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EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ – DIMENSIUNE PROSPECTIVĂ 

 

          Ioana Aurelia AXENTII, conf. univ., dr.           

      Catedra de pedagogie şi psihologie 

Maria IANIOGLO, dr. Universitatea de Stat, Comrat 

 

Până recent, sistemul educaţional a urmărit cu precădere reproducerea constantă şi fidelă a 

condiţiilor sociale determinante. Confruntată cu realităţile sfârşitului de secol XX şi începutul 

secolului XXI, educaţia îşi propunea să pregătească oameni pentru tipuri de societate care încă nu 

existau [1]. 

Astăzi, trăim într-o lume interdependentă şi interconectată şi tot ce facem influenţează şi este 

influenţat de oamenii şi de resursele din jur. Se resimte  o accelerare, nemaiîntâlnită în istorie, a 

derulării în timp şi în spaţiu a fenomenelor social-economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale, care au 

străbătut procese de intense modificări - calificate ca fiind autentice cotituri în ştiinţă - fizica, chimia, 

matematica, informatica, microelectronica, astronomia etc. Au apărut noi domenii ale ştiinţei etc. 

Aceste transformări social-economice petrecute în lume au adânci implicaţii pe planul adaptării 

oamenilor la ele. Acestora li s-a adăugat ceea ce numim revoluţia tehnico-ştiinţifică, cu consecinţe 

benefice pentru înnoirea, într-un ritm rapid, a volumului de cunoştinţe de care dispune omenirea, a 

circulaţiei şi utilizării informaţiilor. S-a ajuns, astfel, la concluzia că volumul cunoştinţelor se dublează 

la fiecare 10 ani. Toate acestea au pus în faţa oamenilor politici, a sociologilor, a psihologilor şi 

pedagogilor întrebarea: „omul de astăzi poate stăpâni totalitatea cunoştinţelor timpului său?” ) [2]. 

 Şi nu numai atât. Astăzi cunoştinţele, în marea lor majoritate, se referă la tehnologie, astfel a 

crescut exponenţial ritmul de materializare a cunoştinţelor ştiinţifice în procese tehnologice, ceea ce 

justifică aprecierea că ştiinţa a devenit o forţă nemijlocită de producţie. S -a calculat că durata medie a 

perioadei care se scurge între începerea unei cercetări ştiinţifice şi apariţia  unui nou produs - rezultat 

al aplicării cercetării respective - s-a scurtat de la 92 de luni, în 1957, la sub 20 de luni, în prezent. 

Concluzia firească a u n e i  asemenea situaţii s-a conturat clar: pentru majoritatea indivizilor, 

schimbarea profesiunii se impune cel puţin o dată în cursul vieţii lor, iar prognozele ne arată că, în 

viitorul apropiat, omul va trebui să-şi schimbe profesia de cel puţin trei ori (Jinga, I., 2008) [3].  

Un asemenea  ritm, rapid al transformărilor din economie, societate, ştiinţă şi tehnică, a pus în 

mod imperios problema adaptării indivizilor şi colectivităţilor la acest ritm, ca şi aceea a capacităţii lor 

de participare activă, creativă, optimistă la transformarea naturii, societăţii şi a omului însuşi. 

În aceste condiţii, pentru a face faţă cu succes diverselor provocări ale societăţii contemporane 

şi pentru a anticipa pertinent societatea viitorului, generaţiile noastre nu au dreptul să renunţe la 

analiza filozofică a finalităţilor educaţiei de astăzi şi de mâine. Finalităţi comune cum sunt: tratarea 

păcii, ca o valoare, cultivarea atitudinii interculturale, formarea în spiritul toleranţei şi al democraţiei, 

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, valorile educaţiei şi dreptul la aceste valori etc. constituie 

premise pentru supravieţuirea umanităţii. Naţiunile au nu numai dreptul, ci şi datoria de a se cunoaşte 

şi a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la pace, progres şi prosperitate 

şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în continuă degradare [4]. 

Educaţia secolului al XXI-lea trebuie să precizeze metamorfozele noii lumi aflate într-o 

continuă dinamică şi, deopotrivă, să faciliteze asimilarea competenţelor de orientare şi adaptare a 

tinerilor pentru inserţie şi reuşită în toate planurile de manifestare. 

În aceste îmrejurări  reconceperea şi reconstruirea educaţiei nu este  inoportună, iar experienţa 

educaţională trebuie să-şi păstreze şi să-şi amplifice funcţiile tradiţionale, fiind în acelaşi timp 

receptivă faţă de nou şi schimbare.  În acest context, G. Văideanu (1996) menţiona ca este necesară 

„educaţia pentru schimbare şi dezvoltare care-şi propune atât responsabilizarea individului, cât şi 

pregătirea lui pentru afirmare” [5]. Această idee de schimbare vine să fie completată si de prof. univ., 

Constantin Cucoş (2002) care menţionează că schimbarea nu este un dat, ci o stare, o transformare 

care trebuie receptată ca atare de către persoană şi care trebuie pregătită şi întâmpinată adecvat. 
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Educaţia pentru schimbare are ca sarcină formarea personalităţii ca agent al schimbării şi actor 

responsabil de calitatea schimbării. În acest sens, menţionează C. Cucoş, pot fi identificaţi mai mulţi 

paşi în generarea comportamentului adecvat faţă de schimbare cum ar fi: 

- sesizarea schimbării, a liniilor sale de emergenţă şi pregătirea pentru întâmpinarea acesteia; 

- evaluarea naturii schimbării, a sensurilor acesteia şi a reverberaţiilor ei în timp şi spaţiu; 

- crearea şi fasonarea unor situaţii generatoare de schimbare, modelarea unor traiecte de 

dezvoltare posibile. 

Astfel educaţia pentru schimbare poate profila un nou tip de personalitate, care să părăsească 

suficienţa, imobilitatea, inactivitatea [6].   

În acest studiu ne-am propus drept scop să încercăm să înţelegem care pot fi mecanismele care 

pot determina ancorarea schimbării în conservatorismul acţional şi al mentalităţilor şi a sesiza 

generarea şi promovarea schimbărilor  la nivelul educaţiei. Se cere remarcat faptul că existenţa şi 

schimbarea fiinţei umane este dintotdeauna obiectul  teoriei şi practicii educaţionale, deci al conştiinţei 

pedagogice, ea fiind responsabilă de răspunsurile pe care le formulează oportun la întrebările de ce 

trebuie să se schimbe omul, în ce direcţie trebuie să se schimbe omul (care este scopul şi care sunt 

obiectivele educaţiei), în baza căror valori este bine să se schimbe ( care sunt materiile de învăţământ) 

şi cum trebuie să se schimbe el  pe parcursul vieţii. În acest sens putem menţiona că tot ceea ce s-a 

realizat şi se realizează pe planul culturii materiale şi al celei spirituale de-a lungul timpului este 

creaţia omului. Fiecare creator este, la urma urmei, beneficiarul experienţei acumulate până la el, care i 

s-a transmis, în bună măsură, prin educaţie. Această experienţă este, în fond, una dintre sursele cele 

mai importante ale oricărei creaţii, dar o experienţă actualizată, valorificată prin educaţie în sensul cel 

mai larg al acestui cuvânt (informaţie, autoeducaţie etc.). S-ar putea deci afirma că saltul propriu 

activităţii educative îşi are expresia cea mai pregnantă tocmai în realizările impresionante ale 

oamenilor în toate domeniile de activitate ale lui. 

Pentru ca acest salt al schimbării în educaţie să se producă  este necesar să fie provocaţi la 

reflecţie în primul rând pedagogii cărora trebuie să le reprezentăm aspecte semnificative ale 

complicatului proces de desprindere a şcolii contemporane de tipare care, devenind, în mod firesc, din 

ce în ce mai înguste, tind să frâneze dezvoltarea ei. În acelaşi timp am pornit de la convingerea că 

oricât de modern şi de bogat ar fi echipamentul didactic pe care tehnica modernă îl pune la dispoziţia 

şcolii, acesta nu va aduce prin el însuşi înnoirile dorite. El nu se poate substitui celui care, de fapt, îl 

animă, celui căruia, în ultimă instanţă, îi revine şi sarcina de a pune în valoare valenţele acestui echi-

pament. Şi acesta nu este altul decât profesorul, care ştie să facă din orice material didactic un 

instrument subordonat actului de creaţie care este formarea omului. 

Pedagogii ca nimeni alţii îşi dau seama că, în contextul provocărilor lumii contemporane, prin 

structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de evoluţia 

realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţiile şi eficienţa actului educativ sunt date de 

disponibilităţile educaţiei de adaptare şi autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului 

social. În aceste condiţii este nevoie de o repunere în discuţie a valorilor pe care trebuie să le transmită 

şcoala prin educaţie generaţiei în creştere şi care poate fi modul în care trebuie transmise. Acest lucru 

reprezintă de fapt necesitatea unei schimbări incontestabile în educaţie pentru că realitatea din şcoala 

zilelor noastre  ne face să constatăm cu regret că ea cu greu face faţă cerinţelor pe care viaţa, mersul 

ascendent al societăţii le pun în faţa ei. Faptul că distanţa dintre şcoală şi viaţă apare azi mai mare ca 

oricând îşi găseşte explicaţia într-o particularitate a vremurilor noastre când în şcoală elevii nu mai 

sunt foarte interesaţi să înveţe, nu sunt motivaţi îndeajuns, mulţi părinţi sunt plecaţi peste hotare ori nu 

au timp sau chiar nu vor să se preocupe de situaţia şcolară a copiilor lor, lăsând totul pe seama şcolii s-

au, şi mai rău, la voia întâmplării, mulţi dintre elevi nu mai arată faţă de profesori respectul cuvenit. În 

contextul utilizării în şcoală a metodelor activ - participative, promovate de didactica modernă, acestea 

nu pot fi utilizate tot timpul şi la toate disciplinele, deoarece necesită mult timp.  

Soluţia rezolvării problemelor actuale trebuie să vină nu numai din partea educaţiei 

instituţionalizate. Astăzi  obiectivele educaţiei şi procesele educative sunt atât de complexe, încât 
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numai o concentrare a eforturilor întreprinse de mai multe instituţii, concretizată în ceea ce unii au 

numit „cetatea educativă” (Faure, 1974) [7], prin „redistribuirea” învăţământului către mai mulţi 

factori, ar putea crea acţiuni ale căror rezultate să fie mulţumitoare. Printre aceşti factori ar fi în primul 

rând familia, şcoala, biserica, instituţiile culturale, mass - media, structurile asociative, tehnologiile 

informaţionale de comunicare etc.  Desigur că această restructurare este dificilă, problematică şi 

presupune, cum sugerează unii analişti (Sicinski, 1984), o regândire şi o corelare mai adâncă a 

politicilor şcolare, culturale, economice şi sociale la nivelul ansamblului social. De pildă, nu numai că 

ar trebui să se accentueze mai mult valoarea „instrumentală” a educaţiei, ci şi instrumentele culturale 

se cer a fi reconvertite în surse educative explicite, care să modeleze şi să formeze personalitatea [8]. 

Contextul cultural - şi, prin extensie, cel social - trebuie astfel dimensionat încât el însuşi să inducă 

influenţe educative directe, vizibile. Unii autori merg atât de departe în maximizarea capacităţii 

educogene a unor instanţe sociale, încât cer deşcolarizarea societăţii. Astfel, Ivan Illich, prelat catolic 

şi pedagog american, mânat de un optimism exagerat faţă de forţele individului şi de un pesimism 

adânc faţă de şcoală ca instituţie, propovăduieşte, lipsit de orice temei, o societate fără şcoală, în care 

educaţia s-ar realiza prin intermediul unor „prilejuri educative” ineficiente sau chiar imposibil de 

acceptat (Hannoun, 1977) [9]. Oricât de mult s-ar face această redistribuire şi această deplasare a 

funcţiilor, şcoala trebuie să rămână instituţia fundamentală în care se vor pune bazele unei educaţii 

iniţiale, sistematice. Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a 

diminuat, ci a devenit tot mai complex, tocmai datorită necesităţii împletirii şi corelării funcţionale a 

acesteia cu alte segmente ale socialului, pasibile de a realiza, secvenţial, sarcini şi acţiuni ale instituţiei 

specializate care rămâne, în continuare, şcoala [10]. 

Cât priveşte aspectul procesual al demersului educativ în sine, sunt destule voci care ne 

avertizează în legătură cu nevoia unor redimensionări şi chiar a unor schimbări de paradigme 

educaţionale. J.W. Botkin şi colaboratorii săi (1981, p. 26-71) [11] fac o disociere interesantă între 

învăţarea de menţinere şi învăţarea inovatoare, care ne poate sugera traiecte posibile pentru prezentul 

şi viitorul educaţiei. Societăţile tradiţionale –  arată autorii invocaţi – au adoptat un tip de învăţare de 

menţinere, care pune accentul pe achiziţia de metode şi reguli fixe, pentru a putea face faţă unor 

situaţii cunoscute şi recurente. Acest tip de învăţare este menit să asigure funcţionarea unui sistem 

existent, a unui mod de viaţă cunoscut şi stimulează abilitatea noastră pentru a rezolva probleme date 

şi pentru a perpetua o anumită experienţă culturală. În condiţiile în care apar şocuri existenţiale, 

schimbări, înnoiri, rupturi, este nevoie de un alt tip de învăţare, aşa-numita învăţare inovatoare. 

Aceasta are menirea de a pregăti indivizii şi societăţile să acţioneze în situaţii noi şi presupune 

calităţile autonomiei şi integrării. În timp ce învăţarea de menţinere tinde să ia drept inatacabile 

valorile impuse ca atare şi să treacă cu vederea toate celelalte valori, învăţarea inovatoare trebuie să fie 

dispusă de a pune la încercare valorile, scopurile şi obiectivele fundamentale ale oricărui sistem. 

Învăţarea de menţinere este esenţială, dar insuficientă. Este indispensabilă în situaţii bine determinate, 

unde ipotezele rămân fixe. Valorile pe care se sprijină sunt bine delimitate şi recunoscute. Are la bază 

o gândire algoritmică, secvenţe de gândire prefabricate, ce operează în contexte determinate. Însă 

învăţarea de menţinere nu face faţă situaţiilor limită. Învăţarea inovatoare presupune formularea de 

probleme, sfărâmarea clişeelor, predispune la ruperea structurilor închise, antireflexive. Valorile ei nu 

sunt constante, ci mai degrabă schimbătoare [12]. 

Este adevărat că marile schimbări existenţiale se produc pe baza unor viziuni inovatoare. 

Progresul se face nu prin respectarea tradiţiilor, ci prin contestarea căii bătătorite. Istoria progresează 

prin partea proastă a lucrurilor – spunea Hegel. Întotdeauna oamenii incomozi fac revoluţiile 

(cognitive, sociale). Vom înţelege de aici că ambele tipuri de învăţare sunt benefice, cu condiţia 

conducerii variabile a celor care deprind traiectul învăţării ce este în concordanţă cu sarcinile, 

conţinuturile şi finalităţile educaţiei. Se pare că, în multe situaţii prezente, educaţia inovatoare este mai 

productivă decât cea de menţinere. În aceste condiţii considerăm drept deziderate cunoaşterea unor 

coordonate de organizare a predării învăţării din perspectiva didacticii moderne  unde menţionam că 

rolul decisiv revine pedagogului. Este firesc să fie considerat profesor bun cel la care elevii învaţă fără 
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prea mari eforturi, plecând „cu lecţia învăţată din clasă”. Activitatea eficientă a profesorului este 

obiectivată prin rezultatele învăţării elevilor şi cunoaşte o mare varietate de forme concrete de 

manifestare [13]. 

În acest context am considerat că este nu numai necesară dar şi constructivă, în perspectiva 

optimizării formării iniţiale şi continue a personalului didactic cercetarea opiniei beneficiarilor 

educaţiei cu privire la actul educativ eficient, la acţiunile pe care le apreciază sau le resping; la 

eficienţa responsabilului de la catedră. Am considerat că părerile elevilor de astăzi, mai deprinşi 

oarecum cu exerciţiul democraţiei, sunt în măsură să creioneze aşteptările lor faţă de actul didactic, 

faţă de profesori, faţă de modul în care sunt solicitaţi în sarcinile şcolare. Desigur că un asemenea 

demers nu este lipsit de riscuri, că elevii unui sistem a cărui eficienţă în scădere a fost deja 

demonstrată, s-ar putea să nu producă răspunsurile cele mai credibile şi pertinente. 

Informaţiile au fost culese prin intermediul unui chestionar care a cuprins 2 itemi ce se refereau 

la părerea elevilor asupra lecţiilor apreciate ca bune şi a modului în care preferă să achiziţioneze noile 

cunoştinţe. Elevii chestionaţi au constituit un eşantion de tip aleatoriu- 182 de elevi şi a reprezentat 

populaţia şcolară de clasa a XII- a din oraşul Cahul. Necesitatea de a identifica principalele 

caracteristici ale unei lecţii apreciate de către elevi a stat la baza elaborării itemului nr 1 - Cum se 

desfăşoară orele care vă plac, care a cuprins şase întrebări cu sugerarea unor potenţiale răspunsuri 

(conţinutul întrebărilor sunt indicate în figura nr. 1, în ordinea respectivă). Itemul a permis mai multe 

alegeri pentru a putea acoperi mai bine diversitatea lecţiilor dar şi specificul diferitelor discipline 

şcolare. Rezultatele sunt prezentate mai jos în Figura nr. 1. 

Analiza opiniei elevilor expuse la itemul 1 evidenţiază faptul că elevii apreciază cel mai mult 

lecţiile la care beneficiază de cele mai accesibile explicaţii ale profesorului astfel încât reuşesc să  

înţeleagă conţinuturile şi pot continua învăţarea singuri. Nu sunt de neglijat nici procentele celor care 

sunt ademeniţi de anumite discipline datorită diversităţii orelor ori sarcinilor interesante pe care le au 

de realizat..Analiza opiniei elevilor la primele intrebări sugestive fac să ne interesăm, de ce după 

câţiva ani buni de reformă în educaţie, de promovare a demersurilor didactice în care elevul să fie 

actorul principal, beneficiarii consideră că cele mai eficiente acte didactice sunt mai degrabă cele 

tradiţionale, unde  rolul decisiv revine profesorului bine reprezentat care foloseşte mijloace didactice 

variate, moduri de organizare diferite şi sarcini precise şi interesante pentru fiecare moment al orei. În 

ciuda promovării insistente a învăţării prin cooperare aceasta întruneşte mai puţine opţiuni. Rezultatele 

sunt indicate la intrebareea 3-a, unde se vede clar că doar 64 din 182 de elevi preferă să lucreze în grup 

şi să înveţe independent  prin cooperare. Analiza opiniei la intrebarea a 5-a demonstrează evident 

faptul că elevilor nu le place ca profesorul să le predea multă informaţie şi să facă multe notiţe în 

caiete; nu doresc să aibă multe evaluari. 

 
Figura 1.Reprezentare grafică a opiniei elevilor referitor la caracteristicilor lecţiilor care le plac. 

 

De unde rezultă că soluţia eficienţei pare să fie la cadrul didactic de la care elevul aşteaptă explicaţii 

bune, sarcini interesante, lecţii diferite care să-i faciliteze activitatea de învăţare. 
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Astfel examinarea răspunsurilor de la itemul 1 prezentate mai sus sunt confirmate de cele de la 

itemul nr.2 în care subiecţilor li s-a cerut să precizeze Cum ar prefera să înveţe noile cunoştinţe. 

Itemul a cuprins cinci întrebări incluse în figura nr.2 şi a permis mai multe alegeri: 

Analiza opiniilor elevilor la întrebarea a 3-a ne face să observăm că ramane a fi mai ridicat 

numărul celor care preferă să execute sarcini împreună cu alţi colegi la însuşirea noilor cunoştinţe, 

doresc să le fie stimulată comunicarea prin organizarea de discuţii şi dezbateri între profesor şi elev. 

Deci doresc un învăţământ formativ activ, unde trebuie să fie activ deopotrivă şi elevul dar şi 

profesorul. În acelaşi timp ramâne a fi mic numărul elevilor care doresc să citescă singuri din manual, 

să ceară explicaţii unde nu înţeleg (doar 44 din 182 de elevi cercetati). La întrebarea a 5-a,  16 elevi 

din 182 doresc să înveţe altfel decât o fac dar nu propun nimic concret în schimb. 

Răspunsurile subiecţilor cred că reflectă foarte evident că era necesară o prospectare a cerinţelor 

beneficiarilor în raport cu prestaţiile pe care le aşteaptă de la cadrele didactice. După câţiva ani buni de 

experimente reformatoare observăm că elevii îşi doresc să asculte explicaţii bune, să ia notiţe şi să 

consolideze cunoştinţele acasă, ceea ce se apropie de paradigma învăţării tradiţionale. 

 
Figura 2. Reprezentare grafică a opiniei elevilor referitor la modalitatea preferată de însuşirea noilor 

cunoştinţe 

Acest fapt nu credem însă că presupune o revenire pur şi simplu la trecut ci mai degrabă o 

adaptare a tradiţiei la prezent. Acest model de învăţare are ca element central tot profesorul de la care 

elevul aşteaptă explicaţii bune şi îndrumare competentă atunci când este solicitat să extragă singur 

noile cunoştinţe din diferite surse. Trebuie să conştientizăm şi că nevoile exprimate de elevi nu pot fi 

altceva decât reflexe ale unor modele cu care ei înşişi s-au confruntat în experienţa şcolară şi pe care 

le-au perceput ca fiind mai eficiente sau mai puţin eficiente. Cu toate acestea ţinem să remarcăm că 

valoarea formativă şi motivaţională a metodelor active şi interactive rămâne a fi solicitată, după cum 

se vede la itemul doi, 52 la sută din cei intervievaţi. Sa încercăm a fi optimişti şi să credem că acest 

număr va fi în creştere. Totul depinede de cadrele didactice, responsabile de procesul de învăţământ 

formativ de calitate. 

Un alt aspect ce ţine de organizarea procesului de învăţământ într-o paradigmă nouă este cea 

privitoare la identitatea dintre cultură şi instrucţie. Astfel, este bine cunoscut faptul că deseori, 

punându-se problema, realmente majoră, a măsurii în care şcoala de cultură generală dă, într-adevăr, 

elevilor o cultură generală, soluţiile sunt căutate aproape exclusiv pe planul cunoştinţelor care intră în 

componenţa procesului de învăţământ. Acest capital de cunoştinţe este transmis prin intermediul 

disciplinelor de predare care conform programelor de studii sunt numeroase şi variate în şcoala 

tradiţională. Nu putem nega faptul că instrucţia este o componentă majoră a atitudinii culturale, dar că, 

în nici un caz, cultura nu poate fi redusă la existenţa unei informaţii, oricât de variată şi de bogată ar fi 

aceasta. Cultură astăzi trebuie să însemne şi capacitatea elevului contemporan de a se confrunta cu 
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realitatea pe baza cunoaşterii acesteia, înseamnă creativitate, adică posibilitatea de a folosi informaţia 

pentru a gândi, interpreta, a-şi preciza poziţia faţă de realitate într-o manieră care să-l reprezinte, 

înseamnă, mai ales, crearea de noi valori. 

În procesul de predare, astăzi ar însemna ca pedagogul să axeze toate acţiunile asupra elevilor ca 

aceştia să asimileze acele cunoştinţe care îl vor ajuta să înţeleagă, să acţioneze, pentru a obţine foloase 

ceea ce va constitui ţinta inteligenţei şcolarului. Asimilarea cu adevărat creatoare a culturii este un proces 

de conturare a unui mod de a gândi, de a înţelege realităţile contemporane, de a sesiza semnificaţia lor 

prin prisma genezei şi a dezvoltării istorice a componentelor ei esenţiale, de a întrezări tendinţele de 

modificare a acestor componente. Iată de ce transmiterea zestrei culturale prin educaţie presupune 

informaţie, dar nu numai atât. Aşa cum foarte sugestiv arata D. Guşti, „procesul de cultură personală 

constă în încadrarea individului în sfera valorilor culturale ale unui timp şi în eliberarea sa din această 

sferă prin creaţii de noi valori” [14]. Or, pentru ca elevul să ajungă la ceea ce numim aici atitudine 

culturală, însuşi procesul informării sale trebuie să se desfăşoare altfel decât în şcoala tradiţională. 

Cultura modernă astăzi înseamnă: dinamism, varietate, angajare etc.; de aceea elevii trebuie conduşi la 

cunoaşterea întregii game a experienţei umane, în special, la cunoaşterea experienţei creatoare.  

În aceste condiţii considerăm că misiunea şcolii este de a şti să ţină echilibru între două 

activităţi: să păstreze valorile sigure şi totodată să promoveze o deschidere foarte atentă la progresele 

ştiinţei. Cu alte cuvinte, ea trebuie să ştie să oscileze între conservatorism şi vocaţia de perspectivă. 

Şcoala astfel va configura o cultură şcolară moderna. 

Cultura este rodul unei experienţe globale, în care intră nu numai simbolurile, ci şi acţiunea. Ea 

nu poate fi redusă  în şcoală numai la actul verbal sau vizual. În acest context C. Narly, cu privire la 

metoda  de explorare a materiei noi,  atenţiona că aceasta nu trebuie să ofere cunoştinţe de-a gata, 

deoarece în acest caz efortul elevilor se reduce la memorare. Adevărata valoare educativă pentru 

individ este doar aceea ce el a izbutit să aducă la lumină prin proprie activitate [15].  

Una dintre dicotomiile pe care, credem noi,  ar mai trebui s-o avem în vedere este aceea care 

există între pregătirea pentru viaţă a elevului şi pregătirea pentru notă. Pentru nimeni nu este secret 

că elevul astăzi învaţă pentru notă. Astfel, pregătirea lui nu se desfăşoară în spiritul unei autentice 

activităţi intelectuale care presupune interes, reflecţie, selecţie etc., ci se bazează pe o activitate de 

memorare a unei cantităţi cât mai mari de cunoştinţe. Este semnificativ în acest sens să constatăm 

faptul că problema evaluării şcolare a cunoscut  interpretări variate în timpul reformelor din 

învăţământul interbelic, unele interpretări rămânând a fi viabile şi pentru şcoala contemporană.  

Astfel, Spiru Haret, a arătat că rolul esenţial al şcolii secundare nu este atât să dea elevului o 

cantitate de cunoştinţe cât mai mare, ci, în primul rând, prin intermediul cunoştinţelor, să formeze 

spiritul elevului (disciplina minţii lui)… [16] . Profesorii să nu facă apel la memoria şcolarilor, decât 

atunci când raţionamentul nu-i poate ţine locul. Peste tot se impune a se face aplicaţiuni şi a se 

dezbrăca învăţământul cât mai mult posibil de caracterul abstract şi pur teoretic…[17]. Scopul 

examenului de absolvire nu este de a dovedi gradul cunoştinţelor candidatului...ci de a dovedi mai 

ales influenţa studiilor făcute asupra formării cugetări [18]  . Orientarea  haretistă în această problemă 

şi nu  numai se observă în concepţia pedagogică a lui G. G.Antonescu, Şt. Bârsănescu, D.Culea, C. 

Narly, N. Dragomir, I.Macovei, Fl.Ştefănescu-Goangă etc. [19].  

Profesorul Fl. Ştefănescu-Goangă menţiona că prin reforma anterioară a lui Spiru Haret s-au 

desfiinţat examenele din anumite consideraţii, fapt considerat ca fiind salutar şi în zilele noastre. Prin 

desfiinţarea lor a vrut să se atragă atenţia profesorului că esenţialul nu este predarea şi dobândirea 

cunoştinţelor, ci formarea judecăţii şi deprinderilor de a gândi pe baza cunoştinţelor [20]. 

În conceptele expuse mai sus se înscrie, considerăm noi, şi  noul model didactic, născut în 

circumstanţa particularităţilor bine cunoscute ale contemporaneităţii (revoluţia tehnico- ştiinţifică, 

explozia de informaţii etc.) care  propune o altă optică. Fiindcă ceea ce i se cere, în primul rând, 

omului de azi, pentru a putea ţine pasul cu dezvoltarea din ce în ce  mai accelerată a societăţii, este 

mobilitatea intelectuală accentul punându-se pe capacitatea de autoreglare a elevului, prin situarea lui pe 

poziţia care să-i dea posibilitatea de a participa activ şi responsabil la propria sa dezvoltare. De aceea 
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considerăm că în condiţiile „exploziei informaţionale, ca urmare a progresului tehnic, ştiinţific, cultural, 

etc., urmat de schimbări continue, profesorii ca nimeni alţii trebuie să înţeleagă că în procesul de predare 

învăţare accentul trebuie pus, mai ales, pe formarea la elevi  atât a abilităţilor intelectuale, cât şi a 

deprinderilor şi priceperilor necesare pentru viaţă, a capacităţii de a aborda creativ o problemă, de a fi 

deschişi noului, de a se autoafirma şi autodepăşi. Totodată, educaţia nu poate fi restrânsă la un evantai de 

intervenţii exercitate în mod organizat din exterior în vederea formării personalităţii umane, potrivit unui 

„model” impus în virtutea unor deziderate sociale. Sensul educaţiei ar fi acela de asigurare a unor condiţii 

favorabile de exprimare a personalităţii şi nicidecum de direcţionare autoritară a ei. 

Concluzionând, putem afirma că există un raport de cauzalitate şi interdependenţă între 

perspectivele de abordare a  fenomenului schimbării. Chiar dacă iniţial schimbarea a reprezentat o 

cerinţă a mediului social, şcoala fiind nevoită să răspundă noilor exigenţe sociale, astăzi devine extrem 

de important ca schimbarea să reprezinte o necesitate internă a şcolii şi nu doar o reacţie de răspuns. 

Pentru aceasta este nevoie de înţelegerea, la nivel individual şi organizaţional, a cerinţelor, principiilor 

care stau la baza fenomenului de schimbare, de formarea unei atitudini prospective, proactive, de 

depăşirea barierelor psihologice, precum şi de promovarea unor strategii manageriale bazate pe 

motivarea personalului, cooperare, implicare şi dezvoltare personală. Astfel considerăm că din 

prezentarea de mai sus reese că educaţia contemporană reprezintă o componentă complexă a existenţei 

umane care asigură pregătirea şi formarea individului pentru viitor iar orientarea prospectivă a educaţiei 

este o consecinţă firească a ritmului accelerat de evoluţie şi de transformare a societăţii, în care noul 

concept al educaţiei globale, evoluţia şi viitorul ei constituie o prioritate a comunităţii mondiale.  
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Noile orientări şi realităţi în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova, tendinţele de 

integrare europeană implică o abordare aparte a problemelor învăţământului în cadrul politicii naţionale, 

constituind un domeniu de însemnătate strategică care condiţionează dezvoltarea durabilă a ţării.  

Reforma educaţională din ultimii ani presupune o abordare strategică a sistemului educaţional 

în conformitate cu tendinţele internaţionale în dezvoltarea sistemelor educaţionale. O analiză 

retrospectivă asupra evoluţiei învăţământului în ultimii ani ne permite să afirmăm compatibilitatea 

acesteia cu tendinţele internaţionale în dezvoltarea sistemelor educaţionale. În acest context, problema 

cadrului managerial, adecvat învăţământului modern, devine una centrală în schema largă a 

demersurilor inovatoare în evoluţia învăţământului din Republica Moldova.  

Conceptul managementului educaţional, din perspectiva democratică şi a integrării europene, 

promovează un management strategic, care:  

• implică o nouă viziune asupra organizaţiei şcolare; 

• abordează într-o nouă perspectivă funcţiile manageriale; 

• reliefează în mod specific procesele de schimbare şi implicare a resurselor umane. 

Conform lui P. Cancea un management strategic implică o nouă viziune asupra organizaţiei 

şcolare; abordează într-o nouă perspectivă funcţiile manageriale; reliefează în mod specific procesele 

de schimbare şi implicare a resurselor umane [1]. 

Schimbările în învăţământ necesită abilităţi manageriale adecvate, manageri care să promoveze 

un management strategic centrat pe calitate, adecvat unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere şi 

informare. 

Or, dezvoltarea dinamică a învăţământului, accelerarea ritmului de viaţă, schimbarea şi 

reînnoirea viziunilor, fenomenele de criză, autonomizarea instituţiilor de învăţământ au necesitat 

analiza proceselor declanşate în şcoală din perspectiva noii gândiri şi conştiinţe manageriale, precum 

şi elaborarea strategiei şi tacticii managementului educaţional în Republica Moldova. 

Pentru ca rolul şi destinaţia instituţiei de învăţământ să corespundă cerinţelor societăţii  

managerul ar trebui să contribuie la dezvoltarea instituţiei, să elaboreze o strategie realistă în baza unor 

operaţii logice consecutive, să realizeze strategia activităţii pentru stoparea fenomenelor de criză şi 

transferarea şcolii în regim prospectiv [ibidem].  

Conform lui Şt. Iosifescu dezvoltarea managementului strategic este în strânsă corelaţie cu 

planificarea dezvoltării unităţii de învăţământ în baza strategiei integrală a managerului care să includă 

activitatea teoretică şi practică de stabilire a traiectoriei(lor) ipotetic(e) de la „ceea ce ştie” - starea actuală  a 

(sub) sistemului sau procesului organizaţional - la „ ceea ce trebuie să fie” - starea dezirabilă a (sub) 

sistemului sau procesului respectiv [2]. 

Ca activitate managerială proiectarea strategică include identificarea/stabilirea  unui „cadru ori a 

unui model ipotetic de acţiuni ce urmează a fi aplicat în scopul dezvoltării instituţiei de învăţământ [3], 

formularea misiunii, scopurilor generale, stabilirea motivelor introducerii unei schimbări în instituţie 

[4], precum şi clarificarea direcţiei de dezvoltare a instituţiei de învăţământ şi stabilirea unor priorităţi 

organizaţionale de acţiune [5].  

Termenul proiectare desemnează demersul de stabilire a misiunii, scopurilor generale şi de 

selectare a opţiunilor strategice, a căilor privilegiate de acţiune. Proiectarea strategică concentrează 

problemele de mare importanţă, ajută factorii de decizie să ia hotărîri cu privire la acestea.  

Calitatea şi eficienţa procesului de conducere, după D. Patraşcu, depind în mare măsură de 

calitatea şi eficienţa actelor de conducere, un manager bun nu trebuie să se lase compleşit de 
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problemele mărunte ale instituţiei, ci să pună în faţa colaboratorilor şi a subalternilor problemele mari 

ale acesteia, să traseze liniile de perspectivă şi strategia atingerii obiectivelor stabilite, să motiveze 

agenţii procesului de învăţămînt pentru obţinerea unor performanţe de înalt nivel [6]. 

Un manager bun şi o bună echipă managerială nu vor aştepta şă li se impună schimbarea, ci o vor 

provoca, orientînd-o în direcţia progresului, în favoarea fiecărui individ şi a societăţii în ansamblu. 

Schimbare care se poate realiza doar în rezultatul acţiunii comune de dirijare a conducerii şi a 

colectivului. Rezultatul acţiunii conducerii constituind un efect de reglementare, reînnoire şi dezvoltare. 

În acest sens, alături de direcţia instituţiei de învăţământ participă în calitate de subiect al 

conducerii şi colectivul alcătuind împreună o echipă unică de conducere care definesc colectiv menirea 

şi funcţiile acesteia, analizează factorii interni şi externi care ajută sau împiedică instituţia de 

învăţământ (ex. şcoala) să-şi îndeplinească funcţiile. Se înfăptueşte colegial prognozarea căii de 

dezvoltare a acesteia.  

Considerăm că conducerea strategică de perspectivă pune pe primul plan acele schimbări prin 

care se asigură dezvoltarea unităţii de învăţământ din perspectivă democratică şi a integrării europene,  

promovează un manangement care implică o viziune unitară, complexă şi specializată - distribuirea 

raţională a drepturilor, obligaţiunilor şi responsabilităţilor; abordează într-o nouă perspectivă 

umanismul, eficienţa activităţilor şi optimizarea în conducere; reliefiază  în mod specific procesele de 

dezvoltare şi de implicare a personalului. 

Suntem de părerea că dezvoltarea unităţii de învăţământ prin proiectarea strategică este cel mai 

interdisciplinar construct conceptual din domeniul ştiinţelor educaţiei [7] datorită imaginii holistice 

generată de dezvoltarea umană şi în special dezvoltarea organizaţională. 

Dezvoltarea unităţii de învăţământ presupune schimbare, acţiune, elaborarea strategiei de 

dezvoltare în context variat. În acest sens, M. Fullan precizează „nu există reguli bătute în cuie, ci mai 

degrabă un set de sugestii de dezvoltare a instituţiei” [8]. 

Deci, pentru a menţine o instituţie de învăţământ în stare de funcţionare eficientă şi pentru o 

creştere a performanţelor sale este necesar adaptarea acesteia la transformările permanente care au loc 

în societate. O astfel de adaptare presupune permanente schimbări ce trebuie prevăzute, proiectate, 

implimentate şi evaluate, constituind astfel în mare parte domeniul unei noi orientări educaţionale - 

dezvoltarea instituţională.  

Această nouă orientare pedagogică a apărut ca urmare a valului mare de schimbări în domeniul 

educaţiei, schimbări care  se impun atât instituţiilor de învăţământ căt şi-n societăţile din întreaga 

lume. Dezvoltarea  unităţii de învăţământ constituie ştiinţa oricărei instituţii care vrea să 

supravieţuiască contemporaneităţii.  

În acest context, managerii ar trebui să privească instituţia de învăţământ ca pe un sistem 

deschis care interacţionează cu mediul alcătuit din subsisteme interne legate între ele. Orice schimbare 

sau dereglare a  unei părţi din sistem afectează celelalte părţi. 

O definiţie larg acceptată a dezvoltării unităţii de învăţământ a fost adoptată în cadrul 

proiectului Internaţional despre Dezvoltare/Ameliorare şcolară (International School Improvement 

project) drept efort sistematic, susţinut, dirijat înspre schimbare în ceea ce priveşte condiţiile învăţării 

şi alte condiţii interne care sunt legate de celelalte, într-una sau mai multe instituţii de învăţământ, 

având ca ultim scop realizarea obiectivelor educaţionale într-un mod mai eficient [9].  

Or, dezvoltarea instituţiei de învăţământ pune accentul pe predare-învăţare, pe nevoia existenţei 

unor condiţii organizatorice proprii. Relaţiile complexe de subordonare care se stabilesc între 

dezvoltarea şcolară şi schimbare se subordonează finalităţilor educaţionale - performanţele elevilor. 

L. Stoll şi D. Fink  definesc dezvoltarea şcolară o serie de procese concurente şi recurente prin 

care şcoala defineşte propria direcţie, strategiile pentru a-şi atinge scopurile; stabileşte condiţiile 

interne care asigură schimbarea [apud S. Alecu, 8]. 

Această definiţie aduce în prim plan capacitatea instituţiei de învăţământ de a produce schimbări 

într-o manieră strategică, diferită în condiţiile în care nu există scheme generale valabile, ci doar un set 

de sugestii or  implicaţii date de diferite situaţii locale. 
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Elementele unei instituţii de învăţământ pot fi dezvoltate prin:  

• politicii educaţionale a instituţiei;  

• îmbunătăţirea mediului fizic; 

• dezvoltarea imaginei pozitive;  

• dezvoltarea culturii organizaţionale a unui climat pozitiv;  

• programe de dezvoltare a resurselor umane;  

• optimizarea comunicării şi cooperării;  

• stabilirea procedurilor de luare a deciziilor;   

• realizarea unor legături strânse cu comunitatea. 

Dezvoltarea instituţională atrage după sine strategiile, acţiuni care trebuie gândite cu atenţie, în 

concordanţă cu contextul specific acesteia, ţinând cont de condiţiile interne care sprijină dezvoltarea. 

În acest sens menţionăm condiţiile de planificare a dezvoltării instituţiei de învăţământ:  

• focalizarea pe predare-învăţare;  

• dezvoltarea rezultatelor elevilor/studenţilor/educaţilor;  

• asigurarea unui climat favorabil; 

printre cele mai frecvente acţiuni de dezvoltare menţionăm:  

• stabilirea încrederii între membrii personalului;  

• recunoaşterea cadrelor didactice/profesorilor prin evidenţierea succeselor lor în încurajarea 

iniţiativei, optimismului; 

• informarea tuturor celor interesaţi de problemele instituţiei de învăţământ;  

• transparenţa managementului, a activităţii organizaţionale. 

În această ordine de idei, dezvoltarea instituţiei de învăţământ este un indice al eficacităţii 

instruirii, al implimentării concepţiei strategice. Vorbind de dezvoltare avem în vedere dezvoltarea 

strategică drept rezultat al activităţii strategice a conducerii instituţiei de învăţămînt. Prin dezvoltare 

strategică subînţelegem schimbările calitative în activitatea de gîndire şi practică a subsistemelor 

managementului în procesul de elaborare şi realizare a strategiei.  

Dezvoltarea strategică a instituţiei de învăţământ se caracterizează prin ireversibilitatea 

proceselor;  ascendenţă; orientare; cunoaştere ştiinţifică, aspectul teoretico-praxiologic  care caută 

răspuns la întrebarea ştiţi oare unde vă găsiţi? ştiţi oare unde mergeţi? ştiţi oare cum să ajungeţi? 

În acest context propunem ca dezvoltarea unităţii de învăţământ să se realizeze din perspectiva 

teoriilor managementului contemporan, conducerii şcolii contemporane, optimizării conducerii 

instituţiilor de învăţământ, programului de dezvoltare a instituţiei de învăţământ, managementului în 

conducerea unităţilor de învăţământ, abordării investigaţionale a conducerii acesteia.  

Pentru succesul dezvoltării instituţiei de învăţământ în perspectivele apropiate şi îndepărtate, 

sistemul de conducere pe lângă depistarea la timp a situaţiei problemă este necesar să îmbine eforturile 

membrilor colectivului şcolar în obţinerea informaţiilor cu caracter de prognosticare despre 

schimbarea mediului intern şi cel extern al instituţiei.  

De fapt, proiectarea strategică nu este altceva decît o procedură care să ajute instituţia să 

anticipeze şi să pregătească în mod logic viitorul acesteia.  

Din punct de vedere conceptual se reevaluiază şi esenţa învăţămîntului prin trecerea de la un 

învăţămînt reproductiv la unul formativ. Dezvoltarea organizaţiei (instituţiei) reprezintă o strategie  

educaţională care vizează o schimbare planificată,  strategie  ce intervine asupra valorilor, aptitudinilor 

şi convingerilor, asupra relaţiilor, creînd un climat organizaţional asupra dimensiunii umane.  

Potrivit lui E. Pîun dezvoltarea instituţiei de învăţământ / şcolii în baza unui proiect bine 

conceput presupune modernizare şi îmbunătăţirea tuturor componentelor sistemului educaţional, ceea 

ce conferă noi valenţe procesului de dezvoltare,  formare a personalităţii educatului prin adaptare la 

schimbare [10]. 

▪ Direcţiile prioritare de dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ 

Problematica specifică a managementului şcolii, ca unitate de bază a sistemului de învăţământ 

se constituie într-un factor esenţial al realizării scopurilor, obiectivelor şi finalităţilor înscrise în 
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strategiile, politicile şi programele naţionale de dezvoltare, modernizare continuă a eforturilor 

consacrate valorificării depline a potenţialului uman al societăţii. 

În această privinţă este de reţinut faptul că toate principiile, funcţiile şi activităţile de bază ale 

managementului sistemului de învăţământ se regăsesc la nivelul instituţiei şcolare. La acest nivel, 

managerii au atribuţii şi responsabilităţi în toate domeniile şi procesele componente ale 

managementului: 

- realizarea politicii educaţionale naţionale în condiţii concrete ale instituţiei şcolare şi ale 

comunităţii educative locale, valorificării raţionale eficiente a resurselor materiale, economice, 

financiare, umane existente în fiecare caz aparte; 

- aplicarea şi respectarea prevederilor, normelor legale ale organizării şi funcţionării unităţii de 

învăţământ; 

- planificarea şi organizarea activităţilor la nivelul unităţii de învăţământ; 

- asigurarea unităţii de învăţământ cu personal didactic necesar, calificat, competent, competitiv 

pentru buna funcţionare şi dezvoltare a şcolii; 

- valorificarea raţională, eficientă a tuturor resurselor umane, materiale, financiare; 

- monitorizarea permanentă a întregului proces didactic; 

- evaluarea periodică a progreselor şi performanţelor unităţilor şcolare şi adoptarea de acţiuni 

spre eficientizarea activităţii de ansamblu a unităţii şcolare; 

- crearea unui climat favorabil desfăşurării activităţii şcolare; 

- edificarea unui parteneriat puternic şcoală – comunitate [4]. 

