt al dezvoltării psihomotorii și totodată mediu al dezvoltării cognitive și afedctive. Aceasta 

poate fi explicat prin faptul că dezvoltarea cognitivă și controlul afectiv necesită mai mult timp și 

efort personal pentru o dezvoltare de succes, ceea ce nu poate fi asigurat de educator și/sau de 

sistemul neducațional actual. 

Acesta cercetare a abordat problematica interinfluenței dintre tipul de temperament și 

nivelul de socializare la preşcolari. 

Rezultatele studiului au confirmat ipoteza. Cu toate că, cele patru tipuri de temperament 

există în fiecare copil, după cum a demonstrat Hipocrate. Temperamentul se conturează încet, 

între 3 și 7 ani în funcţie de diferiţi factori, prezenţi sau absenţi în mediul copilului precum: 

• stimulări exterioare precum părinţii şi educaţia pe care aceştia o imprimă asupra 

copilului, mediul de viaţă în care creşte şi se dezvoltă copilul, grupurile sociale din care face 

parte, cartierul în care trăiește; 

• încurajarea de a simţi emoţiile şi a le exprima; 

• aprecierea acordată de către adulţii cu care întră în contact, 

• aprecierea gândirii personale, reflecţiei şi acţiunii; 

• tipul de interacţiune, pozitivă sau negativă, între copiii şi părinții lor; 

• încurajarea de a se afirma; 

• dependenţa afectivă; 

• munca părinților sau lipsa activităţii acestora menită să producă un venit constant în 

familie (mutări frecvente). 

Predispoziţiile personale sunt prezente la copil încă de la naștere, dar diferă de la copil la 

copil. Temperamentul se modelează şi copilul învaţă să se cunoască pe sine în funcţie de 

circumstanţele vieţii şi de educaţia primită. Adultul va acţiona asupra temperamentului său 

dominant, diminuându-l sau intensificându-l, conştient sau nu. În momentul în care, copilul 

decide că este în interesul sau să-şi diminueze impactul temperamentului propriu dominant, 

celelalte trei îşi fac apariţia. Depinde de adult cum doreşte să gestioneze noua provocare a 

temperamentelor puţin utilizate la potenţialul lor maxim. Cu o îndrumare adecvată va putea 

atinge o poziţie de echilibru între cele patru temperamente, astfel încât să-şi poată folosi punctele 

forte ale unui tip de temperament pentru a se putea adapta la o situaţie care cere o anumită forţă. 

Pentru adultul echilibrat, fiecare eşec este o oportunitate de învățare, de revizuire a calităţilor şi 

limitelor caracteristice fiecărui temperament în parte, sau chiar descoperirea temperamentului 

care pare absent/neglijat şi utilizarea sa. 

Ca recomandări pentru cadrele didactice am propune: 

• un stil democratic de educație se dovedește cel mai eficient: educația seamănă mai mult 

cu o prietenie, prin care se exercită un control discret dar consecvent; 

• atenție focalizată prin recompense la merit, apreciere sinceră, critică pozitivă (fără atac 

la persoană); 

• ascultare activă;  

• stabilirea de reguli noi prin colaborare cu copilul, nu prin impunere forțată;  

• să nu se ofere protecție excesivă la încercările vieții, ci mai degrabă suport; 

• când preşcolarul este necomunicativ să nu fie bombardat cu întrebări; 

• ajută mult inițierea unor activități comune care va duce treptat la dezamorsarea 

tensiunii; 

• profesorul să fie apt mereu pentru a discuta cu preşcolarul; 

• adulții, indiferent de situație, trebuie să își păstreze calmul și echilibrul (mulți 

adolescenți enervează intenționat ca să se descarce de tensiuni acumulate, furie, tristețe, 

frustrare) – un adult instabil emoțional este un exemplu negativ pentru preşcolar; cea mai 

sănătoasă cale de descărcare emoțională este comunicarea și activitatea; 

• dacă gândim pozitiv, comunicăm pozitiv: orice conflict se poate rezolva;  

• adulții să vină permanent în întâmpinarea nevoilor preşcolarului: să-l recunoască mai 
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mult decât ca pe un copil, să-i acorde încredere, să-l laude, să-i ofere alternative. 

Ca recomandări pentru părinţi am propune: 

1. Să nu credeți niciodată că copilul trebuie să devină ca noi sau numai așa cum ne dorim 

noi. Ajutați-l să se regăsească pe sine și nu-i regăsiți pe ceilalți în el. 

2. Să nu cereți de la copil o răsplată pentru tot ce faci de dragul lui. I-ați dăruit viața. Cum 

ar putea să vă răsplătească asta? El va dărui viață altui omuleț, apoi se va bucura de nepoți. 

Aceasta e legea ireversibilă a recunoștinței. 

3. Să nu demonstrați copilului supărările noastre, pentru că la bătrânețe veți strânge 

roadele. Ce semeni, aceea culegi. 

4. Să nu lăsați copilul să se descurce singur, atunci când întâmpină probleme. Când ne-am 

ciocnit, la rândul nostru, de primele dificultăți, nu am avut nici noi experiență. Oferiți direcția pe 

care nu o vede. Va crede că s-a descurcat singur! 

5. Să nu înjosiți copilul. Nici măcar atunci când nu există nimeni, în afară de voi doi. 

6. Să nu uitați că cele mai importante întâlniri din viața oamenilor sunt întâlnirile cu copiii. 

Atrageți mai multă atenție. 

7. Să nu victimizați dacă nu putem întreprinde ceva anume pentru copilul nostru. Chiar 

dacă n-ați făcut tot posibilul pentru el, ați făcut destul.  

8. Copilul nu este un tiran care v-a monopolizat viața, sângele și trupul. Este vasul prețios 

pe care viața v-a dăruit pentru a păstra și dezvolta în el focul creației. Copilul este iubirea fără 

restricții a mamei și a tatălui. Părinții nu cresc copilul „lor”, ci un suflet, care le este dat spre 

păstrare. 
 

 
 

STILUL  DE COMUNICARE - FACTOR  AL AGRESIVITĂȚII  ADOLESCENȚILOR 

INSTITUȚIONALIZAȚI 
 

FACTOR COMMUNICATION STYLE - THE AGGRESSIVENESS OF 

INSTITUTIONALIZED TEENAGERS 
 

Silvia VRABIE, lector univ.,  

Departamentul Istorie și Teoria Educației 

Elena SOCINSCHII, studentă,  

Specialitatea Psihopedagogie şi Pedagogie Socială 

Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul 
 

Rezumat. Limbajul adolescentului instituționalizat capătă caracteristicile unui sistem 

hipercomplex de autoreglare şi autoperfecţionare a vieţii psihice de ansamblu, constatându-se 

că apartenenţa la o anumită clasă socială îşi pune amprenta, în mai mare măsură, asupra 

limbajului, începând cu vârsta de 15 ani. Adolescentul îşi formează, prin exersare, numeroşi 

algoritmi verbali utili în luările de cuvânt în faţa anumitor colective, în redarea unor situaţii etc. 

Cuvinte-cheie: stil de comunicare, adolescență, agresivitate, personalitate, bariere de 

comunicare. 

 

Summary. The institutionalized teenager's language acquires the characteristics of a 

hypercomplex system of self-regulation and self-refinement of the overall psychic life, and it is 

found that membership in a particular social class is more pronounced on language that starts at 

the age of 15. The teenager forms, through exercises, many verbal algorithms that are useful in 

making speeches in front of some collectives, playing back some situations, etc. 

Keywords: communication style, teenage, aggressiveness, personality, communication 

barriers. 
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Potrivit unei celebre formulări „stilul este omul însuşi”, este evident că fiecărui om îi este 

caracteristic un anumit mod de exprimare, un anumit stil, care poartă pecetea propriei 

personalităţi, a culturii, a temperamentului   şi   a   mediului   social   în   care   acesta   trăieşte. 

Deci, stilul comunicării presupune o predispunere, pregătire a individului spre o comunicare 

determinată de o anumită situaţie. Adolescentului instituționalizat îi este mai greu să își formeze 

acest stil de comunicare propriu, pentru că circumstanțele în care el crește, nu îi oferă libertatea 

de exprimare și expunerea părerilor. Pentru el comunicarea este una din problemele cu care se 

confruntă atât în timp ce este instituționalizat, cât și după ce este integrat în societate. Lipsa unei 

familii face ca viaţa acestor adolescenți să decurgă într-o lume paralelă, care nu-i poate pregăti 

pentru viaţă şi pentru o interacţiune socială adecvată. Sistemul de protecție de tip rezidențial, 

care sunt axate pe servicii de îngrijire medicală și educațională, nu oferă și nu susțin stimularea 

comunicării, precum și dezvoltarea individuală a adolescentului instituționalizat. Așa cum au 

arătat numeroși autori, instituționalizarea are numeroase efecte negative și se resimt la toate 

nivelele personalității adolescentului instituționalizat, mai ales la ce ține de comunicare. Este 

evident faptul că viața din instituție nu îi oferă posibilitatea adolescentului instituționalizat să își 

formeze stilul propriu de comunicare, să fie clar, concis, să poată să își exprime liber și corect 

părerile, iar din cauza aceasta este foarte important să abordăm această temă, să vedem și să 

analizăm de unde provin majoritatea problemelor de comunicare la adolescenții instituționalizați 

și care sunt stilurile de comunicare adaptate de ei.  

Stilul de comunicare se referă la ansamblul particularităţilor de manifestare caracteristice 

unei persoane în procesul de comunicare. Acest lucru implică atât modalităţile de recepţionare 

sau decodificare a mesajului cât şi pe cele de prelucrare, interpretare a acestora. Aceste 

caracteristici sunt strâns legate de unicitatea şi individualitatea fiinţei umane, fiind expresia 

personalităţii. Dacă ar fi să dăm o definiţie am putea spune că stilul de comunicare reprezintă 

modalitatea prin care o persoană transmite, folosind elemente verbale, nonverbale şi para-

verbale, informaţii în cadrul interacţiunilor sociale. În acest fel ne vom putea da seama de cum 

este persoana respectivă şi cum tinde să relaţioneze cu cei care interacţionează [ 1, p.25 ]. 

Stilul de comunicare demonstrează modalităţile specifice de recepţionare, modalităţile 

personale de prelucrare şi modalităţi specifice de exprimare a răspunsului, particularităţile 

personale de feed-back. Toate acestea decurg din unicitatea şi individualitatea fiinţei umane, 

fiind expresia personalităţii umane. 

Stilul de comunicare este în primul rând un indicator al modului în care o persoană îşi 

structurează lumea relaţiilor sociale. În al doilea rând stilul de comunicare este un indicator al 

modului de prelucrare a informaţiilor şi de transformare a acestor informaţii în fapte de 

comportament, sociale, în judecăţi practice etc. Stilul de comunicare este fundamental determinat 

de trei elemente:  

 Atitudinile persoanei-ca modalităţi constante de raportare a acesteia la viaţa socială, la 

semeni şi la sine; 

 Modele de comunicare învăţate-asertiv, non-asertiv, agresiv, manipulator; 

 Temperamentul - ca tip de reactivitate a celulelor nervoase[3, p. 101]. 

Conştientizarea propriului stil de comunicare şi a stilului celorlalţi reprezintă un punct de 

plecare atunci când dorim să ne îmbunătăţim abilităţile de comunicare. Fiecare persoană are un 

mod unic de a comunica. Comunicarea eficientă şi eficace depinde în mare măsură de felul în 

care adolescenţii instituţionalizaţi comunică, adică stilul comunicării. Transmitem gândurile şi 

sentimentele noastre prin intermediul cuvintelor - verbal dar şi nonverbal prin intermediul 

limbajul corpului, prin tonul vocii, prin expresia facială, prin gesturi şi acţiuni. Este important să 

existe un acord între cele două forme de comunicare. Studiile arată că atunci când există o 

discrepanţă între mesajul verbal şi cel nonverbal avem tendinţa să-l credem pe cel de-al doilea. 

 Plecând de la cele două forme de comunicare întâlnim trei stiluri de comunicare în 

relaţiile interumane. Aceste stiluri sunt numite pasiv, agresiv si asertiv. 
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Stilul pasiv -  tendinţa de a se ascunde, de a fugi mai degrabă decât de a-i înfrunta pe alţii. 

Se poate manifesta astfel:printr-un exces de amabilitate şi conciliere;prin tendinţa de a amâna 

luarea unei decizii (adesea chiar prin imposibilitatea de a lua o decizie);teamă maladivă de a nu 

fi judecat de ceilalţi şi supărare resimţită în cazul unui eventual eşec. 

Pentru a evita aceste lucruri individul preferă să se supună hotărârii celorlalţi, însă această 

dorinţă nu exclude apariţia sentimentelor de ciudă, mânie etc. 

Stilul agresiv - tendinţa de a fi mereu în faţă, de a avea ultimul cuvânt, de a se impune cu 

orice preţ, indiferent dacă sunt lezate sau supărate alte persoane. Acest stil de comunicare se 

poate manifesta astfel: pentru a domina, persoana se foloseşte de orice mijloc (de exemplu, îi 

contrazice pe ceilalţi, îi umileşte, are atitudine sau comportament şocant, este răzbunător, îşi 

asumă riscuri excesive), această atitudine stimulează agresivitatea şi antipatia partenerilor şi are 

ca efect, pentru persoana în cauză, sentimentul de a nu fi iubită, respectată şi apreciată de ceilalţi 

– aceste lucruri sporesc agresivitatea. Practic vorbim despre un cerc vicios al agresivităţii. 

Stilul asertiv - reprezintă capacitatea de autoafirmare, de exprimare onestă, directă şi 

clară a opiniilor şi a drepturilor proprii, fără agresivitate şi fără a-i leza pe ceilalţi. Se manifestă 

astfel: subiectul are capacitatea de a-şi urmări propriile interese, fără a încălca nevoile 

celorlalţi;ştie să asculte şi este dispus să se facă înţeles; se bazează pe propriile forţe în atingerea 

obiectivelor; această atitudine permite atingerea scopurilor propuse fără a provoca resentimente 

din partea celorlalţi şi, de cele mai multe ori, persoana reuşeşte să câştige simpatia acestora[2 , p. 

105]. 

Este important să ştim că adolescenţii  folosesc toate cele patru stiluri de comunicare într-

o conversaţie şi doar când situaţia îi impune abordează doar un singur stil de comunicare.  

Stilurile de comunicare se formează în general în adolescenţă, atunci când adolescentul 

deja înţelege că el este o personalitate unică şi este important felul în care se exprimă, precum şi 

comunicarea cu semenii[ 9, p. 65]. 

La rândul ei, adolescenţa este o perioadă de dezvoltare mai lungă şi este, în general, 

definită ca perioada de la debutul pubertăţii până la  vârsta adultă. Adolescenţa este o perioadă de 

stări conflictuale sau crize[ 8, p. 89]. 

G. Stanley Hall fiind  prima persoană care a studiat adolescenţa în mod ştiinţific, o 

descrie ca fiind o perioadă de ,,furtuni şi stres” precum şi de mari transformări în plan fizic, 

mental şi emoţional. În mod curent, mulţi psihologi clinicieni şi teoreticieni psihanalitici 

continuă să descrie adolescenţa ca fiind o perioadă de agitaţie psihologică, deşi unele studii pe 

adolescenţi tipici sugerează că această agitaţie a adolescentului este exagerată [1, p. 77] . 

În viziunea autorilor Newitt şi Jenkis comportamentul nesocializat, agresiv, constând în 

sfidare, cruzime, iniţiere de bătăi, sentimente de nevinovăţie inadecvate stărilor. Acest sindrom 

apare la aceşti copii instituţionalizaţi a căror situaţie se datorează respingerii parentale, fie că este 

vorba de nelegitimitate, ori de respingere pe faţă sau ostilitate clară. Tot aici întâlnim sindromul 

comportamentului socializat delicvent, constând în furturi, activităţi ale bandei, vagabondaj, este 

asociat cu fenomenul neglijenţei şi delicvenţei în familie. Şi sindromul comportamentului supra 

– inhibat sau nevrotic legat de defecte ale suferinţei cronice a copilului, fie de reprimare suferită 

din partea familiei prin abandonare [6, p.79]. 

N. Sillamy  defineşte adolescenţa ca fiind o perioadă de viaţă care se situează între 

copilărie-pe care o continuă-şi vârsta adultă. Este ,,perioada ingrată“, marcată de transformări 

corporale şi psihice care încep către 12-13 ani şi se termină spre 18-20 de ani. Limitele ei sunt 

imprecise, deoarece apariţia şi durata adolescenţei variază după sex, după condiţiile geografice şi 

mediul social-economic. Pe plan psihologic, se deosebeşte prin maturarea instinctului sexual, 

prin întărirea preocupărilor profesionale şi sociale, prin creşterea dorinţei de libertate personală şi 

independenţă, de plenitudine a vieţii afective. Inteligenţa se diversifică, aptitudinile particulare se 

dezvoltă şi se individualizează, creşte puterea de abstractizare a gândirii. Adolescenţii au nevoie 

să găsească, în afara familiei, structuri educative care să le permită să se dezvolte. Tipul 
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fundamental de activitate pentru această perioadă rămâne învăţarea şi instruirea teoretică şi 

practică, inclusiv pregătirea pentru exercitarea unei activităţi profesionale. Viitorul devine o 

problemă care alimentează căutări de sine şi generează o mai activă dezvoltare a unor ocupaţii, 

curiozităţi şi investigaţii latente privind oamenii, conduitele, competenţele şi personalitatea lor 

[ 10, p.105].  