Dezvoltarea durabilă a sistemului de învăţământ se poate realiza prin acţiuni comune pentru 

întreg sistemul educaţional pornind de la  calitatea personalului didactic, calitatea învăţământului, 

nivelul de dezvoltare  şi calitatea vieţii. 

Luând în considerare obiectivele educaţionale şi starea actuală a sistemului de învăţământ din 

Republica Moldova putem stabili următoarele direcţii de dezvoltare  durabilă  a unităţii de învăţământ: 

• promovarea cadrului normativ-legislativ modernizat din perspectiva racordării sistemului de 

învăţământ la standardele europene, la necesităţile social-economice, educaţionale ale statului; 

• asigurarea condiţiilor de realizare a drepturilor cetăţenilor la educaţie de calitate. 

Asigurarea cadrului normativ-juridic în domeniul educaţiei, asigură funcţionarea eficientă a 

sistemului de învăţământ în interesele persoanelor prin:  

• asigurarea spaţiului educaţional unic şi deschiderii spre valorile educaţionale europene; 

• stabilirea clară a competenţelor, responsabilităţilor administraţilor publice locale, instituţiei, 

comunităţii, părinţilor privind asigurarea calităţii în învăţământ; 

• descentralizarea managementului educaţional. 

Asigurarea şi monitorizarea calităţii în învăţământ în următoarele direcţii:   

• conceptualizarea sistemului de asigurare a calităţii în învăţământ la nivel de instituţie; 

• fundamentarea şi elaborarea unui set de indicatori privind calitatea serviciilor prestate de 

instituţie, a mecanismelor de asigurare a calităţii la nivelul instituţiei şcolare raportate la normele şi 

standardele naţionale, internaţionale. 

Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor informaţionale comunicaţionale la nivel de instituţie prin: 

• asigurarea accesului tuturor elevilor la mijloacele moderne oferite de tehnologiile 

informaţionale şi comunicaţionale, informatizarea managementului educaţional. 

Reconceptualizarea managementului educaţional la nivel de sistem de către instituţia şcolară 

prin următoarele direcţii: 

• promovarea unui management participativ şi eficient, promovarea managementului strategic 

şi inovaţional;  

• dezvoltarea culturii organizaţionale a instituţiei de învăţământ;  

• dezvoltarea resurselor umane; 

• identificarea şi implementarea mecanismelor managementului modern.  

Promovarea parteneriatului şi dialogului social prin:  
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• crearea condiţiilor privind punctul de interese privind dialogul social cu comunitatea. 

În procesul de dezvoltare a unităţii şcolare considerăm necesare respectarea următoarelor 

principii:  

• interesului superior al copilului; 

• drepturilor egale în domeniul educaţiei şi dezvoltarea la maximum a potenţialului fiecărui 

copil; 

• nondiscriminării şi al accesului liber la educaţie de calitate pentru toţi copii indiferent de nivel 

de dezvoltare, venituri,  familie, sex şi origine; 

• abordării holistice a tuturor aspectelor ce ţin de educaţie;  

• parteneriatului social;  

• flexibilităţii programelor educaţionale, modernizarea lor în funcţie de necesităţile actuale şi de 

resursele bugetare disponibile; 

•  integrării învăţământului naţional în sistemul educaţional din Europa. [11]. 

Prin urmare,  şcoala ca unitate de bază a sistemului de învăţământ constituie un factor al realizării 

scopurilor, obiectivelor şi finalităţilor înscrise în strategiile şi politicile de dezvoltare, a valorificării 

potenţialului uman al societăţii. În acest sens, toate principiile activităţii managementului sistemului de 

învăţământ se regăsesc la nivelul instituţiei şcolare. 

Atribuţiile şi responsabilităţile managerilor instituţiilor şcolare se reflectă în toate domeniile 

componente ale managementului: realizarea politicilor educaţionale, valorificarea resurselor, 

respectarea cadrului normativ-legislativ, monitorizarea şi evaluarea procesului educaţional. 

Dezvoltarea unităţii şcolare este condiţionată, deci, de respectarea interesului superior al 

copilului, drepturilor egale, dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, nondiscriminării, accesul liber la 

informaţie de calitate, parteneriat social, flexibilitatea programelor de studiu, descentralizarea 

serviciilor educaţionale. 

În concluzie. Calitatea şi eficienţa procesului de conducere a instituţiei de învăţămînt depind de 

calitatea şi eficienţa actelor de conducere. Conducerea democratică este orientată spre un efect de 

reglementare, înnoire şi dezvoltare a instituţiilor de învăţământ. 

Dezvoltarea instituţiilor de învăţământ prin proiectarea strategică promovează un management 

care implică o viziune unitară, complexă, abordează într-o nouă perspectivă umanismul, conturează 

procesele de dezvoltare care urmăreşte atingerea unor ţinte clare prin strategii elaborate, implementate 

şi evaluate în conformitate cu noile cerinţe educaţionale.  

Relaţia dezvoltare strategică a instituţiei de învăţământ şi schimbare se subordonează 

finalităţilor educaţionale unde managerul este factorul important al dezvoltării acesteia. 
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ROLUL ARGUMENTĂRII  INDUCTIVE ŞI DEDUCTIVE ÎN PREDAREA 

PSIHOLOGIEI GENERALE 

 

Teodosia LUCHIAN,  

Catedra de pedagogie şi psihologie 

 

Astăzi suntem martori ai rolului universităţilor europene în viaţa societăţii civile, preocupările 

pentru redefinirea problematicii academice în contextul unei societăţi a cunoaşterii şi a globalizării, 

care devin tot mai evidente. Necesitatea de schimbare se face tot mai mult simţit ,mai ales în 

condiţiile, în care universităţile sânt confruntate cu provocările mileniului III. 

Procesul educaţional este privit de toate statele lumii ca sursă a dezvoltării sociale, iar 

problemele sociale care apar se datorează în mare parte fie lipsei de educaţie a actorilor sociali, fie 

unei insuficiente educaţii. 

Dimensiunea europeană a educaţiei constă tocmai în răspunsurile pe care aceasta trebuie să le 

dea la provocările lumii contemporane. 

Sistemele sociale şi ritmul schimbării sociale sânt altele.  

Azi, mai mult decât în alte timpuri, societatea cunoaşte modalităţi extraordinare în dinamica 

meseriilor sub influenţa noilor tehnologii, a mijloacelor de comunicare, de circulaţie şi procesare a 

informaţiei în mobilitatea forţei de muncă, în aşteptările oamenilor etc. Toate acestea necesită un alt 

tip de formare.  Expresia cea mai elocventă a nevoii de schimbare este Declaraţia de la Bologna, 

semnată de miniştrii educaţiei din 29 de ţări europene, pe 19 iunie 1999, care a instituit un proces 

interguvernamental vizând crearea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior, până în 2010. 

Acest spaţiu, organizat pe baza unor principii precum calitate, mobilitate, diversitate şi competitivitate, 

permite învăţământului superior să devină un pol de atracţie pentru studenţi şi profesori. 

Obiectivele formulate în declaraţie orientează şi promovează cooperarea europeană pentru a 

garanta calitatea educaţiei din învăţământul superior, prin mobilităţile studenţilor şi profesorilor şi prin 

introducerea sistemului de credite transferabile etc. Toate statele care au semnat, Declaraţia de la 

Bologna au înţeles reformele legislative care trebuie făcute în fiecare ţară pentru a se adapta la spaţiul 

european al educaţiei în învăţământul superior [1]. 

Evoluţia obiectivelor procesului de la Bologna a cunoscut modificări şi în ţara noastră începând 

cu anul 2005. 

Europenizarea presupune cunoaşterea sistemelor de organizare a universităţilor europene, a 

modului în care se lucrează aici a dotărilor de care dispun. Cunoaşterea nu trebuie să fie doar una 

abstractă din publicaţii, dar una la faţa locului, adică intercunoaştere în multe din universităţile 

europene. Vizitele studenţilor şi ale cadrelor didactice în diferite ţări şi ale lor la noi asigură o 

comunicare vie, o intercunoaştere complexă prin care ne putem adecva reciproc reprezentările, ne 

îmbogăţim experienţa.    

Integrarea europeană necesită şi profesionalism în munca didactică şi activitatea de învăţare. 

Profesionalismul presupune înalte capacităţi în conceperea, organizarea şi realizarea unor activităţi 

didactice calitative, un volum mare de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi. Pentru integrarea europeană 

un rol important îl au pregătirea şi capacităţile ce ţin de domeniul informatizării. Aceasta pentru că 

posibilitatea de a fi o înaltă personalitate în diverse domenii de activitate umană este dată de 

competenţa de a utiliza calculatorul. 

N. Vinţanu consideră că o parte integrantă a profesionalismului didactic am nota capacitatea de 

educaţie permanentă, de formare şi dezvoltare a acelor trăsături ale personalităţii solicitate cel mai 

mult de profesia didactică. Organizarea în comun cu cadrele didactice din alte ţări europene a unor 

mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice, strategii de perfecţionare sânt tot atâtea mijloace de 

intercunoaştere, profesionalizare şi educaţie permanentă [2]. 

V. Mândâcanu menţionează, că pentru învăţământul din Moldova integrarea în învăţământul 

european înseamnă nu numai măsuri de realizare a unor paşi de corespundere, ci un proces de 
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conexiune a culturii naţionale la un model cultural şi de civilizaţie la scara întregii comunităţi, în 

contextul interculturalităţii [3]. 

Una din marele probleme pentru sistemele educative este legată de formarea cadrelor didactice, 

element pe care se bazează calitatea educaţiei. Şcoala modernă are nevoie de un pedagog care să 

manifeste creativitate în: 

a)   soluţionarea nestandardizată  a problemelor; 

b) elaborarea noilor metode, forme, procedee, mijloace de instruire şi educaţie şi îmbinarea lor 

originală; 

c) utilizarea efectivă a experienţei cunoscute în noi condiţii; 

d) perfecţionarea, raţionalizarea, modernizarea a ceea ce este deja cunoscut, în conformitate cu 

noile obiective; 

e) improvizarea cu succes pe baza atât a cunoaşterii precise, cât şi a intuiţiei înalt dezvoltate; 

f) abilitatea de a vedea un evantai de variante de rezolvare a unei şi aceleiaşi probleme [4]. 

Proiectarea personalităţii umane, care se formează, reprezentarea procesului dezvoltării ei, nu se 

poate realiza prin calcule goale, fără sprijin pe gândirea divergentă. Datorită acestui fel de gândire 

pedagogul poate elabora noi metode şi procedee didactice, noi forme de organizare a procesului de 

predare-învăţare-evaluare. Gândirea divergentă asigură succes în soluţionarea diverselor situaţii 

pedagogice. Ea este una din cele mai valoroase şi importante competenţe a pedagogului şi se poate 

dezvolta la studenţi în procesul predării-învăţării la diferite unităţi de curs. 

Psihologia generală de asemenea asigură posibilităţi pentru dezvoltarea acestei competenţe a 

personalităţii profesorului. 

Experienţa de predare de mai mulţi ani de predare a cursului de psihologie generală ne-a 

demonstrat că un rol important în realizarea acestui obiectiv îl are argumentarea. 

Psihologul român D. Sălăvăstru menţionează „… argumentarea a fost înţeleasă şi tratată ca o 

configuraţie de raţionamente ordonate cu un scop bine determinat (convingerea), iar mai nou 

argumentarea este privită, alături de demonstraţie, ca o formă de întemeiere (fundamentare) a tezelor” 

[5]. Noile  orientări în didactică au făcut să crească, în ultimul timp, cererea privind construcţia unor 

strategii eficiente în planul comunicării educaţionale. Argumentarea este una dintre componentele 

acestor strategii, poate cea mai importantă, dacă avem în vedere că „procesul de instruire-predare 

realizează alături de funcţia de informare şi alta, specială, subordonată celei formative, înscrisă sub 

numele de persuasiune” [6].  

Analiza psihologică a mecanismelor însuşirii cunoştinţelor a pus în evidenţă faptul că însuşirea 

cunoştinţelor  noi presupune posedarea unor reprezentări sau noţiuni anterioare, care, sânt condiţii 

pentru însuşirea noilor cunoştinţe. În plus, şi principiile didactice, recomandă ca însuşirea noilor 

cunoştinţe să se realizeze, parcurgând traseul de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de la 

concret la abstract.  

Organizarea procesului didactic pornind de la cunoştinţele precedente ale studenţilor modifică 

esenţial relaţiile dintre cadrul didactic şi studenţi. Ei se văd implicaţi în procesul de predare, devin activi şi 

motivaţi. Din punct de vedere metodic, argumentarea pe baza procedeelor inductive necesită ca să pornim 

de la exemple, fapte concrete, cazuri particulare, pentru a ajunge prin analiză, sinteză şi generalizare, la 

definiţia unei noţiuni ştiinţifice. În predarea psihologiei generale folosim deseori acest procedeu, pentru că 

studenţii, mai ales cei din anul întâi, au astfel posibilitatea să descopere singuri însuşirile caracteristice ale 

unui fenomen psihic şi, în plus, se asigură menţinerea relaţiei psihologiei cu viaţa. 

De exemplu, un argument inductiv putem desfăşura, dacă dorim ca studenţii să descopere 

singuri însuşirile definitorii ale deprinderilor. Le propunem studenţilor să analizăm acţiunea de a scrie 

a unui elev, care abia învaţă să scrie şi modalitatea, în care realizează ei înşişi această acţiune. Pentru 

elev, fiecare liniuţă, fiecare trăsătură reprezintă acţiuni, care îi solicită o concentrare deosebită a atenţiei, 

un efort voluntar şi chiar muscular deosebit. De asemenea, copilul se opreşte după fiecare liniuţă, 

analizează fiecare detaliu şi este mai puţin preocupat de ansamblu. Mişcările nu au cursivitate, iar timpul 

necesar scrierii unei propoziţii sau a unei fraze este destul de mare. 
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Pentru un student, acţiunea de a scrie nu mai reprezintă o dificultate. În timp ce scriem suntem 

preocupaţi de ideile, pe care le vom expune, de frazele pe care le vom folosi, dar nu ne gândim absolut 

deloc la mişcările cu ajutorul cărora mâna desenează literele pe foaia de hârtie. Mişcările se desfăşoară de 

la sine, fără ezitare, fără vreo preocupare specială, în mod automat. 

Aşadar, pentru studentul deprins să scrie, această acţiune se desfăşoară în mod automat, cu 

rapiditate, cursivitate, precizie, iar concentrarea atenţiei şi efortul voluntar sânt scăzute. La fel se pot 

compara şi acţiunea de a desena un triunghi cu mâna dreaptă şi mai apoi cu cea stângă, de a înota a 

unui copil cu a unui înotător de performanţă, de a preda a unui student la practică cu a unui pedagog 

cu experienţă etc. 

Toate aceste exemple permit să constatăm faptul, că datorită exerciţiului ele s-au automatizat, 

căpătând stabilitate, viteză, precizie, dexteritate. De asemenea, se constată că în fazele de început ale 

executării unei acţiuni este necesar un control conştient, analitic, permanent, control, care se diminuează 

treptat, pe măsură ce creşte numărul exerciţiilor făcute. 

După toate aceste caracteristici putem formula definiţia deprinderilor „componente automatizate 

ale activităţii, conştient elaborate, consolidate prin exerciţii, dar desfăşurate fără control conştient 

permanent”. Fiind rezultatul învăţării, deprinderile nu sânt inconştiente şi autonome, ci subconştiente, 

în anumite faze, putând fi uşor trecute sub controlul conştient. 

Din exemplul descris definiţia deprinderii reprezintă concluzia inductivă (trecerea de la 

particular la general). Pot fi şi alte exemple de utilizare a argumentelor inductive pentru a ajunge la 

definiţii sau caracterizări ale unor fenomene psihice în cursul de psihologie generală. 

Metoda inductivă de expunere a materiei formează la studenţi doar o latură a procesului de 

raţionament integral – logica raţionamentului de tip „de la concret la abstract”. Ca rezultat, gândirea 

studenţilor se dezvoltă unilateral, convergent. 

O concepţie originală de structurare a activităţilor didactice a propus psihologul V. V. Davâdov. 

Pentru a forma la elevi (studenţi) raţionamentul teoretic şi inductiv-deductiv de plină valoare e 

necesar, după cum afirmă pe bună dreptate V. V. Davâdov, de a i se da posibilitatea „deplasării” 

imaginare în două direcţii interdependente de la abstract spre concret şi de la concret spre abstract, cu 

prioritatea primei şi nu invers (în aceasta constă ideea centrală a acestei concepţii) [7]. Utilizarea în 

procesul didactic a ambelor argumente (inductiv şi deductiv)contribuie la dezvoltarea gândirii 

divergente, multidirecţionale care este considerată o componentă de bază a creativităţii. Ea posedă, 

mai pregnant decât cea convergentă, flexibilitate, fluiditate şi originalitate. 

Rezolvarea unor situaţii pedagogice reclamă în mod direct gândirea de tip divergent, capacitatea 

de a folosi procedee mintale diferite, de a se deplasa pe mai multe direcţii, de a stabili corelaţii şi 

combinaţii cât mai variate. 

Fiecare persoană posedă ambele forme de gândire, atât convergentă, cât şi divergentă. Ponderea 

dezvoltării lor diferă însă mult de la o persoană la alta. Aceasta depinde, pe de o parte, de conţinutul 

activităţii, de natura sarcinilor care au predominat în procesul învăţării, de metodologia aplicată. 

Cu cât în predare se caută mai mult să se faciliteze însuşirea cunoştinţelor psihologice, cu cât se 

utilizează în cadrul ei mai multe demonstraţii şi argumente, cu atât ea se bazează mai mult pe logică şi 

contribuie la dezvoltarea gândirii divergente. 

Din această cauză, în predarea psihologiei generale  e bine să folosim ambele tipuri de 

argumente: deductiv şi inductiv.  

Din punct de vedere metodic, demersul argumentativ deductiv se realizează, pornind de la 

definiţii, caracterizări ale unui fenomen psihic, legi de manifestare şi ajungând la analiza unor cazuri 

particulare, ceea ce permite studenţilor să constate modul specific în care se manifestă adevărurile 

generale în cazurile particulare studiate şi le oferă posibilitatea de a încadra anumite  cazuri particulare 

într-o clasă sau lege generale. 

În argumentarea deductivă, un rol deosebit de important îl au exemplele, care dezvăluie, 

ilustrează conţinutul noţiunii ştiinţifice. Acest lucru este cu atât mai important în psihologie cu cât 
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conceptele cu care se operează au nu numai o valoare teoretică, ci şi o valoare concret-intuitivă, care 

pune în relaţie abstracţia conceptuală cu faptele psihice observate.  

Excesul de abstracţie poate să dăuneze efortului argumentativ. Dincolo de concepte şi 

argumente, trebuie vizată mereu realitatea empirică şi, din acest motiv, e necesar să recurgem la 

exemple bine alese, care pot influenţa asupra sensibilităţii şi imaginaţiei studentului. 

Exemplul trebuie ales astfel încât  să fie adecvat definiţiei, regulii sau legii pe care vrea s-o pună 

în evidenţă.  

Exemplele sânt folosite pentru a reda mai clar mesajul, de a-l face mai bine înţeles ori pentru a-l  

preciza şi întări. 

La predarea temei Atenţia  profitabil e să apelăm la un argument deductiv, adică să pornim de la 

definiţia atenţiei, apoi să analizăm şi să ilustrăm prin exemple fiecare caracteristică în baza acestei 

definiţii. Atenţia se defineşte „fenomenul psihic de activare selectivă, concentrare şi orientare a 

energiei psihonervoase în vederea desfăşurării optime a activităţii psihice, cu deosebire a proceselor 

senzoriale şi cognitive”. Pornind de la definiţie, caracteristici generale şi trecând, cu ajutorul 

exemplelor către manifestările particulare ale atenţiei, studenţii se orientează mult mai rapid şi precis 

în determinarea cazurilor particulare. E bine să completăm secvenţa discursivă cu mici exerciţii 

(experimente) demonstrative şi mai putem solicita şi studenţilor exemple, care ilustrează orientarea, 

selectivitatea şi concentrarea atenţiei, astfel să se realizeze o bună pregătire pentru receptarea felurilor 

şi însuşirilor atenţiei. 

De multe ori concretizăm expunerea, folosind exemple din biografii, memorii, literatură 

beletristică, filme, presă.  

Exemplele din literatură urmăresc obiectivul de a ilustra un aspect sau un proces psihic 

oarecare. 

Putem face apel la exemplele din literatură, mai ales, la predarea temelor despre imaginaţie, 

voinţă, afectivitate, trăsături de personalitate. 

Aşadar, misiunea pedagogului nu este numai să ofere informaţiile, dar şi să le explice, să le 

argumenteze, astfel încât ele să fie înţelese. Cu cât în procesul didactic se caută mai mult să se 

faciliteze însuşirea cunoştinţelor, cu cât se utilizează în cadrul lui mai multe demonstraţii şi argumente, 

cu atât el se bazează mai mult pe logică. Din acest motiv, în predarea psihologiei generale e necesar să 

folosim ambele tipuri de argumentare: deductivă cât şi cea inductivă. 

Curriculum-ul la psihologia generală în universitate urmăreşte dobândirea de către studenţi a 

unor competenţe generale şi specifice orientate la formarea specialistului domeniului 14.Ştiinţe ale 

educaţiei. Competenţele angajează studenţii într-o activitate de autocunoaştere şi intercunoaştere  

precum şi de exersare a spiritului critic şi autocritic al gândirii prin realizarea de autocaracterizări, 

caracterizări, evaluări moral-estetice etc. Nu trebuie să fie neglijată nici gândirea creativă (divergentă) 

prin folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte  sociale diferite şi prin utilizarea unor 

strategii proprii în rezolvarea de probleme.  

Psihologia generală, dincolo de achiziţia unui ansamblu de cunoştinţe fundamentale, trebuie să-l 

ajute pe student să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de sine şi de alţi oameni şi să-şi construiască un 

set de valori individuale şi sociale, care să-i orienteze comportamentul către schimbare. Iar locul 

central al schimbării se află în instituţiile de învăţământ (şcoală, universitate), în cadrele didactice, 

care sânt formatorii generaţiilor prezente şi viitoare şi realizează procesul educaţional, ce trebuie să se 

adapteze şi să se autoregleze în funcţie de cerinţele vieţii sociale, a solicitărilor lumii contemporane. 

„Problematica deosebit de complexă a lumii contemporane a impus ca educaţia să răspundă 

noilor exigenţe prin lărgirea şi îmbogăţirea conţinutului, pe de o parte, şi, pe de altă parte, printr-o 

serie de înnoiri în conceperea şi realizarea demersului educaţional” [8]. 
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STUDIUL PRAXIOLOGIC AL INTELIGENŢEI SOCIALE 

 

Maxim ILICCIEV,  

Catedra de pedagogie şi psihologie 

 

În perspectiva secolului XXI, a fi inteligent, nu înseamnă doar inteligenţă academică, ci inclusiv 

inteligenţă socială – autocontrolul emoţiilor, empatia, toleranţa, deschiderea etc. – ce asigură 

dezvoltarea optimă a personalităţii. În condiţiile sociale actuale, pregătirea specialiştilor cu un nivel 

ridicat al competenţelor profesionale şi al dezvoltării multilaterale a personalităţii, capabile de auto-

perfecţionare continuă, de reaprovizionare constantă şi extindere a unui spectru de cunoştinţe şi 

abilităţi, precum a învăţa pe parcursul întregii vieţi, este una dintre sarcinile globale ale învăţământului 

superior modern.  

Modificările sociale au exacerbat problema depersonalizării omului în interacţiune cu mediul 

social. Soluţionarea acestei probleme depinde de dezvoltarea capacităţii unei adaptări socio-culturale 

active. Consolidarea sistemului de relaţii umane, în condiţiile difuze ale globalizării, din punct de vedere 

relaţional, este determinată de inteligenţa socială. În special, înţelegerea procesului de comunicare şi a 

comportamentului uman, adaptarea la diferite sisteme de relaţii sociale defineşte o facultate mentală 

specială precum, inteligenţa socială, unde eficacitatea comportamentului, relaţiilor şi a comunicării este 

percepută printr-o dezvoltare interconectată dintre abilităţile de comunicare şi cognitive. 

Dezvoltarea inteligenţei sociale şi emoţionale, prin intermediul comunicării educaţionale, 

presupune stabilirea relaţiilor sociale constructive educator-educat, educat-educat, educat-părinte, 

educat-comunitate. Identitatea şi viitorul adolescenţilor sunt determinate de bunăstarea lor emoţională şi 

spirituală, nu doar de rezultatele academice şi performanţele intelectuale. Emoţiile cotidiene au un 

impact, considerabil asupra adaptării sociale ulterioare a persoanei deci nu pot fi neglijate în educaţie. [1]  

Activitatea intelectului permite oricărei persoane, să construiască diferite versiuni ale "hărţii 

lumii". 

Analiza particularităţilor de vârstă demonstrează că adolescenţii vor să fie conectaţi la acţiune, 

totodată, sunt fragili din punct de vedere emoţional şi psihic. Adolescenţii au nevoie de înţelegere, de 

acceptare, nu de ajutor, ei se autoexclud, dacă nu sunt ascultaţi şi nu sunt implicaţi în luarea  deciziilor. 

Studiul inteligenţei sociale a tinerilor este un subiect destul de fierbinte, ceea ce se reflectă în 

abordările analitice a fenomenelor care au loc în aşa-numită " societate a tineretului" care în mod clar 

depăşesc standardele existente.  

Cercetarea inteligenţei sociale prin abordarea psihometrică este legată de studiile lui Ford şi 

Tisak (1983). Până atunci, cercetătorii nu prea au avut succes în identificarea unui domeniu coerent 

empiric pentru inteligenţa socială care să fie separată de inteligenţa academică. Ford şi Tisak (1983) 

şi-au validat succesul în stabilirea separării inteligenţei academice de cea socială prin utilizarea 

ipotezei comportamentului eficient care poate fi măsurat prin multiple evaluări.  

Într-un studiu desfăşurat pe un lot de peste 600 de elevi de liceu, ei au folosit patru metode de 

evaluare a abilităţilor matematice şi verbale derivate în urma raportării unor scoruri standardizate 

pentru a măsura inteligenţa academică a subiecţilor. Ulterior au testat inteligenţa socială prin metode 

combinate bazate pe autoevaluare, prin informaţii evaluate de colegi între ei şi prin cuantificarea 

oferită de profesorii elevilor utilizând o probă de empatie, auto-raportări ale competenţei sociale şi un 

interviu semistructurat. Cercetătorii au găsit dovezi pentru separarea inteligenţei academice de 

eficienţa comportamentală. [2] 

Descoperiri similare au obţinut şi alţi psihologi care au administrat chestionare de personalitate 

ce surprindeau aspecte ale inteligenţei sociale. De exemplu, Lee, Wong, Day, Maxwell şi Thorpe 

(2000) au confirmat şi extins analiza anterioară a inteligenţei sociale separate de cea academică. Într-

un studiu desfăşurat pe un număr de 169 de studenţi, ei au confirmat multidimensionalitatea 

inteligenţei sociale şi a celei academice – fiecare probă constând în identificarea şi măsurarea de 

abilităţi de cunoaştere conceptuală sau aplicativă, precum şi de rezolvare a problemelor – şi au extins 
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cercetările anterioare utilizând dovezile că inteligenţa academică şi cea socială reprezintă două 

domenii distincte. [3] 

Într-un studiu ce a avut loc cu participarea unui lot de 239 de absolvenţi de facultate, Lee, Day, 

Meara şi Maxwell (2002), au validat concluziile anterioare că inteligenţa socială consta atât în 

cunoaşterea socială cât şi în abilitatea de a rezolva probleme, descoperind dovezi care sugerează ca 

abilitatea de a rezolva problemele sociale, cunoaşterea socială şi creativitatea pot implica procese 

mentale similare sau care se suprapun. Utilizând evaluări ale nivelului perfomanţei cu care au fost 

testaţi 118 elevi de liceu şi studenţi în primul an universitar, Weis şi Suss (2007) au furnizat dovezi 

emipirice concludente în ceea ce priveşte multidimensionalitatea inteligenţei sociale. Această 

multidimensionalitate cuprinde aria cunoaşterii sociale, pe cea de înţelegere socială şi subliniază 

existenţa abilităţilor de interpretare cât şi de memorie socială. [4] 

În această ordine de idei, vom prezenta câteva cercetării ştiinţifice, care s-au axat pe studiul 

inteligenţei sociale, îndeosebi în cadrul domeniului instructiv-educativ. 

Analiza rezultatelor studiului au arătat că între elevii din şcoli tehnice şi colegii, nivelul de 

inteligenţă socială este mai mare în cazul studenţilor din colegii, deşi între studenţii primului an, din 

toate instituţiile de învăţămînt, nivelul de inteligenţă socială este aproximativ acelaşi. Explicaţia 

acestui fapt este constă în aceea că în colegii, timp de 10 ani activează un sistem special de formare a 

viitorilor specialişti, care, aşa cum a fost demonstrat în timpul studiului, în mod semnificativ duce la 

activizarea inteligenţei sociale.  

Toate rezultatele de cercetare arată că inteligenţa socială a studenţilor instituţiilor de învăţământ 

profesional, deşi demonstrează unele impulsuri de reducere a nivelului, definite nu ca având 

consecinţe catastrofale, de criză şi nenorocire, ci ca un proces normal de dezvoltare de sine, auto-

reglementarea vieţii sociale. [5] 

Lucrările şcolii geneveze privesc interacţiunea socială ca un loc privilegiat al dezvoltării 

cognitive a copilului. Doise şi Mugny pornesc de la ideea conform căreia evoluţia cunoştinţelor are loc 

în situaţii sociale bine stabilite. Ei au conceput experimente cu subiecţi de 7-8 ani şi 9-10 ani, pentru a 

arăta că o situaţie de interacţiune socială, în stadiul de învăţare a unei noi noţiuni, prezintă avantaje 

cognitive de necontestat. În acest sens se realizează experimente privind jocul de cooperare şi 

coordonarea acţiunilor interdependente. Cercetările realizate i-a determinat pe autori să explice 

mecanismele prin intermediul cărora interacţiunea socială provoacă o depăşire a capacităţilor cognitive 

individuale.  

În acest sens s-au făcut experimente solicitând numeroase câmpuri operatorii: conservarea 

lungimilor, a cantităţilor de lichid, a numărului, a transformărilor spaţiale, evidenţiind ideea de conflict 

de centrare ca fază de elaborare cognitivă. Experimentele şcolii geneveze pledează pentru dezvoltarea 

socială a inteligenţei, mai ales prin prezenţa pozitivă a conflictului socio-cognitiv, conflict care duce la 

restructurări cognitive. Dificultatea ce trebuie rezolvată nu este numai cognitivă, ci şi socială, 

traducându-se în două planuri: 

_  interindividual prin divergenţa răspunsurilor între subiecţi. 

_ intraindividual, atunci când un răspuns concurent provoacă îndoiala subiectului asupra 

propriului său răspuns. [6] 

Acum, ne vom referi la un studiu recent, axat pe cercetarea problemelor de formare a 

inteligenţei sociale în contextul educaţiei sociale a copiilor de vîrstă preşcolară mare. În urma acestuia 

au fost emise concluzii, vizând importanţa organizării muncii în grădiniţă pentru copii, ce urmăreşte 

formarea inteligenţei sociale şi se referă la rezolvare următoarelor probleme: instruirea copilului 

pentru a-l face apt să se orienteze în diverse situaţii interpersonale, dezvoltarea capacităţii de a înţelege 

propriile stările psihice şi ale altora, evaluarea corelaţiei dintre acţiunile lor şi acţiunile celorlalte 

persoane, argumentarea şi anticipa comportamentului personal. Nu în ultimul rând a fost constatată 

importantă procesului de organizare strictă a activităţilor bazate pe formarea competenţelor 

psihologice atât în cazul părinţilor cât şi pedagogilor. Unul dintre principalele obiective s-a dovedit a 

fi, conştientizarea părinţilor a necesităţii formării inteligenţei sociale a copiilor începând deja la vârstă 
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preşcolară. La fel una din concluziile rezultate a atins problema necesităţii posedării şi formării unui 

nivel înalt de IS la pedagogi, ca factor predictiv al unui nivel înalt de inteligenţă socială la copii. [7]  

Cercetările praxiologice, efectuate în domeniul dat au fost realizate şi în cazul copiilor cu CES. 

Una din astfel de cercetări a fost realizată în baza sudiului asupra adolescenţilor cu activitate cognitivă 

subdezvoltată.  

Având în vedere principiile şi condiţile organizatorice şi pedagogice formulate, a fost elaborată 

şi testată o tehnologie specială de formare la studenţi a cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul socio-

perceptiv, care se axează pe orientarea corecţional-compensativă şi social-adaptativă, în conformitate 

cu obiectivele stabilite, sarcinile, etapele, metodele, tehnicile, formele şi conţinuturile activităţii 

pedagogice.  

Utilizarea tehnologiei a contribuit la îmbunătăţirea nivelul de formare la copii a capacităţii de a 

stabili importanţa psihologică a stărilor emoţionale, caracteristice vârstei pe baza componentelor 

comportamentului non-verbal, ce este necesară pentru realizarea interpretărilor verbale a 

interlocutorului în cadrul situaţiilor de comunicare.  

În procesul de exercitare a travaliului pedagogic a fost formată orientarea socială a copiilor; 

sistemul de identificare a comportamentului non-verbal; disponibilitatea a celor necesare pentru 

interpretarea limbajului verbal; experienţa pozitivă a relaţiilor sociale.  

Activitatea experimentală şi de explorare a confirmat că organizarea procesului de învăţământ 

cu orientare specială, utilizându-se tehnologiea pedagogică propusă, care vizează formarea 

cunoştinţelor şi competenţelor elevilor în domeniul social şi perceptual, împreună cu condiţiile 

organizatorice şi pedagogice a contribuit la organizarea într-un mod eficient, a procesului de formare a 

inteligenţei sociale la elevi adolescenţi cu activitate cognitivă subdezvoltată. [8] 

Concomitent, sunt realizate cercetări asupra inteligenţei sociale şi în cazul persoanelor cu 

comportament deviant. Unul din astfel de studii s-a referit la faptul că, dependenţa de alcool şi heroină 

ca o boală biopsihosocială cronică, gravă, modifică cogniţiile omului şi rolul său în depăşirea 

provocărilor de viaţă. Acestea contribuie direct, asupra unui mod special de funcţionare a aptitudinilor 

intelectuale, asupra procesului de adaptare la mediul social şi capacităţii de a forma mediul dat. Tulburările 

cognitive în cazul dependenţilor de alcool şi droguri au o anumită gamă şi o amplitudă oscilatorie 

presupozând relaţia acestora cu efectele neurotoxice asupra oricărei părţi a cortexului.  

Cu toate acestea, trebuie să  recunoaştem că problema disfuncţiilor cogniţiei sociale în cazul 

dependenţelor chimice a fost puţin cercetată.  

Dependenţii de heroină au un nivel scăzut de inteligenţă socială, ceea ce reduce posibilitatea de 

adaptare psihosocială a acestora. Le sunt deformate capacităţile de anticipare a consecinţelor 

comportamentul oamenilor, ceea ce duce la stabilirea legăturilor logice diferite între aceleaşi mesaje 

verbale, în funcţie de natura relaţiilor dintre oameni şi de contextul situaţiei de comunicare. Ei au 

dificultăţi în analiza situaţiilor de interacţiune interpersonală, având un efect nociv asupra adaptării lor 

într-un mediu social dat. [9] 

În continuare, vom trece la prezentarea unui studiu ce se baza pe cercetarea condiţiilor psihologice a 

dezvoltării inteligenţei sociale la reprezentanţii claselor absolvente şi studenţi. 

Scorul compozit a valorilor standard pentru inteligenţa socială a respondenţilor, este mediu. 

Acest lucru indică faptul că respondenţii înţeleg destul de bine legătura dintre comportament şi 

consecinţele sale, ceea ce ne sugerează că ei sunt capabili de a construi propria strategie de 

comportament pentru realizarea obiectivelor. Totodată, ei sunt apţi să-şi dezvolte abilităţile eficiente 

de a comunica, dar numai cu prietenii sau cunoscuţii bun.   

Prin cercetarea dată, a fost identificată relaţia dintre diferitele stiluri de educaţie în familie şi 

nivelul de dezvoltare a inteligenţei sociale, condiţie productive şi neproductive constituirii acesteea.  

Totodată, a fost stabilit rolul de bază a unor aspecte de personalitate precum, sociabilitatea şi 

curiozitatea, în procesul de formare a inteligenţei sociale.  
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Teoretic şi experimental s-a stabilit că nivelul de dezvoltare a inteligenţei socială este direct 

dependent de inteligenţa generală, stilul de educaţie în familie şi de proprietăţile de bază a 

personalităţii. [10] 

O altă cercetare s-a axat pe studiul corelaţional dintre competenţel comunicative şi inteligenţa 

socială la studenţi (pedagogi sociali). Rezultatele studiului asupra rolului inteligenţei sociale în 

formare competenţei comunicativă a pedagogului social a arătat că: 1) La asistenţi sociali cu un nivel 

ridicat de dezvoltare a inteligenţei sociale sunt mai pronunţate următoarele competenţe comunicative: 

deschiderea, încrederea, insistenţa, tact psihologic, capacitatea de reacţie; 2) deoarece inteligenţa 

socială este legată de doi factori după Cattell, factorul A abilităţi comunicative şi factorul H curajul 

social, este evident că studenţii (pedagogii sociali) cu un nivel ridicat de dezvoltare a inteligenţei 

sociale manifestă flexibilitate în activităţi, cooperare, empatie şi curaj social. [11] 

Cercetarea de faţă, este orientată spre determinarea aspectelor şi particularităţilor inteligenţei 

sociale la studenţi. În legătură cu domeniul ce ne interesează au fost realizate câteva studii teoretico-

practice, printre care menţionăm următoarele: 

- Formarea  activităţii sociale la studenţi în învăţămîntul secundar profesional, propusă de 

Нисман О., scoate în evidenţă aspectele ce se referă la - 1) Formarea  activităţii sociale la studenţi în 

învăţămîntul  secundar profesional identificarea caracteristicilor activităţii studenţilor instituţiilor de 

ÎSP (învăţămîntul secundar profesional), la momentul actual, ce are o structură complexă ceea ce 

necesită implicaţii cognitive, angajamente private şi civice; 2) Definirea conceptelui de "activitate 

socială a studenţilor instituţiilor de ÎSP" şi evidenţierea componentelor sale structurale şi integratoare; 

3) Elaborarea unui model de formare a "activitate socială a studenţilor instituţiilor de ÎSP" (Colegiul) 

pe baza abordării sistematice, sinergice, integrate, centrate pe activitatea de învăţare inclusiv şi 

educaţie suplimentară; 4) Demonstrarea dependenţei activităţii sociale la studenţi de competenţele 

pedagogice şi de nivelul inteligenţei sociale acestora; 4) Definirea criteriilor de performanţă a 

procesului de formare a activităţii sociale la studenţii din instituţiile de ÎSP. [12] 

- În lucrarea realizată de Лушпаева И. şi Павлова О., dedicată particularităţilor psihologice ale 

caracteristicilor dinamice ale inteligenţei sociale la studenţii, au fost propuse concluziile ce vizează câteva 

aspecte specifice prezentate în continuare.  

Principalele contribuţii asupra diferenţelor individuale sunt aduse de factorul trăsăturilor de 

personalitate. Astfel, inteligenţa socială ne permite să analizăm realitatea socială şi fenomenele sociale 

în condiţiile unei interconexiuni dintre toate calităţile şi contradicţiile interioare.  

Procesul de gândire începe cu definirea problemei şi emiterea de generalităţi ce sunt exprimate 

în concepte sociale, care operează în conjuncţie cu reprezentările vizuale şi prin intermediul 

cuvintelor. Orice proces raţional real este inclus într-un sistem psihic complet şi se află într-o 

interacţiune cu toate aspectele activităţii psihice. [13] 

- Continuând ordinea de idei, nu putem ignora realizările obţinute de Клещева Т., în cadrul 

studiul relaţiei dintre inteligenţa socială şi orientarea profesională la studenţi, care evidenţiază un 

ansamblu de particularităţi ce urmează a fi prezentate imediat.  

Formarea inteligenţei sociale, fiind unul dintre aspectele de bază ale procesului instructiv-

educativ ca parte componentă a educaţiei sociale, joacă un rol important în formarea şi dezvoltarea 

personalităţii studenţilor.  

Dezvoltarea inteligenţei sociale permite studentului de a se implica cu succes în relaţiile sociale, 

ceea ce îi oferă posibilitatea de a se adapta la orice situaţie sau poziţie nouă, pe tot parcursul vieţii. 

Datorită aceastei capacităţi, are loc adaptarea studenţilor la condiţiile mediului social (adaptarea 

socială). Deci, instruirea studenţilor diferitor specialităţi în vederea inţelegerii relaţiilor interpersonale 

şi managementul acestora, posedă o contribuţie eficientă asupra activităţii profesionale prin avansarea 

în carieră şi crearea unei dispoziţii sociale pozitive.  

Orientarea profesională este înţeleasă în termenii unei colecţii de structuri motivaţionale 

(interese, necesităţi, înclinaţi, tendinţe etc.) legate de activităţile umane care afectează, în special, 
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alegerea unei profesii, dorinţa de a activa în domeniu şi satisfacţia primită în urma activităţilor 

profesionale. Orientarea profesională  este un model educaţional integral. [14] 

Majoritatea cercetărilor în domeniu se axează pe descoperirea conceptului de inteligenţă socială. 

Totuşi, se găsesc lucrări care au pus accentul pe constatarea diferenţelor dintre eşantioane diferite. Una 

din astfel de cercetări va fi prezentată în continuare. Rezultatele au arătat că studenţii domeniilor 

sociale obţin mai mule succese în comparaţie cu studenţii domeniilor tehnice şi exacte, în ceea ce 

priveşte, anticiparea efectelor comportamentului, a acţiunilor viitoare bazate pe analiza situatiilor reale 

de comunicare. Studenţii domeniilor tehnice şi exacte demonstrează scoruri mai mici în ceeea ce 

priveşte înţelegerea relaţiei dintre comportament şi consecinţele sale. Ei sunt mai predispuşi spre a 

face greşeli, ajungând deseori în situaţii de conflict, cauza fiind percepţia eronată despre rezultatele 

acţiunilor proprii sau despre acţiunile altora. La fel, nu se orientează atât de bine în normele general 

acceptate  şi în regulile de conduită.  

Studenţii domeniilor sociale obţin scoruri mai mari în ceea ce priveşte abilitatea de a analiza 

situaţiile de interacţiune interpersonală. Acest lucru sugerează că ei sunt mai eficienţi decât celălalt 

eşantion, fiind capabili: să analizeze interacţiunile sociale complexe; să înţeleagă logica de dezvoltare a 

acestora; să reflecte adecvat obiectivele, intenţiile, nevoile participanţilor în comunicare; să prezică 

consecinţele comportamentului personal.  

În urma rezultatelor studiului asupra autoevaluării abilităţilor comunicative, la nivelul ambelor 

eşantioane implicate în cercetare s-a constatat că studenţii domeniilor sociale demonstrează un nivel 

ridicat al stimei de sine, situaţie total inversă în cazul studenţilor domeniilor tehnice şi exacte.  

Astfel, putem spune că inteligenţa socială, stima de sine şi abilităţile de comunicare  sunt 

corelate între ele iar auto-evaluarea abilităţilor comunicative poate servi drept indicator al nivelului de 

dezvoltare a inteligenţei sociale. [15] 

O cercetare similară celei precedente dar orientate pe un studiu longitudinal, a fost propusă de 

Вышквыркина М., ideile de bază şi concluziile la care a ajuns, se vor prezenta în continuare. Prin urmare, 

putem spune că în acest stadiu de dezvoltare al societăţii, studenţii cu vârstele cuprinse între 17-19 ani, au 

un nivel mai scăzut de dezvoltare al inteligenţei sociale în comparaţie cu grupul de studenţi de aceeaşi 

vârstă,  dar cu şase ani mai în urmă. Astfel, putem spune că cinci ani în urmă, studentii obţineau mai multe 

succese în procesul de comunicare, fiind în stare să-i înţeleagă mai bine pe oameni şi erau în stare să 

prezică acţiunile acestora în diverse situatii de interactiune.  

Astfel de dinamică negativă, în opinia autorului, poate fi explicată prin reducerea frecvenţei 

contactelor interpersonale directe în rîndurile adolescenţilor, în ultimii cinci ani. Din păcate, la nivelul 

tineretului, comunicarea interpersonală în afara instituţiilor, este mai mult indirectă, mediată de tehnologii 

digitale moderne, inclusiv de jocuri la calculator, comunicare pe internet, comunicarea prin telefon etc. 

Reducerea interacţiunilor interpersonale directe, în cazul studenţilor primului an de studii, presupune o lipsă 

de experienţă în a cunoaşte o altă fiinţă umană şi prin urmare, un sever declin, în ceea ce priveşte adaptarea 

socială şi în dezvoltarea inteligenţei sociale. [16]  

În procesul de analiză a evoluţiei conceptului de Inteligenţă Socială, deseori se pune accentul pe 

congruenţa componentelor acesteea cu componentele Inteligenţei Emoţionale. Reieşind din aceste 

considerente, am decis să prezentăm şi câteva studii realizate în domeniul inteligenţei emoţionale, 

evidenţiind aspectele relevante contextului inteligenţei sociale, cu mare precauţie asupra domeniului 

instructiv-educativ. 

În “Metodologia dezvoltării inteligenţei emoţionale a adolescenţilor”, sunt elucidate 

experienţele de dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin resursele comunicării educaţionale, propuse 

în lucrările cercetătorilor din domeniu: grupul de psihologi Elias M.J., Tobias S.E., Friedlander B.S. 

(2003, 2007) care propun un şir de principii ale educaţiei bazată pe inteligenţa emoţională, Faber A. Şi 

Mazlish E. (2010), relevă strategii de comunicare bazate pe competenţa empatică şi ascultarea activă, 

ce au menirea să diminueze conflictul, să reducă frustrarea şi să înlesnească o bună comunicare între 

adulţi şi adolescenţi. O atenţie sporită pentru dezvoltarea afectivă a adolescenţilor se remarcă în 

lucrările psihologilor din spaţiul ştiinţific francofon (Chabot M., Corcos G., D’Ambra G., Faber A., 
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Favez N., Favre D., Gendron B., Gouin - Décarie T., Hochschild A.R., Lafortune L., Mikolajczak M., 

Rousseau N. etc.) în care este susţinută ideea de a forma capitalul emoţional al tinerilor în cadrul 

instituţionalizat. Un exemplu în acest context este programul SEAL (Social and Emotional Aspects of 

Learning, West London, 2007), implementat în aproape toate şcolile din Londra, care printr-un 

curriculum afectiv (bazat pe formarea competenţelor emoţionale) şi strategii participative urmăreşte 

sporirea nivelului de inteligenţă emoţională a elevilor de toate vârstele. În acest context, au fost 

prezentate recomandările de modernizare a conţinuturilor Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea 

educaţiei pentru dezvoltare emoţională prin comunicare şi propusă includerea obiectivului-cadru. 

Demersul curricular de dezvoltare a inteligenţei emoţionale a adolescenţilor (DCDIEA), orientat spre 

dezvoltarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor şi formarea competenţelor emoţionale a cadrelor 

didactice pentru proiectarea şi realizarea educaţiei pentru dezvoltare emoţională, este elaborat în baza 

studierii literaturii ştiinţifice vizând teoria inteligenţei emoţionale: [17], [18], [19], [20], [21], [22], 

[23], are ca reper conceptual modelul teoretic al educaţiei pentru dezvoltare emoţională elaborat la 

nivelul unor obiective, conţinuturi şi strategii specifice dezvoltării afective şi valorile inteligenţei 

emoţionale, valorificând maximal experienţele pedagogice modeste înregistrate în studiile de domeniu 

din R. Moldova şi cele internaţionale. Proiecarea, desfăşurarea strategiilor educaţionale bazate pe 

comunicare, valorificate în cercetare a permis: (1) aplicarea traseului obligatoriu/recomandat pentru 

dezvoltarea emoţională a adolescenţilor (prin activităţi educative – ore de dirigenţie, vizite, mese 

rotunde etc.); (2) realizarea traseului infuzional la nivelul unor obiective şi conţinuturi de educaţie 

pentru dezvoltare emoţională în cadrul predării limbii şi literaturii române în colegiu; (3) asigurarea 

continuităţii acestora prin traseu individual de autoformare (elaborarea/aplicarea unor proiecte de 

dezvoltare afectivă a adolescenţilor pe cont propriu). Articularea strategiilor de dezvoltare afectivă 

prin traseu obligatoriu/recomandat, infuzional şi individual asigură transmiterea atât a conţinuturilor 

informaţionale, cât şi a conţinuturilor afectiv-atitudinale. Astfel dezvoltarea competenţei de 

comunicare socială a emoţiilor la adolescenţi, formată prin valorile inteligenţei emoţionale, conduce la 

eficientizarea comunicării în mediul educaţional. Desfăşurarea experimentală a Demersului curricular 

de dezvoltare a inteligenţei emoţionale a adolescenţilor (DCDIEA) s-a produs în perioada anilor 2009 

- 2010, pe un lot de 120 adolescenţi şi un alt lot, de 40 profesori de colegiu. Experimentul pedagogic 

de formare a fost organizat în două etape: (1) formarea continuă a culturii emoţionale a profesorilor 

prin seminarii metodologice, vizând educaţia pentru dezvoltare emoţională a adolescenţilor şi (2) 

dezvoltarea propriu-zisă a inteligenţei emoţionale la adolescenţi, scopul fiind validarea CDIEA în 

practica educaţională. Scopul seminariilor constă în sensibilizarea asupra problemelor de ordin afectiv 

ale adolescenţilor şi formarea reprezentărilor despre necesitatea şi posibilitatea sporirii nivelului de 

cultură emoţională a profesorilor. Pentru atingerea scopului, în conţinutul seminariilor au fost incluse 

blocuri de informare în problematica vizată şi de formare a competenţelor emoţionale de natură 

socială. [24]. 

În Republica Moldova, în ultimul deceniu, s-au înregistrat cercetări ale emoţionalităţii umane pe 

anumite dimensiuni şi categorii de subiecţi: 

- Baxan Iu. (2001) – echilibrul emoţional al cadrului didactic în societatea postmodernă.  

Perioada de restructurare a societăţii, generează un şir de fenomene şi probleme noi pentru 

ştiinţa psihologică. Valoarea educaţiei în lumea modernă, factorii acestui proces prezintă un interes 

deosebit pentru societate şi deci pentru ştiinţă. În studiul dat, autorul şi-a focusat atenţia asupra 

particularităţilor echilibrului emoţional al cadrului didactic contemporan. 

Meseria de profesor şcolar este plasată printre cele cu risc sporit de răspuns inadecvat la stres, 

generat după unii cercetători de următoarele: ritmul de activitate impus, suprasolicitarea, ambiguitatea 

sarcinilor, gradul avansat de responsabilitate, tracasările cotidiene etc. Mai mult decît atît, situaţia 

actuală din societate contribuie la extinderea numărului de factori ce corelează cu stresul: sărăcia, 

crizele politice şi economice, schimbarea continuă a valorilor, necesitatea de flexibilitate înaltă şi de 

adaptare rapidã etc. [25] 
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- Chiţu Sv. (2005) – formarea empatiei cadrelor didactice. În acest articol este prezentat un 

model de formare şi evaluare a empatiei cadrelor didactice prin prisma valorificării şi dezvoltării 

caracteristicilor empatiei, raportate la criteriile de apreciere a relaţiei de comunicare profesor-elev. 

Empatia reprezintă o capacitate profesională pedagogică de rang superior, ea contribuind esenţial la 

crearea şi menţinerea unor relaţii de comunicare eficiente cu elevii. 

Modelul de formare şi evaluare a empatiei cadrelor didactice poate fi implementat în şcoală şi în 

centrele de formare în cadrul activităţilor de pregătire profesională continuă. [26] 

- Losîi E. (2009) – dezvoltarea inteligenţei emoţionale diminuează agresivitatea 

preadolescenţilor.  

- Cojocaru-Borozan M. (2011) – dezvoltă paradigma actuală a conceptului de cultură 

emoţională a cadrelor didactice, elaborează/validează Metodologia cercetării culturii emoţionale, 

propune Tehnologia dezvoltării culturii emoţionale a profesorului, implementată în instituţiile de 

învăţământ din R. Moldova, prin care se susţine nu doar promovarea valorilor general - umane, ci se 

asigură formarea profesorului constructivist, instituindu-se, astfel, un nou domeniu de cercetare în 

ştiinţele educaţiei –pedagogia culturii emoţionale, dezvoltat în cadrul programului la Masterat 

Pedagogia culturii emoţionale, 2012 - 2013. [27] 

Pentru a avea o imagine clară, neambiguă, a profilului cultural la studenţii pedagogi, şi în 

vederea identificării nivelului dezvoltării inteligenţei emoţionale la ei, s-a apelat la modelul IE, 

elaborat de Goleman D [8, p.26], integrat în bateria de teste pentru cunoaşterea inteligenţei 

emoţionale, în funcţie de nivelul dezvoltării celor cinci componente/domenii semnificative de 

aptitudini ale inteligenţei emoţionale BTPIE (Wood, Tolley, 2003). [28] 

Astfel, acest model este considerat unul din cei mai rentabili în identificarea profilului cultural 

şi a valorii inteligenţei emoţionale în activităţile educaţionale şi profesionale, deoarece reflectă 

prezenţa competenţelor emoţionale de ordin personal şi social.  

Studiul realizat a scos în evidenţă necesitatea prezenţei şi valoarea inteligenţei emoţionale la 

studenţi, indicând o mulţime de avantaje în formarea profilului lor cultural şi a pregătirii pentru 

viitoarea activitate profesională, dar, totodată, a permis realizarea unor precizări despre elementele 

inteligenţei emoţionale, care au pondere în asigurarea succesului personal şi profesional. Ele sunt:  

- Cunoaşterea propriilor emoţii 

În relaţiile cu ceilalţi se transmit anumite tipuri de informaţii, sentimente sau reacţii, dificil de 

exprimat în mod clar şi corect, întrucât nu se reuşeşte decodificarea adecvată a conţinutului. Cel mai 

des aceste tipuri de situaţii sunt generatoare de conflicte. Pentru evitarea lor, e necesar ca studenţi să 

fie învăţaţi să descifreze ce anume însemnă aceste emoţii şi mesaje exprimate atât la nivel verbal cât şi 

la cel nonverbal, astfel încât să fie corect recepţionat conţinutul mesajelor. Cunoaşterea emoţiilor 

personale şi folosirea lor adecvată este extrem de importantă în stabilirea relaţiilor interpersonale, 

asigurând succes acestor relaţii. 

- Gestionarea emoţiilor 

 A fost sesizat că unii studenţi cu trecut academic impresionant nu se simt împliniţi din punct de 

vedere emoţional, şi alţii care nu au realizat în acest aspect atât de multe, manifestă  satisfacţie pentru 

modul lor de viaţă. Se crede că, pentru unii, problemă s-ar rezuma la nevoia satisfacerii atingerii 

potenţialului maxim de dezvoltare. Prezenţa empatiei 

- Capacitatea de a construi relaţii pozitive 

În momentul când se canalizează energia şi emoţiile pe un scop, se exprimă şi se identifică emoţiile 

într-o manieră coerentă. Astfel, se reuşeşte conştientizarea comportamentului şi asumarea responsabilităţii 

în relaţiile interpersonale, lucru care ajută la reducerea conflictelor. [29] 

Inteligenţa socială se poate traduce prin cunoaşterea şi recunoaşterea obligaţiilor faţă de mediul 

social. La fel, aceasta încearcă să „determine operaţiuni corective pentru a construi o relaţie de durată, 

coerentă şi convergentă la interlocutorii umani, urmărind în acelaşi timp contextul de dezvoltare pe termen 

lung al performanţelor economice şi sociale pentru aceşti protagonişti. 

Nu în ultimul rând inteligenţa socială permite reperarea, analizarea şi reîntărirea posibilităţilor de 
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rezolvare a problemelor indivizilor din punct de vedere fizic şi moral, ţinând cont de trei mari dimensiuni: 

atitudinea – ca sistem fondator al motivaţiei (intrisecă sau/şi extrinsecă); comportamentul – ca modalitate 

de gestionare a relaţiilor interpersonale; situaţie – ca şi context în care persoanele evoluează.  

În concluzie, necesitate şi importanţa inteligenţei sociale va fi de monstrată în contextul 

raportării acesteea la condiţiile învăţământului naţional modern. Astfel, procesul de globalizare a 

modificat structurile economice, politice şi culturale a lumii, ceea ce a dat naştere procesului de 

europenizare, care la rândul său a dus la sporirea importanţei strategiei de internaţionalizare pentru 

învăţămîntul superior şi importanţa capitalului uman pentru competitivitatea ţărilor. În acest sens un 

rol important are recunoaşterea actelor de studii superioare la nivel naţional, european şi global. 

Astăzi, universitatea contemporană nu mai poate activa într-un spaţiu limitat. Procesul de 

regionalizare şi globalizare, impune învăţământul superior să creeze un sistem educaţional de tip nou, 

care ulterior ar putea să devină o treaptă nouă în dezvoltarea inovaţională a economiei naţionale şi 

continentale. Contemplarea acestui fenomen presupune necesitatea modernizării programelor de studii 

şi a curriculei universitare în ansamblu, lansarea unor noi discipline şi specialităţi. 

În viziunea noastră, învăţământul superior trebuie să depăşească evoluţia societăţii şi relaţiile 

economice în ansamblu. Noile forme de pregătire ale specialistului contemporan, urmează a fi 

implementate cât mai urgent şi flexibil. De aceea, universitatea trebuie să depăşească evoluţia 

societăţii, şi nicidecum să o urmeze pe aceasta.  

Totuşi în cadrul europenizării, pierderile noastre sunt cele mai vizibile la nivelurile inferioare şi 

superioare ale învăţământului formal – care se manifesă prin reducerea dublă a contingentului şi 

creşterea permanentă a taxelor sustrase de la parinţi, micşorarea oportunităţilor de perfecţionare 

profesională pentru populaţia activă etc. Acest lucru nu este compensat nici de apariţia unor instituţii 

private sau a programelor de formare, contra plată. Cele mai multe dintre aceste constatări sunt 

caracteristice şi la nivelul educaţiei non-formale, în cazul în care deseori serviciile  educative sau 

culturale, contra plată, sunt mult mai numeroase decât serviciile prestate gratuit.  

Per ansamblu, toate acestea ar trebui să ducă la recunoaşterea a cel puţin două fapte 

fundamentale: în ultimile decenii, în condiţiile unui proces activ de europenizare a instituţiilor 

instuctiv-educative, învăţământul naţional a preluat un caracter liberal, însă continuitatea interacţională 

dintre toate nivele de învăţământ este absentă (sau distrusă), ceea ce a dus la scăderea disponibilităţii şi 

atractivităţii studiilor, pentru majoritatea populaţiei; 

Reprezentanţii corpului administrativ în educaţie, nu au fost capabili să pună în aplicare un 

sistem holistic de reformare a sistemului de învăţământ, rămînând satisfăcuţi de nişte schimbări de 

suprafaţă (cosmetice) sau de acţiuni pur populiste, preluate fără a le supune procesului de adaptare. În 

cadrul acestei măsuri, RM se află la un nivel semnificativ inferior în comparaţie cu fostele ţări 

socialiste din Europa centrală care au obţinut un succes notabil în dezvoltare propriilor sisteme de 

educaţie până la nivelul ţărilor europene dezvoltate. 

Deci, după cum putem vedea, viitorul învăţământului naţional este foarte vag dar care solicită 

un nivel foarte înalt de adaptare multinivelară cu scopul unei implicări şi realizări de nivel superior a 

protagoniştilor sistemului educaţional. Acest fapt, plasează tineretul studios actual, într-o situaţie de 

impas. Şi dacă realizarea unei activităţi cu anumit nivel de performanţă ţine de competenţe, atunci 

implicarea acestora în condiţiile flexibile sau necunoscute, ţine de inteligenţă.  

Rezultă, că pentru a se adapta la condiţiile sistemului de învăţământ naţional, în continuă 

schimbare, indivizii/formabilii au nevoie de un nivel înalt de inteligenţă socială. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО И ПУТЬ В 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Larisa TIUTIUNNIC,  

Catedra de pedagogie şi psihologie 

 

«Идеал просвещения должен соответствовать национальной идее в контексте 

европейской культуры» 

Вирджил Мындыкану 

В современном мире, который вошел в третье тысячелетие, развитие Молдовы определяется 

в контексте европейской интеграции с ориентацией на фундаментальные ценности западной 

культуры. Для Молдовы особую актуальность приобретает учет факторов социально-

экономического развития, среди которых значительная роль отведена человеческому фактору. 

Особое значение при этом приобретает система образования. 

19 июня 1999 года, через год после Сорбонской декларации, министры, отвечающие за 

высшее образование в 29 странах Европы, подписали Болонскую декларацию. Они поставили 

перед собой общую цель о создании объединенного и гармоничного Европейского 

пространства высшего образования к 2010 году. 

Во время первой конференции, последовавшей за подписанием Декларации и 

состоявшейся 19 мая 2001 года в Праге, они увеличили число поставленных целей и подтвердили 

свое намерение о создании Европейского пространства высшего образования к 2010 году. 19 

сентября 2003 года министры из 33 стран Европы, отвечающие за высшее образование, встретились 

в Берлине для того, чтобы оценить достигнутый прогресс, определить приоритеты и поставить 

новые цели на ближайшие годы с тем, чтобы ускорить реализацию Европейского пространства 

высшего образования.  

Став самостоятельной и независимой сферой деятельности, высшее образование стремится 

адаптироваться к новым условиям, ориентируясь на мировые стандарты образования. Однако 

поиск путей наметившихся преобразований в этой сфере деятельности не должно означать слепое 

следование мировым стандартам. Представляется целесообразным, использовать позитивные 

аспекты мировой системы образования, не предавая забвению собственные образовательные 

традиции страны. 

Качественные высшие учебные заведения могут внести большой вклад в экономическое 

и социальное развитие любой страны.  Такие высшие учебные заведения должны 

самостоятельно решать свои внутренние организационные и административные вопросы.  

Но быть качественными высшими заведениями мешают некоторые недостатки. 

Например, потеря преподавательских кадров (многие преподаватели уезжают в другие страны), 

снижение качества образования, нет преемственности между лицеями и вузами, между 

колледжами и вузами,  слабая материально-техническая база высших учебных заведений.   

Преподавание учебных дисциплин в высших учебных заведениях должно, безусловно, 

ставить целью подготовку специалиста, знание и умения которого полностью отвечают условиям 

современного информационного общества. И по-прежнему оставаться научным образовательно-

воспитательным центром. Который готовит высококвалифицированных специалистов, умеющих 

перспективно мыслить и быть ответственными за будущее.  

В Большой советской энциклопедии дается следующее определение понятию «высшее 

образование». «Высшее образование представляет собой совокупность систематизированных 

знаний и практических навыков, позволяющих решать теоретические и практические задачи по 

профилю подготовки, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники 

и культуры». Под термином «высшее образование» понимается также подготовка специалистов 

высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа 

высших школ. В которые принимаются лица, успешно окончившие средние 
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общеобразовательные школы или средние специальные учебные заведения.   

           На современном этапе развития Молдовы интерес к получению высшего образования 

возрастает. Об этом свидетельствует рост численности вузов и увеличение количества 

обучающихся в них студентов. Этот процесс порожден растущим пониманием того, что в 

новой общественно-экономической ситуации высшее образование является само по себе 

важным условием социальной и профессиональной мобильности.  

Высшее образование становится все более и более значимым как для отдельного 

человека, так и для страны в целом. Чем больше в государстве образованных людей, тем более 

процветающим оно является.  

В XXI веке популярными становятся другие профессии. Например, если в 70-80-е года, 

прошлого века, была популярной профессия инженера, то сейчас, на первый план вышли такие 

профессии, как:  экономист, менеджер, программист, юрист, стоматолог и т.д.  

Сегодня многие организации предъявляют высокие профессиональные требования к 

своим работникам и каждые пять лет проводят повышение квалификации или 

переквалификацию (если в этом есть необходимость) персонала. 

Высшее образование – это получение новых знаний, повышение уровня образования, 

приобретение востребованной на рынке профессии, возможность самореализации, получение 

престижной профессии и работы, рост заработной платы. Но сразу возникает вопрос: можно ли 

этого достичь, используя старые  подходы и методы? 

Для того, чтобы использовать новые методы, прежде всего, необходимо научить студента  

самостоятельно решать типичные и нетипичные задачи, вести поиск информации, постоянно 

овладевать новыми знаниями.  

К сожалению, сейчас очень часто можем встретить ситуацию, когда выпускник высшего 

учебного заведения, получив соответствующий диплом, еще не готов к работе по  

специальности. Это во многом обусловлено именно качеством обучения, уровнем усвоенных 

знаний и умений каждым студентом, и соответственно большими пробелами в контроле  

учебной деятельности студента и конечными результатами. 

Но, все, же большинство выпускников вузов обладают развитыми навыками общения и  

высокой терпимостью. Они активнее участвуют в демократических процессах, уровень 

преступности среди людей с высшим образованием ниже и т.п. Это свидетельствует о том, что 

высшее образование является общественным благом. 

Для тог, чтобы высшее образование можно было считать общественным благом, 

необходимо, чтобы высшее образование выполняло три основные функции: 

- Подготовку высококвалифицированного персонала (функция преподавания); 

- Производство новых знаний (исследовательская функция); 

- Оказание услуг обществу.  

Признание высшего образования правом человека влечет за собой необходимость 

признания его общественным благом, которое должно быть доступно всем "обладающим 

достаточными способностями". Стремление какого-либо правительства расширить доступ к 

высшему образованию свидетельствует о том, что такое правительство признает высшее 

образование общественным благом и правом человека. При этом правительство не только 

должно признать высшие образование общественным благом, но и должно защищать интересы 

молодого специалиста. Создать, в стране, все условия, чтобы молодой специалист смог 

максимально развить свои интеллектуальные способности, реализоваться, как специалист и 

стать счастливой личностью в собственной стране. Так как еще И.Г.Песталоцци, заявлял: « 

Конечная цель любого научного предмета заключается в основном в том, чтобы 

совершенствовать человеческую природу, развивая ее в максимально высокой степени. Не 

развитие науки, а развитие человеческой природы через науку является …священной задачей.  

Поэтому не человеческая природа должна быть приведена в соответствие с научными 

предметами, а научные предметы с человеческой природой».[2] 
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Деятельность большинства образовательных учреждений преобразуется по мере развития 

информационных технологий. Поэтому, дистанционные технологии, обладая высокой 

степенью охвата, начинают   играть основную роль в системе образования. Например, в США 

по программам дистанционного обучения сегодня обучается около 1 млн. человек. Учебные 

курсы, передаваемые по четырем образовательным каналам доступны по всей стране, а через 

спутник – другим странам мира. Программы электронного образования разрабатываются более 

чем в 30 странах. В Европе показателен пример Национального университета дистанционного 

образования в Испании, отметившего свой 20–летний юбилей. Университет включает 58 

учебных центров в стране и 9 – за рубежом (Бонн, Брюссель, Лондон, Женева, Париж и др.) 

В последнее время дистанционное обучение начинает широко внедряться в России, 

Казахстане, Украине и других странах СНГ. Положительным примером в области применения 

новейших информационных и телекоммуникационных технологий в образовании является 

Современная Гуманитарная Академия (более 200 учебных центров в России, учебные центры в 

странах СНГ – Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, Армения, Таджикистан, Киргизия, 

более 145 тысяч студентов). 

Большинство современных вузов вовлечено в международную деятельность, 

но это, как правило, наиболее простой, обыденный уровень интернационализации. На более 

высоком уровне интернационализация высшего образования может рассматриваться 

как процесс систематической интеграции международной составляющей в образование, 

исследования и общественную деятельность высших учебных заведений. В этом смысле далеко 

не многие, даже из крупных центров академического образования, могут считаться в истинном 

смысле международными.       

Поэтому, главной задачей образования в XXI веке является применение новых 

информационных технологий в распространении знаний.  Благодаря этим технологиям 

качественное образование становится доступным для каждого жителя Земли, независимо от 

места его проживания. Применение инновационных технологий сегодня находится лишь на 

начальной стадии всех преобразований и предполагает использование интерактивных 

компьютерных программ, средств накопления, хранение и обработку информации, 

дистанционное обучение. «Однако ни скорость передачи данных, ни совершенствование 

методов обработки информации не могут заставить органы чувств, ни мозг человека работать 

быстрее. Насильственно внедряя информацию с помощью все более технически совершенных 

средств, мы заставляем мозг проделывать двойную работу: сначала он перекодирует эту 

информацию в вопросы (запросы) своим глубинным программам, а потом извлекает 

необходимую информацию. Вместо четко поставленных вопросов опыта дидаскала - поток 

сведений, сильно возбуждающих чувства, но не способных возбудить мысль» [3]. Поэтому, 

применяя дистанционное обучение,  расширяя пространство для образования, мы должны  

подготовить, не только хорошего, интегрированного специалиста, но должны способствовать 

развитию креативной, самоактуализирующей личности.  Именно такое образование будет 

наиболее демократичное и  может быть адаптировано к уровню знаний и запросов отдельного 

обучающегося. В этой связи многие страны обращаются к идее непрерывного дистанционного 

обучения, в рамках которой базовое образование рассматривается лишь как подготовка к 

профессиональной карьере, которую человек делает всю жизнь. В условиях интенсификации 

научного знания, составляющего основу глобальной экономики, обучение на протяжении всей 

жизни должно стать приоритетным.  

По данным зарубежных экспертов в XXI веке для каждого работающего высшее 

образование станет минимальным уровнем образования. В мире имеет место 

интернационализация образования не только по содержанию, но и по методикам обучения и 

организационным формам. Самая известная форма интернационализации высшего 

образования - это мобильность студентов - выезд определенного числа студентов для обучения 

за границу. Конечно командирование студентов на обучение в другие страны - явление 
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не новое, и определенные регионы сталкиваются с этим уже давно. Образование становится 

инструментом взаимопроникновения не только знаний и технологий, но и капитала, 

инструментом борьбы за рынок, решения геополитических задач. Мобильность студентов 

стимулируется различными государственными и региональными программами. Многие страны 

заключают двусторонние и многосторонние соглашения в этой области. Наиболее известные 

европейские программы — «Эразмус», а затем (с 1995г.) „Сократ“. Программа „Эразмус“ 

(начатая в 1987 чтобы способствовать созданию общего рынка в Европе) и сопряженные 

с ней схемы мобильности, такие как „Комет“, „Лингва“ и др. ставили целью создание 

европейской модели высшего образования. Студенческий обмен рассматривается как мощное 

средство развития общеевропейского рынка специалистов и квалифицированных работников. 

Процесс интернационализации высшего образования принимает в 21 веке новые черты 

и претерпевает изменения. К таким изменениям относятся: 

*Изменение мотивов интернационализации  — 

от культурных, образовательныхк экономическим. Эти экономические мотивы могут быть 

как краткосрочными (стремление вуза получить  дополнительный доход от платы иностранных 

студентов за свое обучение), так и долгосрочными (установление партнерских отношений 

между регионами и подготовка рабочей силы и специалистов соответствующей квалификации); 

* Развитие и укрепление конкурентного международного рынка образовательных услуг;  

* Влияние процесса глобализации экономики на высшее образование. (Региональные 

и глобальные договоры и альянсы стимулируют мобильность профессиональных услуг 

и специалистов так же, как движение товаров, капитала и граждан через национальные 

границы. Это требует глобальных подходов к определению качества образования и разработки 

общих критериев его оценки. Возникают международные системы лицензирования 

и аккредитации как средство укрепления международной мобильности специалистов).  

* Обострение конкуренции, глобализация экономики и сокращение государственного 

финансирования побуждает вузы расширять свою деятельность за пределы национальных границ. 

* Изменяется профиль и возраст студентов. Создание информационного общества 

и задачи непрерывного образования привели как на национальном, так и на  европейском 

и международном уровне к постановке задачи большего разнообразия в образовательных 

программах, большей гибкости в сроках и задачах образования, включая оценку 

предшествующего образования, перевод кредитов и т.п. 

Хорошее образование приобретает все большее значение в современном развивающемся 

обществе. Высшее образование – это знания, которые позволят принимать правильные 

решения в жизни, это знания фундаментальных основ. Высшее образование – это прикладные 

методы и приемы – проверка чужого опыта применения фундаментальных закономерностей. 

Это все вместе формирует мышление будущего профессионала. То самое мышление, при 

помощи которого будут приниматься правильные решения. 

Вот почему сегодня так необходимо расширять европейское пространство, широко 

распространять дистанционное образование и способствовать возрастанию академической 

мобильности. Необходимо водить новые  реформы, призванные улучшить качество образования 

в условиях глобализации, культурному многообразию, достижениям научно-технического 

прогресса, поиску новых подходов обучения по принципу : «научиться учиться вместе». 
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ATITUDINILE ŞI COMPORTAMENTELE ELEVILOR – INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ AI FORMĂRII COMPETENŢEI ŞCOLARE 

 

Iulianna IUZU,  

Catedra de pedagogie şi psihologie 

 

Principala resursă, principiul dinamizant al evoluţiei şi nu doar factor cu pondere calculabilă, 

precum energia, materia primă sau tehnologia, este omul capabil să-şi demonstreze competenţele şi 

să-şi manifeste liber convingerile şi atitudinile. Astăzi, performanţele omului în general, şi ale elevului, 

în special, sunt, poate mai mult decît în altă perioadă, o cerinţă fundamentală, în condiţiile societăţii bazată 

pe cunoaştere şi a concurenţei economice, ce devine din ce în ce mai actuală cu fiecare zi. 

Pentru ca un elev să-şi  formeze o competenţă este nevoie: 

- să posede un ansamblu de cunoştinţe fundamentale în dependenţă de problema care trebuie 

rezolvată în final; 

- să-şi dezvolte deprinderi de a utiliza cunoştinţele în situaţii concrete pentru a le înţelege, 

realizînd astfel funcţionalitatea lor;  

- să rezolve diverse situaţii-problemă, conştientizînd în aşa fel cunoştinţele funcţionale în 

viziunea proprie; 

- să rezolve situaţii semnificative în diverse contexte care prezintă anumite probleme complexe din 

viaţa cotidiană, manifestînd comportamente/atitudini conform achiziţiilor finale aşteptate, adică competenţe. 

Astfel putem afirma că atitudinile şi comportamentul elevilor asigură performanţa în formarea de 

competenţe şcolare [1]. 

V.De Landsheere, vorbind despre obiectivele operaţionale, lansează ideea referitoare la 

indicaţiile formulării acestora, printre care un loc important ocupă indicatorii ce vizează: 

a) comportamentul observabil ce dovedeşte realizarea obiectivelor; 

b) care va fi produsul unui comportamet, adică performanţa; 

c) în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul [2]. 

Cercetătoarea subliniază în toţi aceşti parametri comportamentul final în concordanţă cu 

produsul, performanţa. 

Despre comportamentele observabile, ca premisă a performanţei, opinează mai mulţi cecetători, 

printre care R.Gagne, R.Mager, Kibler, V.De Landsheere etc. Aceste cercetări sunt foarte importante, 

deoarece recunosc atît existenţa comportamentelor observabile, cît şi a celor neexterioorizate. 

Comportamentele finale sunt considerate unicele semne care dovedesc constructs-urile  [Ibidem]. 

În legatura cu definirea conceptului de atitudine s-au configurat două şcoli de gîndire: 

Abordarea trifactorială sustine că o atitudine este: 1) o reacţie afectivă pozitivă, negativă sau 

mixtă, în care se regăsesc emoţiile, sentimentele  şi  stările noastre de spirit faţă de un anumit obiect; 

2) o dispoziţie comportamentală sau, altfel spus, tendinţa de a acţiona într-un anume fel faţă de obiect; 

3) o reacţie cognitivă, în măsura în care evaluarea obiectului se bazează pe anumite opinii, reprezentări 

şi amintiri. 

Abordarea unifactorială se bazează pe constatarea faptului că de multe ori gîndurile şi sentimentele 

noastre nu sunt corelate între ele şi nici nu ne orientează întotdeauna comportamentul. Din acest motiv, adepţii 

acestei orientări preferă să trateze cele trei componente separat, întelegînd prin atitudine numai componenta 

afectivă. Îmi place, îmi displace, iubesc, urăsc, admir, detest  sunt cuvintele obişnuite prin care oamenii îşi 

descriu atitudinile [3]. 

Muzafer Sherif caracterizează atitudinile ca fiind stabile şi durabile. Leonard W. Doob consideră 

atitudinea un drive (imbold) implicit, care produce răspunsuri semnificative social [4]. 

Victor Oprescu defineşte atitudinea metaforic, şi anume, „atitudinea apare ca o mixtură psihică 

în care se intersectează, dar, mai ales, se sintetizează toate dimensiunile vieţii psihice (cognitivă, 

afectiv-motivaţională, volitivă etc.)” [Ibidem]. 
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Emory S. Bogardus defineşte atitudinea ca o „reacţie de simţire”, iar F. Shaw şi Jeremy 

Wright, preferă să se limiteze la o singură componentă, cea afectivă, care este bazată pe un proces 

cognitiv şi este un antecedent preparatoriu al comportamentului. 

Se consideră de la sine înţeles că atitudinile influenţează comportamentul. 

Analizînd peste o sută de studii, în 1977 Icek Ajzen şi Martin Fishbein au constatat că 

atitudinile se corelează cu comportamentul numai atunci cînd măsurarea atitudinilor se face în legatură 

cu un comportament foarte riguros specificat. Atitudinile au fost măsurate printr-o serie de întrebări 

variind de la foarte generale pîna la foarte specifice. Cu cît întrebarea a fost mai specifică, cu atît mai 

precisă a fost predicţia comportamentului [5]. 

Atitudinile reprezintă un factor determinant al comportamentului. Această limitare stă la baza 

teoriei acţiunii raţionale, formulată în 1980 de către Fishbein, pe care, în 1991, Ajzen adezvoltat-o ca 

teorie a acţiunii planificate. Potrivit acestor teorii, atitudinile influentează comportamentul printr-un 

proces de asumare deliberata a unor decizii, iar impactul lor este limitat sub urmatoarele patru aspecte 

[Ibidem]: ( Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Teoria comportamentului  planificat (Ajzen 1991) 

 

În primul rînd, după cum s-a arătat, comportamentul este influenţat mai puţin de atitudini 

generale decît de atitudinile faţă de un anumit comportament. În al doilea rînd, comportamentul este 

influenţat nu numai de atitudini, ci şi de normele subiective – opiniile noastre despre ceea ce alţii cred că 

ar trebui să facem. În al treilea rînd, atitudinile dau naştere unui comportament numai atunci cînd percepem 

comportamentul respectiv ca fiind sub controlul nostru. În măsura în care oamenii se îndoiesc de 

capacitatea lor de aduce la bun sfîrşit un anumit gen de acţiuni, e puţin probabil să aibă intenţia de a 

declanşa acele acţiuni [4]. 

Formele de manifestare a atitudinilor: 

- fenomene ale sferei afective: senzaţii, emoţii, percepţii, sentimente, stări afective; 

- fenomene ale dezideratelor: dorinţe, idealuri, vise; 

- fenomene ale sferei volitive: acte de voinţă, declaraţii de intenţie, planuri de activitate; 

- fenomene ale sferei evaluative: aprecieri/autoaprecieri, opinii, estimări, verdicte, sentinţe; 

- fenomene ale domeniului conceptual: idei, principii, viziuni, concepţii, convingeri; 

- comportamente şi acţiuni verbale/nonverbale, care rezumă primele cinci tipuri de manifestări 

ale atitudinilor. 

Elevii tind să se comporte în concordanţă cu atitudinile lor atunci cînd sunt bine informaţi. Forţa 

unei atitudini este indicată nu numai de cantitatea de informaţie pe care se bazează, ci şi pe modul în 

care a fost dobîndită informaţia iniţială. Cercetările arată că atitudinile sunt mai stabile şi mai 
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previzibile atunci cînd s-au format prin experienţa directă decît atunci cînd se bazează pe informaţii 

indirecte [Ibidem]. 

Iată o schemă ce prezintă modul de formare a unei atitudini (fig. 2): 

 
Figura 2. Formarea atitudinii 

E de menţionat că în cadrul acţiunilor modelate pedagogic elevul dobîndeşte anumite 

cunoştinţe, capacităţi, care sunt interpretate critic formîndu-şi, astfel, o anumită atitudine, ce se poate 

observa prin reacţia comportamentală a acestuia. 

O contribuţie importantă în studierea atitudinilor o aduce Louis Leon Thurstone. Afirmînd că 

atitudinile sînt pozitive şi negative, Thurstone abordează pentru prima dată (1928) problema estimării, 

a măsurării lor [4]. 

Oamenii îşi pot schimba viaţa modificîndu-şi atitudinile mentale. Între oameni există diferenţe mici, 

dar acestea produc o diferenţă mare. Mica diferenţă este atitudinea. Marea diferenţă este dacă e pozitivă sau 

negativă [6]. 

Diferenţe dintre o atitudine pozitivă şi o atitudine negativă: 

o  Persoana cu o atitudine negativă gîndeşte: NU POT. 

o  Persoana cu o atitudine pozitivă gîndeşte: POT. 

o  Persoana cu o atitudine negativă se axează pe PROBLEME. 

o  Persoana cu o atitudine pozitivă se concentrează pe SOLUŢII. 

o  Persoana cu o atitudine negativă se concentrează pe LIPSURI. 

o  Persoana cu o atitudine pozitivă este recunoscătoare pentru CE ARE. 

o  Persoana cu o atitudine negativă va vedea întotdeauna OBSTACOLELE. 

o  Persoana cu o atitudine pozitivă va vedea întotdeauna OPORTUNITĂŢILE. 

Termenul de performanţă înseamnă o realizare deosebită, cantitativă, dar şi calitativă, într-un 

anumit domeniu de activitate. Se apreciază ca performanţă toate rezultatele activităţii ce deţin un rang 

maxim. Performanţa este acţiunea concretă manifestată, variabila-produs [7].  

Dex-ul ne arată că „performanţa este succesul deosebit obţinut într-un domeniu de activitate; 

record” [8],  iar Wikipedia ne lămureşte că performanţa include „activităţile prin care se asigură faptul 

că obiectivele sunt îndeplinite în mod constant într-un mod eficace şi eficient” [9]. 

Iată, aşadar, o concluzie care derivă din cele de mai sus: „Performanţa este succesul obţinut 

în condiţii de eficienţă şi eficacitate”. 

Să definim termenii de eficienţă şi eficacitate, cuvinte asemănătoare ca formă, dar noţiuni atît de 

diferite din punct de vedere semantic, şi vom putea înţelege pe deplin ideea de performanţă.  

Eficacitatea este măsura gradului în care sunt îndeplinite anumite obiective, Eficienţa fiind 

legată de  mărimea resurselor utilizate în acest scop, cel mai important indicator al eficienţei fiind cel 

legat de resursa Timp. 
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Mergînd pe firul logicii am obţinut că Timpul este „ingredientul” principal al Performanţei. Cu 

această ultimă idee putem sintetiza Performanţa ca fiind Succesul obţinut în Timp. Sub acest aspect 

resursa fundamentală Timp influenţează Performanţa şi Succesul.  

Cristian Oprea menţionează că „Adăugînd valoarea TIMP tuturor definiţiilor exprimate vom 

afla că, dacă vrem să realizăm performanţă, este imperios necesar să găsim motivaţia ce va determina 

acţiunea de a ne realiza în timp obiectivele propuse” [Ibidem].  

Performanţa şcolară a elevului este un element important în evoluţia şi definirea propriei 

personalităţi. Este vorba de rezultatele învăţării, aceastea reprezentînd performanţele elevilor, la baza 

cărora stau numeroase motive. Se ştie că un elev mai motivat atinge performanţe mai ridicate decît 

unul care este puţin motivat, ceea ce înseamnă că performaţa este nemijlocit determinată de motive. 

Performanţa la rîndul ei, exercită o acţiune asupra percepţiei de sine a elevului. Prin performanţa 

sa ridicată, el se percepe ca fiind competent. Dacă performanţa avută este slabă, el se va percepe ca o 

persoană lipsită de calităţi, ca un individ care se devalorizează [10]. 

Conceptul de performanţă, după cum afirmă V.De Landsheere, se adaugă la conceptul de 

comportament final, fiind desemnat ca produs al acestui comportament final. Claritatea limitelor 

performanţei, precizează autoarea, variază considerabil, iar condiţiile trebuie să definească fără 

echivoc situaţia în care va fi pus elevul pentru a realiza o învăţare anume [11]. 

Minder afirmă că performanţa este acţiunea concretă manifestată sau variabilă, produs al 

interacţiunii competenţei cu capacitatea. „Performanţa este actul eficient, care restabileşte echilibrul 

individ-mediu şi revelatorul noii competenţe şi al noii capacităţi, rezultate din învăţare” [12]. 

Reflectînd asupra relaţiei pedagogice obiectiv – comportament – performanţe, A.Ghicov 

concluzionează că la sfîrşitul activităţii elevul îşi va ameliora competenţa X, datorită mobilizării 

capacităţii Y şi va fi capabil s-o manifeste prin peformanţa Z, iar schimbrea cmportamentului va fi 

marcată de (a) dobîndirea unei noi competenţe; (b) prin utilizarea unei capacităţi; (c) manifestarea 

printr-o performanţă [11].  

În pedagogia contemporană, conceptul de performanţă, este tributar celui de competenţă şi 

capacitate, considerîndu-se că operaţiunea de descriere precisă a răspunsului-soluţiei a elevului, adică 

a ceea ce va face el, este de prisos. Dar unii cercetători revin insistent la acest concept. De exemplu, 

R.Viau este de părere că performanţa joacă un rol major în motivaţie, fiind o sursă de informare [12]. 

Analizînd noţiunea „performanţă”, prin ea înţelegem (deşi părerile nu sunt armonizate), 

rezultatul observabil al învăţării, utilizare de către elev a cunoştinţelor declarative sau procedurale în 

diferite situaţii de învăţare [13], „manevrarea” mintală a unui conţinut oarecare cu ajutorul unei 

capacităţi de operare (Jinga şi Negreţ). Aşadar comportament + conţinut = performanţă în învăţare. Nu 

este posibilă producerea unor performaţe de învăţare dacă nu există conţinuturi asupra cărora 

capacitaţile mintale să se exercite operatoriu, acestea din urmă constituind „datul” esenţial şi nu 

conţinuturile. 

Comportamentul observabil al performanţei indică faptul că observarea se poate produce prin 

perceperea a cel puţin unul din cele cinci simţuri ale omului. Performanţa este, de fapt,  indicatorul 

competenţei şi al capacităţii ca efect [11]. Performanţele unui elev exprimă nivelul la care o 

competenţă/competenţele au fost dobîndite de către acesta. Deci, performanţa este expresia 

competenţei, forma şi nivelul ei de manifestare în plan personal.  

Deci, din cele relatate mai sus putem conchide că manifestarea performanţei sunt atitudinile şi 

comportmentul elevilor. 