În urma definiţiilor date de numeroşi autori, în adolescenţă sunt foarte importante 

particularităţile psihosociale ale personalităţii adolescenţilor instituţionalizaţi, dat fiind faptul că 

în adolescenţă, întreaga perioadă este legată de schimbări de mare intensitate şi cu efecte vizibile 

în înfăţişare, comportamente şi relaţionare internă cu lumea exterioară, inclusiv prin creşterea 

capacităţii de integrare în specificul vieţii sociale, precum şi comunicarea cu mediul ambiant. Pe 

acest teren se constituie ,,sinele“, imaginea şi percepţia de sine – ca o componentă a ,,identităţii“ 

care, la rândul său, constituie nucleul personalităţii adolescentului instituţionalizat [4, p. 102].  

Dificultăţile educative în casa de copii poate produce sentimente de neputinţă, având 

limitată libertatea de a decide pentru sine însuşi, afectând dezvoltarea şi făcând ca adolescentul 

instituţionalizat să aibă rolul de obiect pasiv în societate [7, p. 68]. 

Consecinţele dezvoltării personalităţii adolescentului instituţionalizat în acest mediu duce 

la sărăcia repertoriului socioafectiv, stări afective preponderent negative cu manifestări stridente 

prin nesatisfacerea trebuinţelor, prin restricţiile vieţii în colectiv, având efecte în starea 

declanşării nervozităţii, marcate de crize de afect ca exces de furie, închidere în sine, socializarea 

nefavorabilă, auto-agresivitate, stil de comunicare neformat, toate acestea fiind cauzate de 

îngrijirea defectuoasă a ,,familiei substituite” şi a carenţei afective materne, formându-i o 

imagine de sine scăzută [2, p. 175-178]. 

Astfel profilul psihosocial al adolescentului instituţionalizat este următorul: 

 este introvertit; 

 este neadaptabil şi nesociabil; 

 este anxios; 

 nu este capabil de a realiza o sarcină importantă; 

 nu este iniţiator; 

 are un grad de responsabilitate scăzut; 

 posedă capacitatea de a domina pe cei mai slabi sau mai mici decât el; 

 nu este amuzant, distractiv; 

 este indiferent faţă de părerile celorlalţi; 

 este mai puţin obiectiv; 

 nu cooperează cu cei din jur; 

 are tendinţe de subapreciere; 

 este uşor influenţabil; 

 manifestă agresivitate verbală şi/sau fizică asupra celor din jur; 

 prezintă instabilitate emoţională şi afectivă; 

 neîncredere faţă de cei din jur; 

 are o stare de echilibru psihic scăzută; 

 manifestările sale comportamentale sunt inhibate; 

 nu dă dovadă de sugestii, opinii, idei noi [5, p. 79 ]. 

În cele mai întâlnite cazuri, adolescenţilor instituţionalizaţi le este teamă să lase garda din 

teama de a nu exprima inadecvare riscând respingerea. O altă problemă rezultă şi din faptul că 

stima de sine tinde să fie rezistentă la schimbare, odată ce a fost stabilită, deci nu va mai fi un 

proces simplu de dezvoltare a unei imagini de sine pozitive, la cei care o au deja negativă. Din 

lipsei de afectivitate apar şi tulburări de comportament social. Întregul comportament al 

adolescentului instituţionalizat exprimă apatie, tristeţe, neîncredere şi dezorientare. O trebuinţă 

socială fundamentală este nevoia de afiliere, exprimată prin preocuparea de a stabili şi menţine 

relaţii afective pozitive cu alte persoane, precum şi dorinţa de a fi plăcut şi acceptat [ 8, p.216]. 
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Influenţa negativă a lipsei de comunicare şi a dezvoltării psihosociale duc la apariţia un 

comportament deviant, adolescentul devine tot mai închis şi mai resemnat, apare mai agresiv şi 

chiar violent, făcându-l într-o persoană vulnerabilă şi singuratică. Astfel, apar bariere de 

comunicare între adolescenţii instituţionalizaţi şi domeniile de activitate din care el doreşte să 

facă parte. Ideea de ,,bariere în comunicare” include orice element de natură a obstrucţiona 

desfăşurarea adecvată a comunicării contribuind la diminuarea gradului de fidelitate, acurateţe şi 

eficienţă a transferului de mesaj. 

Comunicarea este ,,un proces deosebit de important şi complex, de care depinde structura 

reuşitelor, miracolelor sau dezastrelor umane”. Indiferent de modul de abordare (ca act, sistem, 

cod sau mijloc) comunicarea stă la baza organizării şi evoluţiei sociale, influenţând raporturile, 

pe orizontală şi pe verticală între oameni, fiind considerată drept cea mai importantă competenţă 

socială cu implicaţii în manifestarea şi dezvoltarea adolescentului instituţionalizat[ 11, p.64 ]. 

Considerată printre cele mai importante aptitudini, aptitudinea de comunicare cuprinde şi 

o componentă care ţine de capacitatea de a proteja comunicarea de influenţele negative. Unii 

autori din domeniul ştiinţelor comunicării grupează factorii care influenţează negativ 

comunicarea sub denumirea de ,,bariere de comunicare”(Samuel C. Certo, Niki Stanton), alţii 

sub denumirea de ,,zgomot”(Shanon-Weaver, Denis McQuail). Întrucât majoritatea autorilor au 

adoptat termenul de bariere de comunicare, vom utiliza şi noi această  accepţiune[ 1, p.86]. 

Barierele în comunicare se produc atunci când receptorul mesajului comunicat nu 

receptează sau interpretează greşit sensul pe care emiţător a vrut să i-l dea. 

Principalele bariere în calea comunicării adolescenţilor instituţionalizaţi sunt reprezentate 

de: diferenţele de percepţie, concluziile grăbite, stereotipurile, lipsa de cunoaştere, lipsa de 

interes, dificultăţile de exprimare, şi emoţiile. 

Concluziile grăbite intervin în situaţiile în care adolescenţii instituţionalizaţi văd ceea ce 

doresc să vadă şi aud ceea doresc să audă, evitând recunoaşterea şi acceptarea realităţii. Există 

diverse bariere în comunicarea adolescenţilor instituţionalizaţi cum ar fi: 

 Ameninţări: „Dacă nu eşti în stare să faci curat azi, nu mai ieşi nicăieri!”, „Fă curat, 

altfel”. Aceste ameninţări-pe care le folosesc atât educatorii din instituţii cât si adolescenţii faţă 

de semenii săi. Probabil că le consideră singura modalitate de a convinge un adolescent – nu 

conving, în nici un caz nu ajută la comunicarea, ci produc teama şi resentiment. 

 Ordine: „Să faci imediat cum am zis!”, „Nu întreba de ce, ştiu eu mai-bine!”.  

În acest caz, vă folosiţi doar de autoritatea de adult, fără a simţi nevoia de a vă explica, doar 

dumneavoastră ştiţi mai bine! Dar acest mod de a da ordine nu trebuie să se regăsească! Chiar 

dacă ştiţi mai bine, aţi putea să încercaţi să îi explicaţi adolescentului „de ce”. Dacă vă folosiţi 

doar de autoritate, veţi bloca orice comunicare, pentru că nimic nu urăşte adolescentul mai mult 

decât un adult autoritar! 

 Insulta: „Ce te poţi aştepta de la un adolescent?”, „Numai tu puteai face o aşa 

tâmpenie!” Asemenea jigniri poate că le spuneţi la nervi şi apoi nici nu vă mai amintiţi de ele. 

Dar un adolescent nu va uita niciodată de ele. Acestea vor creşte în sinea lui, vor căpăta 

proporţii, până ce vor ajunge să-l convingă că nu e bun de nimic. Imaginea sa de sine va fi 

afectată de aceste insulte chiar şi ca adult. 

 Critica : „Nu citeşti destul!”, „Te plângi tot timpul că ai de învăţat, dar văd că asculţi 

muzică!”, „Nu faci… cum trebuie!”. La fel ca în cazul insultei, critica afectează imaginea de sine 

a adolescentului, făcându-l să creadă că, într-adevăr, nu este bun de nimic.  

 Dirijarea: „Trebuie să fii mai responsabil!”, „Trebuia să înveţi mai mult!”, „ Nu 

trebuie să te porţi aşa cu un adult!”. Iarăşi, apelaţi doar la autoritatea dumneavoastră ca adult, dar 

ce ar fi să apelaţi şi la înţelepciunea dumneavoastră? 

 Interogarea : „De ce ai întârziat?”, „Ce faci, nu ai de învăţat?”, „Unde te duci; cu 

cine?”. Sigur, este logic că trebuie să ştiţi ce face sau unde merge adolescentul, dar acest mod de 
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interogare şi mai ales tonul autoritar folosit nu sunt altceva decât bariere în comunicare: vă va 

răspunde, pentru că trebuie să se supună, dar va avea resentimente. 

 Refuz de a accepta o problemă: „Nu avem ce discuta”, „Eu nu văd o problemă aici”. 

Strâns legată de schimbarea subiectului, această barieră în comunicare apare când adolescentul 

vine la dumneavoastră cu o problemă pe care o consideraţi neimportantă.  

Acestea ar fi doar câteva bariere în comunicare, cu care se confruntă adolescenţii 

instituţionalizaţi.   

Formarea competenţelor comunicative la adolescenţii instituţionalizaţi constituie un 

obiectiv major în cunoaşterea realităţii. Una dintre căile principale de antrenare a comunicării 

constă în identificarea blocajelor care reduc semnificativ fidelitatea sau eficienţa transferului  de 

mesaj. Blocajele comunicării pot avea asemenea intensitate, încât între informaţia transmisă şi 

mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. 

 De-a lungul timpului specialiştii în acest domeniu au fost şi sunt preocupaţi de abordarea 

numitor aspecte ale comunicării ce îngreunează procesul de comunicare, căutând soluţii pentru  

neutralizarea factorilor care le generează sau, cel puţin diminuarea influenţelor acestora. Ei au 

realizat o serie de taxonomii care fac trimitere la personalitatea umană, în ansamblul ei. În 

raporturile interumane Eduard Limbos identifică patru tipuri de bariere personale care blochează 

comunicarea . 

Bariere cauzate de contextul sociocultural  se referă la condiţiile de trai ale individului 

într-un tip de societate sau mediu nesatisfăcător pentru el. 

Conflictul de valori şi lipsa cadrelor de referinţă  apare atunci când persoanele nu pot 

admite şi adera la scările de valori, la ideologiile societăţii în care trăiesc, deoarece nu se pot 

regăsi pe sine. 

Condiţionarea şi manipularea prin mass-media apare dacă indivizii nu dau dovadă de 

spirit critic şi de luciditate faţă de informaţiile propuse de mass – media. 

Prejudecăţile sau ideile gata confecţionate sunt raportate la tradiţiile ce îşi au rădăcinile 

într-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat. Adoptarea unei atitudini nonconformiste faţă de 

norme şi prejudecăţi conduce, deseori, la o comunicare neeficientă. 

Bariere cauzate de frica endemică. Se referă la teama pe care o încearcă anumiţi membrii 

ai societăţii cei mai vulnerabili, cei care au unele sensibilităţii personale cum ar fi adolescenţii 

instituţionalizaţi. Din prezentarea barierelor de comunicare rezultă o mare interferenţă a acestora. 

De altfel, comunicarea are loc într-un mediu comunicaţional complex, în care factorii favorizanţi 

şi cei defavorizaţi coexistă şi îşi modifică permanent locul şi importanţa. Se poate vorbi, în 

termenii utilizaţi de specialiştii în antropologia comunicării, de un ,,sistem global de 

comunicare”[ 9, p. 145]. 

Menţionăm că toate barierele comunicării descrise m-ai sus, influenţează îndeosebi 

asupra adolescenţilor instituţionalizai, în unele situaţii provocând chiar şi tendinţe agresive. 

Analiza teoretică de specialitate care reflectă diverse abordări şi viziuni asupra termenului 

de stil de comunicare ca factor - al agresivităţii adolescenţilor instituţionalizaţi, ne-a determinat 

să formulăm: 

Obiectul cercetării: stilul de comunicare al adolescenţilor instituţionalizaţi. 

Scopul cercetării: Determinarea stilului de comunicare - ca factor al agresivităţii la 

adolescenţii instituţionalizaţi. 

Ipoteza cercetării:Presupunem că dacă adolescenţii instituţionalizaţi vor cunoaşte stilurile 

de comunicare, atunci aceştia îşi vor putea stăpâni agresivitatea exteriorizată faţă de alţii şi faţă 

de ei înşişi. 

Eşantionul cercetării l-au constitui 20 de adolescenţi instituţionalizaţi cu vârsta cuprinsă 

între 16-18  ani, din oraşul Leova, Gimnaziul – Internat ,,Ion – Aldea Teodorovici” şi oraşul 

Cahul centrul Speranţa. 
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Metoda principală utilizată în procesul cercetării a fost chestionarul S.C (Analiza 

Stilului de Comunicare). Proba a fost construită de S. Marcus, psiholog român cu importante 

contribuţii în studiul fenomenului empatic. Proba este relevantă pentru cele 4 stiluri 

fundamentale de comunicare: stilul non – asertiv, stilul agresiv, stilul manipulator, stilul asertiv. 

Acest chestionar este alcătuit din 60 de întrebări. Chestionarul dat a fost de mare ajutor, iar noi 

am aflat ce stil de comunicare se întâlneşte cel mai des la adolescenţii instituţionalizaţi. 

O altă metodă a utilizată în cadrul cercetării date a fost testul COS-1 autorii fiind В. В. 

Синявским и Б. А. Федоришиным. Alcătuit din  40 de întrebări la care răspunsul trebuie să fie 

,,da” sau ,,nu”. Şi dacă răspunsul exprimat la întrebarea respectivă este afirmativ, atunci în căsuţa 

corespunzătoare aceste întrebări pe fişa răspunsurilor au plasat semnul (+), dacă este negativ – 

semnul (-). Acest test a permis să aflăm ce aptitudini de comunicare predomină la adolescenţi.  

Ne-am propus mai întâi să determinăm stilul de comunicare a adolescenţilor 

instituţionalizaţi. Rezultatele obţinute sunt reprezentate în figura 1.  

Figura 1. Stilurile de comunicare al adolescenţilor instituţionalizaţi 
 

În urma rezultatelor obţinute avem reprezentate următoarele date ale stilului de 

comunicare a adolescenţilor instituţionalizaţi. 60% Stilul agresiv, ce semnifică o atitudine de 

atac tendinţa de a fi mereu în faţă, de a avea ultimul cuvânt, de a se impune cu orice preţ, chiar 

cu preţul lezării şi supărării altor persoane. Pentru a domina, orice mijloc pare a fi utilizabil – 

înfricoşarea, contrazicerea, umilirea, atitudinile şi comportamentele şocante, răzbunarea, 

asumarea unor riscuri excesive. Această atitudine stimulează agresivitatea adolescenţilor 

instituţionalizaţi şi antipatia celor din jur şi are ca efect pentru persoana în cauză sentimentul de a 

nu fi iubită, respectată şi apreciată, fapte ce o fac şi mai agresivă -  se creează un adevărat cerc 

vicios al agresivităţii adolescenţilor instituţionalizaţi. În continuare se evidenţiază stilul 

manipulator, 20% din adolescenţii instituţionalizaţi au o atitudine de manipulare, ceea ce 

înseamnă tendinţa de a aştepta clipa prielnică pentru a ieşi la lumină şi a se pune în valoare, 

tendinţa de a căuta intenţii ascunse în spatele oricăror afirmaţii ale celorlalţi. Unii adolescenţi 

evită să spună deschis ceea ce gândesc, îşi schimbă opiniile după cele ale interlocutorului, 

adolescenţilor instituţionalizaţi le place să fie în preajma celor mari şi puternici, ca o compensare 

a propriilor slăbiciuni sperând să obţină beneficii din vecinătate cu aceştia. Adolescenţii din 

această categorie urmăresc ca ceilalţi să facă ceea ce ar dori ele, dar acest lucru să nu presupună 

confruntări deschise – fie ele raţionale, constructive – de tip asertiv, fie ele conflictuale – de tip 

agresiv, este vorba mai de grabă de a aştepta ca situaţia să se întoarcă în favoarea lor. Problema 

adolescenţilor instituţionalizaţi este de a – şi ascunde slăbiciunea, de a nu fi descoperiţi deoarece 
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ei se tem de judecata celorlalţi şi de a nu fi marginalizaţi.  Observăm că şi la stilul non-asertiv 

avem 20% ce semnifică atitudinea de fugă pasivă. Tendinţa adolescenţilor instituţionalizaţi de a 

se ascunde, de a fugi mai de grabă decât a înfrunta oamenii. Se poate manifestă prin exces de 

amabilitate, prin tendinţa de a amâna luarea unor hotărâri şi adesea prin imposibilitatea luării 

acestora, însoţită de cedarea către alţii a dreptului de a decide. La baza acestor manifestări stă o 

temă maladivă de a nu fi judecaţi de ceilalţi, ca şi supărarea intensă resimţită în cazul unui 

eventual eşec -  pentru a le evita adolescentul preferă să se supună hotărârii celorlalţi. Acesta nu 

exclude un sentiment de ciudă, mânie mocnită etc. După cum putem observa din datele obţinute 

la stilul asertiv am acumulat 0%,ceea ce demonstrează că la adolescenţii instituţionalizaţi nu 

predomină capacitatea de autoafirmare, de exprimare onestă, directă şi clară a opiniilor şi a 

drepturilor poprii fără agresivitate şi fără a – i leza pe ceilalţi.  