În analiza atitudilor şi comportamentului elevului ca performanţe în formarea de competenţe 

menţionăm conexiunea dintre subiect (elev) şi obiect (informaţie) printr-un raport complex. Este 

subînţeles faptul că aici ne interesează modul în care se produce această conexiune, adică în ce mod se 

realizează raportul propriu-zis dintre subiect şi obiect. Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în 

 procesul de cunoaştere. Cu alte cuvinte, este necesar ca subiectul să deţină informaţii suficiente sau 

cît mai multe despre obiect. Achiziţionarea informaţiilor, a cunoştinţelor despre obiect depinde de mai 

multe particularităţi ale individului, printre care: nivelul intelectual, experienţa de viaţă psihică şi 
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starea emotivă. Aceasta din urmă constituie o verigă importantă, deoarece obiectul 

explorat transmite, generează anumite trăiri emotive: exaltare, dragoste, fobie, supărare, bucurie etc. 

Astfel intervine un alt gen de relaţie între obiect şi subiect: relaţia emoţională. În acest sens, apare un 

obiectiv al activităţii, bazat pe obiectul explorat, faţă de care subiectul manifestă o anumită reacţie 

emoţională. Acţiunea devine o reacţie externă şi constituie o altă componentă a relaţiei individ  –

 mediu. 

Obiectul cunoscut, faţă de care individul manifestă o relaţie emoţională determinată, devine 

scopul activităţii lui.  Acţiunea comportamentală, reacţia exterioară reprezintă ultimul segment 

al procesului adaptării individului la mediu. Formele speciale de relaţii între individ şi mediu  sînt 

acceptate de către mulţi autori ca fiind conţinutul relaţiei  subiect  – obiect, relaţie care de fapt 

caracterizează atitudinea [4]. 

Astfel, în opinia lui V. Oprescu, Componenta cognitivă numită şi informaţională, include toată 

gama de cunoştinţe, convingeri, stereotipuri, pe care o persoană le posedă în legătură cu obiectul 

atitudinii. Componentele cognitive îi oferă atitudinii orientare. 

În concepţia lui M. J. Rosenberg şi C. J. Hovland, atitudinile sînt constituite din următoarele 

elemente: cognitive (credinţe, gînduri, idei), afective (sentimente, emoţii), intenţionale (decizii, 

hotărîri); comportamentale (acţiuni propriu-zise) [5]. 

Atitudinile în procesul de învăţare ce urmează să fie evaluate se exprimă prin aspecte pozitive, 

păreri proprii, încredere în acţiune, acţiunile elevului se orientează spre creativitate, toate acestea se 

fac simţite în comportament. 

Re-conceputalizarea demersului de evaluare de la cea standardizată la cea autentică face să fie 

simţită necesitatea evaluării atitudinii şi comportamentului elevului, reprezentînd astfel o etapă de 

evaluare a competenţei ce duce spre performanţă. 

Evaluarea, din cele descrise de mai sus, are ca scop identificarea atitudinilor elevilor prin 

observarea şi identificarea comportamentelor. Evaluarea atitudinii şi comportamentului elevului fac 

parte din succesul pe termen lung în formarea competenţei şcolare. În acest mod, cadrele didactice li 

se solicită o angajare profesională spre realizarea schimbărilor în personalitatea elevilor. 

Scopul evaluării este de a identifica părerea proprie, încrederea în acţiuni, convingerea, 

interesul/curiozitatea, creaţia, credinţa manifestate în rezolvarea situaţiilor semnificative. Pe  lîngă 

faptul că putem afla toate aceste caracteristici  evaluarea atitudinii şi comportamentului elevilor scoate 

la lumină peformanţa formarii competenţei şcolare. 

În baza ideilor examinării literaturii de specialitate şi a datelor constatative am elaborat un 

Model metodologic, elaborarea căruia s-a axat pe concepţiile privind competenţa şcolară din persectiva 

a mai multor pedagogi şi în special al  lui  I.Botgros şi L.Franţuzan. Totodată, ca punct de reper a 

servit şi concepţiile privind evaluarea competenţei şcolare (M.Hadîrcă). Din această perspectivă, 

procesul de evaluare trebuie să fie orientat spre evaluarea atitudinii şi comportamentului ca 

performanţe în formarea competenţei şcolare. 

În figura 3 este prezentat Modelul metodologic de evaluare a atitudinii şi comportamentului – 

ca performanţe în formarea competenţei şcolare. 
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Faptul că în model, apreciat ca sistem, există o reţea de interacţiuni dinamice dintre 

componentele constitutive face ca orice transformare (eliminare) a unui element să determine o 

restructurare a întregului model. 

În plus trebuie de ţinut seama că formarea competenţei necesită un timp mai îndelungat, nu se poate 

realiza pe etape parţiale, scurte, imediat controlabile, aşa încît se evaluează doar stadiul de dezvoltare a 

capacităţilor cognitive, nivele atinse temporar, şi nu competenţa în sine, în plenitudinea ei finală. De aceea, 

evaluarea competenţelor este mai mult una sumativă, de bilanţ [14]. Iar faptul că în structura sa, competenţa 

include nu doar cunoştinţe, capacităţi/deprinderi, ci şi atitudini/comportament trebuie să se realizeze şi 

evaluarea acestora. Astfel, putem afirma că realizăm o evaluare a competenţelor şcolare ale elevilor. 

Competenţa reprezintă atît procesul de formare – ca activitate didactică de cunoaştere, cît şi 

produsul – ca sistem de cunoştinţe fundamentale şi metodologice ce contribuie la formarea a anumitor 

atitudini şi comportamente, care se manifestă la elevi în rezolvarea a diverse situaţii semnificative. 

Realizarea activităţii de cunoaştere în conformitate cu interesele elevului permite cultivarea anumitor 

atitudini. 

Activitatea de cunoaştere nu poate exista în afara atitudinii, la fel şi atitudinea nu poate exista în 

afara activităţii de cunoaştere. Pentru ca elevul să însuşească cunoştinţe şi să demonstreze priceperi şi 

deprinderi, el trebuie să se raporteze, într-un anumit mod la ele, adică să-şi formeze anumite atitudini. 

Manifestarea atitudinilor în diverse activităţi de cunoaştere reprezintă comportamentul. 

Comportamentul este acţiunea unui subiect asupra lumii, realizată cu scopul de a se adapta la mediul 

înconjurător [15]. 

Anume dintr-un anumit comportament, menţionează D.Pernia, poate fi dedusă atitudinea şi, 

invers, atitudinea este o forţă motivaţională care generează o acţiune specifică, devenind o cauză a 

comportamentului. Caracteristicile acestei competenţe sunt: 

- manifestarea interesului /motivaţie; 

- poziţie ştiinţifică/exigenţă; 

- - susţinerea ideilor proprii/ încredere 

- promovarea ideilor inter/transdisciplinare /convingere [Ibidem]. 

Astfel, în procesul de formare a competenţei şcolare este indispensabil de a evalua atitudinile şi 

comportamentele elevului. 
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Finalitatea Modelului metodologic de evaluare a atitudinii şi comportamentului reprezintă 

eficientizarea procesului educaţional, care se identifică ca performanţe în formarea competenţei 

şcolare. 

Astfel, atitudinea este un „filtru” mental prin care se percep cunoştinţele şi capacităţile în 

activităţile modelate pedagogic, iar ca răspuns al aceste acţiuni rezultîndu-se comportamentul.  

În această ordine de idei, comportamentul reprezintă totalitatea de  reacţii pe care elevul le dă în 

mod organizat, modul de a fi şi de a reacţiona într-o situaţie. Iar atitudinea şi comportamentul sunt 

performanţe ca indicatori a nivelului de formare a  competenţei. 

Sarcina învăţătorilor este de a forma şi de a modela procesul educaţional privind formarea-

dezvoltarea personalităţii elevilor din fiecare nouă generaţie, astfel încît viitorul tînărului să fie unul 

corect şi solid, nu alterat de influenţele ce apar inerent într-o societate democratică şi bazată pe 

cunoaştere. 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL 

SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII 
 

Corina ZAMFIROV,  

Catedra de pedagogie şi psihologie 
 

Problema formării personalului didactic a devenit o preocupare stringentă a societăţii 

contemporane. Interesul pentru redefinirea rolului  cadrelor didactice în conformitate cu noile cerinţe 

este justificat de numeroasele probleme cu care se confruntă această categorie profesională: scăderea 

numărului celor atraşi spre cariera didactică, dublată de un declin vizibil al calităţii prestaţiei, lipsa 

motivaţiei şi atractivităţii. Se impune regândirea modelului de formare a viitoarelor cadre didactice 

care au nevoie nu numai să înţeleagă teoria, conceptele noi, modelele de comportament, adică să 

cunoască specificul viitoarei profesii, ci au nevoie să dea dovadă de profesionalism, de o pregătire pe 

potrivă, de capacitatea de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi, valori şi atitudini 

pentru a rezolva cu succes situaţii dintre cele mai diverse toate aceste elemente găsindu-şi locul în 

competenţa profesională a cadrului didactic. 

Cum să formezi un profesor competent devine o problemă crucială pretutindeni. Cadrele 

didactice începătoare trebuie să deţină un sistem fundamental de cunoştinţe de psihologie 

educaţională, de pedagogie, metodică, management educaţional, cel puţin  pentru a avea o bază de 

raportare în relaţia cu profesorii cu experienţă. Formarea iniţială şi continuă a profesorilor trebuie să se 

realizeze în contextul unei strategii clare, transparente şi flexibile. O strategie europeană comună în 

elementele sale fundamentale, cu aspecte nuanţate în contexte naţionale, ar fi o cerinţă fundamentală 

în mileniul al treilea. 

Principalele argumente ale acestei idei sunt: 

 necesitatea dezvoltării unei culturi europene care să cuprindă în sine elementele esenţiale ale 

culturii naţionale, creîndu-se condiţii pentru păstrarea elementelor de specificitate în fiecare dintre 

spaţiile naţionale; 

 dezvoltarea educaţiei în plan european implică dezvoltarea tuturor sistemelor naţionale ale 

educaţiei armonizate; 

 educaţia în sine trebuie să servească dezvoltării tuturor statelor europene; 

 este necesară deschiderea „graniţelor” (fizic şi psihologic) pentru fiecare cetăţean al Europei; 

 este necesară dezvoltarea unei societăţi a învăţării unei lumi, a păcii prin mijloacele educaţiei. 

Toate acestea sunt posibile prin dezvoltarea unui sistem comun de valori şi educaţia este 

capabilă să realizeze acest lucru dacă reformele educaţionale sunt corelate, dacă actorii principali ai 

activităţii educaţionale sunt formaţi în acelaşi spirit, cu un profil de competenţe esenţiale comune. 

Prin competenţă se înţelege de obicei potenţialul intelectual al cuiva de a soluţiona 

corespunzător o problemă, de a lua decizii potrivite, de a îndeplini o misiune sau de a practica o 

profesie în bune condiţii şi cu rezultate recunoscute ca bune [1]. 

Ioan Jinga şi Elena Istrate referindu-se la termenul de competenţă profesională consideră 

,,acel ansamblu de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează 

cu trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării 

unei prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate, de către marea majoritate 

a elevilor, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului 

intelectual al fiecăruia. Rezultă de aici că ceea ce numim competenţă profesională a educatorilor se 

centrează pe aspectele cognitive şi pedagogice ale învăţământului, ca şi pe cele care ţin de 

personalitatea profesorului [2]. 

Noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie folosită în prezent cu înţelesul de standard 

profesional minim, deseori specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea 

principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice, astfel încât societatea să fie protejată de riscul 

profesării acestei meserii de către oameni insuficient pregătiţi. Aşadar, competenţa profesională 

reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe, deprinderi în situaţii şi medii de 
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muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivel calitativ. Competenţa 

profesională evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile 

practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine 

rezultate la nivel calitativ [3]. 

Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi 

deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la 

nivel calitativ specificat în standardul ocupaţional. Competenţa profesională este îmbinarea 

armonioasă şi utilizarea eficace a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii 

rezultatelor aşteptate la locul de muncă.  

În Dicţionarul de psihologie Ursula Şchiopu defineşte competenţa ca fiind o ,,capacitate 

profesională remarcabilă izvorîtă din cunoştinţe şi practică, deci în urma cercetării inteligente şi 

sistematice a unei activităţi relativ dificile. Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi 

permite rezolvarea de situaţii dificile în direcţia în care s-a format”[4]. 

Competenţa se identifică cu priceperea, abilitatea. Ea presupune şi rezultatul activităţii, nu 

numai cunoaşterea şi capacitatea de a efectua ceva bine, corect. În sistemul educaţional, ca şi în alte 

domenii de activitate, prin competenţă se înţelege concordanţa optimă dintre capacităţile individului, 

condiţiile de lucru şi rezultatul activităţii sale. Ea este apreciată nu numai după volumul de informaţii 

asimilate într-un timp dat, ci şi după gradul de înţelegere a acestora, după uşurinţa integrării lor  în 

sistemul anterior de cunoştinţe şi, mai ales, după priceperea de a opera cu acestea în practică, în 

rezolvarea unor probleme, în producerea altor informaţii etc. 

În definiţia lui Philippe Perenoud, competenţa este capacitatea de mobilizare a diferitelor 

resurse cognitive, afective şi psihomotorii pentru a interveni în situaţii particulare, capacitatea de a 

recurge la un ansamblu de abilităţi conjugate pentru a acţiona eficace în situaţii complexe. 

În opinia lui Nicolae Mitrofan competenţa presupune formarea unor sisteme  de deprinderi, 

priceperi, capacităţi, aptitudini şi atitudini psihopedagogice. Parte componentă a acestui ansamblu, 

competenţa înseamnă cunoştinţe care au devenit operaţionale [ 5]. 

 Mircea Călin concretizează competenţa într-un amestec de cunoştinţe, aptitudini, priceperi, 

deprinderi ce se exteriorizează ca fapt, fiind direct utile pentru realizarea contextului particular al unei 

situaţii care solicită rezolvarea unei probleme sau sarcini. 

Odată formate, competenţele cunosc un proces de dezvoltare, de creştere organică, susţine savantul 

Dan Potolea[ 6, p. 16]. 

Vlad Pâslaru reprezintă competenţa ca pe nişte ansambluri structurate de cunoştinţe şi 

deprinderi dobândite ce permit identificarea la rezolvarea în diverse contexte a unor probleme 

caracteristice unui anumit domeniu [ 7]. 

Competenţa profesională are următoarele caracteristici:  

 este complexă- ea integrează cunoştinţele, strategiile, abilităţile, atitudinile într-un proces bazat 

pe manifestări; competenţa constă în mobilizarea ciclică şi repetată, în contexte din ce în ce mai 

complexe, a unui proces care solicită simultan toate componentele unei competenţe; 

 este relativă-spre desosebire de un obiectiv care poate fi atins, o competenţă nu va fi niciodată 

atinsă, ea se dezvoltă pe parcurs, trecând de la un nivel inferior spre altul mai superior, nivelul 

dezvoltării sale se caracterizează prin diversitatea şi complexitatea contextelor în care această 

competenţă poate să se manifeste; 

 este potenţială- spre deosebire de o performanţă care poate fi măsurată sau constatată şi se 

referă la trecut sau la prezent, competenţa poate fi proiectată şi evaluată, posibilitatatea moblizării sale 

generând diferite performanţe în viitor, în contexte diferite ale procesului de învăţământ, când 

elevul/studentul va fi singur în faţa unei sarcini de îndeplinit, competenţa se bazează pe procesele care 

permit să genereze rezultate; 

 este exercitată într-o anumită situaţie- competenţa se manifestă esenţial prin capacitatea de a 

administra cu eficienţă o situaţie sau prin modificarea situaţiei în care această competenţă este utilizată sau 
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adaptându-se însăşi situaţiei în cauză; dezvoltarea unei competenţe se efectuează esenţial în administrarea 

situaţiilor din ce în ce mai diversificate şi mai complexe, cu ajutorul resurselor din ce în ce mai specializate; 

 este transferabilă- deoarece competenţa trebuie să genereze o diversitate de performanţe într-o 

diversitate de contexte, o competenţă nu poate să se reducă la un proiect, la un rezultat sau la o performanţă 

reproductibilă; ea persupune că studentul este capabil de a reutiliza procesele, adaptându-le deliberat la un 

nou context, ştie să facă diferenţa între esenţial şi contextual; 

 este conştientă- competenţa este conştientă şi asociată necesităţilor şi intenţiilor; persoana trebuie 

să posede capacitatea de a gestiona competenţa pe care o deţine [8]. 

Competenţa mobilizează anumite savoir-dire (a şti)- este strâns legată  de informaţia 

pedagogică; savoir-faire (a şti să faci)- este legat de performanţă, de stil de muncă, implică un 

comportament raţional şi eficient în rezolvarea cu succes a diverselor situaţii problematice; şi savoir-

etre(a şti să fii)- a avea atitudini pedagogice, şi este condiţionată, în final de cultura profesională şi de 

medii de muncă diverse. Tocmai această mobilizare este ceea ce defineşte competenţa.  

Componenta savoir-dire include un anumit ansamblu de resurse, constă în a putea reproduce 

nişte cunoştinţe, fără a introduce modificări semnificative. Componenta savoir-faire se referă la 

activitatea de a face, aceste cunoştinţe necesită o muncă de transformare a informaţiilor ştiinţifice 

obţinute în activitatea de învăţare [9]. 

Ea include trei tipuri de activităţi: 

-A şti să faci cognitiv- presupune activităţi cognitive care permit a deduce informaţii noi 

referitoare la informaţia existentă. 

-A şti să faci operaţional- presupune realizarea unei modificări pe o operaţie, un element. 

-A şti să faci relaţional- presupune stabilirea relaţiilor cognitive dintre diferite domenii de studiu 

cu scopul de a realiza o activitate. 

Componenta savoir-etre  ţine de aspectul afectiv, motivaţional al voinţei individului şi poate fi 

reprezentată prin triunghiul: 

                                          A şti să acţionezi 

 

 Voinţa de a acţiona                                       A putea acţiona 

 

A şti să acţionezi-reprezintă capacitatea individului de a cunoaşte propriile resurse şi de a le 

putea mobiliza pentru a da dovadă de competenţe, 

A putea acţiona- include contextul organizaţional al competenţei şi reprezintă putinţa de a 

mobiliza un anumit ansamblu de resurse într-o anumită situaţie concretă. 

Voinţa de a acţiona- este reprezentată de imaginea pe care şi-o formează studentul în activitatea 

de acţiune, exercitate în conformitate cu imaginea formată. Activitatea exercitată este realizată 

conform anumitor scopuri prestabilite anterior [ 10]. 

Cercetările efectuate asupra formării competenţei profesionale  demonstrează că acesta este un 

proces complex şi de lungă durată. Astfel, formarea competenţei profesionale a studentului necesită 

parcurgerea a patru etape succesive: 

I. Etapa cunoştinţelor fundamentale; 

II. Etapa cunoştinţelor funcţionale; 

III. Etapa cunoştinţelor interiorizate; 

IV. Etapa cunoştinţelor exteriorizate [11]. 

Cele patru etape de formare a competenţei profesionale pot fi generalizate şi caracterizate astfel: 

1) Etapa cunoştinţelor fundamentale. Această primă etapă se asociază verbului „a şti”. Astfel 

viitorul învăţător  trebuie să primească mai întîi o sumă de informaţii şi instrucţiuni care vor construi 

sursa pentru achiziţia cunoştinţelor ori a strategiilor de rezolvare a problemelor cu care urmează să se 

confrunte în activitatea pe care o va desfăşura. Aceste cunoştinţe sunt acumulate prin intermediul 

cursurilor universitare şi anume a disciplinelor psihopedagogice şi a didacticilor disciplinelor de 

specialitate. 
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2) Etapa cunoştinţelor funcţionale. Pentru un cadru didactic eficient  nu este suficient să posede 

anumite cunoştinţe ştiinţifice, dar şi să le valorifice,  aplice în anumite situaţii. Etapa a doua de 

formare a competenţei profesionale se asociază prin activităţi de tipul „a şti să faci”, care transformă 

cunoştinţele fundamentale în cunoştinţe funcţionale. În acest sens se oferă studenţilor spre rezolvare 

studii de caz, se propune simularea unor situaţii cu care se pot confrunta în activitatea ulterioară.  

3) Etapa cunoştinţelor interiorizate. La cea de-a treia etapă, cunoştinţele funcţionale sunt 

interiorizate şi devin abilităţi, deprinderi, comportamente, rezultate. Această etapă, caracterizată prin 

activităţi „a şti să fii”, exprimă ceea ce este în esenţa sa individul, cu toate componentele sale, în 

integralitatea sa, şi vizează modalitatea de a cunoaşte şi de a înţelege situaţiile din viaţă, de a reacţiona 

şi a acţiona, de a se comporta în situaţii necunoscute conform propriului fel de a fi.  

4) Etapa cunoştinţelor exteriorizate. Rezolvarea oricărei situaţii semnificative, implică 

transferul celor trei tipuri de activităţi de cunoaştere în activitatea „a şti să devii”. La această etapă, 

studentul operează cu cunoştinţele interiorizate, personalizate, conştientizate, interrelaţionate, 

ierarhizate şi propune strategii proprii de acţiune, aplicîndu-le, elaborează şi pune în practică un 

proiect de lucru, evaluează şi ajustează propriile activităţi. Activitatea „a şti să devii” este o activitate 

de sinteză a procesului de cunoaştere, în care resursele interne ale studentului se exteriorizează prin 

anumite acţiuni concrete, realizate într-o situaţie semnificativă. Putem conchide că stagiile de practică 

profesională oferă o multitudine de situaţii semnificative pe care viitorul învăţător trebuie să le 

soluţioneze îmbinând toate cunoştinţele acumulate în cadrul prelegilor, seminariilor şi cel mai 

important a orelor de lucru individual.  

Profesorul competent este cel care: 

 Lucrează în echipă cu colegii; 

 îşi asumă roluri noi în educaţia elevilor: consilier (cel de la care se aşteaptă un sfat bun), 

facilitator (face posibil accesul la cunoaştere), moderator (de dialog între membrii comunităţii 

educaţionale), manager (al diferitor grupuri de elevi), ghid (arată direcţii alternative), iniţiator de 

acţiuni didactice, sursă de informaţii etc.; 

 posedă o inteligenţă emoţională ridicată care-l ajută să se autocunoască, să fie eficient, să se 

concentreze asupra muncii, să coopereze şi să gestioneze situaţiile conflictuale cu elevii, colegii sau 

părinţii; 

 îşi exercită autoritatea constructiv, prin crearea unui mediu favorabil învăţării, în care există 

reguli clare, aşteptări reciproce, o foarte bună comunicare, un sistem de recompense şi sancţiuni care 

funcţionează eficient; 

 are un stil didactic democratic  [12]. 

Conform Cadrului European al Calificărilor a  fi competent înseamnă:  

 a utiliza cunoştinţele de specialitate în situaţii practice variate; 

 a manifesta deprinderi specifice; 

 a analiza şi a lua decizii; 

 a manifesta creativitate în acţiuni; 

 a comunica eficient; 

 a se adapta la mediul de muncă specific; 

 a face faţă situaţiilor neprevăzute. 

Definită din perspectivă interacţională asupra predării, competenţa este raportarea factorilor 

de personalitate a profesorilor la norma pedagogică şi la factorii situaţionali-grupali. Astfel un 

educator poate fi competent în anumite situaţii, iar în altele nu. Din perspectivă psihologică, 

competenţa didactică poate fi definită ca structură personalitară extrem de complexă, autoconstructivă, 

centrată pe aptitudinea pedagogică al cărei nucleu este comunicativitatea formativă [ 13]. 

Achiziţionând cu discernământ competenţele profesorului european, creşte şansa de a accede 

pe piaţa europeană a serviciilor educaţionale. Iată competenţele de care trebuie să dispună un profesor 

în această viziune: 
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I. Competenţe de organizare instituţională: de a participa la lucrul în grup; de a organiza 

activităţi cu diverse clase şcolare; de a organiza timpul, spaţiul, resursele de care dispune şcoala; de a 

colabora cu profesorii ceilalţi în scopul de a realiza proiecte de interes comun. 

II. Competenţe de organizare a clasei de elevi: de amenajare a clasei de elevi pentru a o 

transforma într-un mediu plăcut de învăţare; de a corela tipurile de activităţi şi de a le orienta în 

direcţia atingerii scopurilor educative vizate; de a exercita tipuri variate de activităţi în slujba 

rezolvării nevoilor reale ale elevilor. 

III. Competenţe de relaţionare: de a-i forma pe elevi pentru a-şi asuma responsabilităţi; de a 

provoca motivaţiile, interesele de cunoaştere, curiozitatea elevilor; de a favoriza stabilirea relaţiilor cu 

un caracter interpersonal între elevi; de a-şi păstra sub control propriul comportament. 

IV. Competenţe de comunicare: de a formula întrebări relevante; de a purta discuţii libere cu 

elevii; de a se face înţeles; de a crea oportunităţi de feed- back elevilor săi; de a iniţia comportamente 

conştiente de susţinere, dezacord, refuz, legându-le de scopuri comunicative clare. 

V. Competenţe de planificare: de a identifica nevoile elevilor; de a proiecta scopuri pe baza 

nevoilor descoperite; de a proiecta la nivel disciplinar şi interdisciplinar; de a alege metodologia şi 

mijloacele didactice în funcţie de obiectivele stabilite; de a evalua justeţea acţiunilor planificate şi nivelul 

acceptabil al rezultatelor obţinute; de a transfera rezultatele evaluării individuale la nivelul grupului. 

VI. Competenţe psihopedagogice: de a utiliza liste de verificare pentru identificarea 

modalităţilor şi stilurilor de învăţare ale elevilor, de a folosi metodologia, strategiile şi mijloacele 

didactice după stilul de învăţare al elevului; de a stăpâni diverse modele deosebite de învăţare; de a 

realiza activităţi complexe, bogate în stimuli. 

VII. Competenţe didactico-metodologice: de a identifica şi compara metodele didactice; de a 

opera cu diferite metode şi strategii pentru a satisface variate nevoi; de a manageria timpul în funcţie 

de ritmul elevilor; de a utiliza instrumente distincte pentru elevii cu nevoi speciale; de a folosi 

capacităţile elevilor pentru a forma altele noi. 

VIII. Competenţe de management al resurselor externe: de a identifica persoanele cheie într-un 

context pe care se va putea sprijini în realizarea obiectivelor educaţionale; de a gestiona colaborări în 

afara şcolii; de a interacţiona cu specialişti din afara şcolii. 

IX. Competenţe reflective: de a reflecta asupra activităţilor realizate; de a învăţa făcând. 

X. Competenţe de tip european: de a percepe dimensiunea europeană a procesului de învăţare şi 

predare; de a cunoaşte programele europene cu privire la procesul de învăţare şi predare; de a cunoaşte 

organizarea sistemelor şcolare din alte ţări europene; de a cunoaşte modalităţile de structurare a disciplinei 

pe care o predă, după modelul altor ţări europene; de a cunoaşte metodologia didactică folosită în alte ţări 

europene privind disciplina sa; de a opera ca mediator între spaţiul european şi acela local în timpul 

proceselor de predare şi învăţare [14].   

Principiile comune europene în formarea cadrelor didactice precizează câteva competenţe-cheie 

asupra cărora trebuie să se focalizeze formarea şi care sunt : 

• A lucra cu alţii, a lucra în echipă- este o competenţă care se referă la capacitatea de a lucra cu 

elevii atât individual cât şi în grup, acordându-le suport în propria dezvoltare dar şi în a deveni membri 

activi ai societăţii. Aceiaşi competenţă vizeză şi abilitatea de a coopera cu colegii pentru a-şi optimiza 

propria eficienţă de cunoaştere şi de predare. 

• A lucra cu cunoaşterea, tehnologia şi informaţia- profesorii trebuie să fie capabili să opereze cu o 

varietate de cunoştinţe, respectiv să le analizezez, valideze, transmită, făcând uz de toate tehnicile pe care le 

posedă. Deasemenea trebuie să construiască şi să managerizeze mediul de învăţare şi să lase libertate de 

alegere intelectului înainte de dezbaterile educative. 

• A lucra cu şi în societate- pregătind elevii să-şi asume rolul de cetăţeni europeni. Profesorii 

trebuie să promoveze mobilitatea şi cooperarea şi să încurajeze respectul şi înţelegerea interculturală 

păstrând însă echilibrul între diversitatea culturală şi identificarea valorilor comune. La fel  de 

important este să poată interacţiona efectiv cu comunitatea, cu partenerii din educaţie [15]. 
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Axarea procesului de pregătire profesională pe formarea de competenţe sporeşte funcţionalitatea 

achiziţiilor academice şi condiţionează instituţiile de învăţământ superior să fie mai receptive la cerinţele 

pieţei muncii. În cadrul procesului educaţional competenţa se poate forma prin activităţi de integrare, 

adică printr-o situaţie reală în care studentul integrează cunoştinţele, priceperile şi atitudinile.  

Sunt câteva imperative de care trebuie să ţină cont cei care se ocupă de formarea iniţială a 

învăţătorilor: 

 Să asigure un echilibru între teorie şi practică; 

 să facă apel la cei care predau zi de zi în clasă; 

 să fie competitivi şi calificaţi [16]. 

Specialiştii în curriculum design vorbesc despre trei tipuri de rezultate ale procesului de 

învăţare: studentul trebuie să ştie ce se ştie în domeniu(learning what, conţinuturi profesionale, 

reprezentări şi credinţe), să ştie să facă ce se face în domeniu (learning how, competenţe sau 

îndemânări), şi să ştie de ce toate acestea(learning why, obişnuinţa unei activităţi metareflexive, care 

să-l ducă mai departe decât ceea ce a învăţat la facultate). 

În termenii proiectului Tuning Educational Structures in Europe, se vorbeşte de competenţe 

generice (care pot fi instrumentale, interpersonale şi sistemice) şi competenţe specifice unei discipline. 

Competenţele instrumentale sunt cele cognitive, metodologice, tehnologice şi lingvistice. 

Exemple de competenţe instrumentale concrete sunt: 

 Capacitatea de analiză şi sinteză; 

 Capacitatea de organizare şi planificare; 

 Cunoştinţe generale fundamentale; 

 Cunoştinţe fundamentale necesare profesiei; 

 Comunicarea scrisă şi orală în limba maternă; 

 Cunoaşterea unei limbi străine; 

 Folosirea ordinatorului la nivel elementar; 

 Competenţe de gestiune a informaţiei ( să găsească informaţie din diverse surse şi să o 

analizeze); 

 Rezolvarea problemelor; 

 Luarea deciziilor. 

Competenţele interpersonale includ abilităţi individuale,  de exprimare de sine şi de critică, ca 

şi abilităţile sociale de interacţiune şi de operare. Exemple de competenţe interpersonale concrete sunt: 

 Competenţe critice şi autocritice; 

 Muncă în echipă; 

 Abilităţi interpersonale; 

 Capacitatea de a munci într-o echipă interdisciplinară; 

 Abilitatea de a comunica cu experţi din alte domenii; 

 Aprecierea diversităţii şi multiculturalităţii; 

 Capacitatea de a munci în contextul internaţional; 

 Angajare etică. 

Competenţele sistemice cer abilitatea de a planifica şi  efectua schimbări la nivel sistemic, de a 

concepe sisteme noi şi de a le ameliora pe cele existente. Exemple de competenţe sistemice sunt: 

 Abilitatea de a aplica în practică cunoştinţele dobândite; 

 Competenţe de cercetare; 

 Capacitatea de învăţare; 

 Capacitatea de adaptare la situaţii noi; 

 Creativitate (generare de idei noi); 

 Abilitate de conducere; 

 Înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare; 

 Capacitatea de muncă autonomă; 
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 Concepere şi management de proiect; 

 Spirit de iniţiativă şi antreprenorial; 

 Preocupare pentru calitate; 

 Voinţa de a reuşi. 

Reflectată în comportamente active, competenţa profesorului este implicată în procesul 

educaţional, în activitatea de conducere, în organizarea învăţării, în formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor. De aceea, eficienţa învăţământului se afla în relaţie nemijlocită cu competenţa 

didactică manifestată. Competenţa didactică, operaţionalizată în procesul de învăţământ, semnifică 

mult mai mult decât ,,tehnică” de realizare a sarcinilor şcolare sau decât informaţiilor necesare în 

realizarea acestora; ea este o rezultantă a abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor de care dispune 

profesorul, aflate în corespondenţă directă cu natura şi complexitatea obiectivelor instructiv-educative, 

cu exercitarea tuturor abilităţilor didactice, în întregul comportament socio-profesional al profesorului. 

Transformările importante intervenite în dezvoltarea societăţii afectează într-o măsură 

importantă şi viaţa şcolii. Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea 

învăţământului cu cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, 

structura, metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care 

societatea i le pune în faţă. Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, 

pot fi îndeplinite numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi 

personale şi profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului 

didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de 

pe informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, 

întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere specială a 

locului şi rolului profesorului în acest sistem. Fiecare educator, învăţător şi profesor din întregul sistem 

de învăţământ, trebuie să fie atât un bun specialist în domeniu, cât şi un bun educator.  Numai 

îmbinând aceste doua calităţi, cadrele didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de a înălţa cu 

responsabilitate şi onoare formarea tinerei generaţii. A reveni mereu asupra rolului şi funcţiilor 

profesorului, înseamnă a încorpora noile achiziţii ale cercetării pedagogice şi a preciza domeniile şi 

direcţiile de competenţă ale acestuia. 
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Dezvoltarea societăţii care mereu se află în schimbare depinde de evoluţia învăţământului, care 

este unul dintre instrumentele principale cu care societatea stimulează, dirijează şi controlează 

procesele dezvoltării. Opţiunea pentru o societate democratică şi deschisă, reclamă focalizarea 

eforturilor asupra dimensiunii educative a dezvoltării sociale, care, în concordanţă cu dimensiunea 

economică, politică şi culturală, trebuie să constituie o societate sănătoasă, îmbunătăţind calitatea 

vieţii printr-o educaţie superioară de calitate. În acest context, nevoia instituirii unui sistem naţional 

(de management) al calităţii este deosebit de actuală şi importantă în perspectiva edificării unei 

societăţi democratice, bazată pe cunoaştere şi informatizare. Or, pentru ca un stat să fie competitiv în 

condiţiile provocării lumii contemporane – ceea ce reprezintă un obiectiv de interes naţional pentru 

Republica Moldova – este necesar şi suficient ca serviciile educaţionale oferite de instituţiile de 

învăţământ să fie de calitate, competitive, să garanteze formarea/dezvoltarea generaţiei tinere în 

spiritul libertăţii, creativităţii, independenţei, deschiderii către schimbare, inovare. 

Universităţile sunt astăzi acel edificiu de ştiinţă şi cultură unde se regăseşte în formă 

esenţializată întregul tezaur de valori al umanităţii, adică orizonturile cunoaşterii, ale valorilor şi 

sistemelor de acţiune umană în forma lor esenţializată. Astfel, acestea sunt astăzi acele instituţii prin 

care ne putem racorda la lumea trecută, prezentă şi viitoare, nu pentru un individ sau altul, ci pentru 

întreaga comunitate. [1] 

Dezvoltarea şi diferenţierea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei cu statele lumii este 

un obiectiv major în activitatea Ministerului Educaţiei. Acest demers favorizează procesul de integrare 

europeană a Republicii Moldova, participând la conturarea Spaţiului Unic European al Învăţământului 

Superior. 

Conform Procesului de la Bologna, mobilitatea academică a studenţilor şi cadrelor didactice 

reprezintă un instrument de forţă în asigurarea calităţii şi în crearea unui program unic pentru educaţie, 

formare şi tineret, denumit Education Europe. [2] 

Mobilitatea academică a studenţilor şi cadrelor didactice se organizează în temeiul:   

a) tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte;   

b) acordurilor/convenţiilor inter-universitare şi a celor încheiate între instituţiile de 

învăţământ superior cu întreprinderi şi organizaţii;  

c) proiectelor/programelor de mobilitate ale instituţiilor/organizaţiilor internaţionale şi 

regionale;  

d) programelor de mobilitate, oferite de către diverse state;  

e) contractelor individuale.  

Obiectivele strategice ale programelor de mobilitate sînt: 

f) îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei studiilor prin consolidarea cooperării internaţionale şi 

prin creşterea accesului transnaţional la resursele educaţionale ale altor ţări; 

g) asigurarea participării competitive la edificarea Spaţiului European al Învăţământului 

Superior, definit de Procesul Bologna;  

h) compatibilitatea programelor analitice, aplicate într-o universitate, cu cele existente în 

instituţii similare, la nivel naţional şi internaţional; 

i) dezvoltarea şi adaptarea serviciilor de instruire la cerinţele mediului extra-academic, 

identificate la nivel naţional şi internaţional; 

j) dezvoltarea cadrului optim de integrare a programelor de instruire cu cercetarea  

ştiinţifică;  

k) organizarea stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor la întreprinderile, 

organizaţiile,  instituţiile de învăţământ şi de cercetare din ţară şi de peste hotare. [3] 
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Promovarea mobilităţii academice este în context şi cu dezideratele Consiliului Regional de 

Cooperare privind consolidarea capitalului uman prin studii relevante pentru carieră în ţara de origine 

şi în afara ei, fapt ce va contribui la interacţiunea între educaţie, cercetare şi inovare, asigurând 

edificarea unei societăţi bazate pe cunoştinţe. Obiectivul de intensificare a mobilităţii se regăseşte 

expres şi în capitolul Educaţie din Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.  

Programele comunitare de mobilitate ale Uniunii Europene la care Republica Moldova este 

eligibilă: 

- Erasmus Mundus; 

- Educaţie şi formare profesională 2020 (ET 2020) 

- Tempus; 

- HEREs - Higher Education Reform Experts; 

- Comenius; 

- e-Twinning; 

- Jean Monnet etc. [4] 

Programul Erasmus Mundus este stabilit pentru a promova calitatea învăţământului superior în 

Europa, a dezvolta potenţialul studenţilor şi a încuraja înţelegerea interculturală. De asemenea, 

programul vizează susţinerea dezvoltării învăţământului superior în ţările terţe. Programul se derulează 

din 1 ianuarie 2009 până în 31 decembrie 2013. 

Obiective specifice 

Programul urmăreşte în special ameliorarea: 

 cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior europene; 

 calităţii învăţământului superior; 

 competenţelor şi a calificărilor cetăţenilor (europeni şi ai ţărilor terţe) prin mobilitate; 

 instituţiilor de învăţământ superior din ţările terţe în ceea ce priveşte resursele umane şi 

cooperarea internaţională; 

 vizibilităţii şi a accesibilităţii la învăţământul superior european, inclusiv pentru resortisanţii 

ţărilor terţe. 

Acţiuni 

Programul Erasmus Mundus este implementat prin trei acţiuni, care constau în: 

 programe comune Erasmus Mundus de înaltă calitate, inclusiv masterate şi doctorate; 

 parteneriate Erasmus Mundus între instituţiile de învăţământ superior europene şi din ţări 

terţe; 

 măsuri care promovează învăţământul superior european. 

Aceste acţiuni pot fi urmărite prin abordări care sprijină elaborarea programelor comune şi 

aplicarea reţelelor de cooperare, mobilitatea persoanelor (în special spre Europa), competenţele 

lingvistice şi înţelegerea interculturală, proiectele-pilot cu parteneri externi şi evaluările orientărilor 

învăţământului superior în context internaţional. 

Comisia asigură cea mai largă difuzare a informaţiilor privind activităţile şi evoluţiile 

programului, în special prin intermediul site-ului programului. 

Programul este deschis statelor membre ale Uniunii Europene (UE). De asemenea, programul 

este deschis statelor din cadrul Asociaţiei Europene a Liberului Schimb care sunt membre ale Spaţiului 

Economic European, ţărilor candidate la aderarea la UE, precum şi ţărilor din Balcanii de Vest şi din 

Confederaţia Elveţiană, cu condiţia să se fi încheiat un acord specific în acest sens. [5] 

Erasmus Mundus Action 2 BMU-MID este finanţat de Comisia Europeană şi coordonată de 

Universitatea Turku, Finlanda. 

Consorţiul BMU-Mobilities for Inovation and Development este constituit din nouă universităţi 

europene şi unsprezece universităţi din Belarusi, Moldova şi Ukraina. 

Sarcina consorţiului BMU-MID constă în crearea unei reţele active de universităţi din Belarusi, 

Moldova, Ukraina şi Europa pentru colaborarea multilaterală şi interdisciplinară în realizarea de 

cercetări ştiinţifice, pregătire de cadre şi schimb de experienţă. Sistemul de mobilitate academică al 
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consorţiului contribuie la întărirea colaborării internaţionale între instituţiile de învăţământ superior 

din Belarusi, Moldova, Ukraina şi Europa. 

Beneficiile programului Erasmus Mundus Action 2 BMU-MID 

Participarea la acest program întăreşte colaborarea cu universităţile şi centrele de cercetare ştiinţifică 

de peste hotare, contribuie la schimbul şi dezvoltarea metodelor didactice şi cercetare ştiinţifică; contribuie 

la dezvoltarea mobilităţii academice internaţionale, la dezvoltarea şi implementarea Sistemului european de 

transfer şi acumulare de credite (ECTS). 

Bursierii programului Erasmus Mundus confirmă că experienţa de studii şi stagii efectuate în 

Europa le-a permis să-şi sporească nivelul de cunoaştere a limbilor de pregătire profesională şi i-a 

făcut mai competitivi în corespundere cu cerinţele economiei inovaţionale moderne. [6] 

Unii studenţi absolvenţi ai Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu  Hasdeu” din Cahul care au 

participat la acest program au fost supuşi la un sondaj de opinii cu privire la subiectul discutat şi 

părerile au fost destul de bune. Studenţii au susţinut că: 

 „Am avut o experienţă foarte frumoasă.... în primul rând, anturaj nou, oameni noi pe care i-am 

cunoscut timp de 6 luni şi cu care şi acum comunic....o practică destul de reuşită”; „oamenii de acolo 

cu mare drag ne-au primit şi ne-au oferit ajutor dintotdeauna... şi acuma comunic cu coordonatorul pe 

mobilitate academica, Celia Oliveira - o portugheză şi o persoană deosebită!!!!.........şi nu 

numai..........şi cu colegii şi prietenii care mi i-am făcut, de asemenea am obţinut o experienţă 

fructuoasă în domeniul psihologiei, nu degeaba acum activez şi mai ales lucrez cu copiii, şi copiii cu 

CES....” (Dermenji Cristina, absolventa Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, Facultatea de 

Filologie şi Istorie, specialitatea Psihopedagogie). 

„Cu ajutorul acestui program mi-am făcut prieteni noi din toate colţurile lumii, am observat care 

este diferenţa în tipul de predare-evaluare din alte ţări, am avut posibilitatea să mai înveţi o limbă, am 

cunoscut o nouă cultură şi nu numai una ci un conglomerat de culturi şi tradiţii cu care se împărtăşesc 

studenţii din diverse ţări....” (Mihai Valentina, absolventa Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din 

Cahul, Facultatea de Filologie şi Istorie, specialitatea Psihopedagogie). 

Din păcate studenţii supuşi sondajului de opinii susţin că au întâlnit şi greutăţi şi anume: „unicul 

lucru care m-am simţit în disconfort a fost prima lună....când abia am învăţat limba....limba portugheză 

este una din cele dificile.....dar învăţând am înţeles că e simplă...”; „este important să cunoşti limba în 

care vor fi realizate studiile... deoarece chiar dacă faci cursuri de limbă - le faci paralel cu cursurile 

universitare - şi dacă nu cunoşti limba în care trebuie să înveţi sunt goluri mari în asimilarea 

materialului, în plus sunt profesori care nu acceptă să te evalueze în engleză ci doar în limba ţării 

(chiar dacă la început îţi spun că vei avea posibilitatea să înveţi şi să fii evaluat în limba engleză)” 

(Dermenji Cristina, Mihai Valentina, absolventele Universităţii de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul, 

Facultatea de Filologie şi Istorie, specialitatea Psihopedagogie). 

Programul Educaţie şi formare profesională 2020 (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, 

programul de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice 

comune pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi 

metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. 

Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în 

continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor 

cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea 

economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională. Cadrul ar trebui să ia în considerare 

întregul spectru de sisteme de educaţie şi formare profesională dintr-o perspectivă a învăţării pe tot 

parcursul vieţii, acoperind toate nivelurile şi contextele (inclusiv învăţământul non-formal şi informal). 

Obiective strategice: 

 realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii – sunt necesare progrese 

privind punerea în aplicare a strategiilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea cadrelor 

naţionale pentru calificări în legătură cu Cadrul european al calificărilor şi stabilirea unor parcursuri 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_ro.htm
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educaţionale mai flexibile. Ar trebui să fie extinsă mobilitatea şi să se aplice Carta europeană a calităţii 

pentru mobilitate; 

 îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării – toţi cetăţenii trebuie să poată 

dobândi competenţe-cheie, iar toate nivelurile de educaţie şi formare profesională trebuie să devină 

mai atractive şi mai eficiente; 

 promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active – educaţia şi formarea ar trebui 

să permită tuturor cetăţenilor să dobândească şi să dezvolte abilităţi şi competenţe necesare pentru a 

permite ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării, cetăţenia activă şi dialogul intercultural. 

Dezavantajul educaţional ar trebui să fie remediat prin asigurarea unui învăţământ preşcolar de înaltă 

calitate; 

 Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 

educaţie şi formare – promovarea dobândirii de către toţi cetăţenii a unor competenţe transversale şi 

garantarea bunei funcţionări a triunghiului cunoaşterii (educaţie-cercetare-inovare). Ar trebui 

promovate parteneriatele dintre întreprinderi şi instituţiile de învăţământ, precum şi comunităţile mai 

largi de cursanţi, care să implice reprezentanţi ai societăţii civile şi alte părţi interesate. [7] 

Programul Tempus este un program al Uniunii Europene, care sprijină modernizarea învăţământului 

superior în ţările partenere din Europa de Est, Asia Centrală, Balcanii de Vest şi regiunea mediteraneană, în 

special prin proiecte de cooperare universitare.   

Acest program oferă trei tipuri de acţiuni: proiecte comune, măsuri structurale şi măsuri de 

însoţire. Proiectele comune sunt bazate pe parteneriate multilaterale între instituţiile de învăţământ 

superior din UE şi ţările partenere, care dezvoltă, modernizează şi elaborează noi curricule, metode de 

predare sau materiale, stimulează culturi de asigurare a calităţii şi modernizarea managementului şi 

guvernarea instituţiilor de învăţământ superior. Măsurile structurale contribuie la dezvoltarea şi 

reformarea instituţiilor de învăţământ superior şi a sistemelor în ţările partenere, îmbunătăţirea calităţii 

lor şi sporirea relevanţei şi armonizarea acestora cu evoluţiile din UE. Măsurile de însoţire cuprind 

activităţi de diseminare şi informare, cum ar fi conferinţe tematice, studii, consultare a părţilor 

interesate, etc. 

Moldova a aderat la programul Tempus în 1994. Obiectivul său iniţial s-a focusat pe 

managementul universitar, dezvoltarea curriculei şi perfecţionarea cadrelor didactice în domenii de 

activitate socială, studii de comunicare, limbi moderne europene, precum şi în economie. 

Începând cu anul 2000, reprezentanţii mediului non-academic din Moldova,  în special 

organizaţiile guvernamentale şi într-o măsură mai mică – întreprinderile, şi-au sporit continuu 

activităţile în cadrul  proiectelor Tempus.  

În cadrul programului Tempus III (anii 2000-2006), activităţile de dezvoltare a curriculei s-au 

concentrat în principal pe ştiinţe aplicate şi pe tehnologii, în timp ce mecanismele proiectelor de 

management universitar se axau pe acreditare şi evaluare, pe  dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu 

mediul non-academic. 

Tempus este cel mai mare şi cel mai durabil  program de funcţionare şi de sprijinire a reformei 

învăţământului superior în cooperarea cu Republica Moldova.  

Programul HEREs - Higher Education Reform Experts (Experţi naţionali în domeniul 

reformelor în învăţământul superior). 

Programul TEMPUS promovează cooperarea instituţională între Uniunea Europeană şi ţările 

partenere, şi se concentrează asupra reformelor în învăţământul superior şi în instituţiile de învăţământ 

superior.  

Echipa HEREs este chemată să transpună strategia de dezvoltare Bologna în instituţiile de 

învăţământ superior, organizaţiile non-academice, cum ar fi industriile, centrele culturale sau sociale, 

dacă aceasta este în conformitate cu strategiile naţionale. HEREs elaborează şi oferă cursuri de 

instruire pentru alte persoane, implicate activ în promovarea reformelor în învăţământul superior 

naţional. Echipa de experţi este implicată, de asemenea, în activităţi de promovare şi sensibilizare a 

reformelor din învăţământul superior. Aceştia oferă gamă largă de recomandări, promovând şi 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm
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consolidând progresele spre modernizarea continuă a învăţământului superior. De asemenea, ghidează 

instituţiile de învăţământ superior în domeniul asigurării calităţii, reformei curriculare, cadrelor de 

calificare naţionale şi europene, echivalarea şi recunoaşterea internaţională (de exemplu, ECTS, 

Suplimentul la Diploma etc.). 

HEREs beneficiază de instruire, asistenţă tehnică, informare şi colaborare oferite de EACEA şi 

participă la elaborarea politicilor şi reformelor naţionale. În scopul perfecţionării, HEREs sunt invitaţi 

să participe, împreună cu experţii UE în domeniul procesului de la Bologna, la conferinţe 

internaţionale şi seminare regionale pe diverse teme legate de modernizarea învăţământului superior. 

Procesul de la Bologna reprezintă o sursă de inspiraţie, în funcţie de nevoile şi aspiraţiile naţionale. 

Membrii HEREs sunt de obicei din rândul rectorilor, prorectorilor, decanilor, cadrelor titulare, 

şefilor de direcţii relaţii internaţionale şi studenţilor. 

De obicei, echipele naţionale HEREs cuprind de la trei la maxim cincisprezece membri, în 

funcţie de mărimea ţării şi numărul instituţiilor de învăţământ superior. 

În Republica Moldova echipa HEREs este formată din 14 membri, reprezentanţi ai diferitor 

instituţii de învăţământ superior.  

ECHIPA HERES ÎN MOLDOVA 

Lista experţilor naţionali în domeniul reformei în învăţământul superior [8] 

# Numele Instituţia Funcţia 

Tema 1. Învăţământ bazat pe cercetare pentru Ciclul I, II şi III 

- Research-Based Education at BA, MA and PhD levels 

1 Otilia DANDARA Universitatea de Stat din Moldova Prorector 

2 Olga COSOVAN 
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion 

Creangă" 
Dr., conf. 

3 Roza DUMBRĂVEANU 
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion 

Creangă" 
Dr., conf. 

4 Ştefan TIRON Universitatea de Stat din Moldova Dr., conf. 

Tema 2. Diversificarea Finanţării, Autonomia şi Planificarea Strategică a Universităţilor - 

Diversification of Funding, Autonomy and Strategic Planning at Universities 

1 Petru TODOS Universitatea Tehnică a Moldovei Prorector 

2 Ala COTELNIC 
Academia de Studii Economice din 

Moldova 
Prorector 

3 Larisa BUGAIAN Universitatea Tehnică a Moldovei Prorector 

4 Nadejda VELISCO 
Ministerul Educaţiei, Dept. Învăţământ 

Superior 
Expert 

5 Simion CAISÎN Institutul de Formare Continuă Rector 

Tema 3. Servicii în suportul studenţilor 

- Student Suport Services 

1 Eugen ZACON Universitatea Agrară de Stat din Moldova Prorector 

2 Elena PETROV 
Ministerul Educaţiei, Dept. Învăţământ 

Superior 
Expert 

3 Elena MURARU Universitatea de Stat din Moldova Şef Departament 
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4 Andrei POPA 
Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din 

Cahul 
Rector 

 

Programul Comenius 

Programul Comenius se concentrează pe prima etapă a educaţiei, de la învăţământul preşcolar şi 

primar – la  şcoli secundare. Programul este relevant pentru toţi membrii comunităţii educaţionale: 

elevi, profesori, autorităţi publice, asociaţii părinteşti, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de 

formare a cadrelor didactice, universităţi şi alte categorii de personal educaţional. 

Comenius urmăreşte scopul de a dezvolta cunoştinţe şi de a consolida conştientizarea în rândul 

tinerilor şi a personalului didactic a diversităţii europene de culturi, limbi şi valori. El ajută tinerii să 

dobândească principalele competenţe de viaţă, competenţe necesare pentru dezvoltarea lor personală, 

pentru angajarea ulterioară în câmpul muncii şi pentru adoptarea unei poziţii civice active. 

Moldova a fost implicată în programul Comenius pentru prima dată în anul 2010. În octombrie, 

la Chişinău, a fost organizată o masă rotundă la tema eTwinning-ului, care a constituit primul pas 

pentru Moldova în participarea în activităţile din cadrul Programului Comenius. [9] 

Programul eTwinning este parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene şi 

se adresează tuturor învăţătorilor şi profesorilor preuniversitari. În Uniunea Europeană, programul dat 

s-a dovedit a fi foarte eficient în dezvoltarea abilităţilor ce ţin de TIC. Reţeaua de proiecte eTwinning 

face parte din Programul Comenius al UE. 

Activităţile eTwinning are o serie de caracteristici: 

  Independenţa şi libertatea în gândire; 

  Învăţarea prin colaborare cu alte licee din ţările membre ale UE; 

  Cunoaşterea şi dialogul intercultural; 

  Învăţarea prin descoperire, motivare şi personalizare. 

Învăţarea bazată pe proiect – o tehnică centrată puternic pe elev – este o modalitate eficientă de 

lucru, pe care elevii identifică şi rezolvă probleme, folosesc cunoştinţele căpătate la lecţii în situaţii 

concrete, realizează aplicaţii practice ale celor însuşite anterior. 

La 4 martie 2013, a fost lansat eTwinning Plus, o extensie parţială a eTwinning, adresată ţărilor 

din parteneriatul estic, inclusiv Republica Moldova.  

La noi, acest program este gestionat de Centrul Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţionale în Educaţie, desemnat de Ministerul Educaţiei în calitate de Agenţie Naţională de 

Suport eTwinning Plus. [10] 

Programul Jean Monnet  

Programul Jean Monnet este o iniţiativă a Comisiei Europene care vine să încurajeze predarea, 

cercetarea şi reflecţia în domeniul studiilor de integrare europeană în instituţiile de învăţământ 

superior.  

Programul include reţeaua Centrelor de Excelenţă Jean Monnet European - instituţii de nivel 

universitar recunoscute de către Comisia Europeană pentru cercetare şi predare de înaltă calitate în 

subiecte legate de integrarea europeană. În prezent, există 97 Centre de Excelenţă Jean Monnet 

European Centre în întreaga lume. De asemenea, Comisia a întemeiat catedre Jean Monnet şi module 

de predare Jean Monnet.  

Lansate în 1989, aceste proiecte sunt prezente acum  în 62 de ţări pe cinci continente. Între 1990 

şi 2009, acţiunea a ajutat la înfiinţarea a 141 Centre de Excelenţă Europeană Jean Monnet, 775 catedre 

Jean Monnet şi 1 137 module şi cursuri permanente Jean Monnet. Aceste proiecte includ în total 1 500 

de profesori şi până la 250 000 de studenţi anual.  11] 

Tinerii din Republica Moldova au deschidere spre un număr mare de proiecte/programe, 

comunitare şi internaţionale, care oferă posibilităţi de mobilitate academică (studii, stagii de cercetare, 

stagii de practică, cursuri de masterat etc.).  

Impactul pozitiv al mobilităţii academice rezidă în: 
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 Sporirea calităţii în educaţie; 

 Creşterea competitivităţii sistemului educaţional naţional; 

 Promovarea imaginii ţării; 

 Transferul de bune practici şi a know-how-ului către ţara de origine; 

 Promovarea cooperării şi a dialogului intercultural dintre tineri; 

 Facilitarea contactelor interumane ca mijloc de îmbunătăţire reciprocă etc. [12] 

Mobilitatea academică presupune capacitatea de a face faţă unui nou mediu de învăţare şi 

cultural şi de a înţelege alte culturi. Aceasta reprezintă o necesitate în perspectiva globalizării de azi, 

dar promovează, de asemenea, coerenţa la nivel european şi îmbogăţirea orizontului ştiinţific. 
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EDUCAŢIA AXIOLOGICĂ = EDUCAŢIE PE VALORI 

 

Gheorghe TATARU, 

Colegiul  Industrial-Pedagogic din Cahul 

 

 Aria de uzanţă a termenului, aşa cum se întâmplă de regulă în domeniile care angajează un 

număr foarte mare de oameni sau chiar întreaga omenire, s-a extins în sfere mai concrete de activitate 

umană, şi astăzi prin axiologie se mai înţelege, frecvent, noţiunea de valori clasificate sau clasificarea 

valorilor şi sistem de valori, inclusiv ale unei persoane, precum şi educaţie pe valori  (şi pentru 

valori). 

Desfăşurarea educaţiei axiologice în cadrul celor trei tipuri de valori – etice, religioase şi 

estetice, nu constituia o limitare a dimersului educaţional, ci un anume mod de a înţelege ce este 

educaţia în general, a raportului educaţiei faţă de instruire şi faţă de activitatea practică  cotidiană. 

Etica, religia şi estetica constituiau, în trecut, domenii educaţionale “pure”, fără vreun rezultat 

practic şi/sau utilitar, valori care se suprapuneau pe activitatea practică a omului, o reglamentau, dar 

nu o determinau esenţial. Determinaţia pentru activitatea practică venea din materialitatea lumii, din 

lumea fizicului, din care face parte şi fiinţa umană ca organism biologic. Educaţia morală, religioasă şi 

estetică, identificarea cu educaţia axiologică, venea să înnobileze spiritual fiinţa umană. Or, fiinţa 

umană devine ca atare doar fiind marcată esenţial de spirit, de complementarea existenţei în sfera 

fizicului (al determinaţiilor) cu existenţa concomitentă în sfera metafizicului sau al suprasensibilului 

(al autoreflexiilor).  

Valoarea – componentă a personalităţii cadrelor didactice.  

Valoarea, după cum susţine V.G. Ananiev este o parte componentă a personalităţii, care 

reprezintă atitudinea conştientă a omului faţă de realitatea socială şi determină motivarea 

comportamentului, influenţând considerabil toate laturile activităţii. 

Valorile sunt nişte indici ce reprezintă nuvelul dezvoltării personalităţii a conştiinţei şi psihicul 

ei. Astfel în ele sunt generalizate cunoştinţele şi experienţa de viaţă acumulate de către structura 

personalităţii, legând sfera raţională cu cea emotivă a omului şi ulterior este implicată în rezolvarea 

multor probleme de importanţă vitală. Ţinem să subliniem că valoarea reprezintă cea mai complexă şi 

mai influentă formaţiune psihică. S-a constatat că valorile au un rol dublu: orientativ – general în viaţa 

personală şi executiv – reglatoriu în conduita personală. Având în vedere această dublă funcţionalitate, 

valorile pot fi clasificate drept finale, vizând scopurile majore ale experienţei personale şi 

instrumentale, care servesc drept mijloacele sau modalităţi de conduită. Între aceste două categorii ale 

sistemului de valori există o interacţiune relativă în măsura în care sistemul valorilor finale îşi 

subordonează valorilor instrumentale (M. Rokeach). Autorul susţine că sistemul de valori al unei 

persoane include în sine o serie de reguli, restricţii însuşite pentru a putea orienta în diverse situaţii 

mai dificile, posedând, astfel, mai multe moduri de comportare. 

În ceea ce priveşte raportarea valorilor la personalitatea cadrelor didactice C. Cucoş, studiind 

valorile specifice instituţiilor de învăţământ, menţionează că valorile sunt acelea care contribuie la 

conturarea unui orizont axiologic de care învăţătorul are nevoie. Ele au o orientare praxiologică, 

generează energiile, reglementează activităţile şi asigură eficienţa întregului corp didactic, dându-i un 

sens, o direcţie. Deci, instituţiile de învăţământ promovează şi proliferează valori. Anume instituţiile 

pedagogice sunt cele mai importante în această direcţie. Astfel, pe lângă valorile general-umane, la 

pregătirea cadrelor didactice se pot evidenţia şi valori specifice care sunt foarte greu de identificat şi 

de nominalizat. 

După ce a studiat opiniile mai multor elevi (studenţi), C.Cucoş a încercat să stabile o ierarhie a 

cadrelor didactice: 

1. competenţă profesională; 

2. competenţă didactică; 

3. moralitate exemplară; 
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4. autonomie în gândire şi expresie; 

5. deschidere şi receptivitate pentru opinii diferite. 

Autorul subliniază că componenţa profesională, în percepţia profesorilor, se materializează în 

crearea de valori ştiinţifice, fiindcă profesorii sunt, în primul rând, creatori de valori, iar în a doilea 

rând, transmiţători de cunoştinţe. 

În diverse forme de activitate valorile pot apărea ca nişte caracteristici importante ale membrilor 

colectivului de profesori privind, calităţile personalităţii, deprinderile, experienţa şi comportamentul, 

atunci când se adoptă hotărâri referitoare la sarcinile ce stau în faţa colectivului, care pot favoriza un 

membru sau întregul colectiv. Anume valori sau caracteristici ale membrilor colectivului de profesori 

se exprimă prin aprecierile elevilor (studenţilor) ce ţin de trăsăturile de personalitate ale pedagogului. 

Dintre ele putem menţiona: capacitatea de a transmite cunoştinţe şi de a înţelege lumea interioară a 

elevului; inteligenţa şi aptitudinile pedagogice; pasiune pentru muncă; autoritate în faţa elevului; 

dragostea de copii şi necesitatea de lucra cu ei; competenţă în disciplina predată şi interes cognitiv; 

independenţa şi tăria de caracter. 

Toate acestea pot fi considerate drept elemente valorice. Astfel, orientările valorice sunt 

elemente importante din structura personalităţii, valorificate din experienţa de viaţă a individului. 

Orientările valorice constituie conştiinţa ce asigură stabilitatea personalităţii, prezentarea anumitor 

tipuri de comportament şi activitate, exprimată în direcţia necesităţilor şi intereselor. Orientările 

valorice sunt factori importanţi ce reglează şi determină motivaţia individului. Conţinutul principal al 

orientărilor valorice reprezintă atât convingerile politice, filozofice şi morale ale omului, cât şi relaţii 

dintre indivizi şi principiile morale ale comportamentului. În orice societate orientările valorice ale 

personalităţii sunt luate drept obiect al educaţiei. 

La etapa actuală, are loc o abordare mai largă şi mai profundă a problematicii axiologice în 

contextul raportului “cunoaştere-valoare”. V. Moroşanova a demonstrat, că aplicarea termenului 

“valoare” în procesul de cunoaştere are mai multe aspecte, ce fixează diferite conţinuturi axiologice. 

Multe valori depinde de sfera practică şi de cunoaştere, şi sunt condiţionate de ea. Dacă un obiect sau 

altul este necesar în practică, el prezintă o valoare. Fenomenele obiective, materiale sau spirituale, sunt 

apreciate, sub acest aspect pozitiv sau negativ, iar obiectul devine valoros atunci când, prin diferite 

mijloace, se include în activitatea subiectului. 

Prezintă interes şi poziţia pedagogului Gh. Bunescu, care caracterizează conceptul de valoare 

prin calitate, importanţă, ceea ce necesită estimare, şi face apel la angajarea personală. El consideră că 

valoarea este produsul unei judecăţi şi a unei validări, dar şi un act liber din partea individului.Ea 

poate fi şi o calitate atribuită unui obiect sau subiect, comportament, intenţie, ideal, etc., pe baza 

utilităţii sau funcţionalităţii sale, răspunzând unor necesităţi şi dorinţe ale indivizilor sau ale societăţii. 

Valoarea este acea care satisface, fără condiţii, necesităţile unor sau mai multor sibiecţi şi acea 

dimensiune fundamentală a personalităţii care răspunde unei necesităţi esenţiale a naturii umane. Prin 

urmare, ea reprezintă tendinţa de autoperfecţionare şi tendinţa de autorealizare. 

Astfel putem conchide, că valorile au atât aspect raţional, cât şi emoţional, reprezentând contopirea 

raţionalului cu emoţionalul. În structura activităţii didactice valorile sunt strâns legate de laturile ei 

cognitive şi volitive. Sistemul de valori formează latura conştientă în formarea personalităţii cadrelor 

didactice. 

Abordări axiologice în formarea cadrelor didactice. 

Dezideratele învăţământului modern, în care accentul se deplasează pe aspectele de ordin 

formativ, pe elementele calitative ale formării generaţiilor tinere în acord cu cerinţele comenzii 

sociale, presupun existenţa unor cadre didactice bine pregătite sub aspect axiologic şi praxiologic. 

Normele pregătirii cadrelor didactice trebuie gândite, deci, cu precădere în perspectiva sarcinilor 

sale instructive, transformându-l pe profesor într-un intermediar între societate (valorile sociale, 

culturale etc.) şi elev, Iar activitatea sa este apreciată în funcţie de calitatea acestei execuţii. Or, cum 

vedea, obiectivele actului educaţional s-au modificat considerabil şi se modifică permanent în pas cu 

schimbările din societate. 
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Schimbarea continuă şi permanentă spre mai bine a fiinţei umane, ca principiu fundamental al 

existenţei sale, atrubuie, implicit, profesiilor. Cadrului didactic o filozofie pozitivă, adică o astfel de 

exercitare a activităţii educative, care să fie orientată spre valorificarea dinamică a premiselor pentru 

formarea şi dezvoltarea identităţii individului, ca trăsături definitorii ce-l  marcheazăca fiinţă 

spirituală. Calitatea de fiinţă spirituală a omului revindică cadrul didactic un statut special care 

include: 

 Сadrul axiologic general sau metaeducaţia, ce se compune din domeniul: filozofic, 

sociologic, economic, cultural, artistic, comunicativ, ecologic, sanitar, public, teologic; din 

competenţe: comunicative, cognitive, creative, reflexive, de interacţiune socială, praxilogice, 

psihomotorice; din atitudini fundamentale: - manifestarea conştiinţei de apartenenţă la o comunitate 

naţională şi la o comunitate uman mondială; rspectul valorilor general – umane, sociale, culturale, 

artistice etc., recunoscute ca atare de comunitate; asumarea sensului responsabilităţii personale şi 

sociale; exersarea drepturilor şi a datoriilor; toleranţa faţă de oameni şi solidaritatea umană; rigoare, 

obiectivitatea, spiritul critic şi afectivitatea conştientizarea valorii proprie personalităţi. 

 Axiologia profesională, specială psiho-pedagogică, care se constutuie din cadrul profesional 

general, cadrul profesional special şi cadrul praxiologic (I.Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru). 

În privinţa încercărilor de îmbunătăţire a pregătirii viitoarelor cadre didactice în psihopedagogia 

universlală cunoaştem două orientări: modelul Stanford, elaborat de cercetătorii de la Universitatea din 

Stanford sub conducerea lui R. N. Bush şi F. J. Metonald şi renumita orientare “umanistică”, susţinută 

de A. W. Combs şi colaboratorii săi. 

Prima orientare – grupul din Stanford – a considerat ca primordială formarea deprindelor 

“tehnice”, a activităţii pedagogice, punând în centrul investiţiilor aşa – numitele microcriterii ale 

acestei activităţi, cercetând eficienţa componentelor elementare ale metodelor de predare. Aceste 

cercetări, iniţial teoretice -  bazate pe tezele lui N. L. Gage – coincid cu introducerea practicii de 

“Micropredare”, care a oferit metode pentru însuşirea tehnicilor deprindelor de predare. În aceste 

condiţii ele transferându-se din situaţia de micropredare în situaţia din clasă. 

În concepţia orientării “umanistice” (A. W. Combs), spre deosebire de aceea din Stanford, 

accentul se pune pe procesul de formare a cadrelor didactice; nu pe deprinderile şi metodele de 

predare, ci pe formarea unei personalităţii a cadrului didactic creativ, flexibil, care va fi capabil să-şi 

modifice comportamentul adaptânduse la trebuinţele elevilor, şi situaţiile date, la sarcinile de realizat, 

la metodele şi materiale existente. În modelul Stanford de micropredare activitatea de transmitere a 

cunoştinţelor este defalcată într-un şir de componente, deprinderi, fără de care viitorul cadru didactic 

nu poate lucra. Dar nici în absenţa unor principii raţionale, care îi oferă posibilitatea alegerii între 

activităţi alternative, el nu este capabil la o acţionare inteligentă. Dacă procesul de instruire este 

considerat ca act decizional, susţine R. J. Shavelson, atunci când aplicăm un act de predare importantă 

este alegerea între alternative şi are mai puţină importanţă cât de frecvent îl utilizăm. Acest lucru 

explică de ce procesul de formare a cadrului didactic să implice nu numai deprinderile de predare, ci şi 

procesele mai complexe de decizie. 

Dacă ţinem cont de procesul complex al activităţii de instruiere, care se compune din fazele de: 

proiectare (preinteractive, de construire, de pregătire), interactivă (de instruire şi educare) şi evaluare, 

iar la rândul ei fiecare fază implică activităţile de analiză, de decizie şi de realizare, atunci şi pregătirea 

candidatului de cadru didactic trebuie să fie, de asemenea, foarte complexă. Este cunoscută 

controversa de specialitate legată de importanţa uneia sau alteia dintre aceste faze, psihopedagogii 

americani dând pondere mai mare fazei interactive, iar ruşii S. I. Kiseleof, N. V. Kuzmina, V.S. 

Kuzneţova -  fazei de proiectare. Pregătirea ideală a candidatului de cadru didactic trebuie să ţină cont 

de toate fazele activităţii de instruire, diferenţiind în cadrul fazelor amintite ponderea caracterului 

activităţii pedagogice. În acest sens, este firesc ca în faza de evaluare se devină activitatea dominantă 

analiza, în cea de proiectarea – decizia, iar în faza interactivă – cea de efectuare. Aici e vorba în fond, 

despre formarea “gândirii didactice”, care se caracterizează după cum arată M. Koskenniemi, “prin 

abilitatea de a analiza situaţiile procesului de instruire în întregime şi în posibilitatea de a găsi soluţiile 
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practice fără a se lega riguros de scheme sau modele de predare de-a gata. Capacitatea de a gândi 

didactic poate fi considerată trăsătura cea mai importantă a cadrului didactic”. Gândirea didactică nu 

poate fi confundată cu o cultură metodică impersonalizată. Formarea gândirii didactice implică, desigur, 

şi formarea trăsăturilor de personalitate ale viitorului cadru didactic. Printre trăsăturile cele mai 

semnificative se află următoarele: capacitatea de transmitere a valorilor, convingerea fermă  despre lume 

şi viaţă, înţelegere şi dragoste pentru copil, trăsături pedagogice specifice (spirit de observaţie, imaginaţie 

pedagogică, tact pedagogic, exigenţă), creativitate, flexibitate, sensibilitatea socială. 

Din perspectiva pregătirii pentru profesiune, educarea creativităţii reprezintă o coordonată 

majoră. O condiţie a satisfacţiei în muncă o constituie succesul profesional. Ori pentru a te bucura de 

succes este necesară creativitatea, măcar într-o doză mică. 

Din perspectiva pedagogică cultivitatea creativităţii cere: 

1) activitatea permanentă pe parcusul tuturor lecţiilor (utulizarea problematizării, descoperirii); 

2) însuşirea temeinică a cunoştinţelor şi formarea deprindelor, deoarece creativitatea nu se 

poate manifesta pe un teren gol, ci pe un fond de achiziţie bogat şi bine structurat; 

3) popularizarea inovaţiilor, noutăţilor în diverse domenii; 

4) stimularea imaginaţiei creatoare şi a inventivităţii în rezolvarea problemelor de învăţământ; 

5) alcătuirea unor grupuri de creaţie, a căror membri trebuie să rezolve diverse probleme. 

Un învăţământ care cultivă creativitatea la tineri trebuie să aibă un puternic caracter aplicativ, 

astfel încât formativul este condiţionat de aplicativ. Luând în studiu noţiunea “capacităţii pedagogice”, 

ne bazăm pe tezele teoretice generale. Esenţa acestui fenomen psihic este caracterizat de psihologii A. 

G. Govaleov, S. L. Rubinştien, B. G. Ananiev s. a. ca fiind capacitatea – o combinare sintetizate 

complexă a însuşirelor psihice şi intelectuale ale personalităţii, însuşi ce determină succesul unei sau al 

cătorva activităţi, în virtutea unei astfel de tratări capacităţile sunt considerate ca o calitate integrală, ce 

caracterizează posibilităţile virtual ale omului pentru o activitate, iar drept criteriu a determinării şi 

aprecierii lor servesc rezultatele acestei activităţi. Concomitent cu aceasta, este considerat a fi capabil 

cel care în condiţiile egale obţine rezultatele cele mai bune ale activităţii sale. 

Din cele relatate anterior, conchidem că activitatea de formare a cadrelor didactice solicit un 

ansamblu complex de calităţi, de capacităţi din partea celor care realizează această muncă. Evoluţia 

contextului educative precum şi acţiunea factorilor coparticipanţi la formarea tinerilor îi solicit 

profesorului angajarea într-un efort permanent foarte serios, de pregătire pentru misiunea sa. Dacă putem 

spera ca şcoala să aibă profesori ideali, este necesar a se pretinde a avea formatori pregătiţi pentru 

activitatea educativă printr-o califiacare specific, susţine savantul I. Găvănescu. Această calificare  ţine şi 

de funcţiile strict didactice care apar într-o sinteză semnificativă, făcută de Ion T. Radu. Vizând o 

determinare mai funcţională şi cuprinzătoare a principelor procese pe care le presupune proiectarea, 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor şi altor activităţi didactice, acestea stabileşte trei grupe de procese: 

a) activitatea pregătitoare pentru realizarea actului didactic, presupunând proceduri şi 

operaţii de tipul celor care privesc: cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale elevilor, 

definirea obiectivelor pedagogice, analiza logico-funcţională a conţinutului instruirii, 

conceperea soluţiilor de predare – învăţare, stabilirea proceselor de evaluare, etc.; 

b) demersul de instruire - învăţare incluzând proceduri şi tehnici de comunicare a 

informaţiei, structurare a expunerii, demonstrare, conducerea dialogului, organizarea şi 

dirijarea activităţii personale a elevilor; 

c) procese de evaluare a rezultatelor, aprecierea performanţelor, prelucrarea şi interpretarea 

datelor obţinute, diagnosticarea procesului în vederea adoptării măsurilor ameliorative etc. 

Domeniile prioritare de conţinut rămân însă: 

 fundamentele educaţiei integrând problemele de filozofie, istorie, sociologia educaţiei şi 

educaţia comparată, elementele de axiologie, etică, psihologie, epistemologie, logică; 

 cercetarea empirică şi cercetarea – dezvoltarea, însuşirea unor metode şi tehnici în acest 

sens, tehnicile măsurării, metodele şi tehnicile evaluării; 
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 pedagogie practică, însuşirea metodelor de predare, a tehnologiei didactice, şi a tehnicilor de 

relaţionare (abilităţi şi capacităţi de interrelaţionare, pregătirea în domeniul relaţiilor umane). 

Toate acestea, pe fundalul şi în cadrul unui sistem de referinţă ce cuprinde valori axiologice, 

praxiologice, contribuie la formarea cadrelor didactice. 

Specificul şi condiţiile interne şi externe ale instituţilor de învăţământ sunt factori ce 

influenţează considerabil introducerea noului, în cazul dat -  a valorilor în formarea cadrelor didactice, 

ceea ce identifică procesul respectiv ca fiind unul  particular pentru fiecare instituţie. O aşa 

circumstanţă necesită abordări pedagogice şi manageriale originale, inedite. Prin urmare, fiecare 

conducator va selecta acele metode care s-ar potrivi cu relaţile instituţiei date. 

Aşa după cum am relatat în punctul doi al lucrării, că instituţiile de învăţământ promovează şi 

prolifereză valori şi că anume instituţiile pedagogice sunt cele mai importante în această direcţie, mă 

refer la instituţia noastră, Colegiul Industrial – Pedagogic unde activez în funcţie de director în cadrul 

căruia pregătim învăţători la clasele primare, obiectivele de bază în planificarea anuală a instituţiei se 

axează pe percepţia profesorilor de a crea valori ştiinţifice, fiindcă profesori sunt,  în primul rând, 

creatori de valori, iar în a doilea rând, transmiţători de cunoştinţe. 
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SUGESTII PENTRU INVĂŢĂTORI ŞI PĂRINŢI ÎN AMELIORAREA 

CONSECINŢELOR STRESOGENE LA COPIII DE VÎRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ 

 

Svetlana TATARU, 

Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul 

 

E cert, că starea sănătăţii mai mult de 50% depinde de modul de viaţă, 20-25% de factorii 

mediului ambiant, 20-25% de ereditate şi sistemul de ocrotite a sănătăţii. 

Societetea contemporană cu numeroasele probleme economice, sociale, ecologice, politice 

antrenează numeroşi factori stresorici care acţionează asupra organismului uman cu o reflectare 

deosebită asupra organismului copilului. Natural că aceste acţiuni îşi lasă amprenta asupra stării 

sănătăţii copiilor, asupra calităţii însuşirii materialului de studiu. Această problemă capătă proporţii 

sociale şi de soluţionarea ei va depinde calitatea sănătăţii tinerii generaţii şi posibilităţile lor sociale şi 

intelectuale. Rezultatele stării sănătăţii tinerei generaţii de astăzi vor putea fi apreciate după 

descendenţii lor, peste 20-30 ani. Aceasta se va reflecta nu numai asupra stării generale fizice a 

descendenţilor, dar şi asupra potenţialului intelectual,care va exista la moment. 

Problema stresului a căpătat o importanţă primordială în viaţa omului modern. În literatura 

biologică şi medicinală termanul „stres” a primit o întrebuinţare mai largă datorită cercetărilor lui 

G.Selye,  cercetător de referintă în ceea ce priveşte stresul (endocrinolog care a petrecut 40 de ani 

studiind şi descoperind raspunsul corpului la stres). 

Hans Selye a definit sensul medical actual al termenului ca „răspunsul nespecific al corpului la 

orice solicitare făcută asupra sa”. În limbajul comun, termenul “stres” denumeşte adesea nu numai 

acest răspuns al organismului, ci şi factorii declanşatori (stresori) şi, uneori, tulburările legate de stres. 

De cele mai multe ori „stres” este conotat negativ, corespunzând categoriei denumită în teoria lui 

Selye „disstress”. El a definit stressul ca „sindrom general de adaptare”. Stresul  adaptativ este 

„eustress”, iar dacă solicitarea externă depăşeşte capacitatea de reacţie a organismului apare 

„disstress”-ul.[4] Este important sa se faca distincţie între “eustress” şi “distress”, ca o stare de stres cu 

efecte benefice, respectiv cu efecte negative asupra sănătăţii. 

Hans Seyle, a descris modificările fizice ce apar în organism în urma acţiunii factorilor stresori: 

creierul elimină substanţe de alertă, muşchii se încordeaza, inima pompează sângele mai repede, se 

accelerează respiraţia, gura se usucă, transpiră mâinile, mâinile şi picioarele devin reci, simţim "fluturi 

în stomac", pupilele se dilată, auzul devine mai fin… Stresul prelungit însă, produce de la simpla 

stare de nervozitate până la dereglări destul de grave: 

 somatice: apetit alimentar scăzut, indigestie frecventă, crampe sau spasme musculare, dureri 

de cap / migrene, alergii, insomnii, constipaţie sau diaree, stare generală de rău sau oboseală, viroze 

frecvente;  

 cognitive: scăderea capacităţii de concentrare, pesimism, dificultăţi în luarea unor decizii, 

blocaje în gândire.  

 afective: iritabilitate, neîncredere în viitor, izolare socială, sentimentul că este fără valoare, 

dificultăţi de a se distra sau relaxa, instabilitate emoţională, pierderea interesului pentru activităţi sau 

persoane preferate anterior;  

 comportamentale: plânsul nemotivat, crize de afect, teama de întuneric, suptul degetului, 

legănatul, refuzul de a dormi singur, performanţe scăzute la şcoală, fumatul, consumul de alcool şi 

droguri, tulburări de somn, izolare, comportamente agresive, verbal sau gestual. 

Condiţiile actuale stresogene afectează mult organismul copiilor care este în permanentă 

schimbare atît cantitativă cît şi calitativă. Aceste condiţii modifică conduita elevului, scade reuşita 

şcolară, afectează starea sănătăţii lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Specialiştii atrag atenţia că în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi copii, chiar dintre cei de la 

clasele primare, sunt  foarte obosiţi, epuizaţi, nervoşi, fără chef de a frecventa şcoala. Vinovaţi, de 

acest lucru, sunt atât părinţii, cât şi şcoala. 
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Stresul acumulat în primii ani de şcoală, repulsia faţă de tot ce înseamna şcoala  vor avea pe 

viitor consecinţe deosebit de grave pentru sanatatea copilului care, într-un final, va ajunge chiar să 

abandoneze şcoala daca nu se intervine cu calm, cu rabdare si blandeţe, la momentul oportun.  

Investigaţiile ştiinţifice din ţară, cît şi de peste hotare sînt orientate spre soluţionarea 

problemelor cu privire la organizarea ştiinţifico-metodică a procesului educaţional care include cele 

mai actuale metode de instruire şi recomandări de atenuare a factorilor stresogeni de diferită natură. 

Doar cunoscând particularităţile morfologice, fiziologice, psihologice ale organismului 

copilului, factorilor stresorici ce pot influenţa negativ sănătatea şcolarului, se poate organiza 

eficient procesul instructiv-educativ în şcoală. 

Pentru profesori şi părinţi sunt necesare cunoştinţele în domeniul psihologiei, anatomiei, 

fiziologiei şi igienei şcolarului mic.  

Furdui F.I. şi coautorii săi (1993,1994), în baza particularităţilor morfologice, fiziologice, 

precum şi reacţionarea organelor şi sistemelor de importanţă vitală la acţiunea factorilor stresogeni, 

disting în dezvoltarea postnatală a copililui 9 perioade: 

1. Reorganizarea, primele 9-12 zile; 

2. Creşterea instabilă şi funcţionarea instabilă a sistemelor de importanţa vitală (de la 10-12 

zile 6 luni); 

3. De realizare a „staţiunii bipede”, apariţia actelor motorice orientale, actualizarea 

instinctelor şi perfecţionare funcţiilor (de la 6 luni pînă la 12-14 luni); 

4. De adaptare intensivă a reflexelor de percepere (de la 12 luni pînă la 2,5 ani); 

5. Cognitivă, de imprenare a informaţiei emoţional trăite (de la 2,5 ani pînă la 6-7 ani); 

6. De stabilizare structural funcţională a organelor de importanţă vitală la nivelul 

organismului matur şi intensificarea dezvoltării psihice (de la 6-9, 10 ani); 

7. Maturizării sexuale şi instabilitărţii psihico-emoţionale (de la 9-10 ani pînă la 13-14 ani 

(fete) şi 15-16 ani (băieţi)); 

8. Înfloririi biologice şi finisării esenţiale în formarea psihicii (de la 13-14 ani pînă la 16-17 

ani (fete) şi de la 15-16 ani pînă 17-18 ani (băieţi); 

9. Formării intensive a personalităţii sociale (de la 16-17 ani fete şi 17-18 ani băieţi -22 ani); 

 În perioada a 6, vîrsta şcolarului mic, se finisează dezvoltarea şi diferenţierea ţesutului 

muscular, se măreşte puterea musculară, se evidenţiază rapiditatea maximală de restabilire a capacităţii 

de muncă după un efort fizic. Se finisează structura ţesutului pulmonar, se termină dezvoltarea 

ţesutului cordului, se determină structura anatomică a stomacului, sporeşte rapid dezvolterea psihicului 

copilului. Instruirea accelerează evidenţierea partucularităţilor tipologice ale slstemului nervos 

superior al şcolarului.[10] 

La vârsta de 6-7 ani copilul creşte în înălţime cu 5 cm pe an, la 6-7 ani cu 2-3 cm pe an, un 

tempou de creştere sunt caracteristice şi pentru oasele craniului. Cutia craniană la vârsta de 6-7 ani 

atinge 4/5 din mărimea sa totală şi apoi creşte foarte încet. La această vârstă are loc o creştere intensă a 

oaselor coastelor, se schimbă poziţia lor ce condiţionează modificarea respiraţiei de la abdominală, ce 

este determinată de lucrul muşchilor diafragmei şi presului abdominal, la respiraţia toracal 

abdominală: muşchii intercostali îşi asumă rolul de bază în actul respiraţiei. Concomitent se măreşte 

volumul inspiraţiei, ca rezultat creşte suficienţa de ventilare a plămînilor şi se uşurează activitatea lor 

în timpul lucrului fizic intensiv şi efectuarea metabolismului aerob în organism.   

Pentru vârsta de 6-7 ani e caracteristic nivelul înalt al proceselor metabolice în toate ţesuturile 

organismului. În condiţii de confort organismul copilului cheltuie de 2 ori mai multă energie în 

comparaţie cu organismul matur, datorită lucrului intens al inimii şi respiraţiei. Frecvenţa respiraţiei e 

de 24-27 cicluri în minut (la maturi 12-18), frecvenţa pulsului e de 94- 96 bătăi pe minut. 

Inima la copii este comparativ mai mare decât la adulţi şi constituie 0,63-0,80 % din masa 

corpului (la adulţi 0,4-0,52%). [5,6] La vîrsta de 6 ani inima se măreşte de 6 ori şi la 16 ani de 11 ori 

comparativ cu indicii de la naştere. Socolova E. I., Tuniţin I.O. şi alţii (1985), studiind influenţa 

procesului şcolar asupra sistemului cardiovascular, constată o creştere a presiunii arteriale sistolice şi 
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diastolice, a frecvenţei contracţiilor cardiace. Acanova U.A, Sâţova M.A (1990), analizând 

particularităţile funcţionale ale sistemului cardiovascular, la copiii de 6-7 ani coincid: sistemul 

cardiovascular este indicatorul activităţii adaptive al organismului în condiţiile noi de aflare. 

Analiza dezvoltării sistemului endocrin permite lui Cemodanov V. (1983), să presupună că 

sistemul hipofizo-suprarenal e stabilit funcţional la vârsta de 8 ani. Stabilirea sistemului este necesar 

pentru restructurarea activităţii sistemelor funcţionale ale organismului copilului în situaţii neadecvate-

efort fizic.[1] 

Activitatea pancreasului în elaborarea insulinei este dependentă de dezvoltarea insulelor 

Langherhans, care ating mărimea caracteristică organismului matur (200-240 mcm) la vârsta de 10 

ani. Împreună cu somatotropul insulina participă la reglarea funcţiilor plastuce ale organismului în 

creştere [1, p. 3].   

Constituirea structural-funcţională a creerului în ontogeneză este un proces îndelungat şi include 

toate perioadele de dezvoltare ale copilului. La vîrsta de 6-7 ani scoarţa cerebrală în mare măsură s-a 

maturizat. Dimensiunile suprafeţei zonelor corticale ajung la 80% din dimensiunile ei la organismul 

matur. În perioada 6-10 ani la copii se formează legăturile nervoase orizontale în scoarţa cerebrală ce 

oferă posibilitatea interacţiunii interneuronice la ansamblul neuronic şi între ele.  

Aşa dar, la vîrsta de 6-10 ani se constată următoarele schimbări în structura creerului: 

 are loc perfecţionarea organizării scoarţei cerebrale a emisferelor mari şi se prelungeşte 

formarea grupelor de celule nervoase ce antrenează dezvoltarea proceselor de integrare; 

 E. EG a emisferelor mari şi organizarea ritmică a lor se stabileşte aproape la nivelul 

organismuli matur; 

 scoarţa domină în relaţiile cortico-subcorticale, e inhibitor al structurilor subcorticale, 

intensificarea influenţei ei este rezultatul creşterii fenomenului de reţinere în manifestarea emoţiei şi 

comportării;  

 maturizarea scoarţei la vârsta de 6-10 ani, duce la reconstrucţia esenţială a mecanismelor 

neurofiziologice răspunzătoare de percepţia informaţiei din exterior şi reglarea liberă a funcţiilor; 

 de la 7 pînă la 10 ani se formează sisteme cerebrale mai eficiente, care oferă posibilitate 

copilului de 9-10 ani să reacţioneze selectiv la factorii externi; 

 are loc o maturizare treptată a zonelor frontale ale scoarţei cerebrale (frontal-asociative) ce 

contribuie la shimbări în organizarea mecanismelor de memorie, atenţie, caracterului de generalizare a 

proceselor de activare la 6-7 ani. La vârsta de 9-10 ani, aceste macanisme sunt strict orientate şi 

contribuie la formarea condiţiilor pentru activitate coerentă; 

 mecanismele neurofiziologice ale atenţiei şi memoriei la copii de 6-7 ani, sunt  satisfăcătoare, 

stabilitatea proceselor e mică şi în dezvoltarea continuă. 

La 7 ani copii sunt pregătiţi pentru frecventarea şcolii. Această pregătire e bazată pe dezvoltarea 

intelectuală a elevului din clasa I, a ţinerii de minte, posibilitatea de a controla emoţiile şi greşelile lui 

într-un volum destul de mare. 

Şcoala permite evidenţierea atât a părţilor pozitive a educaţiei din familie a copilului (dragostea 

de muncă, acurateţea, încrederea în puterile proprii, bunătatea, reţinerea), cît şi calităţile negative a 

personalităţii în formarea copilului (individualismul, egoismul, neascultarea celor mai în vîrstă, 

nedisciplinarea, neacurateţea, neîncrederea în sine). Pentru elevul din clasa I destul de grele sunt 

primele luni de frecventare a şcolii, deoarece anume în această perioadă se petrece o restructurare 

mare de adaptare a organismului copilului, care decurge cu greutăţi adăugătoare asupra sferei 

psihoemoţionale a copilului. 

Forma primordială de activitate a copilor de 7 ani şi mai mari este învăţarea la şcoală, care 

continuă şi acasă sub formă de îndeplinire a temelor pentru acasă. Copii pentru prima dată se 

confruntă cu importanţa îndeplinirii sistematice a temelor. Ei  disting elementele gândirii abstracte şi 

logice, importanţa deducţiei şi indicţiei, a merge la învăţarea fenomenelor de la general la particular şi 

invers. 

Pentru actuvitatea psihică a copiilor de 6-7 ani e caracteristic curiozitatea, interesul sporit către 
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ce e nou, neobişnuit. Ei pot să copieze atât obiceiurile bune, cât şi cele rele de la maturi (de ex. 

fumatul), cu ce şi trebuie să se socoată părinţii şi profesorii. 

Cu toate acestea, la elevii mai mici se manifestă şi tendinţe de neplăceri în purtările maturilor şi 

colegilor mincinoşi, făţarnici, ce contribuie la formarea la copiii de 6-10 ani a relaţiilor critice către 

lumea înconjurătoare, realităţii reale.  

Gradul dezvoltării psihice la copiii din clasele I-II şi III-IV se deosebesc esenţial. Aşa, elevii din 

clasele I, încă în multe cazuri îşi păstrează gândirea şi purtarea preşcolarilor: nu-şi pot concentra 

atenţia la cei principal pe tablou sau în conţinutul povestirii, uşor se distrează şi se excită în procesul 

studierii dacă se întâlnesc cu greutăţi sau cu ceva neobişnuit. În anii următori de şcoală atenţia 

copilului se perfecţionează şi de acum în clasa IV, e capabil să se concentreze momentan asupra 

obiectului studiat şi chiar să-şi împartă atenţia asupra cîtorva obiecte studiate.  

La vârsta de 7-10 ani cotinuă dezvoltarea voinţei, copilul capătă posibilitatea singur să-şi pună 

scopuri şi să le atingă punând la bază motivul bine gândit. Perfecţionarea acestui proces corelează cu 

dezvoltarea altor funcţii psihice a şcolarului. Le sunt accesibile acte ne complicate de gândire: 

determinarea legăturii dintre două – trei fenomene, comparaţii, analiza şi sinteza materialului studiat. 

De rând cu progresul în viaţa psihologică a şcolarului se dezvoltă şi sfera emoţională, în deosebi 

a sentimentelor superioare: intelectuale, morale, estetice. Sentimentele superioare pozitive se dezvoltă 

într-o strânsă legătură cu procesele cognitive. 

Copii de 7-10 ani nu pot să-şi reţină sentimentele, iar emoţiile le exprimă bine, sincer. La vîrsta 

şcolară mică se dezvoltă sentimentele estetice: copilul cu satisfacţie participă în excursii care lărgesc 

cunostinţele lui despre natură,despre lumea plantelor şi animalelor. Încep să frecventeze diferite şcoli 

speciale, cercuri în care pot să-şi desfăşoare înclinaţiile şi talentele. 

În aşa fel, la vârsta  şcolară mică sfera psihoemoţională a copilului atinge aşa nivel de 

dezvoltare (în caz de educaţie corectă) că apare o posibilitate reală pentru formarea personalităţii cu 

complexul de calităţi sociale primordiale. 

În această perioadă, de stabilizare structural funcţională a organelor de importanţă vitală la 

nivelul organismului matur şi intensificarea dezvoltării psihice (de la 6-9, 10 ani), organismul 

copilului este destul de vulnerabil la acţiunea factorilor stresogeni. Majoritatea sistemelor de organe 

sunt antrenate destul de mult în răspunsul organismului la acţiunile stresogene.  

Date despre schimbarea activităţii cardio-vasculare au fost prezentate de Karemacu G. 

M.(1991), Fiodorov B. M.(1991), care afirmă că stresul nervos conduce la disbalansarea sistemului 

nervos simpatic şi parasimpatic, care are ca consecinţă modificarea TA, pulsului. Indicele QVm [4] 

indică, că reacţia aparatului cardio-vascular la stres presupune viitorul TA a organismului. Referitor la 

puls Matiuşchina (1993) denotă că este un indice destul de sensibil în aprecierea acţiunii factorilor 

stresorici asupra organismului, comparativ cu PA. 

Investugaţiile denotă, că la copiii de 9 – 10 ani are loc maturizarea sistemelor funcţionale şi 

nivelul tonusului simpatic şi parasimpatic poate fi egal sau predomină cel parasimpatic. Tuniţin 

(1985), Rusinova (1992) denotă, că la vârsta de 7 – 10 ani schimbările în structura şi funcţionarea 

sistemelor fiziologice sunt sub influenţa activităţii şcolare a copilului. 

O măsură de profilaxie a situaţiilor stresogene, nevrozelor elevilor de vârstă şcolară mică în 

cadrul şcolii o are cultura înalt profesionistă a pedagogului, îndeplinirea strictă a normelor eticii 

pedagogice şi psihologice, organizarea judicioasă şi sistematică a muncii intelectuale şi odihnei. 

Copilul poate trăi şi  învăţa normal numai dacă i se organizează raţional munca intelectuală. 

Fiecare zi a elevului trebuie să fie organizată în aşa mod, ca pe parcursul întregului an  şcolar 

capacitatea lui de muncă să se menţină la acelaşi nivel. În organizarea procesului de instruire şi 

educaţie se va ţine cont de mecanismul fiziologic de instalare a oboselii.  

Oboseala se prezintă drept o stare naturală, care se instalează de pe urma unei activităţi 

intensive. La copiii de vîrstă şcolară mică deosebim trei grade de oboseală.  

 Gradul  întîi de oboseală se manifestă prin reducerea capacităţii de muncă intelectuală şi fizică, 

prin neastîmpăr. În acelaşi timp scade atenţia şi nivelul de însuşire la lecţie. Survine apatia şi 
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somnolenţa. Aceasta ne vorbeşte despre inhibiţia reflexelor de orientare, care totdeauna sînt în legătură 

cu noutatea excitantului.  

 În cadrul oboselii de gradul doi apar dureri de cap, are loc slăbirea continuă a atenţiei  în 

timpul lecţiilor, scade apetitul, se tulbură somnul.  

 Gradul trei de oboseală se caracterizează prin somnul agitat, cu deşteptări frecvente.  În astfel 

de cazuri suprasolicitarea intelectuală continuă a copilului poate provoca  înteţirea durerilor de cap, 

excitabilitatea, reducerea bruscă a capacităţii de muncă, scăderea rezistenţei organismului faţă de 

bolile infecţioase. Toate acestea sînt semne de instalare a surmenajului. Dacă la copil  rămîn urme de 

supraoboseală după odihnă, atunci se instalează un surmenaj persistent, care aduce daune sănătăţii. El 

se manifestă prin scăderea capacităţii de muncă, slăbirea generalizată, sporirea receptivităţii faţă de 

boli, paloare a tegumentelor ş.a.  

În scopul organizării raţionale a muncii intelectuale a elevilor în cadrul şcolii, e necesar de a ţine 

cont de următoarele recomandări: 

1. Să se respecte numărul de ore conform planului de învăţământ ce prevede 24-30 ore pe 

săptămână; 

2. Organizarea lecţiilor într-un singur schimb, de dimineaţă, se prezintă ca cea mai 

favorabilă şi optimală perioadă pentru sănătatea şi capacitatea de muncă a copiilor; 

3. Să servească drept reper în elaborarea orarului lecţiilor – randamentul muncii elevilor în 

decursul zilei, săptămânii, anului (productivitatea maximă în cadrul zilei – lecţiile II, III, 

în cadrul spătămânii – ziua de marţi, miercuri, în cadrul anului – lunile octombrie - 

februarie); 

4. Se interzice a include în orar lecţiile duble; 

5. Organizarea raţională a reacreaţiilor după lecţiile şi III – de 10 min., după lecţia I, II – 20 

min. Întreruperile îndelungate dintre lecţii sunt necesare pentru a preveni intensificarea 

oboselii, organizarea alimentării elevilor, aeresirea sălilor de clasă; 

6. Timpul zilnic de studii, inclusiv temele pentru acasă , nu trebuie să depăşească 5,5 ore 

pentru elevii claselor I şi II şi 6.5 pentru cei din clasele III şi IV; 

7. Învăţătorul va alege mobilierul în conformitate cu proporţiile şi constituţia corpului 

copilului şi se va supraveghea în mod deosebit pozele de lucru ale elevilor; 

8. Eforturile statice sunt contraindicate elevilor, de aceea se recomandă în timpul lecţiilor 1-

2 min., exerciţii fizice de înviorare, iar în timpul recreaţiilor jocuri mobile la aer liber; 

9. Organizarea corectă a educaţiei fizice, competiţiilor sportive. Nu toate exerciţiile fizice şi 

jocurile sportive sunt de folos la orice vârstă a copiilor. La competiţiile sportive elevii de 

7-8 ani sunt admişi la următoarele probe: gimnastică artistică, înot, patinaj artistic, pentru 

alte probe limita de vârstă (minimă) este de 10-12 ani. Se vor evita halterofilele, fotbalul. 

Exerciţiile sportive şi fizice îndelungate şi fără întreruperi provoacă indispoziţii, 

tahicardie, şi pot cauza boli de inimă. 

Dacă la şcoală copilul desfăşoară activitatea după un program şi acesta este orarul clasei, ajuns 

acasă, el intră în „imperiul libertăţii”, uneori, necontrolate şi, în consecinţă, dăunătoare. Sănătatea 

fizică şi psihică a fiecărui copil, soarta şi fericirea lui a legată indisolubil de familie. Însă, uneori în 

familie (anume familii dificile) se declanşează stările grave stresorice ce pot provoca numeroase 

dereglări ale activităţii psihice şi nervoase ale copilului. Copilul devine nervos din vina persoanelor 

ce-l înconjoară şi în primul rind a celor apropiate. Anturajul zgomotos, certurile frecvente în familie, 

schimbul de vorbe urâte duce nemijlocit la o încordare a sistemului nervos. Copilul suportă greu o 

atitudune nedreaptă faţă de el, o trecere bruscă de la severitate la alintări, mângâieri şi laude, observaţii 

şi interziceri dese, reprimarea atenţiei etc. 

Pentru atenuarea factorilor stresorici şi dezvoltarea fizică şi psihică normală a copilului este 

necesar de a respecta în familie regulile igienii fizice şi intelectuale. Igiena prevede: 

1. Elaborarea corectă a regimului zilei copilului, ţinându-se cont de particularităţile 

individuale, recomandările pedagogilor şi medicilor de familie. 
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2. În regimul şcolarului să se rezerveze mai mult timp pentru reconfortare- 2-3 ore de 

odihnă activă la aer curat (după prânz). Ar mai fi de facut o specificare: inainte de a discuta despre 

modul in care poate fi ocupat mai mult sau mai puţin raţional, timpul liber trebuie mai intai sa existe. 

Ambiţia unor parinţi, dusă dincolo de limita admisibilă, face ca la timpul pretins de programul şcolii şi 

de pregatirea lecţiilor sa se adauge un numar excesiv de ore pentru invaţarea mai multor limbi straine, 

studiul unui instrument muzical, balet fete. Această supraocupare aduce la zero minutele de timp liber. 

3.  Amenajarea ungheraşului elevului acasă în conformitate cu cerinşele sanitaro-igienice ce 

prevăd profilaxia deformaţiilor ţinutei, ametropiei. 

4. Organizarea corectă a procedurii de îndeplinire a temelor. În timpul pregătirii temelor să 

se înlăture, pe cât se poate excitanţii puternici de sustragere, care ar putea induce o inhibiţie în scoarţă. 

5. O altă problemă, delicată si grea, o pune pentru şcolar telezorul. Tentaţia de a zăbovi in 

fata micului ecran nu derivă numai din dorinta de distractie, din predilecţia pentru filmele sau pentru 

emisiunile sportive, ci şi din necesitatea firească de a privi „ prin această fereastră deschisă asupra 

universului" pentru a cunoaste locuri, oameni, fapte, pentru a satisface o curiozitate prin nimic 

condamnabilă. Dar „fereastra” aceasta se deschide uneori la ore tarzii. 

Aici parinţilor le revine o misiune  delicată şi grea, dar de la care nu pot sa dezerteze: aceea de a-l 

ajuta pe copil sa-si dozeze timpul in faţa micului ecran, in funcţie de vârstă şi de celelalte particularitaţi 

psiho-fizice şi ale programului sau, aşadar de a nu îngadui ca telezorul, dintr-un mijloc modem de 

informare, culturalizare si educare, sa se transforme intr-un factor de dezorganizare a regimului de 

actitate si odihna al scolarului, reducand din timpul necesar odihnei active in aer liber si somnului. 

6. Îmbinarea reţională a muncii intelectuale cu lucrul fizic, aceasta fiind o condiţie 

obligatorie a formării unei personalităţi dezvoltare armonios. Copilul trebuie să fie antrenat să 

participe la treburile şi lucrările din familie. 

7. Înţelepciunea popular are un proverb: “ Chiar şi zece nopţi de somn, nu compensează o 

noapte de insomnie.” Detrimentul pe care-l aduce o noapte nedormită este greu de  recuperat. Deaceea 

părinţii sunt obligaţi să respecte toate cerinţele de igienă faţă de organozarea corectă a somnului 

copilului. Cercetările din ultimii ani au arătat, că la 80% din elevi durata somnului nu corespunde 

normelor igienice, deficitul fiind de 1-3 ore. Scolarul mic are nevoie de 10-l1 ore de somn pe zi. Este 

bine cunoscut efectul negativ al insuficienţei somnului asupra activităţii sistemului nervos central la 

copii şi adolescenţi: apare slăbiciune, cefalee, excitabilitate, scade capacitatea de muncă, creşte rapid 

oboseala. Aceste dereglări poartă un caracter reversibil în cazul stabilirii unui regim corect din punct 

de vedere igienic. Insuficienţa somnului şi insomnia însă pot duce la surmenaj. 

Igiena somnului este strîns legată de alimentaţia raţională. Nu numai alimentaţia abundentă         

înainte de culcare, dar şi ceaiul sau cafeaua pot condiţiona dereglări de somn. Unele produse 

alimentare (carnea, condimentele etc.) excită sistemul nervos, altele contribuie la adormire (produse 

lactate, alimente de origine vegetală), de aceea se recomandă a lua cina cu 2 ore înainte de culcare. 

Este greu să adormi într-o încăpere neaerisită, deoarece aerul conţine nu numai particule de praf, 

dar şi bioxid de carbon, care excită căile respiratorii şi, ca rezultat, în scoarţa cerebrală apare un focar 

de excitare, care la rîndul său împiedică adormirea. Cercetările au demonstrat că temperatura optimală 

a aerului din încăpere trebuie să fie de 18-20 °C. Din cand in cand este bine sa se urmarească cum 

doarme copilul. Dacă se observă ca somnul este agitat si copilul vorbeste prin somn sau are momente 

de spaimă, strigă şi se ridică in capul oaselor, e nevoie să se cerceteze cauza care a determinat 

tulburarea echilibrului psihic. Această cauză poate fi legată de evenimentele survenite la scoală, de 

care parinţii n-au ajuns incă să afle. Uneori, insă, nu trebuie cautat nici prea mult, nici prea departe, 

pentru a descoperi cauza reală chiar in sânul familiei. 

8. Organizarea raţională a alimentaţiei copilului constituie o sarcină importantă pentru 

părinţi. Organismul în creştere are nevoie de substanţe plastice şi energetice, de lichide, săruri 

minerale şi vitamine care vor satisface toate nevoile variate ale organismului copilului. Pentru aceasta 

este necesar de alcătuit (pe cât e de posibil) un meniu zilnic şi săptămânal, în care să prevadă felurile 

de mâncare în care să se găsească în mod proporţional toţi factorii nutritivi. 
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9.  O măsură efectivă ce influenţează favorabil asupra creşterii şi dezvoltării şcolarului mic, 

contribuie la activizarea lucrului tuturor sistemelor de organe, măreşte rezistenţa organismului faţă de 

boli – e călirea. În aplicarea procedurilor de călire se va ţine seama de anumite principii: 

sistematicitatea, consecutivitatea, mărirea treptată a dozei de iritant erc. Copii căliţi sunt plini de viaţă, 

au poftă de mîncare şi spor în muncă fizică şi intelectuală.   

Colaborarea constructiva familie-şcoala poate sa ajute copilul în încercarea lui de a-şi asigura 

succesul şcolar şi/sau să-l sprijine în momentul în care acesta are nevoie pentru a depaşi diferite 

obstacole care pot să apară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Necesitatea de a educa copilul, de a fi responsabil de sănătatea lui, de a-l învăţa să poată ieşi 

uşor din stresul cotidian este o necesitate a contemporanietăţii. 
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REUŞITA ŞCOLARĂ – REPERE CONCEPTUALE ŞI PRAXIOLOGICE 

 

                           Adriana Denisa MANEA,  

                                       Cristian Nicolae STAN,  

    Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România 

             

Datorită schimbărilor la nivel global care azi se succed  cu o rapiditate din ce în ce mai mare, 

şcoala este solicitată în a accepta provocările acestei lumi, şi mai mult decât atât, este responsabilă în a 

oferi răspunsuri pragmatice şi a  identifica soluţii valide. Plecând de la afirmaţia sugestivă şi  de mare 

actualitate potrivit căreia, analfabetul mileniului trei este [2]  reprezentat  nu de cel care nu ştie să 

citească, ci de cel care nu a învăţat cum să înveţe, conştientizăm rolul şcolii şi responsabilitatea 

derivată acesteia, în formarea educabililor.   

Principii şi orientări în reuşita şcolară 

Preocupările evidente ale oricărui sistem educaţional sunt acelea de a asigura reuşita şcolară, 

înregistrarea de performanţe profesionale şi sociale. Orientarea spre o educaţie de tip prospectiv 

reprezintă o posibilă cheie a reuşitei şcolare şi profesionale. Orice abordare teoretică a conceptului de 

reuşită şcolară trebuie, în mod necesar, să se întemeieze pe circumscrierea exactă şi precisă a acestui 

termen. Contrar ideii adesea încetăţenită în rândul cadrelor didactice, reuşita şcolară nu poate fi 

estimată/confirmată prin simpla raportare la notele obţinute de către cel care se educă. Altfel spus, este 

fundamental greşit să considerăm că între notă şi reuşita şcolară există un raport direct proporţional. 

Avem în vedere în acest context realitatea că reuşita şcolară exprimă concordanţa dintre performanţa 

şcolară şi capacităţile elevului. Astfel, pentru un elev cu un IQ (coeficient de inteligenţă) foarte ridicat 

o notă de nouă poate fi un semi-eşec, aşa după cum pentru un elev cu un IQ redus o notă de şapte 

reprezintă un succes. Mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere şi faptul că reuşita şcolară nu 

depinde doar de resursele cognitive ale individului ci şi de capacitatea contextuală de a şi le mobiliza 

în raport cu o anumită sarcină particulară. Asumarea reală şi efectivă a acestor perspective teoretice de 

către profesori constituie o condiţie sine qua non a eficienţei eforturilor de stimulare şi motivare a 

elevilor pentru activitatea de învăţare.  

Corelativ cu aspectele anterior menţionate, din perspectiva educaţiei prospective Gaston Berger 

a formulat principiile metodologice care stau la baza atingerii  obiectivelor  educaţionale, principii 

considerate a reprezenta esenţa unui sistem educaţional performant:  

  a privi departe - ceea ce reprezintă demersul conştient şi activ de   examinare atentă a  

alternativelor, opţiunilor, deciziilor, acţiunilor, demersurilor actuale şi viitoare din perspectiva 

implicaţiilor şi consecinţelor lor pe termen lung; 

 a privi cuprinzător - a analiza posibilele interacţiuni dintre fenomenele, procesele şi 

sistemele studiate cu alte fenomene, procese şi sisteme privite din  viziune sistemică; 

 a analiza în profunzime - presupune un process de  identificare a  tutuor factorilor ce 

influenţează sistemul studiat, pe termen lung; 

 a asuma riscuri - respectiv a nu se limita la explicarea viitorilor posibili şi realizabili, ci a 

se implica în realizarea acestora, a prelua anumite responsabilităţi umane, sociale, politice etc.; 

 a gândi la om - a avea tot timpul în vedere faptul că prospectiva educaţională trebuie să se 

realizeze într-o viziune umanistă [3].   

Principiile  didacticii moderne, menite să faciliteze dirijarea învăţării eficiente în diverse situaţii 

şcolare concrete, sunt subsumate celor mai importanţi factori ai reuşitei şcolare, decantaţi în cercetările 

contemporane. Astfel, putem vorbi de o distribuţia a principiilor didactice la nivelul fiecăruia dintre 

factori responsabili de reuşita şcolară, respectiv: factori de ordin cognitiv şi metacognitiv, factori 

emoţionali,  de natură  afectiv-motivaţională, factori ce ţin de  dezvoltarea personalităţii, factori 

personali şi sociali ce marchează şi diferenţele individuale. 

De reuşita şcolară este responsabil procesul de învăţare susţinut, în sensul atât de participare  

activă, voluntară, conştientă şi mijlocită social a fiecăruia dintre formabili, cât şi de elaborare a 
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structurilor integrate, reprezentărilor comune şi sensurilor condensate exprimate de către aceştia. 

Datorită diferenţelor individuale presupuse de capacităţile psiho-fizice şi experienţele personale 

asistăm la  o interpretare şi organizare a  informaţiei particularizată. Coroborat acest aspect cu 

obiectivele învăţământului de a crea la toţi elevii aceleaşi semnificaţii şi concepţii referitoare la o 

anume realitate, ca de exemplu, când se însuşeşte un concept nou, este important ca toţi elevii să reţină 

caracteristicile comune, care definesc conceptul, apare  nevoia de a conduce elevii la produse 

cognitive validate ştiinţific, de a le oferi diverşi organizatori cognitivi, care să sprijine şi să orienteze 

prelucrările mintale personale.  

În acelaşi timp, procesul de învăţare activ-participativ al actanţilor menit a asigura performanţa 

şcolară este pus sub semnul  autocontrolului şi autoreglării, tonusului crescut, angajării şi retenţiei în 

sarcină,  încrederii în sine, manifestate de fiecare dintre educabili. Cogniţiile şi emoţiile, curiozitatea, 

creativitatea, gândirea puternic structurată sunt stimulate numai în sarcini de învăţare accesibile, de 

dificultate optimă, cu elemente de noutate şi provocatoare, conform pedagogiei uceniciei cognitive [4].  

Deşi, din punct de vedere teoretic  principiile de baza ale învăţării, motivaţiei, evaluării ar trebui 

să fie aplicabile la toţi elevii, indiferent de etnie, limbaj, vârsta, abilităţi sau statut socio-economic 

practica infirmă acest lucru, datorită blocajelor, barierelor înregistrate în procesul de învăţare. De aici 

şi nevoia ca diferenţele individuale ce  reclamă  adaptări  curriculare să fie luate în considerare ca 

imperative ale reuşitei şcolare.                 

Expectanţele privind performanţa şcolară sunt validate de acele şcolile care stimulează 

interacţiunile sociale şi cultivă diversitatea, încurajează gândirea flexibilă, competenţa socială şi 

dezvoltarea morală. Calitatea relaţiilor interpersonale oferă indivizilor acces la evaluarea corectă a 

situaţiilor, la trăiri şi comportamente pozitive. 

Repere metodologice în asigurarea eficienţei actului de predare-învăţare – evaluare. 

Din gama diversă şi diversificată a strategiilor pedagogice surprindem câteva dintre reperele 

metodologice menite a asigura un grad crescut de eficienţă a actului didactic din perspectiva normelor 

şi atributelor educaţionale contemporane înregistrate la nivel european şi nu numai. 

Astfel, din perspectiva activităţilor de predare-învăţare, considerăm a fi eficientă determinarea 

unei  implicări active a elevilor, în ritm şi la nivele de dificultate accesibile, utilizând cu frecvenţă 

sporită interacţiunile în perechi şi grupuri mici, generând o atmosferă colaborativă, de sprijin, 

încredere şi ajutor reciproc. Procesul de asimilare  a noilor conţinuturi este dezirabil a fi susţinut prin 

diverse ancore, exerciţii şi construcţii ale unor structuri conceptuale şi operaţionale. Având în vedere 

importanţa feedback-ului constructiv şi informativ în legătură cu demersul şi achiziţiile învăţării 

subliniem necesitatea utilizării unor sarcini de lucru autentice, cu relevanţă sporită  în viaţa reală 

pentru fiecare dintre educabili. Valorificarea potenţialului individual, aptitudinal şi vocaţional al 

fiecărui elev este nu doar o cerinţă expresă a educaţiei contemporane ci şi un indicator al 

profesionalismului didacticianului formator. 

Procesul de evaluare menit a asigura performanţa şcolară  este unul ce subliniază caracterul 

integrator, sistematizat şi continuu al evaluării. De apreciat valoarea reprezentată de evaluarea de 

progres (achiziţiile individuale) în detrimentul evaluării normative, unde progresia învăţării ne 

aşteptăm a fi  tradusă în standarde şi descriptori de performanţă astfel formulaţi încât să permită 

fiecărui elev posibilitatea înregistrării performanţei şcolare. Autoevaluarea se susţine prin  angajarea 

elevilor în aprecierea prestaţiilor proprii ce urmează  unui design al predării ce asigură timp şi spaţiu 

pentru activităţi de învăţare individuală.  

Concluzii 

Schimbările paradigmatice produse la nivelul societăţilor, provocările şi imperativele lumii 

contemporane - de natură politică, economică, ecologică, demografică, sanitară etc., precum şi nevoile 

de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate, solicită din partea sistemelor educaţionale 

proiectarea, articularea şi implementarea unor noi  tipuri de conţinuturi, strategii didactice precum şi 

atitudini psihopedagogice flexibile, creatoare şi inovatoare. 
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PROGRME PHARE DE FORMRE A PROFESORILOR PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ 
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Abstract: Given the highly topical issue of successful integration and inclusion of Rroma in 

society Phare program were genuine opportunities for qualified Rroma teachers. The material, part of 

testimony and reflection elements, share our experience, the Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, concerning Phare program on the qualification of 

Rroma teachers. Two programs were organized: one in Cluj and one was in Bucharest. University of 

Iasi did not want to take part in this program. University of Cluj fully committed and engaged with the 

whole team's achievement, which is why we believe we are entitled to disseminate the good practices 

undertaken. 

 

Considerată esenţa unui sistem educaţional comprehensiv, specific unei societăţi care are ca 

obiective valorizarea şi promovarea diversităţii, a egalităţii în drepturi, incluziunea în educaţie implică: 

 valorizarea egală a tuturor elevilor şi a întregului personal didactic; 

 creşterea gradului de participare a elevilor la activităţile şcolare, culturale şi comunitare; 

 restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor din şcoli, astfel încât să răspundă diversităţii 

elevilor din comunitatea respectivă; 

 reducerea barierelor din calea învăţării şi participării tuturor elevilor, nu doar a celor cu 

dizabilităţi; 

 perceperea diferenţelor dintre elevi mai degrabă ca o resursă de sprijin a învăţării decât ca o 

problemă ce trebuie depăşită; 

 întărirea rolului pe care îl are şcoala atât în dezvoltarea comunităţii şi a valorilor, cât şi în 

creşterea performanţelor şcolare; 

 promovarea unor relaţii de ajutor mutual între şcoli şi comunităţi; 

 recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este doar un aspect al incluziunii în societate 

[1]. 

”Scopul educaţiei incluzive este nu numai de a educa pe toţi cei care învaţă în şcoli obişnuite, ci 

şi menţinerea acestora în familie şi comunitate. Mai mult, prin viziunea şi mai largă a Educaţiei pentru 

toţi, învăţarea este văzută ca un concept holistic-acel ceva care are loc în familie şi comunitate, dar şi în 

şcoli şi alte centre de educaţie” [2]. 

Expunem în cele ce urmează din mărturiile prof. univ. dr. V. Chiş pe marginea experienţelor 

proprii în cadrul Proiectelor de formare a profesorilor pentru educaţie incluzivă: 

„Mărturisesc că am învăţat foarte multe din parcurgerea acestor programe, poate că mai mult am 

învăţat noi decât studenţii rromi pe parcursul acelor două programe. Eu caut soluţii la continuarea lor, 

în maniera în care ele au fost concepute şi s-au derulat la nivelul a 58 de studenţi şi studente. De 

asemenea noi, deşi nu am putut să parcurgem programele aşa cum au fost ele iniţial proiectate, 

respectiv studenţii să participe la activităţi la Universitatea din Bucureşti şi la Universitatea din Iaşi în 

funcţie de zona lor de rezidenţă, nerealizându-se acest parteneriat din motive independente de voinţa 

Universităţii Clujene, am adus studenţii la Cluj,  ceea ce până la urmă s-a dovedit că a fost mai bine. 

Căutăm deci resurse să continuăm în această manieră la formă de frecvenţă redusă sau  învăţământ la 

distanţă (ID), problema principală o constituie însă  resursele financiare. Dacă am găsi nişte zone de 

bursificare, nişte instituţii şi persoane care ar putea să bursifice aceşti studenţi, pentru participarea la 

cursuri ar fi  extraordinar!  

Cum am procedat? A fost un dosar foarte voluminos numit „Technical Offer” privind 

construcţia aplicaţiei. Foarte voluminos, cu foarte multe constrângeri. Nu erau constrângeri de 

 focalizare pe clasă 

 examinare – factorii 

implicaţi în desfăşurarea 

procesului didactic 

 strategii pentru profesori 

 crearea unui mediu 

adaptativ şi condiţii de 

sprijinire 
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curriculum. Aicea la curriculum a fost destul de relaxant. Au fost constrângeri de tot felul de 

mărunţişuri privind: selecţia candidaţilor, cum să-i aduci la cursuri, cum să-i plăteşti, ce să le plăteşti şi 

aşa mai departe. Am realizat o aplicaţie pentru 30 de studenţi, atâta era iniţial numărul limită, de 30 de 

studenţi, şi am parcurs paşi prevăzuţi de aceasta. Şi după ce am analizat bugetul la serviciul financiar 

din Cluj, am constat că putem să mai admitem încă 8 pe baza bugetului acordat , aşa că  am propus 

ofertantului, respectiv Ministerului de resort, să suplimenteze numărul iar rezultatul a fost unul 

favorabil. Procesul de admitere a fost destul de complicat. Noi ne-am deplasat la Inspectoratele 

Şcolare Judeţene unde procesul de admitere a fost destul de complicat. Am format  echipe de lucru, 

ne-am deplasat pentru primul program în toate cele 10 judeţe care au furnizat studenţii din teritoriu, le-

am verificat dosarele, am revenit la sediul Facultăţii din Cluj unde am elaborat o listă de criterii (între 

criterii era şi acesta să fie de etnie rromă), am stabilit o  medie aşa încât fiecare  judeţ să fie reprezentat 

echitabil. În final, am stabilit lista cu cei 38 de cursanţi  în ordinea mediilor (din nefericire s-au 

înregistrat  respingeri datorită competiţiei reale generate). Programul s-a derulat de maniera 

învăţământului la distanţă, susţinut în locaţia sediului facultăţii din  Cluj-Napoca, pe sesiuni. Am avut 

pentru fiecare semestru două sesiuni de pregătire, de regulă de vinerea de la prânz şi până duminică 

după-masa sau duminică seara.  Deci pe semestru: două  sesiuni de pregătire, două sesiuni normale de 

examen şi o sesiune de restanţe. Toate cheltuielile au fost suportate de la buget şi mai mult, s-a reuşit 

treptat - treptat prin jocul economiilor, al absenţelor, un mare succes, în sensul că  au absentat unii mai 

des, alţii mai puţin des, dar acele economii le-am redistribuit sub formă de resurse, am deschis o 

coloană de plată la resurse, resurse însemnând rechizite, cărţi, etc. Deci totul absolut a fost finanţat de 

la buget transportul, cazarea, masa, resursele. Ultimul an, a fost un an special, au fost organizate mai 

multe sesiuni de restanţe pentru că în sistemul creditelor transferabile se permite studentului să treacă 

în anul următor chiar dacă este restant la anumite discipline. Condiţia era să satisfacă 30 de credite pe 

an, şi atunci trecea mai departe chiar dacă îi lipsesc alte 30 de credite, le poate recupera pe parcurs. 

Aşa că în anul III am avut mai multe sesiuni de restanţe, de asemenea şi ele finanţate de la buget, deşi 

iniţial în contract noi trecusem că-şi plătesc taxele pentru examenele restante, dar având bani au fost 

finanţate de la buget, aşa încât în primul an de proiect, o singură studentă n-a intrat în Licenţă, nu că n-

ar fi putut, ar fi putut foarte bine, dar a plecat în Anglia, s-a  orientat spre alte priorităţi  şi nu s-a 

prezentat, în seria a II-a de asemenea un singur student nu a venit la Licenţă, nu că n-ar fi putut, dar şi 

dânsul a fost implicat în prea multe activităţi pe care nu le-a putut gestiona suficient de bine. Pe 

parcursul studiilor, noi am lucrat efectiv să restructurăm curricula pentru specializarea noastră 

obişnuită.  Apreciem că programul acesta a condus la o îmbunătăţire substanţială a  curriculumului 

oferit de Departamentul nostru, pentru că în acest program a trebuit să introducem câteva teme foarte 

utile pentru profesorii din învăţământul primar şi preşcolar dar şi pentru ceilalţi profesori. Au fost 

realizate şi module speciale pentru profesorii din învăţământul primar şi preşcolar. Ceea ce s-a dovedit 

a fi foarte necesare şi a trebuit să introducem au fost elemente de protecţia copilului şi elemente de 

educaţie incluzivă. Iniţial programul prevedea doar elemente de  pedagogie specială. Un alt aspect 

deosebit de important l-au constituit elemente de proiectare secondate de  elementele de informatică, 

foarte utile în dublu sens: şi pentru elaborarea de material didactic, pentru resurse didactice, dar şi 

pentru utilizarea efectivă la clasă. Partea de pregătire specifică pentru profesorii rromi a constat în 

module, 4 module articulate, specifice rromilor şi anume: limba rromani, cultura şi tradiţiile rromilor, 

metodica predării limbii rromani şi practica pedagogică la clase cu copii rromi. Se cuvine a menţiona 

şi aprecia faptul că modulele teoretice şi aplicative (primele trei module enumerate) au fost realizate cu 

sprijinul colegilor de la Bucureşti, iar practica pedagogică s-a realizat  la şcoli, fapt certificat prin  

atestatul eliberat  din partea şcolii partenere. De asemenea studenţii au trebuit să-şi construiască un 

portofoliu şi acel portofoliu să fie evaluat la Cluj. Sunt câteva elemente care merită reţinute şi 

împărtăşite, spuse: Ce am constatat: dincolo de calitatea de student, sigur, obişnuit, student model, şi 

colegii rromi au intrat în rolul de student foarte bine şi cu dificultăţi. Vă relatez un caz care sigur, eu l-

am înţeles având o experienţă anterioară cu mediatorii şcolari unde am fost lector la două programe 

importante de mediatori şcolar. Într-o dimineaţă, apăruseră studenţii roată pe lângă masă, unde aveam 
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cursuri, sunt nişte mese acolo, (pe Sindicatelor 7) văd o femeie în vârstă foarte îngrijorată. „- Ce faceţi 

aicea? Cu cine sunteţi?  - Păi am adus-o pe noră-mea, am adus-o la şcoală pe noră-mea.   - Dar de ce? 

Ea nu ştia să vină?   

- Păi cum să vină singură într-un oraş aşa de mare? Şi ştim noi ce face ea aici? - Vine la şcoală, 

vine la şcoală; - Păi nu: mi-o zis bărbatu-so să am grijă de ea.”  

În fine, i-am spus că aicea oamenii  învaţă, iar noi nu facem nimic decât o învăţăm, o şcolim, are 

loc unde să doarmă, are loc unde să mănânce, merge seara la cămin (de fiecare dată luam legătura cu 

un cămin şi îi cazăm), şi-a înţeles şi n-a mai venit. Şi doamna şi-a continuat studiile şi este foarte bine, 

a avut rezultate foarte bune. 

De asemenea am constatat că, în comparaţie cu studenţii noştri obişnuiţi, cu care lucrăm în mod 

curent, există un indice mai ridicat al ratei de învăţare, a progresiei învăţării. Au venit foarte pregătiţi, 

cu elemente de curiozitate şi cu ambiţie şi, extraordinar ce repede s-au înscris în program, şi ce repede 

au acumulat, cunoştinţele, noţiunile şi aplicaţiile pe care noi le-am oferit. Deci, indubitabil, un indice 

de învăţare foarte ridicat. Problemele care au existat se datorau, în opinia mea, unor dificultăţi sociale, 

de relaţionare şi dificultăţi emoţionale, datorită unor neregularităţi în ceea ce priveşte mecanismele de 

autoreglare şi control. Fireşte că acestea pot să se instaleze din copilărie şi sigur că dacă acasă nu ai un 

mediu suficient de stabil, pot să se accentueze. De exemplu: reuşisem iniţial să obţinem  aprobarea din 

partea Liceului Economic pentru asigurarea cazării studenţilor rromi. Clădirea respectivă funcţiona şi 

ca regim de pensiune. Întâmplarea a făcut ca doi dintre studenţi, în ciuda faptului că convenisem să 

practice un comportament dezirabil au consumat alcool peste cota admisă  ceea ce a condus la 

rezultatul inevitabil de a fi daţi afară pur şi simplu, dar în mod elegant, nu s-a făcut gălăgie, dar  li s-a 

argumentat  că fetele care  rămâneau în week-end  în cămin trebuie ferite de orice incident neplăcut. 

Precizăm faptul că nu a fost vorba de nici un fel de discriminare.  Nu s-a operat cu genul de cogniţii: 

„S-a exagerat pentru că sunt rromi!”  Drept concluzie a prezentului material o să încheiem prin 

relatarea reflecţiilor personale:  „Revin şi afirm că a fost o experienţă deosebită, şi mă simt împlinit că 

am avut această oportunitate să lucrez în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi cu studenţi 

romi, şi totodată sunt fericit că am avut o echipă foarte bună din staff-ul de conducere a proiectului.” 
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CREAŢIILE LITERARE ROMÂNEŞTI ÎN CONTEXTUL NOILOR VALORIFICĂRI 
 

Ludmila BALŢATU,  

Catedra de filologie română 
 

The globalization has made the contemporary world to undergo some rapid changes, and the 

contact with other cultures to become the dominant features of the modern life. Namely due to the 

study of the artistic phenomenon in the national and the world aspects the strongest bridges among 

nations can be created. 

 

Dat fiind faptul că fenomenul globalizării capătă proporţii tot mai mari, radicale schimbări se 

produc, în ultima vreme, şi în sistemul de învăţământ care tinde să capete dimensiune internaţională. 

Or, e indiscutabil faptul că, la etapa actuală, între instituţiile de învăţământ superior apare o 

concurenţă pentru obţinerea acreditărilor şi recunoaşterea diplomelor, pentru obţinerea reputaţiei 

naţionale şi internaţionale, pentru atragerea profesorilor şi cercetătorilor buni, pentru atragerea 

studenţilor etc.  

Se cere, în acest context, de a atrage atenţia şi la următoarele: anume învăţământului superior îi 

revine o enormă şi responsabilă misiune – de a educa, a pregăti şi a cerceta.  

Vom mai adăuga că globalizarea a dus cu sine schimbări radicale în procesul de studii. O 

caracteristică dominantă a zilei de azi a devenit contactul nemijlocit cu alte culturi.  

Bazându-ne pe cele expuse mai sus, în rândurile ce urmează ne vom concentra îndeosebi atenţia 

la cerinţele, ce-s dictate de timp profesorilor de limbă şi literatură, la specificul acestei discipline. 

Aşadar, ,,…specificul disciplinei Limba şi literatura română impune, în primul rând, formarea 

competenţei de comunicare în limba de instruire – competenţă care trebuie să devină una 

fundamentală pentru studierea tuturor celorlalte materii. Şi competenţa lectorală, pe care o formează şi 

o dezvoltă disciplina, este vital necesară…’’[1].  

Conştientizând pe deplin faptul că globalizarea a adus cu sine schimbări radicale şi în sistemul 

educaţional, ajungem la următoarea concluzie: la etapa actuală, contactul cu alte culturi a devenit  o 

necesitate a vremii.   

În rândurile ce urmează ne vom strădui să elucidăm contactul literaturii române cu alte literaturi 

ale lumii şi, drept urmare, predarea literaturi române în plan comparativ cu alte literaturi. 

Vom începe de la aprecierile, date literaturii comparate de către  vestitul savant Adrian Marino 

care, în prealabil, remarcă că definiţiile date literaturii sunt interpretabile, multiple şi deci 

aproximative, mai mult sau mai puţin vagi.  

Aşadar, ne concentrăm atenţia  la una dintre definiţii: ,, Obiectul literaturii comparate este 

esenţialmente de a studia operele în raporturile lor unele cu altele. Este vorba de relaţii de contact, de 

interfenţe, de circulaţie…’’[2].   

La aceste constatări vom adăuga că literatura comparată, în timpul de faţă, a devenit o disciplină 

de studiu bine diferenţiată, cu metode şi instrumente de lucru proprii. Binevenite în acest context sunt 

opiniile comparatistului Sanda Radian: ,,Literatura comparată pune cu acuitate problema relaţiilor 

dintre general şi particular în literatură, dintre universal şi specific naţional. Această corelaţie 

fundamentală a comparativismului poate fi cercetată sub diverse aspecte, cum sunt: contactele înte ţări 

şi culturi reflectate în artă, circulaţia de motive, legende şi mituri, formele şi categoriile literare 

comune, concordanţele, difuziunea etc… Scopul ultim al unei cercetări comparatiste este de natura 

unei sinteze’’[3].  