Aptitudinile comunicative şi cele organizatorice fiind strâns legate de stilul de comunicare al 

adolescenţilor instituţionalizaţi, în continuare am cercetat aptitudinile de comunicare şi 

organizatorice  ale  adolescenţilor  instituţionalizaţi. Rezultatele  obţinute  sunt  reprezentate  grafic în  

figura 2 şi 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aptitudinile comunicative ale adolescenţilor instituţionalizaţi 
 

Rezultatele din figura 2. ne demonstrează că aptitudinile comunicative ale adolescenţilor 

instituţionalizaţi sunt foarte scăzute – tocmai 60%. Deja celelalte rezultate sunt: scăzut – 20%, 

mediu – 10%, înalt – 10% foarte înalt – 0%. Dorim să menţionăm că, aptitudinile comunicative 

sunt cheia, care asigură succesul activităţilor de zi cu zi ale adolescenţilor instituţionalizaţi. Dacă 

majoritatea din ei, nu au posibilitatea de a-şi forma aceste aptitudini, nu au dorinţă, atitudine, 

spaţiu personal, timpul necesar şi oamenii potriviţi pentru aceasta, atunci în viitor, din cauza 

nedezvoltării lor, ei nu v-or putea să îşi formeze un stil de comunicare personal şi ei se v-or 

confrunta cu incapacitatea de orientare în situaţii dificile, iniţiativă, spirit întreprinzător, 

perseverenţă, exigenţă, predispunere spre muncă, independenţă, stăpânire de sine, iar toate aceste 

situaţii, influenţează crucial viaţa acestor adolescenţi.  

Adolescenţii instituţionalizaţi au nevoie de ajutor, de specialişti calificaţi care îi pot ajuta 

să îşi dezvolte aptitudinile de comunicare, să îi motiveze pentru a învăţa, pentru a deveni cineva 

în viaţă, pentru a-şi forma scopuri, pentru a se aprecia şi accepta aşa cum sunt ei cu adevărat. Să 

se auto-reprezinte în viaţa socială care îl înconjoară permanent. Aşa cum am menţionat mai sus, 

am cercetat şi aptitudinile organizatorice ale adolescenţilor instituţionalizaţi, deoarece ele sunt 

strâns legate de aptitudinile comunicative. 
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Figura 3. Aptitudini organizatorice ale adolescenţilor instituţionalizaţi 

 

După cum putem observa 70% din adolescenţii instituţionalizaţi au aptitudini 

organizatorice foarte scăzute, restul rezultatelor sunt la fel de triste, scăzut – 20%, mediu – 10%, 

înalt – 0%, foarte înaltă – 0%. Din păcate, adolescenţii instituţionalizaţi nu îşi pot dezvolta 

aptitudinile organizatorice atât de necesare în crearea unei cariere, din cauza lipsei de resurse şi a 

condiţiilor în care cresc. Astfel de aptitudini sunt necesare pentru o viaţă de succes, pentru a-şi 

oferi şansa de a-şi căuta un loc de muncă decent şi posibilitatea elaborării operative a celor mai 

corespunzătoare decizii, cultivând şi promovând spiritul organizatoric şi creativ atât de necesar 

în formarea personalităţii de succes. Este necesar să înţelegem că adolescenţii instituţionalizaţi 

sunt puşi în situaţii destul de grele pentru ei. Majoritatea din ei îşi pierd speranţa la o viaţă mai 

bună, fiind discriminaţi şi izolaţi de societate, care nu înţelege durerile sufleteşti ale lor. Fiecare 

din noi putem critica, dar uneori este nevoie să ajutăm, să înţelegem şi să tratăm fiecare om, 

fiecare persoană egal. Toţi avem loc sub soare, doar trebuie să îl găsim.  

Aceste stiluri de comunicare pot avea efecte negative destul de grave, precum izolarea 

socială, autoaprecierea joasă, incapacitatea de a-şi exprima gândurile şi părerile, iar aceşti factori 

duc la instabilitatea emoţională, aceasta la rândul său generând un şir de probleme în viţa 

adolescentului instituţionalizat.  

Este important să cunoaştem că separarea copilului de familie, în condiţiile abandonului 

real şi internarea în instituţiile de ocrotire generează fenomene de frustrare, astfel ei fiind privaţi 

de satisfacerea atât a trebuinţelor de îngrijire, securitate afectivă, cât şi a trebuinţelor de 

apartenenţă, identificare, şi de comunicare. Din studiile realizate mai sus, se observă clar o 

întârziere profundă în dezvoltarea stilurilor de comunicare, aceste fapt mi-a fost destul de vizibil 

când am discutat cu ei personal.  

Prezenţa, manifestarea şi gravitatea acestor fenomene negative trec neobservabile pe 

lângă societatea de astăzi. Nimeni nu se interesează de viaţa acestor adolescenţi, iar persoanele 

responsabile de îngrijirea lor, nu mereu ţin cont de regulile de conduită, adolescenţii fiind 

discriminaţi şi în cele mai grave situaţii, torturaţi. De aceea mi-am ales tema dată, pentru că 

vreau ca fiecare din noi să înţeleagă şi să îşi schimbe atitudinea faţă de adolescenţii 

instituţionalizaţi, care nu şi-au ales ei destinele, ci nu au avut parte de ceva mai bun. 

Concluzionând menţionăm că barierele în comunicare sunt principalele motive care duc 

la situaţii conflictuale şi care sunt destul de des întâlnite în relaţia cu adolescenţii 

instituţionalizaţi, adesea adulţii afirmând că singurii „vinovaţi” sunt adolescenţii. Realitatea este 

că adulţii acordă o importanţă mai mică menţinerii unei relaţii de respect reciproc, considerând 

ca esenţială menţinerea autorităţii asupra adolescentului.  
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În continuare urmează să prezentăm recomandări atât pentru cadrul specializat cât şi 

adolescentul instituţionalizat:  

Recomandări pentru cadrele didactice din instituţiile rezidenţiale: 

 Atunci când vorbiţi cu adolescentul tonul vocii trebuie să fie moderat, calm; 

 Ridicarea excesivă a vocii este un semn clar că aveţi de-a face cu un conflict sau 

situaţie agresivă. Chiar şi atunci când adolescenţii ţipă în discuţiile dintre ei, nu trebuie să le 

vorbiţi tare pentru a-i acoperi. Ţipătul dvs. îi va agita şi mai tare. Ideal este să le vorbiţi calm şi 

ferm, atrăgându-le atenţia spre dvs. 

 Atenţie, râsul batjocoritor exprimă dispreţul, şi poate transmite o ameninţare directă; 

 Să nu dăm dovadă de superioritate pentru că acesta determină formarea unei relaţii 

defectuoase de comunicare; 

 Nu uitaţi că limbajul mimico-gestual este foarte important în procesul de 

comunicare! Dacă sunteţi nervoşi, încercaţi să vă controlaţi mişcările şi poziţia corpului, dacă se 

întamplă să scăpaţi un pahar sau altceva din mână, este bine să-l asiguraţi pe tânăr că a fost o 

eroare: “ te rog să mă scuzi, nu am fost atent şi am scăpat paharul”; 

 Să citim limbajul corpului, concentrându-ne atenţia pe factorii cheie: expresia feţei, 

tonul, ţinuta corpului sau gesturile; 

 Să ţinem cont de factorii sentimentali, să încercăm să convingem prin argumente 

logică, fără a aduce la frustrare, pentru a nu bloca comunicarea; 

 Să utilizăm parafrazarea dar nu foarte des, aceasta fiind o metodă care are rolul de a 

clarifica mesajul, de a comunica mai eficient; 

 Să nu fim moralizatori deoarece aceasta cauzează sentimente de nelinişte, 

stimulează resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte persoane. 

Recomandări pentru adolescenţii instituţionalizaţi: 

 Să dea dovadă de răbdare; 

 Să îşi expună calm părerea; 

 Să fie atenţi la mesajul transmis de către alte persoane; 

 Să ţină cont de dezvoltarea sa intelectuală; 

 Să aibă un ton al vocii calm, moderat, clar; 

 Să elemente limbajul vulgar; 

 Să rezolve orice problemă prin comunicare; 

 Să decidă singuri ceea ce au de spus; 

 Să excludă sentimentul de ciudă, ură, etc. 

 Să evite stereotipurile şi prejudecăţile deoarece duc la opinii negative despre 

ceilalţi, sunt cauze ce duc la discriminare şi chiar violenţă; 

 Să asculte cu atenţie, căci ascultatul activ este o modalitate de a asculta şi a răspunde, 

care duce la îmbunătăţirea înţelegerii reciproce şi la depăşirea obstacolelor în comunicare. 

 

Referinţe bibliografice: 

1. Abric J. Psihologia comunicării. Iaşi: Editura Polirom, 2002 

2. Bărăian M., Arghir G., Stiluri de conducere şi strategii de comunicare. Vol. 19. 

Bucureşti:Editura AGIR, 2011 

3. Bougnoux D., Introducere în ştiinţele comunicării, traducere de Violeta Vintilescu. Iaşi:  

Polirom 2000, p. 140 

4. Cuilenburg J.J.Van, Scholten O., Noomen G.W., Ştiinţa comunicării, versiune românească şi 

studiu introductiv de Tudor Olteanu, ediţia a II-a, Bucureşti: Humanitas, 2000 

5. Dumitrana M. Copilul instituţionalizat. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1998 

6. Luca M.Curs de psihologie organizaţională. Braşov, 1997 

7. Macavei E. Familia şi casa de copii. Bucureşti: Editura Litera, 1989 

8. Macavei N. Adolescentul Instituţionalizat. Bucureşti: Editura:Per Omnes Artes, 1989 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

145 

 

9. Pânişoara I. Comunicarea eficientă. Iaşi: Editura Polirom, 2004 

10. Popescu Neveanu P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Editura Albatros, 1978 

11. Prutianu Şt. Manual de comunicare. Iaşi: Editura Polirom, 2000  

 

 

 

INTEGRAREA TINERILOR ABSOLVENŢI PE PIAŢA MUNCII 

 

INTEGRATING YOUNG GRADUATES IN THE LABOR MARKET 

 

Silvia VRABIE, lector univ.,  

Departamentul Istorie și Teoria Educației 

Diana BUTNARU, studentă,  

Specialitatea Psihopedagogie şi Pedagogie Socială 

Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” din Cahul 

 

Rezumat. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor 

reprezintă o problemă esenţială, cu un puternic impact economic şi social, fiind, în acelaşi timp 

un important etalon al eficienţei externe a sistemului de învăţământ. Absolvenţii se confruntă nu 

numai cu un risc mai mare de a deveni şomeri, comparativ cu alte grupuri ocupaţionale de pe 

piaţa muncii, dar şi cu alte probleme ce ţin de: plasarea în câmpul muncii, formarea 

profesională neadecvată exigenţelor pieţei muncii, salarizarea indecentă, oportunităţile de 

angajare neatractivă, migraţia internaţională de muncă în masă. 

Cuvinte - cheie:  perioada tinereţei, piaţa muncii, integrare socio-profesională. 

 

Summary. The transition from school to active life and the integration of young people 

into employment is an essential issue with a strong economic and social impact, while being an 

important benchmark for the external efficiency of the education system. Graduates are facing 

up not only with a higher risk of becoming unemployed compared to other occupational groups 

on the labor market, but also other issues related to: find a job, inadequate training in labor 

market requirements, indecent payment, unattractive opportunities of employment, international 

labor migration.  

Keywords:  youth, labor market, social-professional integration. 

 

Tinereţea este apogeul dezvoltării personalităţii umane atât din punct de vedere fizic cât 

şi psihic. Ca şi oricare etapă de trecere la un nou statut, apare o anumită criză, cauzele căreia se 

află în negarea adulţilor a noului statut căpătat. 

Acestei perioade îi mai este specific şi terminarea studiilor superioare, în urma cărora se 

iveşte necesitatea de integrare pe piaţa muncii. În acest caz apar noi obstacole: tipul colectivului 

şi modul de acceptare a celor noi angajaţi, atitudinea managerului faţă de aceştia, realizarea 

contractului de muncă şi a fişei de post. De reuşita depăşirii obstacolelor date depinde şi de 

personalitatea tânărului, cu referire la mediul în care a crescut, educaţia primită, trăsăturile de 

caracter, abilităţi dobândite, flexibilitate ş.a. 

Deci piaţa muncii se dovedeşte a fi nu prea prietenoasă cu tânărul absolvent pentru că 

înaintează un şir de cerinţe, în frunte cu experienţa de muncă. 

Asupra termenilor centrali s-au realizat mai multe studii. Cu referire la tinereţe, au fost 

preocupaţi cercetători precum Creţu Tinca, Verza E. şi Verza F. E., Şchiopu U., Erikson E., 

Schneider T.B., Hall D., Nygren H., Levinson D., Kretschmer E., Weneke Hans, Jaide W., 

Chelcea. Ceea ce ţine de noţiunea şi caracteristicile integrării şi-au adus aportul      Pânzaru P., 

Pufan P., Williams E., Landeker Warner, Crites J.O.  
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În timp ce aspectele ce ţin de piaţa muncii au fost studiate de Niţă D., Simora G., Movila 

V. şi Vicol I.   

Ne-am propus să studiem această temă pentru că integrarea tinerilor absolvenţi pe piaţa 

muncii este o problemă actuală, comună celor care au terminat studii de orice nivel. După 

părerea noastră este foarte dificilă încadrarea în câmpul muncii din cauza unora dintre 

următoarele condiţii: salarii foarte mici, neconcordanţa acestora cu dificultatea sarcinilor de 

lucru, cererea de experienţă la angajare, etc. 

Când un tânăr specialist doreşte să se angajeze nu i se oferă şansa de a avansa în funcţii 

înalte pentru că predomină corupţia şi fenomenul nănăşismului, în majoritatea cazurilor.    Astfel 

dacă nu sunt cunoscuţi sau rude în instituţia sau domeniul în care se doreşte a se profesa, nu prea 

sunt şanse de obţinere a ceea ce se doreşte. 

Pentru a menţine tinerii în ţară trebuie să li se ofere anumite avantaje, de exemplu primele 

de angajare, pentru ca tânărul angajat să fie motivat să continue munca în domeniul dat. 

De asemenea trebuie să se ia în consideraţie că noul angajat are aceleaşi drepturi ca şi cei 

cu experienţă în domeniu, iar adesea acestea nu îi sunt respectate tânărului specialist, fiind 

solicitat să îndeplinească sarcini necorespunzătoare contractului de muncă. Drept urmare acesta 

alege calea emigraţiei. Din acest motiv la noi în ţară nu apar noi specialişti de care avem nevoie 

foarte mult, precum: medicii, cadre didactice, agricultori, tehnicieni ş.a. 

Din această cauză ţara nu prosperă. Această afirmaţie ar mai putea fi argumentată şi prin 

egoismul celor care de mult ar fi trebuit să fi ieşit la pensie. Pentru că ei doresc să aibă un dublu 

venit şi nu se gândesc la acei tineri la care ar fi trebuit să le preda ştafeta. De aceea s-a şi mărit 

vârsta pensionării, pentru că tinerii negăsind un loc de pleacă peste hotare şi la nivel de ţară se 

simnte lipsa braţelor tinere de muncă. Ce în vârstă fiind nevoiţi să îndeplinească norma de muncă 

care să asigure pensiile şi alte asigurări sociale pe care ar fi trebuit să le realizeze cei tineri. 

Unul dintre aspectele integrării noii generaţii în câmpul muncii cât şi în viaţa socială, îl 

constituie mentalitatea cadrelor didactice formate în perioada sovietică, şi care din motive 

personale rămân a fi conservatori şi rigizi neluând în calcul noile tendinţe de ţin de educaţie, au o 

influenţă negativă asupra elevilor şi a formării personalităţii acestora.  

Iar din lipsa de alocării de fonduri pentru educaţie şi dezvoltarea tinerilor, în şcoli nu 

există cadre specializate în orientarea şcolară şi profesională a elevilor, uneori funcţia este 

suprapusă unui cadru didactic incompetent în domeniul dat. 

Şi de multe ori din lipsa acestei informări ai elevilor, aceştia aleg domenii de studii la 

întâmplare sau la dorinţa părinţilor, ca mai apoi la finalizarea studiilor să întâmpine dificultăţi la 

angajare, pentru că unii tinerii se formează ca specialist într-un anumit domeniu dar ajunge să 

ativeze în altul din cauza imposibilităţii de angajare, a salariului mic sau a faptului că la finele 

anilor de studiu ajunge la concluzia că ceea ce învaţă nu este pentru el. 

Perioada tinereţii este cea premergătoare adolescenţei,  fiind cuprinsă între 20 -25 de ani.               