Analizând scrierile literare româneşti în contextul noilor valorificări vom începe de la 

constatarea că şi literatura noastră, ca orice altă literatură a lumii, n-a fost un fenomen izolat, ci s-a 

aflat permanent în conexiune cu culturile altor popoare încă din cele mai vechi timpuri. Fapt pe deplin 

explicabil. Doar opera, ca să fie mare, să fie o oglindă a vieţii poporului, a umanităţii şi a omului cu 

neliniştile sau idealurile lui, e nevoie să cuprindă în focarul său atât viaţa socială, cât şi aspectele ei 

psihologice, atât societatea, cât şi omul, atât prezentul, cât şi trecutul, ambele cu proiecţii în viitor. 
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Există un lucru comun pentru multe generaţii şi chiar formaţii sociale. Şi anume: omul are 

responsabilitatea morală în faţa societăţii, în faţa propriului destin. În consecinţă, la mari distanţe de 

timp, operele scriitorilor geniali  abordează şi rezolvă probleme aproape similare. Spre exemplu, 

bucuria de a fi stăpân pe propriul destin o depistăm la scriitorii din diferite epoci, deoarece ea este o 

trăsătură general umană. Această bucurie constituie farmecul prozei lui Ion Creangă, Mihail 

Sadoveanu, Liviu Rebreanu, a poeziei lui Goethe, Byron, Puşkin. Trăsătura  aceasta face  populară 

proza lui Ion Druţă sau poezia lui Grigore Vieru. 

Dacă  e să începem de la rădăcini, vom constata că înseşi perlele noastre folclorice ne pot oferi 

unele surprize, prin analogii  şi situaţii asemănătoare, încă puţin cercetate. O statistică arată că din 270 

de subiecte – tip de poveşti fantastice, 14 tipuri sunt comune pentru mai multe popoare. Fenomenul se 

explică prin contaminarea de motive şi prin faptul că naratorii populari au adaptat basmul la realităţile 

vieţii proprii.   

Ilustrativă în acest context este balada ,, Mănăstirea Argeşului’’, care prezintă o temă de largă 

circulaţie în spaţiul balcanic – tema jertfei pentru zidire – căreia îi dă însă o definitorie conotaţie 

estetică prin asocierea ei de un remarcabil monument arhitectonic  concret şi prin transformarea 

eroului dint-un personaj negativ, care jertfeşte fără nici un scrupul o fiinţă omenească (aşa cum apare 

în folclorul altor popoare) în creatorul care trăieşte drama opţiunii, sfâşiindu-se sufleteşte şi 

epuizându-şi existenţa între dragostea pământească şi sfânta menire de a crea.   

Or, saltul în universalitate la noi e marcat de opera lui D. Cantemir ,, Divanul sau Gâlceava 

înţeleptului cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul’’. Această scriere este bine condusă literar 

datorită lecturilor din Biblie şi din Coran, din toţi marii gânditori antici: Cicero, Horaţiu, Ovidiu, 

Hesiod, Plutarh, Socrate, Aristotel, Platon. Dar marele nostru cărturar, inspirându-se de la personalităţi 

marcante ale antichităţii greco-romane, a reuşit totuşi să menţină în operă spiritul poporului său din 

epoca în care a trăit. 

Tratând operele literare româneşti în plan comparativ, e necesar să atragem îndeosebi atenţia că, 

în linii mari, problema stabilirii corelaţiilor dintre literaturi e destul de complicată. Ea poate fi 

cercetată sub diferite aspecte. De altfel, unul dintre ele, poate cel mai elementar, constă în studierea 

directă a ecourilor pe care le-au avut anumite opinii şi scrieri ale unor scriitori asupra altora. Temele ,, 

Donici şi Krâlov’’, ,,Kogălniceanu şi Balzac’’, ,,Gheorghe Asachi şi Adam Mickiewicz’’, ,,Vasile 

Alecsandri şi Prosper Mérimée’’, ,, B.P.Hasdeu şi Victor Hugo’’ etc. au fost şi rămân în centrul 

atenţiei istoricilor literari, stimulând procesul de cercetare şi îmbogăţind mereu istoria culturii noastre 

cu fapte şi idei noi. 

Un alt aspect, în procesul predării literaturii române în plan comparativ cu capodoperele literare 

de pe întreg glob pământesc, ar fi de a urmări, în lumina evoluţiei traducerilor, afirmarea diferitelor 

genuri şi specii în literatura originară. Să zicem, drama romantică sub influenţa lui Victor Hugo, schiţa 

fiziologică sub influenţa lui Balzac ş.a.m.d. Asemenea tendinţă în studiile comparatiste e pe deplin 

justificată, dacă vom ţine cont că literatura română dobândeşte dimensiuni şi relief nou tocmai atunci 

când este privită în corelaţie cu literatura universală, cu momentele esenţiale, cruciale ale evoluţiei 

sale. 

Pentru a releva corelaţiile dintre literatura naţională şi literatura universală este necesar să reţinem 

atenţia şi asupra faptului că literatura naţională poate fi percepută ca o entitate prin anumite particularităţi 

pe care le conferă limba, mediul geografic, tradiţia culturală, fondul unitar al folclorului etc. Conştiinţa 

naţională a creatorului nu derivă numai din sentimentul înnăscut de dragoste făţă de ţară, ci şi din 

preluarea, continuarea şi cultivarea tradiţiilor naţionale. Dar,  în ceea ce este propriu unui popor, în 

specificul lui, exprimat artistic în opera literară, trebuie să găsim inclus şi generalul. De exemplu, 

,,Amintiri din copilărie’’ de Ion Creangă dincolo de dimensiunea spiritual-artistică a satului răzăşesc, din 

preajma  Unirii Principatelor române, este şi un roman al copilăriei universale, general-umane. Marele 

nostrum scriitor, ridicat din popor, pătrunde astfel în universalitate, la nivelul marei arte.  

,,Ca şi Cervantes, Rabelais, Perrault, Creangă este un poet desăvârşit al copilăriei, al 

dimensiunilor ei sufleteşti, - conchide criticul literar I.Ciocanu – Marele nostru prozator e un antic 
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întârziat, ,, Homer al zilelor noastre’’, care, desigur, nu scrie pentru ,,boierii’’ de la  ,,Junimea’’, ci 

pentru că îşi redescoperă în scris felul său de a fi. Stăpânit în toate (şi în scris desigur) de fire, Creangă 

îşi trădează astfel, la o altă scară, fireşte, o afinitatea cu Dostoevski, eroii căruia sunt purtătorii 

dezinteresaţi ai ideii. Ca şi marele scriitor rus, prozatorul nostru  ,,caută omul în om’’, dar merge direct 

spre el, având soluţia gata, ca şi anticii, punând totul pe seama firii’’[4].  

Prin aceste confesiuni, ce ţin de specificul creaţiei marelui povestitor din Humuleşti, criticul  

literar Ion Ciocanu subliniază îndeosebi valoarea stilistică a corelaţiei între opera lui cu capodoperele 

literaturii universale.   

Comparatistul A. Marino, la personalitatea căruia am apelat şi ceva mai înainte, ţine să 

sublinieze că o operă literară sau un anumit grup de opere literare pot să influenţeze crearea altor opera 

literare în interiorul aceleiaşi literaturi sau în altă literatură, fie prin preluarea conştientă, declarată, fie 

prin cea involuntară, a textului original. Anume aceste aspecte ale problemei abordate de A. Marino 

vom încerca să le elucidăm în baza stabilirii corelaţiilor între creaţia scriitorului  francez  Antoine de 

Saint-Exupéry şi a scriitorului nostru Spiridon Vangheli.   

Aşadar, prozatorul francez Antoine de Saint-Exupéry îi îndeamnă pe scriitori să păstreze în ei 

copilul. Fiindcă ochiul adânc văzător al scriitorului descoperă copilul din sine şi din noi, ceea ce 

înseamnă că se aproprie de lume cu o curiozitate nesăţioasă şi curată, cu o sensibilitate specifică. 

Confirmare sunt şi opiniile francezului M. Mijeau în această privinţă: ,, Scriitorul  gândeşte lumea din 

perspectiva copilului, privind-o cu ochii avizi de mirare ai acestuia, mirându-se şi descoperind-o ’’[5]. 

Şi scriitorul nostru Spiridon Vangheli stă sub semnul nostalgiei crengiene după copilărie, după o 

ţară a poveştii, unde miracolul este posibil. Micul erou la el, mereu cu întrebări pe buze, caută să 

descopere lumea prin fel de fel de interpretări infantile ale lucrurilor – uneori de-a dreptul năstruşnice, 

alteori -  cu adevărat patetice.   

Deci, plasând alături numele scriitorului francez Antoine de Saint-Exupéry şi numele 

scriitorului moldovean Spiridon Vangheli, suntem în drept de a afirma că există o strânsă corelaţie  

între scrierile lor, deoarece, în primul rând, în sufletul ambilor, în procesul creaţiei, trăieşte copilul, iar 

în al doilea rând, ambii au zămislit, cu ochi de copil, o galerie de chipuri impresionante.  

Aici e cazul să atragem atenţia că, în procesul selectării materialului referitor la corelaţia între 

literatura naţională şi literatura universală, cadrul didactic trebuie să ia în calcul datele din istoria 

literaturii noastre, aprecierile criticilor literari, ultimele surse de teorie literară.  

Adunând  aceste date, se va ajunge la următoarea concluzie: dacă în trecut scriitorii noştri erau 

prezentaţi într-un mod oarecare izolat de literaturile lumii, în timpul de faţă starea de lucruri e 

diametral opusă – creaţia oricărui scriitor din Republica Moldova e privită prin prisma legăturii 

reciproce cu creaţiile unor scriitori reprezentativi  de pe diferite meridiane ale lumii.  

În atare mod, e limpede că în vremea noastră -  a acţiunilor deliberate de cunoaştere reciprocă, a 

comunicării între popoare - se face în chip firesc resimţită necesitatea stabilirii corelaţiilor între 

literaturi. Familiarizându-se cu cele mai valoroase opere de pe întreg glob pământesc, generaţia în 

creştere va găsi în ele un nesecat izvor de inspiraţie.  

Globalizarea a făcut ca lumea contemporană să fie supusă unor schimbări rapide, iar contactul 

cu alte culturi să devină o caracteristică dominantă a vieţii moderne. Anume, prin studiul fenomenului 

artistic sub aspect naţional şi universal, se formează cele mai trainice punţi între popoare.  

Tendinţa actuală în studiile comparatiste e pe deplin justificată, dacă vom ţine cont că literatura 

română dobândeşte dimensiuni şi relief nou tocmai atunci când este privită în corelaţie cu literatura 

universală, cu momentele esenţiale, cruciale ale evoluţiei sale. 

Vom întregi şi vom confirma cele spuse de noi apelând la opiniile lui Al. Duţu: ,,Apropierea, 

interacţiunea şi îmbogăţirea reciprocă a literaturilor e o caracteristică a timpurilor noastre şi, cine ţine 

cont de acest proces, acela e sortit să străbată doar o mică distanţă din dimensiunea operei pe care o 

analizează. Cum o operă aparte se vrea analizată în contextul întregii creaţii a scriitorului, tot aşa 

fiecare literatură naţională se vrea analizată în contextul literaturii universale’’[6].  
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Sunt adevăruri incontestabile, care trebuie să se afle în vizorul celora ce educă generaţia în 

creştere conform cerinţelor timpului. Una dintre aceste cerinţe se rezumă la următoarele: oferirea 

discipolilor unui suport de interpretare, promovare a culturii naţionale şi regionale, internaţionale şi 

istorice, în contextul pluralismului şi diversităţii culturale.  

Dacă e să raportăm aceste adevăruri nemijlocit la predarea disciplinei Literatura română, 

accentul va fi trebuit pus în primul rând la cunoaşterea manifestărilor procesului literar românesc în 

contextul universal, aplicând eficient strategiile de abordare a textului literar, în funcţie de gen şi 

specie. 
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COMUNICAREA – ARTA SUPRAVIEŢUIRII ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 

 

Natalia LUCHIANCIUC, 

 Catedra de filologie română 

 

 L’individu commence a connaître le monde – parlant, donc communiquant. Ainsi, indifférent 

du context spatial ou temporel dans lequel nous plaҫons l’homme comme un ȇtre social ou comme une 

personnalité individuelle, aucun processus de l’intéraction, ne peut pas avoir lieu en dehors de la 

communication. 

Malheureusement, très moins personnes réalisent que l’art de la communication est difficile a 

la maîtriser. L’ habileté de communiquer est particulièrement importante et elle est l’une des plus 

précieuse habileté que l’homme peut la obtenir dans la vie. La communication n’est pas seulement un 

luxe qui embellit la vie, elle est la force capable de développer la personnalité humaine.  

Dans nos jours, dans l’ère informationnelle dans laquelle nous efféctuons divers activités, les 

habiletés de communication signifient  – puissance. Le niveau de la maestria dans la communication 

détermine le niveau du notre succés dans divers perspéctives: tant le plan personnel, que le plan 

social. Donc, la communication est essentielle dans une société, parce que nous sommes dépendants 

de la société et de la communauté dans laquelle nous croissons et nous nous développons, elle est un 

mode d’existence de la communauté. 

 

“Măsurariul civilizaţiei unui popor astăzi este o limbă sonoră şi aptă a exprima prin sunete 

noţiuni, prin sir şi accent logic cugete, prin accent etic sentimente”, menţiona marele poet român  

Mihai Eminescu. 

Aşadar, limba, este principalul mijloc de comunicare, care reflectă nivelul de dezvoltare a unei 

societăţi, ea este condiţia existenţei omului ca fiinţă raţională, pentru că prin ea omul judecă, prin ea 

comunică şi prin ea îşi păstrează comoara spirituală pe care a acumulat-o din cele mai vechi timpuri 

[1, p.5] 

Privit din perspectivă etimologică, cuvântul comunicare  este legat de noţiunile de “comunitate” 

şi “obligaţie”, comunicarea înseamnă  a împărţi, a împărtăşi un lucru, un eveniment, o idee. 

 Individul uman începe a cunoaşte lumea vorbind, deci comunicând. Prin comunicare apare clar 

o gândire ce ia forma unei cugetări vii într-o limbă vie. Astfel, indiferent de contextul spaţial sau 

temporal în care plasăm omul ca fiinţă socială sau ca personalitate individuală, “nici un fel de proces 

de interacţiune  nu poate avea loc în afara comunicării” [2, p. 11].  

Aşadar, omul utilizează cuvintele pentru a-şi exprima  necesităţile, solicitările, experienţele şi 

pentru a se comunica prin ele pe sine însuşi. Tot ceea ce îl înconjoară pe om este materializat prin 

cuvântul rostit, care  “vindecă, vitaminizează ori distruge, nimiceşte … viaţa omului” [3, p.5]. 

Comunicarea dă comportamentului uman o semnificaţie etică şi estetică. 

Comunicarea este o artă. Spunem artă,  pentru că ne este uneori atât de greu să vorbim deschis 

despre ceea ce ne frământă şi nemulţumeşte, iar când o facem este atât de ineficientă, încât ni se pare 

că cel ce comunică corect şi îşi rezolvă probleme eficient este capabil şi suspectabil de a fi numit 

artist în comunicare, pentru că a reuşit să înţeleagă arta comunicării mai bine decât oricare alta.   

Arta comunicării poate fi comparată cu cea culinară. A comunica este ca şi când am intenţiona 

să gătim ceva, nu ştiu ce, avem numeroase ingrediente, pe care trebuie să le îmbinăm perfect, încât să 

ne hrănim pe noi înşine, dar şi pe ceilalalţi. 

Procesul de comunicare este asemănător celui de a picta. Comunicând e ca şi cum am picta 

ceva, având la dispoziţie doar numeroase culori, pe care trebuie să le îmbinăm armonios pentru a crea 

un tablou plăcut nouă şi celorlalţi. Aşadar, comunicarea ne face artişti. 

Din păcate, însă,  foarte puţini realizează cît de dificil este să stăpîneşti arta comunicării. 

Priceperea de a comunica este deosebit de importantă şi este una din cele mai preţioase deprinderi pe 
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care omul le obţine în viaţă. Comunicarea nu este numai un lux care înfrumuseţează viaţa, ea e forţa 

motrice principală a dezvoltării personalităţii umane. 

La prima vedere s-ar părea că e ceva simplu: suntem comunicativi şi deschişi, pronunţăm corect 

cuvintele, înşirăm aceste cuvinte în propoziţii, formulăm idei şi opinii, dar aceasta nu înseamnă că noi 

comunicăm eficient. Comunicarea se confundă adesea cu schimbul de cuvinte, iar importanţa ei  se 

reduce deseori la informaţia care poate fi obţinută discutând cu cineva [4, p. 5]. Ţinem să evidenţiem 

aici - capacitatea de comunicare este o zonă care necesită mai multe îmbunătăţiri decât ne-am putea 

imagina. Cei mai mulţi dintre noi credem că ne pricepem, dar rareori cineva recunoaste deschis că nu 

ştie să comunice.  

În fiecare zi vedem în jurul nostru oameni interactionând şi pornim de la premisa că procesul 

comunicării se întâmplă de la sine. Trist, dar avem tendinţa de a pune semnul de egalitate între 

cantitate şi calitate când vine vorba de felul în care comunicăm.  "Multă vorbă nu înseamnă neaparat 

multă comunicare" sau cum afirma unul dintre marii retori ai civilizaţiei antice - Seneca “Cei care 

vorbesc mult nu spun niciodată nimic. Cu cât gândim mai puţin, cu atât vorbim mai mult. Deci, să 

gândim ce spunem şi să spunem ce gândim – Quod sentimus loquamur, quod loquimur, sentiamus”. 

Prin urmare, una dintre dificultăţile care apar în legatură cu modul în care comunicăm este 

faptul că se percepe ca fiind o activitate firească, una pe care o facem sub o formă sau alta de când ne-

am născut. Nu ne trezim în fiecare dimineaţă gândindu-ne: OK, acum cobor ca să interacţionez cu 

familia mea la micul dejun! O facem pur şi simplu, iar acest lucru necesită gândire. Convingerea că a 

comunica este un proces firesc reprezintă, de fapt, una din cauzele fundamentale pentru deficienţele 

noastre colective în această zonă.   

Într-un anumit sens, abordarea modului în care comunicăm este similară modului in care am 

învăţat să mergem pe bicicletă: la început a părut dificil şi a fost nevoie de concentraţie maximă şi să 

gândim mult la acest lucru. Dar odată ce s-a „prins smecheria“, sari pe bicicletă şi pe-aici ţi-e drumul. 

Acelaşi lucru este valabil şi în ceea ce facem legat de comunicare. Fiind copii, petreceam mult 

timp învăţând cuvintele care ne ajutau să ne exprimăm, apoi, într-un anumit moment, acesta a devenit 

un lucru firesc şi încetăm să ne mai gândim la el, o facem doar arareori şi numai atunci când ceva 

merge prost, dar, de regulă, pentru a învinui cealaltă parte de eşec.  

În zilele noastre, în era informaţională în care ne desfăşurăm activitatea, abilităţile de comunicare 

înseamnă putere.  Nivelul măiestriei în comunicare determină nivelul succesului nostru din diverse 

perspective: atât în plan personal, afectiv, social, cât şi în plan financiar.  Trăim printre oameni, avem 

nevoie de ei pentru a ne atinge obiectivele, la fel cum şi ei au nevoie de noi. Comunicarea este esenţială 

într-o societate, deoarece depindem de societate şi comunitatea în care creştem şi ne dezvoltăm, ea este  

un mod de a exista al comunităţii. Astfel întemeietorul Şcolii de la Chicago, pragmatistul John Dewey, 

plasând comunicarea în spaţiul de interferenţă dintre societate şi comunitate, menţiona: “Nu numai că 

societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare, dar este corect să spunem că ea există în 

transmitere şi în comunicare. Este mai mult decât o legătură verbală între cuvinte precum:  comun, 

comunitate, comunicare. Oamenii trăiesc în comunitate în virtutea lucrurilor pe care le au în comun; iar 

comunicarea este modalitatea prin care ei ajung să deţină în comun aceste lucruri. Pentru a forma o 

comunitate sau o societate, ei trebuie să aibă în comun scopuri, convingeri, aspiraţii, cunoştinţe - o 

înţelegere comună - “acelaşi spirit”, cum spun sociologii.” [5, p. 10].  

Aşadar, comunicarea este factorul primordial care stă la baza relaţiilor interumane. Însă o 

comunicare eficientă implică un efort atât din partea transmiţătorului, cât şi din partea 

receptorului. Cu ajutorul comunicării încercăm să transmitem mesaje într-un mod cât mai clar 

şi mai concis. Dacă partenerul de discuţie sau rezultatul discuţiei cu acesta prezintă pentru noi un 

interes deosebit, va trebui sa ne străduim a comunica eficient, a ne face inteleşi. Pentru aceasta va 

trebui să convingem, să putem dezvolta afectivitatea şi personalitatea, să informăm inteligibil, sa 

sesizăm şi să conştientizăm reacţiile, atitudinile şi modificările comportamentale ale partenerului de 

discuţie. Este, aşadar, foarte important sa fim prezenţi activ în derularea  procesului de 

comunicare, pentru că altfel pot aparea diverse erori şi confuzii.  
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Comunicarea umană este plină de probleme şi dificultăţi. Foarte des auzim fraze de tipul:    “Nu 

am vrut să  spun asta” ,  “Incă nu sesizezi ceea ce vreau să spun”,  “Se pare că nu ai priceput despre 

ce este vorba”.     

A şti de ce şi cum să te exprimi, a şti să pui o întrebare, a şti să asculţi, a şti să formulezi, a şti să 

nu te complici, a şti să te transpui (întotdeauna)  în locul interlocutorului, a şti (aproape) totul despre 

tine, constituie  obiectivele principale ale  comunicării  umane. Dacă nu am reuşit să atingem niciunul 

dintre aceste obiective, înseamnă că am dat greş. In acest context, orice specialist, indiferent de 

domeniul formării sale, trebuie să ştie să comunice eficient, cu ambiţie, răbdare şi perseverentă, până 

în cele mai mici detalii, pentru că, fapt demonstrat,  finalmente, totul este şi înseamnă  comunicare. 

Comunicarea este o artă care se poate învăţa doar în măsura în care fiecare dintre noi ajunge să 

devină conştient de sine însuşi în relaţie cu propria persoană, cu ceilalţi şi cu mediul înconjurător. 

Referitor la cunoasterea de sine, Luigi Pirandello, afirma: “Ne temem să cercetăm propria noastră 

fiinţă lăuntrică, pentru că o asemenea cercetare ne-ar putea arăta că suntem altfel decât ne place să ne 

credem sau să fim crezuţi. De cele mai multe ori ne înşelăm noi inşine, aşa cum îi înşelăm şi pe 

ceilalţi. Cine s-a descoperit pe sine, acela îi va înţelege mai bine şi pe cei din jurul său, reuşind să intre 

într-un dialog benefic şi nu să monologheze” Un alt aspect important al comunicării este 

subiectivismul, generat de percepţia proprie despre lume şi viaţă, în relaţie cu propria fiinţă şi cu 

propriile aşteptări. Viaţa ne demonstrează uneori că, în ciuda eforturilor noastre de a comunica „exact” 

ceea ce simţim sau gîndim, ceilalţi nu reuşesc să ne înţeleagă mesajul, emoţiile sau intenţiile, şi atunci 

se nasc semne de întrebare, frustrări, apare blocajul în comunicare şi, implicit, situaţia conflictuală. 

Mulţi dintre noi sesizează antagonismul dintre cele două forme de comunicare, adesea inconştient, în 

contactul cu ceilalţi. În astfel de situaţii, putem experimenta senzaţii de disconfort sau ezitare în relaţia 

cu astfel de persoane, care ne transmit un mesaj duplicitar. Chiar şi nouă înşine ni se poate întâmpla să 

fim contradictorii între ceea ce transmitem  verbal şi arătăm nonverbal, stare pe care, de multe ori, o 

putem resimţi prin disconfortul propriu, asociat comunicării, sau prin reacţia interlocutorului.  

Pentru a ne ajuta pe noi în relaţia cu sine şi cu ceilalţi, este important să ne conştientizăm 

propriile bariere în comunicare. În acest sens, este nevoie să conştientizăm că demersul 

comunicaţional este adesea influenţat de experienţele noastre anterioare, de diferenţele de vîrstă, 

naţionalitate, cultură, educaţe, ocupaţie, sex, temperament etc. Fiecare om este unic, fiecare situaţie 

este diferită de o alta trecută, iar în viaţă este de preferat să ne rezervăm dreptul de  a trăi acum şi aici 

(hic et nunc). Uităm deseori că poate fi dificil să comunicăm cu o persoană care are o educaţie sau o 

experienţă de viaţă diferită de a noastră. In astfel de situaţii, este util să ne asigurăm că avem aceeaşi 

reprezentare asupra tematicii sau a subiectului supus dialogului. Fiecare dintre noi poate atribui 

înţelesuri sau valenţe ascunse cuvintelor, mesajelor, iar experienţa de viaţă le poate adăuga o 

simbolistică aparte.   

O altă barieră frustrantă este lipsa de interes a interlocutorului. Este nevoie să ne obişnuim şi să 

acceptăm ideea că, supuşi greşelii, suntem adesea mai interesaţi de problemele noastre decât de ale 

altora. Acolo unde lipsa de interes este evidentă sau preexistentă, trebuie să acţionăm cu abilitate în 

formularea mesajului, astfel încît el să corespundă intereselor şi nevoilor celui care îl primeşte.   

Să nu uităm nici de emoţii. Emotivitatea poate constitui, de asemenea, o barieră. Emoţia 

puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării. Trebuie să ne reamintim de 

faptul că este firesc să simţim; a comunica înseamnă a simţi şi a transmite emoţii deopotrivă. 

Normalizând această stare de fapt, ne creştem gradul de conştientizare a ceea ce simţim şi trăim în 

relaţie cu demersul comunicaţional în care suntem angrenaţi. Exersând comunicarea asertivă şi 

cunoscând tainele ascultării active, putem reuşi să identificăm sau să exteriorizăm emoţiile, într-o 

manieră constructivă, în relaţia cu noi înşine şi cu ceilalţi.  

Este bine de ştiut că ne putem îmbunătăţi oricând abilităţile de comunicare şi, implicit, relaţiile 

cu cei din jurul nostru. Este primordial să învăţăm să evităm greşelile care pot aparea în procesul de 

comunicare. Şi pentru a face aceasta, este important să distingem potenţialele erori, sa fim perfect 
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conştienti de ele. Aşadar, nu este deloc uşor să realizăm corect o comunicare asfel, încât am face din 

comunicare o armă favorabilă nouă. 

Trăim într-un secol grăbit (vorba poetului Grigore Vieru), supranumit şi secol al vitezelor, unde 

fiecare se grăbeşte să-şi realizeze programul zilnic şi “nu  avem timp suficient” pentru a asulta o 

persoană.  Factorii nocivi ai acestui sfârşit de secol, menţionează Alexei Palii, l-au determinat pe 

homo sapiens să fie nu numai grăbit, ci şi stresat, nerăbdător, agitat, nervos, intolerant faţă de alte 

păreri [6, p.9]. Din aceste motive ne întrebăm adesea: Cum se produce magia cuvintelor asupra 

vieţii şi asupra omului? Educaţia, bunele maniere şi cultura au fost dintotdeauna pilonii unei 

societăţi sănătoase din punct de vedere spiritual. „Mulţumesc”, „vă rog”, „poftim” – acestea, dar 

şi multe altele, sunt cuvinte „fermecate”, care înseninează chipul tuturor întreaga zi. Felicitările 

cu toate ocaziile, cuvintele de mulţumire şi orice gest binevoitor, însoţit de un zâmbet, constituie ceea 

ce numim reguli de estetică şi etică, reguli pe care uneori oamenii uită să le folosească în viaţa de zi cu 

zi.  Toţi ştim cât de plăcut e să dăm bineţe celor pe care îi cunoaştem, să le urăm o zi cât mai plăcută, 

să le mulţumim părinţilor pentru tot ce fac pentru noi, să le amintim în fiecare zi cât de mult îi iubim, 

să încurajăm cu o vorbă caldă un om necăjit sau să susţinem un prieten care are nevoie de noi… Toate 

acestea par atât de simple, nu ne costă mai nimic, dar produc efecte magice asupra oricărei persoane 

căreia îi sunt adresate.  

În consonanţă cu cele menţionate supra, putem concluziona că în societatea şi cultura noastră 

comunicarea este o artă scumpă, la care deşi avem cu toţii şanse, puţini sunt cei care devin bogaţi din 

ea. 
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MODALITĂŢI ACTUALE DE PREDARE / ÎNVĂŢARE / EVALUARE A LIMBII 

ROMÂNE INTEGRATE  

 

                                                                                Rita PASAT- PEIU,  

                                                                            L. T. ,, M. Eminescu’’ din Cahul 

 

L’histoire de la pédagogie et la théorie pédagogique contemporaine recommande la 

continuation d’une connexion étroite entre l’expérience d’apprendre et la vie réelle. En générale, 

l’intégration représente le procès et les résultats du procès par lequel l’élève interprète la matière qui 

lui est transmise commençant  par l’expérience de la vie et des connaissances qu’il a enseigné. 

Pour avoir un enseignement durable, le rôle décisif est joué par l’enseignement 

/l’apprentissage/l’évaluation intégrante. Les élèves mettent leurs efforts pour représenter les notions, 

les œuvres littéraire avec divers graphiques, les schémas, les dessins, des posters qui participe aux 

assimilations plus fortes des connaissances involontaires. L’Intégration est tout ce qui de nous 

entoure. 

Au présent nous marchons avec des pas rapides à la modernisation et pour à on ressent 

l’impact de l’européanisation dans chaque domaine d’activité.  
 

,,Cel mai puternic argument pentru integrarea curricumului  

este chiar faptul că viaţa nu este  împărţită pe discipline.’’ 

  ( J. Moffett) 

În prezent, cu paşi rapizi mergem spre modernizare şi de aceia impactul europenizării este 

resimţit în orice domeniu. Noi, profesorii, avem tendinţa de a folosi la ore diverse metode pentru a 

dezvolta la elevi capacităţile, aptitudinile şi deprinderile de învăţare. Este demonstrat faptul că unele 

cunoştinţe se însuşesc mai bine dacă participă mai mulţi analizatori. În aceiaşi situaţie se află şi 

predarea unei noţiuni din limba română, în cazul nostru, trecută prin prisma unui alt obiect, cu care are 

acesta legătură directă sau nu.    

Elevii îşi depun stăruinţa de a reprezenta noţiunile, operele prin diverse grafice, scheme, desene, 

postere, care involuntar participă la asimilarea mai temeinică a cunoştinţelor. Istoria pedagogiei, dar 

şi teoria pedagogiei contemporane înregistrează numeroase constatări privind pericolul detaşării şcolii 

de viaţa reală şi a transformării acesteia într-un cadru închis, suficient sieşi, ficţional şi denaturat. Ca 

urmare, recomandarea păstrării unei legături stânse între experienţele de învăţare formală şi viaţa reală, 

nu este de loc nouă. Această recomandare ia forme diverse:   

a) păstrarea compatibilităţii între evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi a cunoaşterii de tip şcolar; 

b) reflectarea în cunoştinţele de tip şcolar a tendinţelor actuale înregistrate în evoluţia concepţiei 

despre ceea ce înseamnă cunoştinţe, ştiinţă şi învăţare;   

c) aprobarea învăţării şcolare – mai artificială, prin caracterul organizat, sistematic, disciplinar şi 

expus din exterior – de specificul învăţării naturale, adesea spontane, generate de interese proprii, 

autoimpuse, motivate intrinsec, holistice;   

d) asigurarea unor produse ale învăţării şcolare care să fie relevate pentru rezolvarea de 

probleme ale realităţii în care copilul trăieşte [1, p. 23].  

În prezent se pune accent pe cei patru piloni ai învăţării:  

1. a învăţa să ştii 

2. a învăţa să faci 

3. a învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi 

4. a învăţa să fii. 

Dacă instruirea de tip disciplinar pune accent pe rigurozitatea şi aspectul bine organizat al 

achiziţiilor, abordarea integrată a curricumului scoate în evidenţă problemele semnificative ale vieţii 

reale şi se întemeiază pe nevoile de educaţie ale elevilor, în contextul lumii de azi. Termenul de 

integrare presupune acţiunea de a face să interrelaţionezi diverse elemente pentru a constitui un tot 

armonios, la nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional, armonios.  
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Din punct de vedere curricular integrarea înseamnă: 

 organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita izolarea tradiţională; 

 procesul şi rezultatele procesului prin care elevul interpretează materia care îi este transmisă 

pornind de la experienţa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care le-a însuşit; 

 stabilirea de relaţii de convergenţă între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudinile, valorile 

ce aparţin unor discipline şcolare distincte; 

 proces educativ organizat astfel încât să traverseze barierele obiectelor de studiu, predarea şi 

învăţarea sunt văzute din perspectiva holistică, reflectând lumea reală care este interactivă; 

 însuşirea mai temeinică a materiei fiindcă participă mai mulţi analizatori şi în baza asocierilor.

 Integrarea conţinuturilor disciplinelor de studiu, precum şi a ariilor curriculare, este 

considerată astăzi, una din soluţiile de dezvoltare a curricumului care are potenţialul de a permite 

punerea în practică a recomandărilor de mai sus. 

Integrarea curriculară reprezintă o strategie de proiectare şi de predare a curricumului ce 

presupune crearea de conexiuni semnificative, relevante între domeniile de cunoaştere şi dezvoltare, 

teme sau competenţe, în vederea constituirii unei viziuni holistice şi interactive asupra lumii reale. 

Integrarea curriculară presupune ancorarea învăţării în contexte reale de viaţă şi articularea 

armonioasă a diferitelor aspecte ale cunoaşterii şi ale acţiunii umane în jurul unor nuclee integrative de 

tipul conceptelor şi al problemelor fundamentale, disciplinare sau interdisciplinare şi al abilităţilor 

fundamentale, disciplinare sau de transfer [2, p.35]. 

Oportunităţile integrării curriculare sunt justificate de factorii intrinseci procesului de cunoaştere 

şi de învăţare: 

       relativi la specificul cunoaşterii ştiinţifice / de natură epistemologică: multiplicarea 

cunoştinţelor, conturarea unor domenii de studiu ştiinţific de tip integrat, abordarea specializată a unor 

obiecte de studiu extrem de specifice şi delimitate, dar cu implicaţii vaste pentru existenţa umană şi 

pentru realitate; 

 relativi la specificul învăţării ca acţiune umană / de natură psihologică: explicarea fină a 

mecanismelor învăţării, considerată azi un ansamblu de procese intime individuale, de natură cognitivă 

sau noncognitivă, de construcţie a sensurilor şi a înţelegerilor privind realitatea.   

 Este necesară îmbunătăţirea calităţii educatiei la varstele timpurii, pentru a putea raspunde 

exigentelor copilului şcolar de astăzi. Tendinţele actuale vizează crearea unui mediu educaţional 

adecvat, în vederea stimulării continue a învăţării spontane a copilului şi pentru introducerea acestuia 

în ambianţa culturală a spaţiului căruia îi aparţine. 

Curriculum revizuit pentru educaţia timpurie structurează experienţele copilului pe domenii 

experenţiale; estetic – creativ, om şi societate, limbă şi comunicare, ştiinţă şi psihomotric. 

Termenul curriculum integrat sugerează în primul rând, corelarea conţinuturilor, acest demers 

necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este cel mai adesea finalitatea sau finalităţile 

urmărite, în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv- educativ. 

Curriculum integrat promovează ideea planificării pe teme şi încurajează utilizarea metodei 

proiectelor în activitatea didactică cu şcolarii, ceea ce facilitează demersul abordării integrate. 

Abordarea integrată presupune sistematizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din 

domeniile diferite ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure achiziţia de către copii a unei imagini 

corecte, unitare despre lumea reală. Prin abordarea integrată a activităţilor în şcoală, graniţele dintre 

tipurile şi categoriile de activităţi dispar iar tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai 

multor ştiinţe devine mai clar înţeleasă.  

Reuşita acestor activităţi se bazează pe un scenariu unitar foarte bine întocmit de către profesori, 

cu obiective clare, cu o repartizare a cerinţelor la  fiecare etapă a lecţiei şi asigurarea unor variate 

opţiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse. 

Scenariul începe întotdeauna cu o întâlnire în grup, motivul fiind o poveste, o întîmplare sau un 

personaj şi chiar dacă conţinuturile aparţin unor domenii diferite au totuşi un subiect comun care 

urmează să fie studiat.  
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Foarte imporant este faptul că învăţarea se realizează prin efortul propriu al copiilor.   

Literatura de specialitate oferă următoarele modele de integrare: 

1. Modelul interdisciplinar 

2. Modelul transdisciplinar 

3. Modelul pluridisciplinar sau multidisciplinar 

1. Modelul interdisciplinar prevede: 

 Intersectarea diferitor arii disciplinare, ignorarea limitelor stricte ale disciplinelor 

 Tinde spre realizarea obiectivelor de învăţare de ordin mai înalt (capacităţi        metacognitive) 

 Principiul organizării nu mai e focalizat pe conţinuturi (ca în situaţia multidisciplinarităţii) 

 Se trece la centrarea pe aşa-numitele competenţe- cheie ( de grad înalt sau pentru viaţă) 

 Învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 Gândirea complexă şi critică 

 Comunicarea efectivă 

 Lucru în echipă 

 Cetăţenia responsabilă 

 Ocupabilitatea. 

 2.Modelul transdisciplinar prevede: 

 Gradul cel mai elevat de integrare a curricumului, mergând până la fuziune 

 Conduce spre emergenţa unor noi câmpuri de investigaţie, programe de cercetare 

 Înglobează toate nivelurile anterioare 

 Centrare pe viaţa reală, pe probleme semnificative, aşa cum apar în context cotidian şi   

afectează vieţile oamenilor 

 Competenţele şi conţinuturile se integrează în jurul unor probleme 

 Întrebări ce orientează demersul transdisciplinar: ,,Cum îi putem învăţa pe elevi să fie buni 

cetăţeni în viitor?,, 

 Dezvoltarea personală integrală şi responsabilitatea socială a copiilor. 

3.Modelul pluridisciplinar sau multidisciplinar presupune: 

 punerea împreună a mai multor discipline juxtapuse 

 o temă care aparţine unui domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, 

acestea rămânând independente, însă în raport unele cu altele 

 obiectivele de studiu contribuie, în funcţie de propriul specific, la clasificarea temei investigate 

 integrarea la acest nivel vizează conţinutul. 

 Alte modele de integrare curriculară:  

a. Modelul integrarii ramificate- elementul central al acestui model este tema studiată, iar 

detalierea experienţelor de învăţare se face, la un prim nivel, pe domeniile de activitate prevăzute în 

programa. La un al doilea nivel de proiectare sunt considerate experienţele de formare, pe diversele 

dimensiuni psihofizice individuale: intelectuală, afectivă, socială, fizică. Cadrul didactic alege 

conţinuturile.  

b. Modelul integrarii liniare (modelul hibridarii)-  integrarea curriculară se face în jurul unei 

finalităţi de transfer, de tipul „dezvoltarea comportamentului social”. Acest model este aplicabil pentru 

finalităţile urmarite pentru perioade mai îndelulgate de timp.   

c. Modelul integrării secvenţiale: în acest model, cunoştintele de aceeaşi sfera ideatica sunt 

predate în proximitate temporală: deşi adordarea lor se face distinct, propunatorul faciliteaza transferul 

achizitiilor învăţate de la un domeniu la altul.  

d. Modelul curriculum-ului infuzionat: constă în studierea unor teme diverse din perspectiva 

unui centru de interes care poate fi temporar sau permanent.  

e. Modelul integrării în retea:  propune metoda proiectelor de investigare-acţiune.    Pornind 

de la subiectul proiectului, copiii opteaza pentru o reţea de teme şi resurse de studiu corelate cu tema 
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centrala. Domeniul central şi cele corelate ale proiectului sunt ele însele teme transdisciplinare şi vor fi 

abordate ca atare.   

f.     Modelul polarizarii: implică stabilirea unui nou domeniu de cunoaştere (eventual opţional) 

în jurul căruia, pentru realizarea unor obiective specifice, sunt polarizate segmente din alte 

discipline[3, p.45].  

Conceptul de metodă provine din limba greacă ( methodos, ados- cale şi meta- spre) şi 

înseamnă ,, cale care duce spre adevăr, descoperirea adevărului calea de cercetare. Metoda este calea 

spre: sporirea cunoaşterii, înţelegerii, conştientizării conţinutilui curricular; perfecţionarea capacităţilor 

de cunoaştere; reglementarea etapelor de dobândire, fixare, aplicare a cunoştinţelor, capacităţilor; 

atingerea unor scopuri; generarea atitudinii pozitive faţă de propria educaţie, performanţă ş.a [4, 

p.115-116].  

Literatuara de specialitate, în prezent, ne propune o multitudine de metode şi procedee, care au 

drept scop de a promova o învăţare centrată pe elev. În zilele noastre, se simte din ce în ce mai acut 

nevoia introducerii în învăţământul şcolar a mijloacelor şi tehnicilor moderne, care au drept scop 

sprijinirea cadrelor didactice şi a copiilor în învăţare.  

V. Guţu [4, p.42] specifică că metodele didactice sunt nişte componente incontestabile ale 

curricumului. Curriculumul de bază, care are un caracter conceptual şi generalizator, ne propune 

metode de tip general specifice tuturor disciplinelor, pe când curriculumul pe discipline ne propune 

metode care ar avea un randament mai mare la diferite discipline.  

Metodele pot servi drept mijloace de creare a unor condiţii mai favorabile orientate spre a 

imprima un caracter mai atractiv procesului instructiv- educativ şi la contribuirea formării intereselor 

cognitive. Prin metoda predării integrate tematica este astfel realizată încât copiii să participe, să se 

implice cât mai mult afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinutului 

cu ajutorul experienţelor diverse, prin exersarea tuturor analizatorilor, al învăţării prin descoperire. 

Cultivarea la copii a trăsăturilor cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea critică, 

spontaneitatea şi plăcerea în experienţele estetice se realizează pe calea predării grupate pe unităţi 

tematice. Învăţarea integrată sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în loc să se 

concentreze pe un aspect izolat. Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin 

elaborarea unei idei interesante care se leagă de mai multe domenii. Lecţiile sunt desfăşurate după 

scenarii binegândite, copiii optând pentru diverse centre, care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de 

învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să se manifeste, să observe, să 

gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în 

microgrupul din care fac parte. Elevii din ciclul gimnazial şi cel liceal trebuie să înveţe într-o manieră 

integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Prin activităţi integrate se aduce un 

plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de învăţare – predare- evaluare, punând accent 

deosebit pe joc.  

Prin abordarea activităţilor în formă integrată, profesorul organizează învăţarea ca un regizor, un 

moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii, 

sentimente, să fie parteneri de învăţare.  

Profesorii  trebuie să stabilească cu claritate obiectivele şi conţinuturile lecţiilor, pentru ca pe 

baza acestora să găsească un scenariu al orelor, care să motiveze şi să canalizeze atenţia copiilor pe 

ceea ce vor investiga. Profesorii trebuie să aleagă proiecte tematice în dependenţă de contingentul 

clasei care să stârnească interesul copiilor şi prin care să poată realiza obiectivele propuse. 

Tratarea temei,  privind modalităţile de predare/ învăţare / evaluare integrată, s-a făcut, în mod 

preponderent, în ţările europene, dar, în prezent, se resimte influenţa şi în ţara noastră. Pledând pentru 

o predare/ învăţare/ evaluare integrată contribuim, în mod considerabil, la o dezvoltare intelectuală de 

proporţii. 
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PAŞII EUROPENI AI POETULUI MIHAIL EMINESCU 

 

Alexandru TECUCI, 

Catedra de filologie română 

 

Les pas européens du poète Mihai Eminescu c’est un titre à beaucoup de significations, en 

spécial pour nos jours, quand on fait tant de bruit à cause de l’intégration  européenne de la 

République de Moldova. Sur ce chemin épineux Eminescu a fait les premiers pas dans son pays, en 

Roumanie: de Botoşani à Ipoteşti, de Blaj à Arad, de Timişoara à Bucarest, de Iaşi à Vaslui etc. 