Însă sunt mai multe opinii cu referire la vârsta  în care este inclusă această perioadă, astfel în 

cartea sa Tinca Creţu face referire la aceasta: 

 Tinereţea se include în intervalul de vârstă 22-44 ani; 

 Organnizaţia Mondială a Sănătăţii include tinereţea în adolescenţa prelungită şi 

considerând că se extinde până la 35 de ani. 

 după psihologia românească, perioada tinereţei este cuprinsă între 25-35 de ani [5, 

p.315]. 

După Legea cu privire la tineret, se afirmă că acesta include persoane cu vârsta de la 16 – 

30 de ani [1, p.7]. 

După Verza E. şi Verza F. E., perioada tinereţii cuprinsă între 25 -35 ani poate fi definită 

prin stabilizare şi maturizare biopsihică deplină în care subetintăţile sociale, profesionale, 

maritale, parentale se echilibrează prin câştigarea unui statut şi rol cu influenţe pertinente pentru 

evoluţie personalităţii şi comportamentului tânărului [13, p.209]. 
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Conform stadiilor de dezvoltare a individului propusă de E.Erikson vârsta de 20-30/35 

ani este specifică tânărului adult. 

Acesta mai caracterizează tinereţea ca fiind ,,vârsta mijlocie în ciclurile vieţii” unde are 

loc intensificarea identităţii sociale prin intermediul sarcinilor sociale. De asemenea autorul mai 

sus menţiona despre aceasta ca fiindu-i specifică trăirea intensă a experienţei dragostei şi 

începutul vieţii de familie, ceea ce duce la amplificarea intimităţii [12, p.223]. 

Aici ne putem referi la faptul că tânărul este pus în diferite situaţii-problemă  cu referire 

la învăţarea şi practicarea unei profesii. Deci acesta meditează asupra cunoştinţelor practice şi 

teoretice, a corelaţiei dintre ceea ce îi place să facă şi cerinţele de pe piaţa muncii [ibidem, 

p.226]. 

În cadrul acestei perioade se includ câteva aspecte ce o caracterizează pe deplin din punct 

de vedere a manifestării depline a potenţialului fizic şi psihic. Fiind vorba de: 

 vigoare fizică şi psihică; 

 consolidarea structurii personalităţii cu referire la identitatea şi subidentitatea 

profesională, familială şi socio-profesională; 

 concentrarea asupra realizării proiectelor de viaţă; 

 predominarea învăţării practice; 

 accentuarea conştiinţei apartenenţei la generaţie care stimulează trecerea de la situaţii 

de  ,,rezervă socială” la cea de ,,forţa socială activă”; 

 accentuarea modului personal de manifestarea a tuturor capacităţilor fizice şi psihice; 

 construirea statutului profesional propriu dar cu persistenţă încă a căutărilor în sfera 

ocupaţională [5, p.314]. 

Tot cu referire la aspectele specifice ale personalităţii în această perioadă, Brich A. 

stabileşte următoarele distinctive: 

 stabilitatea identităţii eului; 

 independenţa relaţiilor personale; 

 extinderea domeniilor de  interese;  

 umanizarea valorilor; 

 manifestarea atitudinilor de ocrotire [3, p.274]. 

Anume aceste caracteristici oferă o anumită dinamică în perceperea locului în societate a 

tânărului şi dezvoltarea sa multilaterală. 

Angajările tinerilor faţă de profesie, viaţa socială şi familială consolidează şi îmbogăţesc 

structura personalităţii. Una dintre componentele acesteia este identitatea de sine care se află în 

stabilirea şi construcţia sub-identităţilor: profesională, maritală şi socioculturală [2, p.212]. 

Tinereţea este perioada propice pentru dezvoltarea componentelor proiective ale 

personalităţii, pentru că se fac planuri de viitor în contextul celor realizate. Aceasta este posibil 

de particularităţi specifice precum: 

 Simt că se află pe drumul cel bun; 

 Sunt pregătiţi pentru a înfrunta cu curaj noul şi de a-l înfăptui; 

 Au libertatea de a alege; 

 Se pricep în a combina aspiraţiile cu posibilităţile; 

 Şi-au confirmat potenţialul, şi-au dezvoltat abilităţi aplicative; 

 Este activă conştiinţa apartenenţei la generaţie în urma conştientizării capacităţilor şi 

dorinţei de a participa la progresul social. 

 Manifestarea aptitudinilor şi creativităţii [5, p.318]. 

Deci tinereţea este valoroasă prin faptul că se conturează o perspectivă generală despre 

viaţă, cu nuanţe ce combină noul cu creativitatea de a-l explora şi culori noi din perspectiva 

apariţiei unor caracteristici ale proceselor psihice. 

Chelcea S. propune caracteristici generale ale personalităţii tânărului: 

 Energie şi dinamism; 
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 Orientarea exactă spre viitor; 

 Aspiraţii înalte; 

 Generozitate şi încredere în ceilalţi; 

 Curaj şi cutezanţă; 

 Preţuirea onoarei spiritului de dreptate dar şi a banilor şi confortului [4, p.109]. 

Cred că caracteristica cu referire la aprecierea banilor şi confortului este cea mai specifică 

tineretului de astăzi pentru că există tendinţa de independenţă financiară. Din acest motiv se 

observă o emigrare a tinerilor în căutarea unui loc de muncă bine plătit, neluându-se în calcul 

abilităţile dezvoltate sau studiile realizate.  Însă sunt şi cazuri excepţionale în care părinţii îi 

întreţin pe tineri chiar şi ajungând la perioada adultă, cauza fiind hiper-tutelarea sau dependenţa 

faţă de părinţi. 

Tinerilor actuali le este specific şi unele aspecte negative ca urmare a evoluţiei tehnicii: 

 Dependenţă faţă de tehnologie, reţele sociale care reduce din competenţele 

socializării umane ; 

 sunt sătui ,,material” şi au nevoie de ,,hrană spirituală”; 

 manifestă comportamente a unei adolescenţe prelungite; 

 parcurg o criză specială deoarece mai degrabă se cred benefeciarii noii societăţii 

decât participanţi ai evoluţiei ei; 

 refuzul de a se maturiza prin asumarea responsabilităţilor [5, p.318]. 

Deci din cauza dependenţei de noile tehnologii tinerii devin ,,domestici", adică preferă să 

stea în casă departe de societate în faţa calculatoarelor, telefoanelor, dând dovadă de o pasivitate 

totală în ceea ce priveşte inteligenţa socială. Desigur că e comod aşa, pentru că după părerea 

noastră aceştia sunt ,,saturaţi material” de către părinţi în majoritatea cazurilor. Să recunoaştem 

cui nu i-ar plăcea să trăiască fără responsabilităţi. 

La formarea personalităţii influenţează mai multe tipuri de medii. Însă aici ne vom referi 

la mediul social. 

Studiat ca termen aparte acesta cuprinde totalitatea oamenilor şi activitatea lor, relaţiile 

dintre ei, limba, cultura, tradiţiile, obiceiurile, comunicarea.  Se deosebesc două elemente ale 

acestuia: macromediu şi micromediu. Cel din urmă având o pondere mai mare asupra dezvoltării 

psihice fiind constituit din mediul familial şi educativ adică grădiniţa, şcoala, colegiul, 

universitatea. Anume în aceste medii persoana învaţă să socializeze şi în dependenţă de 

dezvoltarea acestor abilităţi ea se va integra sau nu în mediul în care se află.  Integrarea este 

importantă la orice vârstă în diverse contexte în care este prezentă persoana. 

În cazul dat este vorba despre integrarea socio-profesională a tinerilor care pornesc de la 

interesele acestora şi care totodată asigură dezvoltarea personalităţii prin adaptarea ei la diferite 

situaţii. 

Williams E. evidenţiază următoarele forme de integrare a tinerilor pe piaţa muncii: 

 Integrarea civilizatoare – adaptarea la interesele şi funcţiile colectivului; 

 Integrarea normativă- acomodarea tânărului la normele sociale; 

 Integrarea socială – formarea unei societăţi structurate prin colaborarea pozitivă a 

grupurilor între ele; 

 Integrarea culturală -  proporţionalitatea dintre directivele unui sistem cultural şi 

ansamblarea între ele. 

Warner Landeker enumeră alte forme, precum: 

 Integrare formativă – însuşirea şi manifestarea cadrului normative; 

 Integrarea comunicativă – utilizarea în comunicare a normelor şi mijloacelor simbolice; 

 Integrarea funcţională – interdependenţe şi acte ce rezultă din diviziunea sarcinilor      

[11, p.280]. 

În continuare ne referim la un şir de cauze care conduc spre instabilitatea celor implicaţi 

în activitatea mai multor tipuri de întreprinderi. După Ph. Muller acestea sunt: 
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1. Nu se ia în calcul aptitudinele aptitudinile angajaţilor în procesul de recrutare ale 

acestora; 

2. Nu se realizează promisiunile date persoanelor la angajare; 

3. Atmosferă de lucru nefavorabilă, ceea ce ţine de conducere şi colectivul; 

4. Prezenţa favoritismului în promovarea în postul de muncă şi acordarea adausurilor de 

salariu [10, p.425]. 

Într-un alt studiu, cu referire la rezultatele nefavorabile la locul de muncă, se evedenţiază 

factori precum: 

1. O slabă îmbunătăţire a climatului psihologic la locul de muncă; 

2. Nu sunt acordate stimulente tinerilor angajaţi; 

3. Nu sunt încurajate rezultatele obţinute de tineri la locul de muncă; 

4. Nu se ţine cont de capacităţile individuale ale tinerilor în distribuirea sarcinilor; 

5. Nu se ia în calcul calificarea tânărului la angajare; 

6. Ambianţă nefavorabilă în cadrul colectivului [7, p.69]. 

Aceasta ne demonstrează că tânărul este într-o complexă şi productivă etapă de 

dezvoltare şi afirmare a personalităţii. De aceea integrarea social este strâns legată de integrarea 

profesională pentru că prima oscilează între speranţa de a găsi un colectiv deschis în care tânărul 

să se simntă el însuşi şi unde să fie apreciat obiectiv pentru ceea ce face [11, p.281]. 

Deci după cum se vede tânărul este într-o continuă căutare pentru a se afirma şi de a-şi 

găsi profesia, însă în calea sa sunt mai multe bariere, iar din neputinţa de a le depăşi acesta este 

supus multiplelor angajări dar şi eşuări, cauza fiind nu doar el dar şi atitudinea angajatorilor faţă 

de tinerele braţe de muncă. Acesta este şi motivul pentru care se constată o îmbătrânire a maselor 

muncitoare şi insuficienţa de lucrători. 

În cadrul acestui context se pot enumera şi alte considerente, precum faptul că cei în 

vârstă nu vor să renunţe la locul lor de muncă în favoarea tinerilor calificaţi sau faptul că din 

aspecte economice se fac comasări ale locurilor de muncă, astfel reducându-se nu numai 

numărul de muncitori dar şi a instituţiilor specializate. Iar din motivul că nu se găsesc locuri de 

muncă le-ar asigura o viaţă mai sus decât limita existenţială mulţi tineri găsesc drept soluţie 

munca peste hotare, necătând la specializarea lor, lucrează ce e mai bine plătit. 

Unii autori vorbesc despre ,,şocul realităţii”  în cazul punerii faţă în faţă a tânărului cu 

lumea profesiunilor care este caracterizată prin stări anxietate a noului angajat cu privire la 

sarcinile locului de muncă- dacă le va face faţă sau nu , la felul cum îl va primi colectivul 

expetanţele din partea angajatorului [8, p.201]. 

De asemenea tânărul este pus şi în situaţia de a-şi alege un loc de muncă stabil pentru că 

conştientizează că nu poate la nesfârşit cu sentimental de instabilitate materială. 

În acest caz se poate vorbi despre nivelul de maturitate în deciderea carierei iar cu referire 

la aceasta  J.O. Crites enumeră patru factori: 

 Stabilitatea alegerii profesiei; 

 Realism al alegerii carierei; 

 Manifestarea de competenţă în carieră; 

 Maturitatea asumării carierei alese [6, p.157]. 

Alegerea profesiei este favorizată de echivalenţa dintre aşteptări şi conştientizarea 

aptitudinilor profesionale, iar dacă se vor prezenta sarcini de lucru clare, atunci tânărul care intră 

la un loc de muncă creşte profesional şi personal. 

Tot cu referire la decizia profesională se afirmă că odată cu alegerea unei profesii şi 

integrarea în cadrul acesteia se reduce confuzia şi se înţelege pe baza cărui fapt s-a realizat 

hotărârea. 

În contextul de mai sus se poate viza tipuri de situaţii ocupaţionale succesive şi evolutive 

care se caracterizează prin nivelul de dezvoltare a schemelor cognitive cu referire la găsirea unui 

loc de muncă şi stabilitatea acestuia: 
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 persoane cu pattern-uri stabilite – trecerea directă de la şcoală la muncă; 

 persoane cu pattern-uri de carieră convenţională – înainte de un loc stabil de muncă 

se fac mai multe încercări de a se angaja permanent; 

 Situaţia de pattern-uri instabile – persoana este indecisă în ceea ce priveşte un loc de 

muncă stabil; 

 persoane cu pattern-urile de alegere multiplă. 

Şi în acest caz, alegerea profesiunii diferă de la un sex la altul. Informaţiile cu privire la 

aceasta sunt prezentate în tabelul 1.[11, p.284]. 

 

Tabelul 1. Aspecte ale personalităţii tânărului în contextul alegerii profesiunii în funcţie de 

gen 

Criteriu Masculin Feminin 

Alegerea 

profesiei 

Decizie mai facilă Decizie complicată 

Nivel de 

anxietate la 

insucces 

Mai redus Intens, ieşirea din performanţă se trăieşte dramatic 

Privesc integrarea profesională cu anxietate. 

Statut 

profesional 

------ relaxant 

       

Deci putem observa că şi în cazul alegerii profesiunii, există diferenţe. Aceasta se 

întîmplă şi din cauza că femeia mai are şi statutul de soţie şi mamă iar aceasta o încarcă 

emoţional, astfel devenind mai sensibilă la factorii de mediu. În timp ce partea masculină iau 

lucrurile mai lejer. 

Referitor la decizia carierei un rol important îl are şi motivaţia care fiind strâns legată cu 

adaptarea şi integrarea profesională  ia două direcţii: 

 concentrarea pe aspect şi elemente dorite; 

 concentrarea pe trebuinţa funcţională de activitate. 

Astfel pentru a obţine success la locul de muncă nu e doar necesar să ai aptitudini, să ai 

un mediu favorabil dar contează să vrei să evoluezi iar pentru aceasta trebuie să îţi stabileşti 

exact căile de dezvoltare. Desigur aceasta este posibil dacă tânărul e conştient de lacunele sale 

(lenea, minciuna, egoismul, fala, alcoolismul) şi le corectează. 

Situaţia economică actuală, de asemenea influenţează direct asupra pieţii muncii şi care la 

rândul ei îi determină pe tineri să se mulţumească cu locul de muncă actual cu toate că acesta nu 

le satisfac aşteptările, fiind într-o oarecare impuşi de situaţia personală să accepte un compromis 

cu beneficii minime pentru ei : nu se iau în consideraţie nivelul de studii la salarizare, nu se ia în 

calcul fişa de post în raport cu sarcinile ce trebuiesc realizate(aceasta fiind o consecinţă a 

comasării locurilor de muncă) şi nivelul de remunerare ale acestora [14]. 

Trebuie să recunoaştem că piaţa muncii oferă multe impedimente tinerilor care vor să-şi 

construiască un viitor aici în ţară pentru că nu se oferă sprijin financiar(cu referire la atragerea 

spre un anumit loc de muncă, stimularea prin acordarea unor bonusuri) dar şi dificultăţi în ceea 

ce priveşte neconcordanţa programelor de studii cu cererea de competenţe specifice unui lucrător 

pe piaţa muncii. 

Conform unui studiu realizat de Movila V. ce prevedea atributele oferite de tineri 

viitorului loc de muncă, în urma analizelor datelor s-a ajuns la concluzia că tinerii se raportează 

la muncă luând în calcul în primul rând factorii motivaţionali externi: avantaje financiare, 

siguranţa locului de muncă care ar asigura modul de viaţă dorit. Pe al doi-lea plan s-au situate 

factorii motivaţionali interni care permit dezvoltarea personalităţii prin însăşi structura locului de 

muncă. Astfel tinerii tind mai mult spre aspectul economic, nepercepând munca ca activitate 

socială. 
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În contextul  celor de mai sus, Inglehard R. afirma ,,cea mai mare valoare subiectivă o 

capătă lucrurile cu care subiectul valorizator este mai puţin asigurat”[9, p.198]. 

Deci încă odată se aduc argument în favoarea faptului că tendinţa de punere a venitului în 

prim plan este caractristică prezentului pentru că într-un mediu în care nivelul condiţiilor de trai 

este scăzut şi se asigură finanţe doar pentru limita existenţială, în cele mai bune cazuri, este şi 

firesc ca tinerii să-şi dorească să depăşească această condiţie. 

Astfel apare necesitatea ca angajatorii ce duc lipsă de forţă de muncă să îşi creeze metode 

de atragere a tinerilor specialişti în instituţie, conformându-se aşteptărilor acestora. 

Actualităţii îi mai este specific şi studenţii care combină studiile cu munca. Iar locul de 

muncă destul de rar coincide cu domeniul educaţional. Acest lucru se datorează faptului că astăzi 

independenţa financiară se asociază cu independenţa personală. Dar mai sunt şi alte motive 

pentru care tinerii aplică aceasta, printre care se enumeră şi interesele de obţine experienţă care 

poate fi o bifă în plus în CV dar şi din doleanţa de a munci în timpul liber care cuprinde motivele 

sus menţionate. Deci studenţii muncesc pentru a se întreţine, iar în cazul în care această condiţie 

este asigurată de altcineva, ei practică aspectul dat pentru a-şi procura unele bunuri sau pentru a 

se distra.  

Despre aceasta se mai poate spune că oferă posibilitatea tânărului să se dezvolte din punct 

de vedere al socialului pentru că este pus în diferite situaţii: învaţă să comunice cu diferite tipuri 

de personalităţi, să reacţioneze adecvat, îşi formează unele deprinderi precum responabilitate şi 

punctualitate. Astfel angajatorii permit tinerilor din această categorie a socialului un grafic 

flexibil atrăgând cât mai mulţi doritori. Acest fapt fiind favorabil atât pentru ei cât şi pentru 

studenţi. 

Astăzi caracteristic mai este şi lucrul în faţa calculatorului, care cere doar câteva ore pe 

zi, la fel cu un orar încă şi mai avantajos deoarece nu presupune deplasarea într-un anumit loc ci 

se poate face direct de acasă. 

Experienţa se mai poate acumula prin voluntariat, termenul definindu-se ca realizarea 

unei munci non-profit. Însă nu credem că este atât de practicat în rândul studenţilor pentru că se 

simnte o foame material dictată de tendinţa societăţii de a fi la modă prin vestimentaţie, 

accesorii, ceea ce ţine de frumuseţea artificială, gadgeturi sau frecventarea cluburilor de 

distracţii. 

Anume aspectele descrise vor  facilita angajarea absolvenţilor chiar dacă profesiunea nu 

va corespunde cu specializarea. În acest caz va conta mai mult experinţa decât pregătirea 

teoretică; deoarece multor angajatori le este teamă să-şi asume responsabilitatea de a lua sub 

aripile lor pe acei care s-au concetrat doar pe studii iar aceasta inhibă dint start pe tinerii 

specialişti. Deoarece acestora înainte de a aplica la universitate li sa prezentat cu totul altă 

realitate profitându-se nu doar de naivitatea dar şi de indecizia lor, creându-le o imagine falsă 

despre importanţa formării într-un domeniu dat şi locurile de muncă unde se pot integra. Mai 

putem spune că la etapa decisivă de alegere a ceea ce se va studia sunt importante percepţiile 

adolescenţilor la care au contribuit sau nu psihologii şcolari dar şi părinţii care uneori dau dovadă 

de complexul parental. 

Mulţi aleg să studieze la universitate sub ideea că diploma obţinută le va aduce un adaos 

la salariu fără a depune efort suplimentar dar şi le va facilita drumul spre promovare.   

Iar spre terminarea unui ciclu de studiu adesea tinerii îşi dau seama că nu aceasta este 

ceea ce şi-au dorit în ceea ce priveşte obligaţiunile câmpului de profesiune dar şi salariile oferite, 

mulţi alegând să practice cu totul altceva. 

Reeşind din bazele teoretice ale temei, se poate de afirmat că tinerii absolvenţi întâlnesc 

dificultăţi de inegrare pe piaţa muncii, cerându-se de la ei experienţă. Un alt aspect constituie şi 

faptul că nu existe o tangenţă între cerinţele pieţei muncii şi specialităţile de studiu oferite de 

universităţi. De asemenea piaţa muncii în mare parte nu oferă perspectivă profesională tinerilor 

atât din punct de vedere a dezvoltării personalităţii, cât şi materială. 
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Deci în prezenta cercetare ne-a propus să determinăm particularităţile ce ţin de integrarea 

tinerii absolvenţi pe piaţa muncii. Relevanţa studiului de faţă este actuală pentru că în ţara 

noastră se simnte necesitatea motivării tinerilor absolvenţi să muncească acasă din perspectiva 

promovării unor politici favorabile contextului dat.  

Ipoteza cercetării: Dacă piaţa muncii ar oferi mai multe oferte de încadrare în câmpul de 

muncă, absolvenţii ar fi m-ai motivaţi să presteze profesia absolvită. 

Metoda principală utilizată în procesul cercetării a fost ancheta pe bază de chestionar. 

Itemii chestionarului conţin întrebări închise şi deschise.  

Principiile de elaborare a anchetei: 

 Stabilirea specialităţii absolvite ; 

 Determinarea nivelului de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi; 

 Constatarea gradului de facilitate a integrării tinerilor absolvenţi în cadrul activităţii 

profesionale desfăşurate; 

 Identificarea nivelului de utilitate a cunoştinţelor/abilităţilor dobândite în facultate; 

 Stabilirea gradului de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi cu referire la 

domeniul absolvit ; 

 Determinarea timpului necesar de integrare pe piaţa muncii cu referire la 

specialitatea absolvită ; 

 Identificarea impendimentelor de integrare pe piaţa muncii ; 

 Stabilirea satisfacţiei tinerilor absolvenţi cu referire la variantele de distribuire pe 

piaţa muncii realizată de universitate. 

Eşantionul cercetării: Experimentul la etapa de constatare a inclus un eşantion de 41 de 

tineri absolvenţi de la diferite specialităţi din cadrul facultăţilor a Universităţii de Stat ,,B.P. 

Hasdeu” din Cahul. 

Ancheta adresată studenţilor, conţine 8 întrebări, referitor la integrarea tinerilor 

absolvenţi pe piaţa muncii. Rezultatele obţinute în urma realizării experimentului de constatare 

folosind ancheta bazată pe chestionar sunt descrise în continuare. 

Chestionând absolvenţii, am obţinut următoarele rezultate: O primă întrebare a vizat 

stabilirea specialităţii absolvite, şi anume ,,Care specialitate a-ţi absolvit-o?” Rezultatele 

obţinute sunt reprezentate în figura nr.1. 
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Figura 1. Specialitatea absolvită 

Analizând rezultatele prezentate în figura nr.1, observăm că majoritatea respondenţilor au 

absolvit specialitatea de Psihopedagogie şi Pedagogie socială – 32 %, 17% -Istorie şi Educaţie 

civică, 12% -Limba şi Literatura Engleză şi Franceză, 10% -Limba şi Literatura Franceză şi 

Engleză, tot acelaşi procentaj au constituit şi absolvenţii de la specialitatea Pedagogie în 

Învăţământ primar şi Pedagogie preşcolară, Limba şi Literatura Română şi Franceză - 5%, 3% - 

Administraţie publică, 2% - Limba şi Literatura Română şi Engleză, cu acelaşi proncentaj s-au 

clasat respondenţii de la specialităţile IT, Informatică-Matematică, Contabilitate. 

O altă întrebare a vizat nivelul de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi şi 

anume ,, Sunteţi integrat(ă)  pe piaţa muncii ?". Rezultatele obţinute le-am  reprezentat grafic 

în figura nr.2. 
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Figura 2 Nivelul de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi 

Analizînd figura de mai sus putem desprinde faptul că majoritatea tinerilor absolvenţi 

sunt integraţi pe piaţa muncii, constituind 66% din respondenţi, pe când 34% din aceştia au dat 

un răspuns negative cu privire la aspectul menţionat. 

Am mai stabilit şi gradul de facilitate a integrării tinerilor absolvenţi în cadrul 

activităţii profesionale desfăşurate. Datele obţinute sunt incluse în figura 3. 

 
Figura 3. Gradul de facilitate a integrării tinerilor absolvenţi în cadrul activităţii 

profesionale desfăşurate 

În urma analizei figurei de mai sus putem constata 50 % dintre respondenţi s-au integrat 

facil pe piaţa muncii, 39 % - nu prea uşor iar 11 % au întâlnit dificultăţi la integrarea pe piaţa 

muncii. 

De asemenea am mai identificat şi nivelul de utilitate a cunoştinţelor/abilităţilor 

dobândite în facultate. Datele obţinute sunt incluse în figura 4. 

 
Figura 4.  Nivelul de utilitate a cunoştinţelor/abilităţilor dobândite în facultate 

Analizând diagrama de mai sus am dedus faptul că cuoştinţele şi abilităţile dobândite în 

facultate în majoritatea cazurilor sunt utile - 66%, pe când 34% din respondenţi consideră cu nu 

sunt prea utile. Şi nici unul dintre tinerii absolvenţi nu le-au considerat inutile. 

Am determinat şi gradul de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi cu 

referire la domeniul absolvit. Datele dobândite sunt reflectate în figura 5. 
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Figura  5. Gradul de integrare pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi cu referire la 

domeniul absolvit 

Analizând digrama de mai sus putem observa că 44 % din respondenţi au afirmat că s-au 

angajat după terminarea studiilor în domeniul absolvit, în timp ce 56 % au infirmat acest lucru. 

În continuare am aflat cât timp le-a fost necesar pentru a s-e angaja celor care s-au 

integrat pe piaţa muncii în concorcodanţă cu specialitatea absolvită. Datele obţinute sunt 

prezentate în figura 6.  

 
Figura 6. Timpul necesar de integrare pe piaţa muncii cu referire la specialitatea 

absolvită 

Conform datelor dobândite, putem observa 45 % dintre tinerii absolvenţi şi-au găsit un 

loc de muncă conform specialităţii absolvită timp de 1 lună, 13% - timp de jumătate de an iar 42 

% - timp de mai mult de jumătate de an. 

De asemenea am indentificat care sunt impendimentele de integrare pe piaţa muncii.     

Datele obţinute sunt reprezentate grafic în figura 7.  
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Figura 7. Impedimentele de integrare pe piaţa muncii 

Analizând datele obţinute se observa că cel mai predominant impediment de integrare a 

tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii este salariul mic – 48%, 13% din totalitatea răspunsurilor se 

referă la nerealizarea promisiunilor date la angajare, 12% - colectiv neprietenos, 9%- atmosferă 

de lucru neprietenoasă şi 14% din răspunsuri sunt reprezentate de alte impedimente, precum: 

 nu au fost impedimente; 

 îngrijirea copilului; 

 lipsa locurilor de muncă în domeniu; 

 lipsa celor  trei ani de experienţă; 

 sistemul de învăţământ este prea încărcat cu materie inutilă şi nu este axat strict pe 

specialitate; sunt multe discipline învechite şi nu se ţine cont de cerinţele de pe piaţa muncii; 

 nu poţi să îţi construieşti un viitor decent în Moldova din cauza politicii statale. 

Salariul este sub limita existenţială.  

Am mai determinat şi satisfacţia tinerilor absolvenţi cu referire la variantele de distribuire 

pe piaţa muncii realizată de universitate. Datele obţinute sunt indicate în figura 8. 
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Figura 8. Satisfacţia tinerilor absolvenţi cu referire la variantele de distribuire pe 

piaţa muncii realizată de universitate 

În urma examinării datelor din diagrama de mai sus se poate vedea faptul că 68% din 

tinerii absolvenţi nu sunt mulţumiţi de repartizarea lor pe piaţa muncii, pe când 32% sunt 

satisfăcuţi de aceasta. 

Deci datele cercetării ne permite să concluzionăm următoarele aspecte : 

 O mare parte dintre tinerii absolvenţi sunt încadraţi în câmpul muncii însă cei mai 

mulţi nu profesează specialitatea absolvită.  

 Dintre cei care muncesc în domeniul studiat au gasit timp de o lună /mai mult de 

jumate de an locuri de muncă cu referire la aspectul dat. 

 Majoritatea tinerilor absolvenţi socot că abilităţile şi cunoştinţele dobândite în 

facultate sunt utile. 

 Cu referire impendimentele de integrare pe piaţa muncii, cea mai mare parte din 

respondenţi sunt de părere că îl constituie salariul mic. 

 Majoritatea absovenţilor nu sunt mulţumiţi cu referire la variantele de distribuire pe 

piaţa muncii realizată de universitate. 

În consens cu rezultatele obţinute în cadrul investigaţiei, recomandăm:  

 tinerilor absolvenţi: 

 Să încerece să realizeze o perspectivă în contextul schemei : ,,Cine sunt eu ?; Ce 

vreau să ajung peste o perioadă de timp (de exemplu : peste jumate de an, un an, 5 ani etc.) ; Ce 

pot face eu acum pentru asta ?). 

 Să stabilească o conexiune între calităţile/cunoştinţele personale şi oferirea seviciilor 

individualizate, prin postarea anunţurilor on-line şi prin intermediul flyer-ilor. 

 Să vadă o perspectivă în alegerile făcute. 

 Să prezinte mai mult interes faţă de programele ce ţin de mobilitatea academică. 

 angajatorilor: 

 Să valorifice potenţialităţile individuale ale tânurului şi să investească în dezvoltarea 

profesională a acestora. 

 Să motiveze tinerii pentru a profesa anume în domeniul dat. 

 sistemului educaţional: 

 Stabilirea coeziunii dintre cererile pieţei de muncă şi programelele de studii. 
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 În realizarea programelor de studii să se conducă după principiul: calitate, nu 

cantitate. 

 legislaţiei: 

 Implimentarea priorităţilor ce ţin de strategia Europa 2020: creştere inteligentă, 

creştere durabilă, creştere favorabilă incluziunii. 

 Să se elaboreze un program care ar prevedea motivarea tinerilor plecaţi peste hotare 

să revină în ţară (creşterea nivelului de salarizare; atragerea investiţiilor străine din perspectiva 

creşterii granturilor pentru tineret). 
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Rezumat. Ion Ţurcanu, născut la 17 iulie 1924 într-o familie de ţărani săraci din satul 

Roşu judeţul Cahul este unul dintre numeroşii aşa-numiţi duşmani ai poporului, cărora le-au 

fost fabricate dosare politice, în lipsa oricăror probe, dar pentru care presupuse fapte ilicite au 
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trecut prin multe încercări grele. Dosarul pe numele lui este unul deosebit în lista crimelor 

regimului comunist sovietic. Şi vom vedea de ce. În rândurile ce urmează vom elucida mersul 

tragediei sale pe parcursul a doi ani de zile. 

Cuvinte cheie: Comisariatul Norodnic al Afacerilor Interne al URSS, agitație 

antisovietică, denunț, dosar penal. 

 

Abstract. Ion Țurcanu was born on 17 June 1924, in a family of poor peasants from Roșu 

village, Cahul district. He is one of the numerous so-called enemies of the people, to whom 

political files were created without any evidence, but who came through great trials because of 

alleged wrongdoings. His file is of special importance in the list of the crimes committed during 

the Soviet Communist regime and we will see why. In the following lines, we will shed light on 

the way the tragedy struck him during two years of his life. 

Keywords: “enemies of the people”, People's Commissariat for Internal Affairs, anti-

Soviet agitation, denunciation, criminal record 

 

La 12 iulie 1941, în timp ce se afla cu cireada de vaci în cămp, căci era văcar înăimit al 

satului Zărneşti din acelaşi judeţ Cahul, fiind pârât de către primarul satului Romăni, azi Baurci 

Moldoveni, Avruşa, a fost arestat şi întemniţat în localul NKVD-ului1 din Taraclia2. A fost 

reţinut de către Umanţev, Şeful OBHSS, Secţia Luptă cu furturile proprietăţii socialiste din 

Cahul. Acesta a şi perfectat hotărărea privind reţinerea lui Ţurcan, care avea la moment vărsta de 

nici 17 ani împliniţi. Hotărărea de reţinere şi interogatoriul s-au făcut fără sancţiunea Şefului 

NKВD, Ionco, şi a procurorului, Istco3. Ţurcan a fost învinuit de crima prevăzută de Hotărărea 

Sovietului Comisarilor Poporului (Guvernul URSS n.n.), “agitaţie antisovietică, difuzarea 

neadevărurilor care discreditează Armata Roşie”4. 

Aici este cazul să lecturăm împreună textul hotărării anchetatorului (gramatica îi 

aparține), pentru că acest capăt de acuzare va trece ca o referinţă în toate documentele dosarului 

şi care va sta la baza acuzării şi sentinţei. “Am stabilit, scrie el, că Ţurcanu Ion a adunat în jurul 

lui pe Miron Gheorghe, Bulat Constantin şi alţii şi a clevetit Armata Roşie, apreciind-o ca slabă 

şi că în curând armatele germană şi română o vor distruge pentru că împotriva bolşevicilor luptă 

23 de state. În afară de aceasta, Ţurcanu, neavând nici o dovadă, afirmă că Armata Roşie în 

retragere se dedă la jafuri ale populaţiei. Având în vedere că prin acestea Ţurcanu a comis crima 

prevăzută de Hotărărea SCN al URSS în partea difuzării ştirilor false despre Armata Roşie care 

discreditează şi URSS, în conformitate cu articolul 159 al Codului de procedură penală al 

RSSUcrainene, am hotărăt, ca Ţurcanu să rămână sub arest până la sfârşitul anchetei”5.  

Este nevoie de anumite explicaţii. În acest document sunt pomeniţi „şi alţii”, dar care nu 

au fost niciodată nominalizaţi şi nu au depus mărturii. Cu atât mai mult că sus-numiţii Miron şi 

Bulat erau minori, având vârsta de 14 şi respectiv 13 ani6. Stranie este situaţia lui Avruşa, care l-

a denunţat şi l-a predat pe Ţurcan organelor de urmărire, dar dispare misterios din dosar. În 

opinia noastră acest dosar a fost fabricat la comandă, iar tânărul Ion Ţurcanu a fost făcut ţap 

ispăşitor, ceea ce se va dovedi mai tărziu. 

Arestatul Ţurcanu a fost etapat din Taraclia spre Chişinău, apoi Poltava şi Cazan, Tataria 

şi, în sfârşit, este închis în puscăria nr.4 cu regim special din oraşul Cistopol din Tataria, fără să 

fi fost vreodată somat sau interogat, până în aprilie 1942, adică aproape un an. Dovadă este 

faptul că abia la 17 aprilie 1942 este chemat la primul interogatoriu care s-a desfăşurat prin 

                                                           
1 NKVD(rus)-Narodnîi Komissariat Vnutrennih Del- Comisariatul Norodnic al Afacerilor Interne al URSS 
2 ANRM, Dosar nr. 0356140/02848,fila8. În continuare:d,f. 
3 Ibidem,f.3 
4 Ibidem, f.3-4 
5 Ibidem,f.4 
6 Ibidem,f.8 
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intermediul translatorului Gheorghiu Luca Ion, un conaţional de-al nostru, deţinut politic mai de 

multă vreme. Aici învinuitul a mărturisit că nu cunoaşte conţinutul dosarului şi nu se poate 

exprima asupra lui, că nu ştie pentru ce este arestat şi de ce stă în închisoare, nu a recunoscut nici 

un capăt de acuzare, iar anchetatorul nu i-a adus nici un fel de dovezi, decât cea de „clevetire a 

Armatei Roşii şi puterii sovietice”1. 

Cu toate acestea, la 18 aprilie 1942, a fost aprobată hotărârea privind actul acuzării, copia 

identică a hotărării din 12 iulie luată de Umanţev la Taraclia2. La 20 aprilie i-a fost operată 

cartoteca amprentelor digitale, ca la deţinuţii în lege, iar la 24 mai 1942 i-a fost înmânat actul 

acuzării, prin care era învinuit de agitaţie antisovietică, crimă prevăzută de articolul 58-10 p.2 al 

Codului penal al RSFSR. Sub incidenţa acestui articol 58 cădeau toţi deţinuţii politici, „duşmanii 

poporului”3. Comitetul de anchetă a înaintat dosarul către Şedinţa Consiliului Special de pe lăngă 

NKVD, cu recomandarea ca deţinutul Ţurcanu să fie condamnat la 5 ani de închisoare. Însă 

dosarul a fost respins, pe motiv că era incomplet4. 

Motivul era, însă, mult mai serios pentru că acesta era, de fapt, duplicatul asa-numitului 

dosar, fabricat în grabă, la repezeală. Foarte probabil aceasta era practica pe timpul acela. Conta 

rezultatul. Or acesta era încătuşat şi primea sentinţa nu prin verdict de instanţă judecătorească, ci 

al celor care înfăptuiau urmărirea penală-organele NKVD-ului, chiar în lipsa dosarului. În cazul 

nostru, însă, s-a întămplat ceva neobişnuit: Consiliul Special de pe lăngă NKVD (dar care nu era 

parte al acestuia) a refuzat să cerceteze cauza lui Ţurcanu, în lipsa dosarului, de fapt5. Că aşa a 

fost şi nu altfel, ne-o confirmă următoarele. 

Organele de anchetă s-au văzut obligate să perfecteze dosarul. În acest scop, şeful secţiei 

speciale a NKVD al URSS, locotinent-colonelul securităţii de stat, Titov, expediază o depeşă 

urgentă către conducerea NKVD-ului al RSSM, care se afla atunci în oraşul Aktiubinsk, 

Kazahstan, în care se comunica că „dosarul deschis iniţial pe numele lui Ţurcan nu există şi, în 

consecinţă a fost perfectat duplicatul dosarului (care? n.n,), pe care l-am prezentat Şedinţei 

Speciale, care, însă, l-a respins cu propunerea de a anexa la el certificat precum că dosarul 

original ar fi fost nimicit sau pierdut. Având în vedere situaţia cu totul specială care s-a creat, vă 

rugăm să ne informaţi, de urgenţă, dacă originalul dosarului se află la voi”6. 

La 6 noiembrie 1942, conducerea NKVD al RSSM, în scrisoarea de răspuns, anunţă că în 

cancelaria sa nu se găseşte vreun dosar penal deschis pe numele lui Ţurcanu Ion7. 

Nu se ştie ce s-a întămlat în continuare cu dosarul. Foarte probabil, a fost golit de 

documentele fabricate, „duplicate” şi lăsate cele „originale”, perfectate începând cu luna aprilie 1942, 

şi înaintat tribunalului. De fapt, pe coperta dosarului scrie clar că acesta a fost perfectat în perioada 

14 aprilie 1942 - 14 mai 19428, şi nu începând cu data de 12 iulie 1941, ziua reţinerii lui Ţurcanu. 

În consecinţă, aşa cum se poate vedea în procesul verbal nr.17 al Şedinţei Speciale de pe 

lăngă Ministerul Afacerilor Interne al URSS din data de 8 aprilie 1943, inculpatul a fost învinuit de 

crima prevăzută de articolul 58-10 p.2 al Codului penal al RSFSR- agitaţie antisovietică, şi i s-a dat 

sentinţa: „luînd în  calcul perioada de timp petrecută în închisoare şi a fi eliberat de sub strajă”9. 

De aici încolo urmele lui Ion Ţurcanu se pierd. Atăta doar, că în anul 1991, prin decizia 

procurorului Republicii Moldova, a fost reabilitat10. 

                                                           
1 Ibidem,f.8 
2 Ibidem, f. 12 
3 Ibidem, f.15 
4 Ibidem, f.17 
5 Ibidem 
6 Ibidem, f.17-18 
7 Ibidem, f. 19 
8 Ibidem, f. 1 
9 Ibidem, f. 21. 
10 Ibidem, f. 22. 
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Aşadar, în urma acestei investigaţii, se impun următoarele concluzii. În primul rând, ne-

am fixat obiectivul de a urmări, întâi de toate, tehnologiile de fabricare a dosarelor politice, 

acelea ale „duşmanilor poporului”, cum au fost supranumiţi protagoniştii acestora, învinuiţi de 

săvârşirea crimelor care cădeau sub incidenţa faimosului articol 58 al codului penal al URSS şi al 

republicilor unionale ale fostei Uniuni: lipsa dovezilor, martorilor, instanţei de judecată, a 

instituţiei apărătorilor. 

În rândul al doilea, reţinerea bănuitului pe termen nelimitat, fără acuzare, până la 

deschiderea dosarelor, deseori false, dar care să sprijine capetele de acuzare ale acestuia. Şi 

aceasta se întâmpla pentru că pe atunci nu instanţa de judecată cerceta cazul, ci organul de 

urmărire penală. 

În rândul al treilea, sub incidenţa codului penal, în URSS treceau şi persoanele cu vărsta 

sub 18 ani, în egală măsură cu adulţii. Şi nu în ultimul rănd, cazul Ion Ţurcanu dovedeşte cu 

amănunte toate aceste crude realităţi. 
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Rezumat. Epoca restructurării gorbacioviste în URSS şi concomitent în Moldova 

Sovietică se caracterizează printr-o luptă acută, între vechi şi nou, în toate domeniile vieţii  

social-politice, economice şi culturale, deşi restructurarea, reformarea sistemului totalitar a 

avut un caracter obiectiv şi inevitabil şi s-a manifestat mai accentuat în domeniul vieţii şi 

politicii culturale. 

Cuvinte cheie: politica națională, restructurare, transparență, alolingvi, lege, decret, 

Comunitatea Statelor Independente. 

 

Abstract. The era of Gorbachev's restructuring in the USSR and at the same time in 

Soviet Moldova is characterized by an acute struggle between old and new in all areas of social-

political, economic and cultural life, although restructuring, reforming the totalitarian system 

had an objective and inevitable character and manifested more strongly in the field of life and 

cultural policy. 

Keywords: national policy, restructuring, transparency, allophone, law, decree, the 

Commonwealth of Independent States. 

 

Restructurarea şi transparenţa în general, iar în domeniul culturii, în special, au avut 

anumite cauze profunde şi obiective. Practica istorică a demonstrat că sistemul sovietic devenise 

un anacronizm şi o frână în dezvoltarea culturii sovietice şi moldoveneşti. A fost un lucru normal 

şi inevitabil ca la conducerea PCUS şi URSS să vină, în 1985, oameni noi, cu o viziune clară în 

problema națională, reformatori. Un rol însemnat în lupta pentru reformarea şi restructurarea  

sistemului socialist l-au jucat în acei ani M.Gorbaciov, A.Iacovlev, A.Şevarnadze, B.Elţin, 

L.Kravciuk, A.Şuşchevici şi alţi oameni politici din fosta URSS. Anume datorită acestor 

personalităţi, cu o anumită cultură politică au început reformele, schimbările radicale în 

https://context.reverso.net/translation/english-romanian/the+Commonwealth+of+Independent+States
https://context.reverso.net/translation/english-romanian/the+Commonwealth+of+Independent+States
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societatea sovietică, care au fost recunoscute şi susţinute de toată lumea civilizată. 

În RSSM întregul proces de restructurare şi transparenţă s-a dezvoltat treptat, cu foarte 

mari greutăţi de ordin psihologic şi anumite divergenţe şi contradicţii asupra sistemului 

administrativ de comandă. La început nu se vorbea încă de restructurarea politicii economice sau 

naționale. Aşa-numiţii reformişti din RSSM adoptau multe decizii despre “dezvoltarea 

socialismului”, pe când el era sortit deja  pieirii, despre “mutaţiile  calitative din economie”, “noi 

schimbări şi transformări calitative în cultură”, “perfecţionarea relaţiilor sociale şi culturale”.1 

În următorul an, 1986, a fost înaintată o altă concepţie “teoretică” despre aşa-zisa 

“accelerare” a dezvoltării societăţii.2 La 27 ianuarie 1987 pentru prima dată în politica de vârf a 

Moscovei apar noţiunile de “restructurare” şi “transparenţă” ca direcţii de bază  ale reformării 

URSS.  “Politica restructurării îşi are rădăcinile reale în imperativele timpului, transformările au 

fost dictate de însăşi logica vieţii”, – spunea în aprilie 1990 M.Gorbaciov.3 

În cadrul URSS Moldova Sovietică nu se bucura de o suveranitate reală. Toate deciziile, 

inclusiv în domeniul culturii, erau adoptate de către organele de conducere  ale RSSM numai cu 

permisiunea CC al PCUS şi a Consiliului de Miniştri al URSS. Până în 1989-1990 Parlamentul, 

Guvernul RSSM erau responsabili în faţa Sovietului Suprem al URSS, dar nu în faţa poporului 

său. Conform articolului 73, punctul 4 al Constituţiei URSS conducerea supremă a  URSS, 

asigura unitatea reglementară legislativă pe întregul teritoriu al URSS, stabilea baza legislaţiei 

URSS şi a republicilor unionale.4 Constituţia RSSM era întocmită în conformitate cu  prevederile 

Constituţiei URSS. Legile URSS aveau  putere egală pe teritoriul tuturor republicilor unionale. 

Dacă o lege a RSSM nu era conformă cu Legea unională, acţiona Legea URSS.5 În timpul puterii 

sovietice în RSSM nu a fost adoptată Legea culturii. Strategia, conţinutul, influenţa şi consecinţele 

politicii culturale nu erau reglementate în mod legitim, doar numai prin dispoziţii de partid.6 

Administrativ, politic, economic, cultural RSSM era dependentă de conducerea Moscovei. 

Legislaţia URSS era obligatorie pentru RSSM. Legile URSS acţionau pe teritoriul RSSM într-un 

mod arbitrar şi dictatorial. Constituţia URSS avea o superioritate deplină pe teritoriul RSSM, fără a 

fi luată în consideraţie relativa suveranitate culturală, politică sau economică. 

Nomenclatura superioară de partid şi de stat nu era alcătuită din persoane responsabile în 

faţa poporului. Către 1989-1991 posturile-cheie în conducerea culturii RSSM se aflau în mâinile 

nomenclaturiştilor veniţi din alte republici sau ale “moldovenilor” rusificaţi, care încercau să se 

reabiliteze în faţa Moscovei, să slujească “culturii sovietice”. Moscova a ţinut sub control tot 

sistemul de conducere din RSS Moldovenească cu ajutorul CC al PCUS şi al organelor de stat, 

politica cadrelor în toate domeniile întotdeauna a fost bine gândită. Moldovenii niciodată nu au 

alcătuit majoritatea în organele de conducere. Moscova nu avea încredere în comuniştii 

autohtoni. În 1990 moldovenii alcătuiau numai 48% din componenţa PCM, iar 52% erau 

reprezentaţi ai altor etnii minoritare.7 Către 1988 moldovenii ocupau în nomenclatura CC al 

PCM, a comitetelor orăşeneşti şi raionale de partid numai 3500 din 11300 de funcţii 

nomenclaturiste,8 ceea ce alcătuia circa 30,8 la sută, pe când moldovenii alcătuiau peste 64,5 la 

sută din toată populaţia RSSM. 

Politica culturală în republică nu se promova în interesele populaţiei autohtone. Nu exista 

nici un “echilibru de interese” în domeniul culturii, politicii cadrelor, învăţământului etc. În 

multe ramuri ale economiei naţionale moldovenii erau în minoritate. Astfel, în 1987 ei ocupau 

                                                           
1 Moldova Socialistă. –1985, 24 aprilie. 
2 Moldova Socialistă. –1985, 24 aprilie. 
3 Moldova Socialistă.  –1990, 14 aprilie. 
4 Constituţia URSS. Chişinău, 1977, p.27. 
5 Ibidem, p.28. 
6 Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. –Chişinău, 1961, p.38. 
7 AOSPRM, f.51, inv.9, d.5, p.4, 11. 
8 AOSPRM, f.51, inv.5, d.325, p.38. 



CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ 

PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI ÎN EDUCAŢIE 

 

163 

 

numai 48% în industrie, 54% în transport, 52% în construcţie, 55% în comerţ şi alimentaţia 

publică, 51% în deservirea socială, 62% în ocrotirea sănătăţii şi asigurarea socială, 58,6% în 

sistemul învăţământului public, 56% în cultură şi artă, 37% în ştiinţă şi 51% în organele 

conducerii de stat.1 

Aceste date statistice ne vorbesc nu despre aşa-numitul “echilibru de interese”.2 

Moldovenii erau defavorizaţi în toate ramurile economiei naţionale. Ei serveau ca forţă de muncă 

pentru sistemul agricol, iar populaţia minoritară avea o superioritate politică, economică şi 

culturală. Politica culturală nu exprima interesele naţionale ale moldovenilor. Limba oficială, de 

fapt, în RSSM era limba rusă. Limba română era folosită mai mult la “bucătărie”. Numai 66% 

din populaţia RSSM posedau limba autohtonilor. Din 35,5% de populaţie alolingvă numai 1,3% 

posedau limba română. În 1989  peste 260 000 de “moldoveni” din RSSM au recunoscut că 

limba lor maternă este “limba rusă”, peste 58% din dintre moldoveni, au fost impuşi cu forţa să 

studieze, între 1944-1989 limba rusă. Regimul sovietic şi-a creat o pătură de intelectuali autohtoni, 

care a promovat o politică culturală totalitară, apărând interesele URSS.3 Familiile din căsătoriile 

mixte în RSSM către anul 1989 alcătuiau 0,5 mln cetăţeni şi erau vorbitoare de limbă rusă.4 

Foarte mulţi reprezentanţi ai culturii RSSM au rămas şi după 1989 pe poziţiile regimului 

vechi. Tragedia acestei generaţii a oamenilor de cultură este exprimată de scriitorul I.Druţă.5 

Foarte mulţi dintre ei au dat dovadă de o puternică nostalgie după frăţia asigurată de regimul 

sovietic.6 Majoritatea intelectualilor de orientare sovietică continuă şi astăzi să ideologiei 

comuniste totalitare, luptă pentru a reface trecutul sovietic “luminos”, “decent” şi depăşit de 

valurile istoriei. Pe de altă parte, istoricii, scriitorii, filologii, profesorii, intelectualitatea, oamenii 

de cultură au activizat lupta pentru dezvoltarea culturii naţionale, repunerea în drepturi a limbii 

române din Basarabia, depăşirea teoriei de “limbă moldovenească” şi “naţiune moldovenească”, 

s-a desfăşurat o luptă constantă contra moldovenismului vulgar  şi antiromânismului. 

Necesitatea obiectivă a restructurării politicii naționale se explica lămurit şi prin faptul că 

teoria marxist-leninistă nu mai putea exprima doleanţele populaţiei autohtone din RSSM. 

Această teorie venea în contradicţie cu ştiinţa, cultura şi viaţa spirituală naţională. Cultura, ca 

fenomen general-uman, nu putea să se conformeze cu politica clasei nomenclaturiste din RSSM.7 

Conducătorii RSSM promopvau în vorbe o politică culturală “internaţionalistă”, iar în realitate ei 

luptau cu conştiinţa, spiritualitatea românească. Analfabetismul şi incultura clasei politice din 

RSSM a determinat în esenţă prelungirea experimentului antiuman în domeniul economic, 

politic şi cultural. 

Una din cauzele obiective ale restructurării şi tranziţiei la o nouă societate a constituit-o 

acutizarea relaţiilor naţionale, contradicţiile dintre reprezentanţii diferitelor naţiuni conlocuitoare. 

În această sferă a vieţii umane s-au manifestat deformări esenţiale. Supracentralizarea culturală 

administrativă, economică, dominaţia birocratismului în sistemul de conducere al RSSM, 

propagarea şi implementarea forţată a ideilor străine, intimidarea populaţiei băştinaşe, poluarea 

limbii, culturii, blocarea dezvoltării ei fireşti, izolarea ei de la viaţa activă şi culturală, 

deportările, instaurarea regimului intimidării şi fricii, încurajarea şi stimularea mancurtismului şi 

a denaţionalizării – toate acestea au dus la acutizarea relaţiilor dintre naţiuni şi, în special, dintre 

naţiunea băştinaşă şi populaţia alolingvă. Chiar şi la Plenara CC a PCUS din 10 septembrie 1989 

s-a subliniat că nu putem lăsa fără atenţie multe procese negative, care au avut loc ca urmare a 

                                                           
1 Труд в СССР. Статистический сборник., 1988. –c.22-23. 
2  Istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, p.132. 
3 Cimpoi M, Druţă I. Ora autojertfirii //Flux. –1998, 26 iunie. 
4 Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova. Fond 51, inv.8 ,d.4, f.3 
5 Papchin V. În Chişinău se lucrează uşor şi interesant //Pământ şi oameni. –1998, 13 iunie, p.2; Druţă I. Secolul 

tragicilor în contradicţie //Pământ şi oameni. –1998, 6 iunie. 
6 Cimpoi M, Druţă I. Ora autojertfirii  //Flux.-1998, 26 iunie. 
7  Летопись важнейших событий Комунистической партии Молдавии. –Кишинев, 1976, с.205-660. 
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amplasării infracţionale a forţelor de muncă în republicile unionale.1 În RSSM, de exemplu, se 

construiau anumite întreprinderi ale complexului militaro-industrial care au schimbat proporţiile 

relaţiilor interetnice, au stabilit dependenţa Moldovei de forţele economice ale URSS. 

Întreprinderile mari “Мезон”, “Микропровод”, “Счетмаш”, uzina metalurgică din Râbniţa, 

“Топаз” şi multe altele,   în total peste 100 de întreprinderi au determinat acutizarea problemelor 

demografice. Aproape de 1mln 200 mii de ruşi şi ucraineni au fost nevoiţi să se instaleze cu 

traiul în RSSM.2  Să migreze şi să trăiască în afara frontierelor Federaţiei Ruse şi ale Ucrainei. În 

unele regiuni ale URSS nu ajungeau resurse, forţe de muncă, iar în RSSM, ca rezultat al 

migraţiei stimulate, s-au format resurse de forţe de muncă excedentare. În acest mod s-a creat 

artificial una din sursele principale de tensiune socială, culturală, de apariţie a conflictelor dintre 

diferite etnii conlocuitoare. 

Cea mai mare tragedie pentru RSSM era înrăutăţirea situaţiei fizice şi psihologice a 

populaţiei băştinaşe. Durata vieţii în republică ajunsese în 1985-1987 cea mai mică din toată 

Uniunea Sovietică – 66,4 ani, în timp ce în Rusia era de 69,2 ani, în Ucraina – de 70,5 ani, în 

Bielorusia – de 71,4 ani.3 Din cei 4366,3 mii de locuitori numai 2071,3 mii erau angajaţi în 

câmpul muncii în 1990. Peste 2295,0 mii locuitori rămâneau în calitate de întreţinuţi.4 În acelaşi 

timp, în RSSM trăiau peste 800 mii de pensionari, dintre care circa 390 mii erau pensionari 

militari, lucrători veniţi din alte raioane ale fostei URSS. Starea tensionată a condus la mari 

conflicte interne, în 1990-1992. 

Criza naţională a fost provocată și de dominaţia unui singur partid, care a monopolizat 

procesul de dirijare a culturii. În esenţă, membrii de  partid erau rusificaţi,  nu cunoşteau istoria, 

limba, literatura naţională. Până în 1989 CC al PCM, organele de stat, mulţi funcţionari de rând 

de partid, preşedinţi de colhozuri, directori de sovhozuri, specialişti agrarieni, preşedinţii 

executivelor raionale ocupau o poziţie ostilă transformărilor radicale în domeniul culturii, 

ignorau necesitatea limbii de stat, a grafiei latine, a tricolorului, a privatizării, a dezvoltării 

economiei de piaţă, a democratizării societăţii.  

Cu părere de rău, în trecutul apropiat conducerea URSS nu se ocupa fundamental de 

problemele culturii naţionale a popoarelor mici; mai mult se vorbea în genere despre “cultura 

socialistă”5. Dezvoltarea culturii, învăţământului, artelor, a literaturii, ştiinţei istorice se realiza 

sub semnul generalizării „culturii socialiste”, contribuind la „deznaţionalizarea” şi „sovietizarea” 

treptată a populaţiei băştinaşe6. 

Regimul totalitar încălca nu numai prevederile constituţionale, statutare, dar şi cele 

morale, culturale. Criza generală morală şi culturală a afectat, treptat şi insistent, întreaga 

societate. Totodată, s-a încercat să se selecteze noi cadre, cu studii superioare, să fie repartizate 

la locurile-cheie, decisive în sistemul socialist, a crescut exigenţa faţă de cadrele comuniste, 

mulţi au fost excluşi din partid, eliminaţi de la conducere; s-a declanşat o campanie de 

                                                           
1 Probleme actuale ale evoluţiei relaţiilor dintre naţiuni în RSS Moldovenească. – Chişinău, 1989 p.21-23. 
2   Зеленчук В. Население Молдавии, Кишинев, 1973, p.40. Economia naţională a Republicii Moldova în 1991. 

Anuar statistic, Chişinău, 1998, p.77: Anuarul statistic al Republicii Moldova pentru 1996. –Chişinău, 1997, p.65. 
3 Moraru Anton. Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria, 1812-1993.-Chişnău, 1993, p.527. 
4 Economia Naţională a Republicii Moldova în 1991, p.7 
5 Деятелность КПСС по развитию социалистической культуры. –Ленирград: Наука,  1973 ; Istoria RSS 

Moldoveneşti,  vol.II. –Chuişinău, 1970; Расцвет социалистической культуры Советской Молдавии. – Chişinău: 

Ştiinţa,  1974; Bulat V. Arta şi ideologia. De la „realismul socialist” la o „nouă sensibilitate”: 1940-2000. –Chişinău: 

Cartier, 2000; Cosma V. Художественная культура Молдавии в условиях партийного руководства. // Revista 

de Istorie a Moldovei. – 1999. –Nr2. – P. 39-47; Nicolaev Gh. Cultura artistică în Republica Moldova sub dominaţia 

regimului comunist. (anii 30-80) // Revista de Istorie a Moldovei; –1995. – Nr. 1. – P. 3-10; Idem  Unele aspecte 

privind pregătirea cadrelor intelectualităţii artistice în RSS Moldovenească. 1944-1990. // Revista de Istorie a 

Moldovei. –1996. –Nr.2-3.  
6  Burlacu V. Deznaţionalizarea şi rusificarea românilor basarabeni (1944-1990)  //Cugetul. –1993. –Nr.3-4; Caşu 

Igor. „Politica naţională” în Moldova Sovietică (1944-1989). –Chişinău: Cartdidact, 2000. 
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“demascare” a “naţionalismului”, contra “feciorilor de chiaburi”, “cuzişti, liberali şi ţărănişti”. Pe 

de altă parte, deja la Plenara a VII-a a CC al PCM din 16 ianuarie 1988 s-a constatat că e  

imposibil a promova reforma fără a merge spre o nouă societate, fără a revitaliza cultura 

naţională, viaţa spirituală a poporului. Au fost supuşi unei critici aspre toţi membrii biroului CC 

al PCM, inclusiv V.Smirnov, A.Mocanu, G.Eremei, A.Sangheli, V.Volcov, conducătorii 

organelor administrative de stat şi ale ordinii publice, Gh.Lavranciuc, N.Demidenco, V.Puşcaş, 

V.Nicolaev etc. 1 

Pentru a conserva conţinutul culturii sovietice în RSSM cu scopul de a sustrage masele de 

la mişcarea de eliberare naţională, de a controla cerinţele lor, CC al PCM, Prezidiul Sovietului 

Suprem al RSSM şi Consiliul de Miniştri al RSSM au elaborat Tezele “Să afirmăm 

restructurarea prin fapte concrete”.2 Autorii ai acestor Teze au fost S.Grosu, I.Calin, A.Mocanu, 

N.Bondarciuk, P.Bugu, V.Ulianovschi, V.Smirnov, V.Pşenicnicov şi alţi reprezentanţi ai 

conducerii de vârf a RSSM.3 Pe tapetul discuţiilor au fost aduse argumentele şi concepţiile vechi. 

Tezele recunoşteau neajunsurile  şi fenomenele monstruoase, care au avut loc în Moldova 

Sovietică. Dar nu prevedeau careva măsuri pentru  a schimba radical caracterul regimului. Din 

contra, Tezele erau foarte conservative în problemele renaşterii naţionale, trezirii maselor la o 

viaţă şi cultură naţională. Se făceau aceleaşi aluzii la “rolul conducător al PCUS,” la fortificarea 

şi perfecţionarea activităţii sovietelor, la consolidarea “unităţii poporului sovietic”, “accelerarea 

dezvoltării social-economice”. CC al PCM urmărea scopul de a ţine sub control şi a folosi în 

interesele sale “potenţialul intelectual, spiritual” al RSSM, însă nu a mers mai departe pentru a 

depăşi postulatele politicii socialiste în domeniul culturii. Autorii Tezelor pledau pentru “limba 

moldovenească”, “grafia slavonă”, “limba rusă ca mijloc de comunicare între naţiunile 

socialiste”, apărarea “simbolicii socialiste”, “internaţionalismul socialist”, “prietenia popoarelor” 

etc.4 Ei chemau populaţia să “perfecţioneze sub toate aspectele bilingvismul în toate domeniile 

vieţii”, să “folosească ca o bogăţie monumentele de istorie şi cultură”.5 Se prevedeau anumite 

decizii şi măsuri pentru restaurarea, conservarea, reparaţia şi valorificarea monumentelor istorice 

şi de cultură ale RSSM până în anul 2000. Conform acestui program, se planifica de a fi înălţate 

până în anul 2000 monumente lui Bagration, Pestel, Rumeanţev, Tolbuhin, Iachir, “diviziei 25 

NKVD”6, altor militari şi oameni politici. Însă nu s-a reuşit, Tezele au fost respinse de populaţie. 

Democratizarea şi mass-media i-au descătuşat pe oameni. Le-au dat posibilitatea să-şi exprime 

liber părerile asupra problemelor actuale ale vieţii  socialiste şi naţionale.7 În presă, la adunări, la 

mitinguri, în auditorii adeseori se discutau cele mai stringente probleme, în cadrul cărora se 

ciocneau puternic, fără compromis, forţele naţionale şi cele totalitare. Suflarea libertăţii naţionale 

se confirma şi se întărea din zi în zi, din an în an.  

În comparaţie cu economia, politica, justiţia, apărarea ţării, relaţiile culturale se află la 

marginea începutului, de unde mai departe, după cum spunea N.Iorga, “urmează propăşirea 

socială şi naţională”. În acest sens, domeniul culturii, vieţii spirituale, relaţiile interetnice, 

fluctante şi dificil de cuantificat, sunt adesea considerate în toate ţările ca ceva marginal, 

neînsemnat, ca ceva trecut. Însă istoria culturii universale şi naţionale8 ne arată că societatea 

poate dăinui în mileniile timpului numai dacă se bazează pe o vastă cultură naţională.    

                                                           
1 Moldova Socialistă. – 1988, 16 ianuarie. 
2 Moldova Socialistă. – 1988, 11 noiembrie. 
3 Cimpoi M. Basarabia sub steaua exilului. –Bucureşti, 1994, p.18 
4 Moldova Socialistă. –1988, 11 noiembrie. 
5 Ibidem.. 
6 Divizia 25 NKVD a fost adusă în RSSM în august 1944 şi s-a ocupat cu organizarea represaliilor contra populaţiei 

băştinaşe. 
7 Moldova Suverană. –1990, 14 aprilie. 
8Drâmba O. Istoria culturii şi civilizaţiei. Vol. I-II. –Bucureşti. –1997-1998; Tănase A. Cultură şi civilizaţie. –

Bucureşti, 1977; Blaga L. Trilogia culturii. –Bucureşti, 1985; Panaitescu P. Introducere în istoria culturii româneşti. 

–Bucureşti, 1969; Istoria şi filozofia culturii. –Chişinău, 1992. 
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După 1989 fenomenele vieţii culturale au evoluat cu mari greutăţi, în condiţii 

controversate. Mişcarea de renaştere naţională, după cum subliniază N.Dabija, a adus la trezirea 

conştiinţei naţionale, la desfăşurarea activităţilor culturale în societatea noastră.  

Una din direcţiile principale în politica culturală a constituit-o elaborarea legislaţiei în 

domeniul dezvoltării culturii. Au fost adoptate o serie de legi care au format baza juridică a 

politicii culturale. Printre acestea au fost: Legea RSSM „Cu privire la funcţionarea limbilor 

vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti”, Legea RSSM „Cu privire la statutul limbii de stat a 

RSS Moldoveneşti”, Legea RSSM „Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină”; 

Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM „Despre modul de punere în aplicare a Legii RSS 

Moldoveneşti „Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină”; Hotărârile 

Consiliului de Miniştri al RSSM „Cu privire la înfiinţarea unui Centru terminologic republican 

pe lângă Academia de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti”, „Cu privire la unele probleme ale 

dezvoltării continue a culturii şi învăţământului public ale populaţiei găgăuze  şi bulgare din 

republică”1 ş.a. Toate aceste legi au format, pentru prima dată baza juridică a dezvoltării de mai 

departe a limbii de stat şi a altor limbii vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 

Un rol considerabil în elaborarea politicii culturale a statului l-au jucat   „Legea privind 

Fondul Arhivistic al Republicii Moldova” (22 ianuarie 1992), „Legea privind ocrotirea 

monumentelor” (22 iunie 1993), „Legea cu privire la biblioteci” (1994), „Legea audiovizualului” 

(1995), „Legea culturii” (27 mai 1999), „Legea cu privire la activitatea editorială” (2000) şi 

altele. În 1989-2001 au  fost adoptate o serie de documente legislative cu referire la problemele 

dreptului de autor. În anii 1989-2000 în Republica Moldova au fost puse bazele juridice ale unui 

vast program de renaştere a limbilor minorităţilor etnice. Legea despre funcţionarea limbilor, 

adoptată la 31 august 1989, nu numai a restabilit în drepturile sale limba majorităţii populaţiei 

Republicii Moldova, dar a păstrat şi statutul limbii ruse paralel cu limba de stat în calitate de 

mijloc de comunicare interetnică. 

 Pentru prima dată în istorie a fost recunoscut dreptul limbii găgăuze  şi dreptul de a o 

folosi  în toate sferele vieţii în localităţile găgăuze. În hotărârile adoptate se menţiona că organele 

locale de conducere, cu participarea activă a obstimii ,,soluţionează problemele dezvoltării 

social-economice şi culturale a localităţilor, unde locuiesc găgăuzii şi bulgarii, realizează 

programul planificat de construcţie pe aceste teritorii a şcolilor, instituţiilor preşcolare şi ale altor 

obiective din sfera socială2, de asemenea, s-au dat indicaţii ca „în şcolile de cultură generală să 

se organizeze studierea limbilor găgăuză şi bulgară, să fie alese cadrele respective de pedagogi, 

elaborate şi editate materiale didactice, programe de învăţământ..”3  

În legea numită erau prevăzute măsuri speciale, necesare „pentru educarea şi instruirea 

copiilor de naţionalitate găgăuză şi bulgară în instituţiile preşcolare în limba maternă, la dorinţa 

părinţilor...”. Organele de stat, Ministerul Educaţiei au fost obligate „să elaboreze planuri de 

învăţământ pentru şcolile cu contingent de copii găgăuzi şi bulgari”. S-a prevăzut ca, începând 

cu anii de studii 1989-1990, să se studieze „din clasa I limba maternă ca obiect de sine stătător”4.  

Legislaţia a permis crearea condiţiilor pentru studierea, la dorinţa părinţilor, a unor 

obiecte de cultură generală în limbile găgăuză şi bulgară. La Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” s-au pregătit cadre de învăţători pentru şcolile din satele cu populaţie  

preponderent găgăuză şi bulgară. 

Pentru prima dată în spaţiul CSI a fost adoptată Legea cu privire la dezvoltarea culturii 

evreieşti. S-a asigurat susţinerea din partea statului pentru dezvoltarea culturii naţionale 

                                                           
1 Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldoveneşti. –1989. –Nr. 10. –P. 965-970; Arhiva 

Organizaţiilor Social-Politice. Fondul 51, inv.71, d.562 „a”, fila 3, fila 63. 
2 Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldoveneşti. –1989. –Nr. 10. –P.964. 
3 Ibidem. 
4 Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldoveneşti. –1989. –Nr. 10. –P.964. 
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evreieşti.1 Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 8 august 1991 Societatea Culturii 

Evreieşti a fost susţinută în toate acţiunile sale întru dezvoltarea culturii naţionale evreieşti2. La 

Universitatea de Stat din Moldova a început studierea limbilor ivrit şi idiş, istoria culturii evreilor 

din Moldova; s-au deschis şcoli duminicale în oraşul Chişinău pentru studierea limbii idiş, s-a 

acordat ajutor financiar pentru editarea ziarului „Naş Golos” („Undzerkol”). 

Conducerea Radioteleviziunii Naţionale a Republicii Moldova a îmbunătăţit substanţial 

asigurarea tehnico-materială a emisiunilor tele-radio în limba evreiască. Mijloacele de informare în 

masă au manifestat în 1989-2001 mai multă obiectivitate şi competenţă în reflectarea problemelor 

privind relaţiile interetnice.  În cadrul Radioteleviziunii Naţionale a Republicii Moldova a fost 

creată redacţia „Comunitate”, care organizează în fiecare săptămână câte cinci emisiuni în limbile 

găgăuză, ucraineană, bulgară, idiş, rusă, sau 76,5 ore anual. Timpul de antenă în limba rusă la 

TVM (M 1) este de peste 3 ore pe zi, sau 1055 ore anual. În cadrul Academiei de Ştiinţe a fost 

format Institutul  Minorităţilor Naţionale, care a adus o contribuţie considerabilă la studierea 

istoriei evreilor, istoriei ruşilor, istoriei găgăuzilor,  istoriei bulgarilor din Republica Moldova.  

La 22 februarie 1991, pentru prima dată în istoria URSS a fost adoptat Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova M.Snegur „Cu privire la asigurarea dezvoltării culturii 

naţionale ucrainene în republică”. A fost susţinută societatea ucraineană de cultură din Moldova 

în ceea ce priveşte dezvoltarea culturii ucrainene, s-au adoptat măsurile necesare pentru a instrui 

şi a educa populaţia ucraineană în şcoli în limba ucraineană. Mulţi absolvenţi ai scolilor din 

Moldova au fost trimişi la învăţătură în Ucraina, s-au pregătit cadrele necesare pentru şcolile 

ucrainene la Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În structura 

Radioteleviziunii naţionale s-a creat redacţia pentru emiterea în limba ucraineană („Renaşterea”, 

„Vidrojdenie”). Au fost repartizate, pe bază de arendă,  încăperi pentru amplasarea centrului 

ucrainean de cultură, a bibliotecii şi a redacţiei ziarului „Prosvita”3. 

La 30 martie 1992 a fost adoptat Decretul Preşedintelui Republicii Moldova „Cu privire 

la unele  măsuri pentru dezvoltarea culturii naţionale a bulgarilor”4. Acest document a legiferat şi 

a creat condiţiile necesare pentru dezvoltarea culturii naţionale a bulgarilor. În republică s-a creat 

Societatea Social-Culturală   „Vozrojdenie” (înregistrată la 20 octombrie 1989). 

În judeţul Taraclia au fost deschise licee, şcoli cu predare în limba bulgară. Pentru 

abiturienţii bulgari au fost rezervate locuri în instituţiile de învăţământ superior proporţional 

ponderii bulgarilor în componenţa naţională a populaţiei Moldovei.5 De asemenea, au fost 

prevăzute, folosind baza editorial-poligrafică a republicii, măsuri pentru editarea literaturii bulgare, 

a dicţionarelor bulgaro-româneşti şi româno-bulgare, a cărţilor în domeniul istoriei, culturii şi artei 

bulgarilor din republică, s-a  efectuat un vast schimb de literatură cu Republica Bulgaria.6   

Au fost adoptate şi alte legi, acte normative întru dezvoltarea culturi multinaţionale în 

Republica Moldova. Această legislaţie a fost înalt apreciată de forurile internaţionale, de opinia 

publică. Experţii în materie din domeniul lingvisticii şi culturii consideră, pe bună dreptate, 

Legislaţia lingvistică din Moldova ca cea mai reuşită legislaţie de pe teritoriul post-sovietic. 

Drept exemplu poate servi scrisoarea de mulţumire din partea directorului Centrului de 

Informaţie şi Cultură al evreilor din Republica Moldova, adresată Preşedintelui Republicii 

M.Snegur, care aduce mulţumiri „pentru umanismul manifestat faţă de poporul evreu, pentru 

condiţiile create, pentru prosperarea culturii populaţiei evreieşti.7  

Un alt document de bază care a creat cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltarea 

                                                           
1 Evreii în Moldova // Grai şi suflet. –1994. –Nr. 4 . –P.7.  
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –1991.- Nr.11-12. –P. 77-78 
3 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –1991. –Nr 1-2. –P.35-36. 
4 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. –1992. –Nr 3. –P. 60-61. 
5 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. –1992.-Nr 3. –P.61. 
6 Ibidem. 
7 Волков Эдуард. Политический шмекеризм в Молдове. –Кишинев, 1999, c.332 
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tuturor minorităţilor naţionale a fost legea „Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova”. Această 

lege a fost numită şi „varianta zero”, care a dat posibilitate tuturor locuitorilor republicii, care 

locuiau pe teritoriul ei la momentul adoptării Declaraţiei despre Suveranitate de la 23 iunie 1990, 

să devină cetăţeni ai Republicii Moldova, indiferent de nivelul de cunoaştere a limbii de stat. În 

aşa mod, majoritatea absolută a persoanelor născute în afara teritoriului republicii au devenit 

cetăţeni ai Republicii Moldova.1 Prin această lege se stabileşte statutul  juridic al cetăţenilor, 

apartenenţa lor la cetăţenia Republici Moldova: „Cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de 

temeiurile dobândirii cetăţeniei, beneficiază în egală măsură de  toate drepturile şi libertăţile 

social-economice, politice şi culturale, proclamate  şi garantate de  Constituţie şi alte legi ale 

Republicii Moldova.”2 

Prin „Legea despre culte” din 24 martie 1992 statul a garantat libertatea conştiinţei şi 

libertatea religioasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova: „Nimeni nu poate fi urmărit pentru 

credinţa sa religioasă, sau pentru necredinţa sa”; „Nimeni nu poate fi constrâns să practice sau să 

nu practice exerciţiul religios”.3  

Pentru prima data în istoria politicii culturale din Moldova a fost adoptată „Legea 

culturii” – document de o mare însemnătate politică şi socială. După structura sa, Legea culturii 

este alcătuită din 7 capitole, vizează majoritatea domeniilor de activitate culturală a populaţiei, 

reglementează dezvoltarea întregului proces cultural din ţara noastră. Prin această lege întreg 

cadrul cultural şi totalitatea domeniilor de activitate culturală au primit o bază legislativă. Statul 

a asigurat şi a protejat dreptul constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la activitatea lor 

culturală, a stabilit principiile de bază ale politicii culturale a statului şi a normelor juridice, în 

baza cărora este asigurată dezvoltarea liberă a culturii.4   

Legea culturii a definit noţiunile principale ale politicii  culturale (art.2),  domeniile de 

aplicare a Legii culturii (art.3), a determinat obligaţiile statului, drepturile şi libertăţile oamenilor 

în domeniul culturii (cap. II-III). Statul s-a obligat să stabilească priorităţile activităţii culturale şi  

să asigure cadrul juridic al acesteia. Totodată, s-a specificat că statul protejează drepturile 

oamenilor de creaţie la proprietatea intelectuală, interesele lor patrimoniale şi nepatrimoniale 

legate de activitatea de creaţie, asigure accesul liber la activitatea culturală, la valori şi bunuri 

culturale.5  

Legea culturii a specificat că activitatea culturală constituie un drept inalienabil al 

fiecărui om, cetăţean de  rând, indiferent de apartenenţa naţională şi originea socială, de  limbă, 

sex, convingeri politice, religioase şi de altă natură. Drepturile omului în domeniul activităţii 

culturale au fost declarate „prioritare” şi nu puteau fi limitate de către stat sau organismele 

statale. Prin această lege oamenii au primit drepturile la activitatea de creaţie, la identitate 

culturală, proprietate intelectuală, dreptul la crearea organizaţiilor de cultură şi activitate 

culturală în străinătate şi  de a-şi exporta valorile şi bunurile culturale elaborate de ei.6  

De asemenea, au fost prevăzute măsuri pentru apărarea patrimoniului cultural naţional 

(art. 17),  pentru reglementarea relaţiilor dintre stat şi oamenii de creaţie (art. 18); a fost legalizat 

modul juridic de creare, reorganizare şi lichidare a organizaţiilor de cultură etc.7  

O atenţie deosebită în legea nominalizată se acordă „organizării şi reglementării 

economice ale culturii” – cea mai dificilă problemă în desfăşurarea a procesului cultural. În acest 

act normativ se stipulează că „finanţarea de către stat a culturii garantează protecţia şi 

                                                           
1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –1991. –Nr.-8-9. –P.75. 
2 Legi, hotătâri şi alte acte adoptate de sesiunea a VI a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XII-al. 

Vol.I,  Chişinău: Civitas, 1991. p.28-39. 
3 Ibidem. Vol.II, p.62-68. 
4 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999. –Nr. 83-86.  p.13 
5 Ibidem, p.13-14. 
6 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999. –Nr. 83-86.  p.14. 
7 Ibidem, p.15. 
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dezvoltarea acesteia”.1  Cu părere de rău, legea nu prevede concret cât trebuie să aloce statul  din 

Produsul Intern Brut sau din Bugetul anual al statului pentru dezvoltarea culturii: 1%, 2% sau 

3%. Ar fi fost bine să se indice această cifră, deoarece în fiecare an în Bugetul statului  se prevăd 

sume insuficiente pentru dezvoltarea culturii. În lege se mai subliniază că „alocaţiile de la buget, 

destinate finanţării culturii, pot fi suplimentate cu mijloace din  fonduri extrabugetare, constituite 

în conformitate cu legea în vigoare”.2 Dar aceste surse nu întotdeauna se găsesc, nu toate 

organizaţiile au posibilitatea să finanţeze cultura. Cu atât mai mult că organizaţiile şi persoanele 

juridice şi fizice care finanţează dezvoltarea culturii nu au nici o facilitate impozitară din partea 

statului. De obicei, mijloacele din fonduri extrabugetare se obţin cu mari greutăţi.  

În 1989-2001 s-a făcut foarte mult pentru racordarea legislaţiei naţionale la legislaţia 

europeană în domeniul culturii. În acest context menţionăm că Republica Moldova a aderat, la 

24 mai 1994, la „Convenţia Culturală Europeană”3; la 4 mai 1998 a semnat „Convenţia 

Europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic”4, iar la 20 octombrie 2000 a aderat la 

„Convenţia peisajului european”5 şi la alte documente normative ale Uniunii Europene. S-au 

făcut primii paşi în racordarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la cultură cu cele mai noi 

acte normative europene şi internaţionale. 

  În concluzie, restructurarea şi transparenţa, iar mai apoi destrămarea URSS şi 

proclamarea Republicii Moldova ca stat independent şi suveran au creat condiţii favorabile 

pentru realizarea reformelor politice, sociale şi culturale în societatea contemporană. În ultimii 

zece ani au avut loc schimbări democratice în toate domeniile culturii. Cultura naţională trece 

astăzi printr-o perioadă numită în ştiinţa istorică „perioadă de tranziţie”, de transformări 

fundamentale în cele mai diverse ramuri ale culturii naţionale. 

Problemele culturale, sociale au devenit şi probleme ale politicii de stat, iar sub anumite 

aspecte au devenit parte componentă a vieţii politice. Tot mai mult societatea este antrenată în 

dezbateri, polemici, studii, schimb de opinii, pentru a elabora ceea ce se numeşte politică de stat în 

perioada de tranziţie în diferite domenii, inclusiv şi în domeniul culturii. Această politică culturală 

este foarte complicată şi contradictorie în cele mai diferite sensuri ale termenului. Cultura este 

elementul de bază al vieţii spirituale. Analiza tranziţiei culturale, schimbările în domeniul culturii 

s-au axat în Republica Moldova mai mult pe problemele politice,  pe schimbarea direcţiilor de 

dezvoltare, pe depăşirea treptată a politicii coloniale în domeniul culturii. 

Elementul principal al culturii este axat pe problema finanţării. Am analizat această 

situaţie (lipsa de bani) în baza documentelor. Toţi factorii de decizie din diferite instituţii de 

cultură s-au referit şi se referă la problema financiară, cu toate că, dacă facem o analiză a 

finanţării culturii, constatăm că în ultimii 5 ani, până la anul 2000 s-a profilat o scădere a 

finanţării, iar după 2000 o mică majorare a bugetului pentru dezvoltarea culturii atât la nivel 

naţional, cît şi la nivel local.  

În acest sens bugetul culturii este divizat în legătură cu descentralizarea administrativă a 

Republicii Moldova. Noi nu propunem să delimităm funcţia statului în domeniul finanţării. 

Mecanismul finanţării în general în societatea noastră nu trebuie să fie ajustat la procesele 

descentralizării. Considerăm că statul trebuie să se implice mai activ în problemele finanţării 

culturii. 

În perioada 1991-1998 a fost făcută descentralizarea administrativă, reieşind din 

necesitatea descentralizării economiei şi a procesului de producţie; întreprinderilor de producere 

li s-a atribuit o autonomie economică pentru ca ele să intre în economia de piaţă. 

Descentralizarea economiei a adus la descentralizarea finanţării infrastructurii producătoare şi a 

                                                           
1 Ibidem. 
2 Ibidem,p.15 
3 Protecţia patrimoniului. Culegere de legi şi convenţii. –Chişinău: Pontos, 2001,  p.55-58. 
4 Ibidem, p.88-112. 
5 Ibidem, p.113-121. 
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celei sociale. Însă s-a întâmplat  aşa  că forma de finanţare, de la nivel naţional spre cel local, a 

rămas aceeaşi. Autorităţile locale nu au sesizat de la bun început că din momentul 

descentralizării organele locale sunt responsabile de instituţiile de cultură, de instituţiile de 

educaţie şi ocrotire a sănătăţii. Dezvoltarea industriei în teritoriu, facilităţile financiare, fiscale 

acordate întreprinderilor locale urmau să contribuie la crearea unui buget local, un anumit 

procent din care necesita a fi investit pentru dezvoltarea culturii. Problemele finanţării culturii 

depindea în general de globalitatea problemelor economice ale statului şi de utilizarea raţională a 

resurselor financiare. În acest sens, managementul cultural în perioada de tranziţie nu a fost la 

nivelul necesar. Iată de ce în  perioada 1989-2001 au fost iniţiate multiple discuţii la diferite 

niveluri privind locul şi rolul fenomenului cultură în politica generală a Republicii Moldova. 

Politica culturală a statului Republica Moldova în perioada de tranziţie a avut drept scop crearea 

condiţiilor social-politice şi economice pentru dezvoltarea unei societăţi ce ar susţine şi ar 

consolida sistemul democratic. Nu e vorba numai de „criza culturii contemporane”, după cum 

scrie P.Andrei1. Noi asistăm la un proces de transformare, dezvoltare, schimbare, de trecere de la 

principiile politicii culturale totalitare la o cultură democratică naţională. În prezent s-a 

aprofundat lupta între concepţiile asupra valorii culturii, şi anume: una reprezentând mai mult 

„trecutul socialist”, iar alta e cenuşăreasa timpului, care stăpâneşte concepţia în conformitate cu 

care cultura prezintă toate valorile culturale, spirituale, materiale, sociale, politice şi economice, 

fiind produse nu numai ale materiei social economice, dar şi ale vieţii spirituale. După 1989 

statul, societatea civilă dispune de libertate de creaţie spirituală şi materială, socială şi culturală.  

Sistemul politic a evoluat foarte mult în direcţia democratizării societăţii. Dacă mai înainte 

drumul creaţiei culturale era barat, înglodat de mecanismele cenzurii de stat şi de partid, de 

metodologia „luptei de clasă” şi finanţarea după principiile „ostatocinâi”, apoi în condiţiile de 

tranziţie se îmbină responsabilitatea statului, a societăţii civile şi iniţiativa privată în dezvoltarea 

culturii. Numai în condiţiile restructurării şi tranziţiei  la o societate democratică s-a revenit la 

normal, la respectul tuturor culturilor, inclusiv a băştinaşilor.  

 O altă direcţie de bază a activităţii statului în domeniul culturii a constituit-o elaborarea 

legislaţiei Republicii Moldova cu privire la dezvoltarea culturii. În 1989-2001 în Republica 

Moldova au fost adoptate peste 30 de legi, acte normative, decizii guvernamentale, care au pus 

bază nouă, juridică, obiectivă, ştiinţifică în dezvoltarea culturii şi a relaţiilor interetnice.  

Cadrul legislativ a creat premisele necesare pentru a adopta, în perspectivă, concepţia de 

stat în domeniul politicii naționale și cel al culturii, lucru realizat abia în anul 2002, dar care nu a 

fost implementat ireversibil în activitatea organelor de stat şi drept, organizaţiile culturale, în 

mentalitatea personală și colectivă a cetățenilor din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Adrei P. Opere sociologice.  Vol. II. Sociologia politicii şi a cultrii. –Bucureşti: Academia Republicii Socialiste 

România, 1975, p.113 
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