Autres pas éminesciens ont été en dehors des frontières de la Roumanie: à Budapest, à Prague, à 

Berlin, à Vienne, à Potsdame, à Leipzig, à Weimar, à Venise, à Florence. Allons sur les traces 

d’Eminescu et étudions avec soif ses idées immortelles. 

 

„Eminescu este  un om al timpului modern, cultura lui  individuală stă la nivelul culturii 

europene de astăzi. Cu neobosita lui stăruinţă de a citi,  de a studia, de a cunoaşte, el îşi înzestra fără 

preget memoria cu operele însemnate din literatura antică şi modernă. Cunoscător al filozofiei, în 

special a lui Platon, Kant, Schopenhauer şi nu  mai puţin al credinţelor religioase, mai ales, ai celor 

creştine şi buddaiste... El afla în comoara ideilor astfel culese materialul concret, de unde să-şi 

formeze  înalta abstracţiune care în poeziile lui ne deschide aşa de des orizontul fără margini al 

gândirii omeneşti...”[1]. 

 (Titu Maiorescu) 

„Paşii europeni ai poetului Mihail Eminescu” e un titlu  cu multe semnificaţii, e un titlu 

intrigant. Hai  să ne   aprofundăm în mersul eminescian prin lumea largă a ideilor nemuritoare din 

creaţia lui. Despre această plecare în  „orizontul fără de margini al gândirii omeneşti” menţionează N. 

Iorga în articolul „În amintirea lui Eminescu” următoarele: „Un student care  a lăsat Moldova, de care-

l leagă numai anii celei dintâi copilării, pentru a culege învăţătură, după voia lui şi pe căile lui de 

adevărat om mare, la Cernăuţi, la Blaj, la Viena, la Berlin etc. În fiecare din aceste locuri, sufletul lui 

alege câte o anumită înrâurire, care e cea mai bună. Din Bucovina ia, pe lângă cunoştinţe de limbă 

folositoare, idealismul curat a lui Pumnul, fără a-i lua şi rătăcirile; în Ardeal se pătrunde şi mai mult de 

conştiinţa luptătoare a neamului;  în Viena, în Berlin gustă cu patimă filozofia germană curentă, pe 

care a citit-o în chip întins şi a pătruns-o aşa de bine, încât a făcut din ea un element al sufletului său, 

un element menit să se amestice de acum înainte în tot ce va gândi, ce va simţi şi ce va exprima el, de 

la generalităţile politice şi sociale până la nuvela fantastică, până la versuri în care fierb închegăturile 

şi desfacerile lumilor” [2]. 

Cam aşa au fost paşii europeni ai poetului  Eminescu. Nouă, cititorilor, nu ne rămâne decât să 

călcăm pe urmele lui. Din copilărie  şi până la adânci bătrâneţe noi sorbim din nectarul creaţiei geniale 

a lui M. Eminescu. M-am gândit  ce-am făcut eu pentru  măreţul nume. Fiind pedagog, am dus flacăra 

eminesciană în sufletul copiilor, ca să le dovedesc tuturor că Eminescu a fost un om deosebit, că a trăit 

o viaţă interesantă şi cu folos pentru toţi, că ea a fost un zbucium continuu de creaţie. Azi, când se mai 

ridică câte un mişel să-i găsească păcate, e de datoria noastră să-l apărăm de duşmani,căci mulţi au 

fost şi mai sunt cei care i-au înveninat inima atunci, în viaţa sa scurtă şi nefericită, aducându-l  la acel 

sfârşit tragic. M. Eminescu a fost pentru mine un sprijin trainic pe parcursul celor 50 de ani de 

pedagogie grea sovietică. El îmi îndrepta paşii  pe calea adevărată, în creaţia lui găseam răspuns la 

orice întrebare. Cred că şi mai departe opera marelui poet va fi o călăuză de nădejde pentru generaţiile 

viitoare. Cititorul tânăr, studentul secolului al XXI- lea şi bătrânul cel înălbit de ani se vor înfrupta din 

fermecata fântână eminesciană. În cei 39 de ani el a avut să înfrunte societatea vitregă, invidia şi 

egoismul, pâra şi batjocura, luptele politice şi făţărniciile de fiecare zi pentru a găsi  „cuvântul ce 

exprimă adevărul”, ca să le spună de sus din înaltul cerului cu un zâmbet ironic şi amar: 

„Trăind în cercul vostru strâmt 

Norocul vă petrece, 
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Ci eu în lumea mea mă simt 

Nemuritor şi rece” [3]. 

„Lumea mea”, adică lumea lui Eminescu o descoperim din opera lui. În versurile sale găsim 

caracteristici, care conţin profunde emoţii asupra începuturilor lumii, asupra vieţei omului, asupra 

destinului poporului român. Problemele profunde ale creaţiei eminesciene trebuie lămurite pe înţelesul 

elevilor, acesta e un lucru dificil, care e strâns legat cu problemele didacticii. Credem că avea mare 

dreptate Ion Creangă, cel  care  a lucrat 26 de ani învăţător al copiilor, când spunea: „Toate lecţiunile 

să se facă într-un limbaj scurt şi lămurit, ferindu-se învăţătorul ca de foc, de a vârâ în capul şcolarilor 

cuvinte neînţelese, care cer  explicarea-explicării, din care pricină se înstrăinează limba, se perde şirul 

ideilor, esenţa lucrului şi timpul în zadar” [4]. 

Ziceam mai sus, că lumea lui Eminescu este de mare importanţă în istoria literaturii şi culturii 

noastre româneşti. Iată cum îl caracterizează  poetul Octavian Goga: „ M. Eminescu este şi va rămâne 

cea mai strălucită incarnaţie a geniului românesc. Vremea de astăzi cu toate izbânzele îi aparţin  lui. A 

biruit crezul lui. Tot viforul de dărâmare şi tot avântul de reclădire ţâşneşte din fulgerele lui. Prin  

scrisul lui Eminescu a cerut ideea integralităţii naţionale cu toate atributele ei logice” [5].  

Ca să duci aceste idei în creierul copiilor trebuie să fii un pedagog iscusit şi aceasta depinde de 

paşii, pe care i-a făcut poetul încă de la începuturile creaţiei sale. Primii paşi i-a făcut în ţara sa, în 

România: de la Botoşani la Ipoteşti, de la Blaj la Arad, de la Timişoara la bucureşti, de la Iaşi la Vaslui 

etc. Prin aceste şi alte localităţi şi-a purtat paşii în timpul vieţii sale zbuciumate poetul nostru drag. 

Alţi paşi, eminescieni au fost în afara graniţelor României, adică în Budapesta, Praga, Berlin, Viena, 

Potsdam, Leipzing, Weimar, Veneţia, Florenţa, Lvov, Cracovia, Odessa. Toate aceste locuri sunt 

importante pentru biografia lui M. Eminescu. 

Praga este de mare însemnătate prin faptul că acolo Eminescu, împreună cu părinţii, două surori 

şi un frate, s-au fotografiat, rămânând pentru posteritate fotografia, pe care o cunoaştem toţi şi care 

împodobeşte şi înfrumuseţează clasele şcolare şi cabinetele studenţeşti. Fotografiile au fost executate 

de celebrul fotograf Jan Thomas. Aici poetul a poposit o săptămână. Credem, că fotograful a mai făcut 

şi fotografii în grup ale familiei Eminovici, dar n-au ajuns multe  până la noi. 

Între anii 1869-1872, M. Eminescu e student la Viena. Aici  el îşi alege prelegerile de filozofie; 

urmează şi alte cursuri. Despre  paşii din Viena G. Călinescu zicea: „Preocupările de cultură ştiinţifică 

au urmărit de aici înainte toată viaţa pe Eminescu, ... însemnările de fizică, de mecanică, umplu multe 

din manuscrisele sale. Articolele politice, pe care începe a le publica încă din această epocă, sunt pline 

de consideraţii de economie politică” [6].  

Etapa Vienei este cea mai interesantă. Aici putem răsfoi arhivele şi materialele studiate de M. 

Eminescu. Se ştie că la Viena el a schimbat cele mai  multe gazde, ne vom convinge că sanatoriul în 

care a stat bolnav Eminescu astăzi nu mai este. Adevărata cultură poetul şi-a făcut-o din cărţile pe care 

le citea la bibliotecă sau acasă. În aceeaşi monografie despre „Viaţa lui Mihai Eminescu” criticul 

literar G. Călinescu menţiona: „Pe dată  ce primea bani din ţară, îşi cumpăra cărţi şi dispărea pentru 

câtva timp  din ochii colegilor săi. Închis în odaia sa, devora, aşezat  la masă sau întins în pat, cărţile 

cumpărate, pe care le parcurgea cu repeziciune şi pe care apoi, în moment de criză bănească le 

revindea” [7]. 

Debutul literar M. Eminescu l-a  făcut la Budapesta. Cunoaştem din manuale şcolare, că Iosif 

Vulcan a fost un descoperitor de talente. El  l-a bucurat şi pe micul Eminescu cu litera tipărită  în 

revista „Familia”, unde lucra redactor – şef. Tot el îi schimba numele Eminovici în Eminescu. Îmi 

închipui ce înălţare sufletească a fost în firea adolescentului de 16 ani, văzându-şi  gândurile îmbrăcate 

în tiparul de la Budapesta. Dacă astăzi  se va găsi un critic sever, care va face „nişte ochi mici”, vorba 

lui Eminescu „nu slăvindu-te pe tine ..., lustruindu-se pe el” şi-l va întreba ce ai făcut toată viaţa? 

Bătrânul Iosif Vulcan ar răspunde cu modestie: „Am muncit aproape  jumătate de veac, trudind din 

greu în sudoarea frunţii la redactarea unei  reviste literare pentru toţi românii. Am descoperit minunea 

Eminescu, aurul cel mai preţios din lume” [8]. 
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La Viena paşii poetici ai lui Eminescu continuă. De aici îşi iau zborul spre „Convorbiri literare” 

la „Junimea” poeziile: „La moartea  principelui Ştirbey”, „Epigonii”, „Mortua est”, „Înger de pază”, 

„Noaptea”, „Egiptul”, „Cugetările sărmanului Dionis”, „Venere şi Madonă” şi altele. Redactorul 

„Convorbirilor literare” Iacob Negruzzi îşi aminteşte: „Aruncând ochii din întâmplare asupra mesei 

mele de lucru văzui o scrisoare nedeschisă pe care nu o băgasem în seamă. Era adresată „Redactorului 

Convorbirilor literare” şi scrisă cu litere mici şi fine ca de o mână de femeie ... Deschizând plicul găsii 

o scrisoare împreună cu o poezie intitulată „Venere şi Madonă”, amândouă iscălite M. Eminescu ... A 

doua zi desdedimineaţă m-am dus la Maiorescu cu manuscrisul în mână. „În sfârşit am dat  de un  

poet”, i-am strigat întrând în odaie şi arătându-i  hârtia”: „Ai primit ceva bun? Răspunse Maiorescu. Să 

vedem!” El luă poezia şi o citi, apoi  o citi şi a doua oară şi zise: „Ai dreptate, aici poate a fi un talent 

adevărat. Cine este acest Eminescu?” – Nu ştiu poezia e trimisă din  Viena”[9]. În aşa fel se integrează 

în Europa M. Eminescu fără să facă  multă vâlvă şi gălăgie ca în zilele noastre. La 15 aprilie 1870 

poezia „Venere şi Madonă” se publică în revista „Convorbiri literare”  şi o dată cu ea începea şi 

reputaţia şi afirmarea de poet al lui Eminescu.  Viena va rămânea oraşul, de care Eminescu va fi 

îndrăgostit toată viaţa. Aici s-a întâlnit prima dată şi cu Veronica Micle, de aici au pornit studiile 

aprofundate  ale tuturor „Ştiinţelor” posibile pentru creşterea geniului eminescian. 

Despre paşii europeni ai lui M. Eminescu scrie şi poetul Nicolae Dabija în cartea „Pe urmele lui 

Orfeu”. De mare însemnătate pentru cititorii, care vor să afle amănunte din viaţa poetului Eminescu 

sunt articolele academicianului: „Eminescu”, „Eminescu, cel contemporan cu noi”, „Ipoteşti, satul din 

legendă”, „N-oi uita vreodată, dulcea Bucovină”, „Dacă treci râul Selenei”, „Eminescu la Odesa” şi 

„Tinereţea geniului”. Articolul „Tinereţea geniului” cuprinde etapa de la Berlin a poetului. În anul 

1872 la îndemnurile junimiştilor şi, mai ales, la insitenţa lui Titu Maiorescu el plecă la Berlin ca să se 

înscrie student la Universitatea Regală. La această instituţie de prestigiu European erau angajaţi cei 

mai de seamă savanţi şi filozofi ai vremii. Poetul N. Dabija ne informează, că Eminescu în anul de 

învăţământ 1872-1873 ascultă următoarele cursuri: semestrul I: „Părerile existente ale unor istorici de 

seamă despre istorie”, „Logica şi principiile filozofiei”, „Istoria generală a filozofiei”, „Istoria 

Egiptului”,  „Istoria monumentelor Egiptului”, iar în semestrul II: „ Istoria contemporană”, 

„Obiceiurile şi moravurile egiptenelor”, „Filozofia lui Hegel”, „Optimism şi pesimism filozofic şi  

politic”. În următorul an de studii Eminescu mai studiază: „Istoria romanilor”, „Geografia fizică”, 

„Istoria şi antichităţile dreptului roman”, „Instituţiile romane” şi altele. Credem, că din acestea au 

izvorât poemele şi nuvelele: „Avarii faraonului Tla”, „Egiptul”. Amănunte preţioase pentru studierea 

operei eminesciene ne aduce N. Dabija din această perioadă. El spune: „La Berlin va scrie: „Glossa”, 

„Călin Nebunul”, nuvela „Cezara”, traduce „Critica raţiunii pure de Kant, dramatizează 

„Dodecameronul”, compune multele din poemele publicate postum: „Dacă treci râul Selenei”, 

„Adânca mare”, „O arfă pe-un mormânt”, „Gazel”, „Ah, mierea buzei tale”, „Privesc oraşul furnicar”, 

„Epigrame”, „Preot şi filozof”, „Antropomorfism”, „Îmbătrânit e sufletul meu”, „Pustnicul”, „A fost 

odată un cântăreţ”, „Bismarcheri de falsă marcă”, „Medicul săracilor”, „Aducând cântări multime”, 

„Confesiune” ş.a.” [10]. 

Acest fragment de viaţă, trăit de Eminescu la Berlin, poate să ne trezească curiozitate să mai 

căutăm paşii lui Eminescu la fosta ambasadă a României, unde el a lucrat secretar, să mai căutăm 

locurile vizitate de poet, adică Weimarul lui Goethe, Potsdamul cu superbul castel Sanssouci, 

Munchen, unde prin stăruinţa comunităţii de români de aici se înălţa şi un bust al lui Eminescu. Şi 

perioada berlineză a dat rezultate bune pentru activitatea poetică, jurnalistică şi de prozator neîntrecut. 

Să le studiem cu multă sete. 

Etapa Italiei  în viaţa poetului M. Eminescu e legată prin oraşele Veneţia şi Florenţa. După 

lecuirea de la Viena, Eminescu şi  Chibici s-au  întors şi au trecut prin Italia. La Veneţia el a stat puţin 

timp, îndreptându-se bolnav şi oboist spre Florenţa. De mare folos pentru cadrele didactice va fi 

interviul „Trebuie să evaluăm cu toată seriozitatea opera lui Mihai Eminescu” susţinut de Domnul 

Dumitru Irimia, director adjunct al  institutului  Român de cultură „Nicolae Iorga” din Veneţia. 

Răspunsurile lui la întrebările ziaristului Gellu Dorian sunt o tratare ştiinţifică asupra operei 
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eminesciene. Institutul Român de Cultură „Nicolae Iorga” din Veneţia încă  din aprilie 1930 şi-a pus 

în plan mişcarea de idei pentru propagarea culturii române.  Acelaş  Iorga a preţuit mult opera 

eminesciană, spunând două lucruri fundamentale: „ Din Eminescu trebuie să tipărim ultimul rând pe 

care îl găsim pentru că  e un gând scump, în el trebuie să recunoaştem până la capăt pe Eminescu şi al 

doilea pe care multă lume l-a uitat, Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc” [11]. 

Domnul Dumitru Irimia în anul 2000 a organizat un  Colocviu internaţional „Eminescu” unde a 

fost prezenţi Rosa Del Conte, care are titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza din 

Iaşi, profesorul Lorenzo Rezi, profesor la Padova, deasemenea au fost prezenţi Zoe Dumitrescu 

Buşuleanga, Constantin Ciopraga, Alexandru Zub etc. 

În încheiere aş dori să spun două  cuvinte şi despre M. Eminescu pedagog. Din mai 1875 şi până 

în iunie 1876  M. Eminescu a fost numit de Titu Maiorescu, ministru al instrucţiunii publice, revizor 

şcolar, care în rapoartele sale, analiza profund problemele învăţământului. Şerban Cioculescu în 

articolul „Eminescu pedagog” îi preţuieşte munca în felul  următor: „Revizorul a ştiut să se coboare la 

realităţile dureroase ale învăţământului de acum o sută de ani, cu o sensibilitate de patriot şi cu o 

pregătire multilaterală, de pedagog, sociolog, economist şi istoric” [12]. 
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Evolution of  education is inseparable from the evolution of culture and representation system 

of values that it offers in a given society,  in a given historical epoch. Education uses these values as a 

tool to help spiritual ennoblement of young people to enrich their knowledge of the universe. 

Individual and social construction of knowledge, managed teaching public network, thus goes hand in 

hand with the management of culture, education issues closely follows an issue of culture. And if 

extraordinary dynamism of knowledge, technology and cultural values, including that of 

communicative relationships, continually redefines the model of knowledge and specific culture of our 

age, naturally depending on the current model redefines and education. In short, the model follows the 

model of cultural education of society, considering the emergence and development of new forms of 

knowledge and culture, transmission and storage. In particular, education should pay attention to 

cultivate sensitivity to the problems of young people is emerging globally, develop complex 

understanding of the world,  present and future reality. 

 

A existat dintotdeauna o relaţie de esenţă şi dialectică între cunoaşterea cultural-structurată, cea 

mai uşor transferabilă dintre toate sursele pe care se întemeiază geneza şi construcţia cunoaşterii 

individuale, şi învăţământ - principalul vector al transmisiei social-culturale şi factor angajat 

responsabil în împlinirea acestui edificiu; o inseparabilă legătură între cultură - cea mai puternică forţă 

ce dă formă spiritului şi spiritualităţii unei comunităţi, societăţi sau epoci – şi sistemul de învăţământ - 

cel mai important şi mai activ participant la împlinirea acestei edificări spirituale. 

Şi dacă, în constituirea ei, cultura a căutat să identifice adevărurile, frumuseţile şi virtuţile pe 

care le-a preţuit şi le preţuieşte, ea nu a ezitat să investească resurse considerabile pentru a inculca 

generaţiilor tinere succesive înţelegerea sensurilor acestor concepte articulate de adevăr, frumos şi 

bine. Această reflecţie aparţine unei culturi de înaltă orientare filosofică şi umanistă, cultură care a 

reuşit să prefigureze, în jurul acestor repere, un model de împlinire umană; să propulseze un exemplu 

educaţional, care a căutat fără încetare, în toate timpurile, să cultive în mintea şi în inima celor tineri 

dorinţa vie de a căuta şi descoperi adevărul, de a îndrăgi şi trăi frumosul, de a întâlni şi avea bucuria 

binelui, a bunătăţii în propria viaţă. 

În fond, aceasta a constituit de-a lungul timpului şi până astăzi principala obligaţie a instituţiilor 

educaţionale - de transmitere a cunoaşterii, a adevărului, a frumosului şi binelui; de a aduce subiectul 

cunoscător, fie el copil, adolescent sau tânăr, în faţa cunoaşterii, a valorilor culturii şi de a-l ajuta, pe 

această cale, să intre în posesia acestor virtuţi, considerate una dintre cele mai înalte categorii de 

bunuri ale omului (Einstein), apreciate ca valori supreme şi definitorii ale personalităţii umane, cele 

care dau sens şi un scop întregii vieţi. Şi de care învăţământul contemporan nu se poate dezice. 

Dimpotrivă şi astăzi, şcoala se vede puternic angajată în transmiterea fundamentelor adevărului, ale 

frumosului şi binelui, în dezvoltarea la elevi/studenţi a trebuinţei de a explora în profunzime ceea ce 

este „adevărat, frumos şi bine, virtuţi esenţiale ale speciei umane care au stat dintotdeauna la baza 

educaţiei” [1, p. 67], de a-i ajuta să-şi dezvolte capacitatea de discernământ în faţa a ceea ce se 

consideră a fi adevărat sau fals, frumos sau urât, bine sau rău. Vorbind despre temeiurile culturale ale 

construcţiei cunoaşterii individuale, Ioan Cerghit consideră că învăţământul de astăzi nu se poate abate 
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de la ceea ce, în mod sintetic, exprimă sintagma sau axa mai sus evocată. El observă că, deşi a apărut 

tendinţa de reproiectare şi continuare sub o altă formă, mai provocatoare, a respectivei axe, în intenţia 

de a da un semn mai nuanţat imperativului de adevăr, pentru a scoate mai puternic în evidenţă primatul 

lui „a şti” şi al deschiderilor lui spre „a face”, „a fi” şi „a fi cu alţii”. „A deveni”, în cele din urmă, aşa 

cum sunt prefigurate lucrurile în Raportul Comisiei UNESCO (1996), este vorba despre o transfi-

gurare mai cuprinzătoare a triadei „adevăr-frumos-bine”, ceea ce semnifică a continua vechea tradiţie 

de formare pentru cunoaşterea adevărului şi de angajare mai puternică a cunoaşterii (a ştiinţei) în 

procesul educaţiei. Astfel, este o evidentă căutare de a pune mai bine în valoare semnificaţiile 

umaniste ale ştiinţei, faptul că ştiinţa este orientată spre om, este o accentuare a ponderii dimensiunii 

formative a conţinuturilor învăţământului în jurul ideii de adevăr, de căutare a adevărului şi, pornind 

de aici, a dezvoltării aptitudinii de a judeca şi discerne binele de rău, frumosul de kitsch, pentru a 

stimula o atitudine ce implică motivaţie, emoţie, participare la impunerea valorilor morale şi sociale în 

activitatea şi viaţa socială [ 2, p.14]. Ar fi vorba, aşadar, de o educaţie concepută ca o experienţă totală 

şi de durată, cu deschideri largi spre cultura armonioasă şi a demnităţii, în acest context, prioritatea 

acordată cunoaşterii şi acţiunii, adică celei a lui „a şti” şi a lui „a face”, ceea ce constituie esenţa 

instruirii, face corp comun cu priorităţile acordate lui „a fi” şi lui „a trăi în comunitate”, ceea ce 

reprezintă esenţa educaţiei, factor cu adânci rădăcini în perenitatea cunoaşterii adevărului. 

Semnificativ este, prin urmare, faptul că dezvoltarea şi construcţia cunoaşterii individuale angajează şi 

formele cunoaşterii sensibil-afective, că înglobează atât cunoaşterea faptelor, cât şi înţelegerea 

semnificaţiilor acestora.                                                          

Cunoaşterea este privită, în felul acesta, ca o funcţie vitală, primordială şi decisivă în 

structurarea personalităţii (Allport), în schimbarea calităţii fiinţei umane. O funcţie, în acelaşi timp, 

indispensabilă în planul afirmării sale. Ea devine axul fundamental al personalităţii, scopul suprem 

spre care tinde orice sistem de instruire şi educaţie. Motiv pentru care construcţia sistematică şi 

continuă a cunoaşterii individuale şi sociale la elevi, ce evoluează odată cu dezvoltarea structurilor 

mentale, cognitive şi operatorii ale acestora, se situează în centrul întregii activităţi instructiv-

educative; reprezintă un imperativ major al învăţământului, faţă de realizarea căruia instituţia şcolară 

poartă o enormă răspundere. Este răspunderea înălţării: edificiului teoretic al fiinţei umane în devenire 

- prin intermediul transmiterii valorilor ştiinţei - ca forma cea mai elaborată a cunoaşterii umanităţii; 

edificiului practic-acţional, cu ajutorul valorilor tehnicii şi tehnologiei, înţelese ca forţe obiectivate ale 

ştiinţei; edificiului sensibilităţii afective, prin valorile literar-artistice; edificiului înţelepciunii, prin 

valorile filosofice; şi, prin toate acestea, a edificiului spiritual al viitorului absolvent. Un edificiu care 

va prinde tot mai mult contur în educaţia viitorului.  

În această ordine de idei, aşa cum demonstrează cercetările piagetiene şi cele ulterioare acestora, 

cunoaşterea constituie principala funcţie a capacităţii omului de a-şi reprezenta într-un mod activ 

realitatea. Desigur, fiinţele umane îşi reprezintă realitatea în moduri diferite; nu mai puţin subiectul 

cunoscător aflat în postura de elev/student, plasat, prin urmare, într-un mediu şcolar cu un specific 

aparte, pedagogic. Şi acesta îşi reprezintă realitatea în moduri diferite ; învaţă şi este învăţat în moduri 

diferite. Pentru el, accesul la cunoaştere poate fi mijlocit în multiple forme. De exemplu, experienţele 

sale de cunoaştere pot proveni din contactul direct cu obiectele şi fenomenele realităţii ce fac obiectul 

învăţării şi pot fi prezentate, ca atare, pe viu, în cadrul lecţiilor, al activităţilor de predare-învăţare la 

care acesta participă. Sau cunoaşterea sa poate fi mediată prin utilizarea substitutelor (înlocuitoarelor) 

realităţii, atunci când fragmente ale acesteia nu pot fi aduse în sala de clasă. Adică prin intermediul 

diferitelor tipuri de imagini, prin semnele iconice sau imagistice, prin intermediul complexelor 

multimedia electronice. Dar, cel mai adesea, învăţământul oferă o cunoaştere mediatizată de 

reprezentări simbolice specifice limbajului, adică prin descrierea în cuvinte a faptului real. Cum s-ar 

spune, în şcoală li se propune elevilor o cunoaştere conceptuală, condensată în cunoştinţe, noţiuni, 

concepte, idei etc. - fixate în cuvinte, purtătoarele acestor cunoştinţe. Aceasta înseamnă că edificiul 

cunoaşterii individuale şi al personalităţii elevului este tributar, în mod preponderent, efectelor 
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generate de produsele cunoaşterii umanităţii, concretizate în ansambluri de cunoştinţe, de conţinuturi 

şi valori ale culturii circumscrise în curriculumul şcolar [2, p.15]. 

Realitatea este că, prin structura lor, aceste conţinuturi încorporează o parte din cunoaşterea 

teoretică şi practică a umanităţii, ceva din inteligenţa şi gândirea, din memoria şi imaginaţia 

constructivă ale acesteia, că ele încorporează inclusiv o doză din sensibilitatea afectivă şi din 

aptitudinile specifice genului uman. Diversele cunoştinţe din domeniul ştiinţelor naturii şi ştiinţelor 

socioumane, din domeniul matematicii etc. „sunt cuceriri ale activităţii de cunoaştere a omului în 

procesul istoric; ele reprezintă, într-un sens, inteligenţă cristalizată, iar transmiterea informaţiei 

ştiinţifice în procesul de instruire constituie un transfer de inteligenţă în timp, între generaţii” [3, p. 8]. 

O conştientizare a stării de fapt a cunoaşterii, a principalelor caracteristici şi evoluţii ale acesteia 

în condiţiile societăţii contemporane moderne este de primă însemnătate pentru a înţelege influenţele 

imediate şi de perspectivă ale acestui fenomen asupra evoluţiei umane în aspectele ei calitative - de 

instruire şi educaţie. 

În această privinţă, cele ce se impun de la prima vedere sunt: dinamismul extraordinar al 

cunoaşterii ştiinţifice, al culturii, dezvoltarea fără precedent a ştiinţei sub impulsul unor nevoi 

specifice acestei epoci, progresele fără precedent ale aplicaţiilor ştiinţei obiectivate în dezvoltarea 

tehnicii şi tehnologiei. Toate avansând în ritmuri rapide, din ce în ce mai rapide, de la cumulările de 

informaţii cunoscute sub aşa-numita explozie informaţională până la informatizarea societăţii, de la 

impresionanta revoluţie din domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare până la 

generalizarea comunicării odată cu cea a cunoaşterii, de la amplificarea conexiunilor multiple dintre 

ştiinţă şi tehnică până la organizarea pe baze noi a proceselor producţiei materiale [ 2. p. 18]. 

Dezvoltarea exponenţială a informaţiei şi rapiditatea difuzării ei pretutindeni, aspecte doar 

cantitative, se corelează strâns cu expansiunea calitativă a cunoaşterii, cu diversificarea structurilor 

cunoaşterii, cu multiplicarea permanentă a domeniilor ştiinţei, cu apariţia şi dezvoltarea unor noi teme, 

idei şi teorii. Acestora li se asociază continue restructurări şi reconsiderări de concepţii, teorii, doctrine 

şi structuri conceptuale. Rezultatele cercetării induc noi generalizări şi mai ales o accentuare a gradului 

de abstractizare şi generalizare a cunoştinţelor. Aşa încât ştiinţa devine tot mai abstractă, iar teoria, tot 

mai teoretică, dacă se poate spune aşa. 

Ca urmare a acestor schimbări, ştiinţa, ca şi tehnica, se află astăzi într-o poziţie nouă, marcată de 

o incontestabilă creştere a nevoilor omeneşti de cunoaştere, de pătrunderea şi dominanţa cunoştinţelor 

ştiinţifice pretutindeni, în activitatea tuturor sectoarelor social-economice, şi, mai ales, de faptul că 

ştiinţa, prin intermediul aplicaţiilor ei tehnice şi tehnologice, a devenit o nouă forţă de producţie. 

Impactul ştiinţei asupra creşterii eficienţei economiei, ca şi asupra creşterii nivelul cultural, în general, 

devine tot mai puternic. Prin mijlocirea tehnicii, creşterea ştiinţifică a devenit un factor de necontestat 

al înnoirii societăţii, al îmbogăţirii culturii. Pe bună dreptate se poate afirma că ştiinţa a devenit 

principala avuţie a omenirii. Este de la sine înţeles că sistemul de învăţământ nu poate să fie altceva 

decât reflecţia fidelă a caracteristicilor specifice acestei societăţi. El nu poate să manifeste decât o 

largă deschidere la progresele ştiinţei şi ale tehnicii, ale culturii, în general. Şi nu numai la acestea, ci o 

„deschidere faţă de totalitatea surselor şi mesajelor lumii contemporane, deci ale progresului şi 

viitorului” [4, p. 163].  

Evoluţia învăţământului se conturează pe fundalul unei viziuni generale asupra progreselor 

cunoaşterii şi ale societăţii, asupra schimbărilor fundamentale ce au loc în mediul social-economic şi 

cultural propriu acestui început de secol XXI. Şi mai ales pe examinarea, conştientizarea şi căutarea 

unor soluţii adecvate la marile provocări şi solicitări la care ne supune ascensiunea unei societăţi 

fundamentate pe cunoaştere. Societatea contemporană îi impune individului că sursa centrală a 

economiei avansate este cunoaşterea, de aceea, ritmul schimbării se accelerează. Inovaţia devine 

elementul vital al noii societăţi. Companiile se ofilesc şi mor dacă nu pot crea un flux nesfârşit de 

produse şi servicii noi. Nevoia de inovaţie devine presantă, curentă, încât firmele permit şi cer 

angajaţilor utilizarea capacităţii lor de inventivitate, creativitate, intuiţie. Nevoia şi cerinţa de inovaţie 
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încurajează şi amplifică autonomia muncitorului. A trăi înseamnă, de acum încolo, „a tinde spre 

maximum de creativitate” [5, p.16].  

Astfel, învăţarea tinde să se impună ca o activitate fundamentală a societăţii, că ea capătă o 

importanţă covârşitoare în noile condiţii. O primă argumentaţie derivă din faptul că, prin definiţie, 

activitatea de cunoaştere este un proces creator, de necontenită producţie de noi cunoştinţe. Fără ca 

ştiinţa să poată fi redusă doar la cunoştinţe. Ele reprezintă numai o parte a ştiinţei. Cunoştinţele 

asimilate sunt puse în lucru, sunt utilizate ca instrumente pe mai departe ale cunoaşterii. Şi chiar mai 

mult decât atât. Oamenii se folosesc de cunoştinţe în procesul producţiei materiale. Ca, de altfel, în 

toate celelalte domenii. Valorile ştiinţei au devenit valori şi preocupări stăruitoare, dominante ale 

tuturor sectoarelor vieţii sociale [4, p. 58]. Utilizarea cu maximum de eficienţă a cunoştinţelor necesită 

stăpânirea temeinică a acestora; necesită învăţarea lor într-o manieră care să le confere suficientă 

operaţionalitate. Aplicaţiile ştiinţei pun tot mai acut problema competenţelor; au nevoie de oameni 

competenţi, din ce în ce mai bine formaţi. Or, formarea competenţelor este o problemă de învăţare mai 

performantă [2, p.19]. Capacităţile intelectuale şi de acţiune practică, însoţite de calităţile umane, 

reprezintă o problemă de educaţie. Cunoştinţe şi tehnici mai evoluate vor necesita competenţe din ce 

în ce mai înalte, în afară de toate acestea, mai trebuie ţinut seama şi de faptul că o societate a 

cunoaşterii are pretenţia nu numai a unor calificări profesionale mai înalte, ci şi a unui nivel cultural 

mai înalt, superior celui de până acum. O societate care ajunge să aibă un capital cultural-educaţional 

superior are şanse mai bune de dezvoltare a industriei, a economiei, a progresului social. Din acest 

punct de vedere este încurajator faptul că „majoritatea statelor lumii conştientizează că educaţia şi 

şcoala îndeplinesc nu numai o funcţie de reproducere socială, ci şi una de înnoire socială şi progres 

economic”[6, p. 202]. Aşa se explică de ce de progresele cunoaşterii se leagă multe dintre speranţele 

omului de astăzi, multe dintre speranţele sistemului de învăţământ sau educaţional. 

Privind extinderea instruirii în aspectele ei calitative, este inadmisibil ca învăţământul să rămână 

în urma progreselor uluitoare ale ştiinţei şi tehnologiei. Dimpotrivă, el trebuie să facă tot ceea ce îi stă 

în putere pentru ca tineretul să primească ştiinţa epocii în care el trăieşte, în care se formează şi va 

lucra. Să-l pună faţă în faţă cu cele mai recente şi mai semnificative achiziţii pentru viitorul 

dezvoltării. Să fie un învăţământ animat necontenit de ambiţia apropierii sale de limitele (zonele) cele 

mai înaintate ale cunoaşterii ştiinţifice şi de aplicaţiile ei tehnologice. O străduinţă care îl obligă să 

dezvolte învăţarea în domeniile-cheie ale cunoaşterii şi tehnologiei, ale tehnicii de vârf. Acesta este un 

demers de importanţă crucială, care cere măsuri radicale de reorientare a curriculumului învăţă-

mântului, sunt presiuni exercitate asupra conţinutului, obligându-l la măsuri radicale de înnoire a 

programelor de studii şi manualelor şcolare. 

Apoi, dat fiind faptul că, într-o etapă de avânt al dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice şi tehnologiei, 

rezolvarea unei probleme reprezintă o activitate de creaţie, înainte de a deveni un act de executat, este 

lesne de înţeles de ce, în prezent, este tot mai mult invocată nevoia de dezvoltare a creativităţii, a 

invenţiei. Dezvoltarea iniţiativei, a spiritului inventiv şi a originalităţii sunt considerate capacităţi 

absolut necesare omului modern, răspunzând problematicii lumii contemporane şi societăţii în 

mişcare, în transformare. 

Este evident că, în condiţiile unei evoluţii rapide a cunoaşterii şi a societăţii, în general, multe 

dintre cunoştinţele şi practicile valabile astăzi vor fi depăşite mâine, vor fi învechite. Este de aşteptat 

ca, într-o perioadă marcată de atâtea mutaţii tehnologice şi de apariţia unor noi forme de organizare a 

muncii, competenţele specifice să devină şi ele rapid depăşite. Nevoia de reactualizare şi nevoia de 

învăţare continuă vor fi în creştere. Individul se vede nevoit să facă faţă fluxului informaţional. Pentru 

că într-o societate dominată de informaţie nu sunt excluse situaţiile de poluare informaţională, 

capacitatea individului de a face ordine în haosul informaţional (real sau aparent), de a controla 

informaţiile prin selecţie, ierarhizare, prelucrare, de a identifica şi elimina elementele irelevante, 

erodate sau inutile [5, p. 56-57], devine o trăsătură necesară, fără de care nici nu s-ar putea pune 

problema libertăţii lui. 
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Dar ceea ce este cel mai important e faptul că nevoile de cunoaştere şi de acţiune ale societăţii şi 

ale membrilor ei vor fi altele decât cele de până acum. Altele vor fi şi problemele cărora, mâine, vor 

trebui să le facă faţă. Viitorul creează cerinţe din ce în ce mai înalte. De exemplu, oricât de bună ar fi 

pregătirea teoretică, selecţia cunoştinţelor pertinente şi utilizarea lor în rezolvarea situaţiilor noi vor 

face apel la un ansamblu de aptitudini intelectuale şi abilităţi de grad înalt (higher order learning 

skills), la structuri mentale de ordin superior, pe măsura unor cerinţe mai largi de adaptare şi 

mobilitate. De cea mai mare trecere se vor bucura dezvoltarea şi modelarea inteligenţei, înţeleasă a fi 

nu ca până acum, o capacitate unică, ci o multitudine de potenţialităţi sau de tipuri de inteligenţă, de la 

cea logico-matematică, lingvistică, spaţială, până la cea muzicală şi kinetică, interpersonală şi 

intrapersonală (Gardner), implicate în atât de multe domenii; ca şi dezvoltarea capacităţii de învăţare, 

cea mai omenească dintre capacităţile umane (Kidd) [2, p. 24]. 

O atenţie deosebită se va acorda dezvoltării capacităţii exploratorii, a capacităţii de a identifica 

şi rezolva probleme, a aptitudinii de analiză a problemelor complexe, semnificative pentru individ şi 

colectivitate, a aptitudinii de a sesiza miezul acestor probleme şi de a găsi mijloacele adecvate de 

rezolvare a lor şi, fireşte, dezvoltării gândirii critice, legată de soluţionarea problemelor, implicată în 

procesul inventivităţii şi al creativităţii. Aceasta este, de altfel, una dintre principalele „inovaţii” ale 

învăţământului modern - aceea de a favoriza o învăţare axată pe probleme, deduse din situaţiile trăite, 

ivite în practică, autentice. Vehicularea unor cunoştinţe teoretice, aşa cum am mai precizat, dar şi a 

unor structuri de cunoştinţe înalt integrate va reclama, de asemenea, o mai mare supleţe intelectuală, 

capacităţi mai elevate de abstractizare şi generalizare, de sinteză, dar şi de transfer, ceea ce, se 

estimează, va avea darul să faciliteze studierea unor conţinuturi mai pretenţioase, multe dintre ele 

pentru prima dată integrate curriculumului educaţional. Dar şi alte aptitudini şi capacităţi, precum 

aptitudinea pluri- şi interdisciplinară, capacitatea de anticipaţie, de planificare şi organizare, intuiţia, 

spiritul întreprinzător, de iniţiativă şi creativitate, vor deveni indispensabile pentru a putea accede într-

o funcţie socială, respectiv pentru a putea să fie menţinute în condiţii performante. 

Toate acestea se manifestă în asociere cu o serie de alte capacităţi - cum ar fi acelea de a lucra 

cu ceilalţi în mod cooperativ şi constructiv (de a lucra în echipă), de a comunica în mod clar cu alţii, 

de a întreţine un dialog fructuos, de a manifesta deschidere faţă de lumea înconjurătoare - sau în 

asociere cu diferite calităţi umane - aşa cum ar fi o voinţă puternică, cutezanţa şi încrederea în sine, 

perseverenţa şi responsabilitatea, autonomia în luarea deciziilor şi integrarea socială, rezistenţa la 

situaţiile de descurajare, ca să amintim doar câteva. Altele vor fi, aşadar, opţiunile, priorităţile, valorile şi 

finalităţile spre care îşi va îndrepta atenţia învăţământul începutului de secol XXI. Aceste necesităţi vor fi 

cele care vor modela viitorul învăţământului. Dezvoltarea funcţiilor cognitive superioare tinde să devină 

astfel un obiectiv prioritar şi fundamental, să reprezinte cheia unui învăţământ eficient, în perspectivă, 

aşa-numita „educaţie cognitivă” (Joiţa,) are toate şansele să devină una dintre cele mai importante 

tentative de a regândi pedagogia acestui început de secol şi de mileniu, un demers ce se înscrie în ceea ce 

s-ar putea numi căutarea contemporană a opţiunilor şi a soluţiilor educaţionale [2, p. 24-25]. 

În faţa acestui deziderat, al formării unor capacităţi intelectuale de nivel superior, învăţământul 

poate răspunde preocupându-se în mod firesc de determinarea conţinutului (curriculumului) instruirii, 

dar şi de stimularea şi dezvoltarea funcţiilor şi a capacităţilor implicate în studierea respectivelor 

materii prevăzute. Şi, mai ales, prin promovarea unor sisteme (modele) înnoitoare de instruire, bazate 

pe proceduri elevate, pe strategii mai pronunţat formative, capabile să pună mai bine în valoare 

potenţialul intelectual al celor aflaţi pe băncile şcolii/universităţii. 

În strânsă legătură cu aceste evoluţii, se constată, totodată, o accentuare a nevoii şi a dorinţei de 

a învăţa mai mult şi pe cont propriu, ca efort autonom, încât există tendinţa de generalizare a unui alt 

stil de cunoaştere şi de viaţă. Un stil axat pe trebuinţa de înnoire continuă a propriei cunoaşteri printr-

un efort personal neîncetat. Aceasta echivalează cu o reconsiderare a lui „a şti”, în raport cu mersul 

cunoaşterii şi cu o reconsiderare a lui „a face” şi a lui „a fi”, ca valorificare a cunoaşterii avansate. Un 

efort de apreciat, fără îndoială, care deschide perspectiva dezvoltării aptitudinii de a învăţa singur, de 

instruire autonomă, independentă. Astfel de sisteme de autodidaxie vor câştiga în extensiune, deoarece 
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însuşirea pe această cale a cunoştinţelor răspunde mai bine unor motivaţii interioare de formare şi de 

autodepăşire, de autodesăvârşire, fiecare individ având posibilitatea să-şi cultive şi să-şi pună mai bine 

în valoare propriile capacităţi şi aptitudini. Urmând această direcţie, individul are toate şansele să 

devină autorul propriului progres intelectual, cultural şi profesional, să joace un rol din ce în ce mai 

activ în dezvoltarea propriilor facultăţi cognitive, a propriei formaţii. 

Din punct de vedere psihologic şi pedagogic, transpunerea în viaţă a acestui deziderat are o 

semnificaţie cu totul aparte - aceea a trecerii spre un stadiu calitativ nou în ceea ce priveşte atitudinea 

faţă de învăţătură. Un salt care îi cere viitorului absolvent să fie versat în învăţarea autodirijată şi să 

dovedească iniţiativă şi răspundere, un mod superior de a se integra unui curent specific societăţii 

contemporane. Acesta este şi motivul pentru care dezvoltarea învăţării şi învăţarea învăţării devin 

obiectivele majore ale noii şcoli. 

În fine, oricât de departe se va merge cu educaţia cognitivă, nu trebuie să uităm că dezvoltarea 

capacităţilor intelectuale nu poate fi separată de dezvoltarea capacităţilor emoţionale; dezvoltarea 

gândirii teoretice, a raţiunii, de cultivarea intuiţiei şi a sensibilităţii afective; funcţionarea intelectuală, 

de suportul ei afectiv-motivaţional care o susţine şi o energizează. Şi aceasta din simplul motiv că nu 

există comportament cognitiv (pur cognitiv) fără să implice şi o notă de afectivitate, în alţi termeni, 

putem spune că educaţia cognitivă nu este cognitivă numai în obiectivele sale. Pe scurt, cunoaşterea 

afectivă ar putea să devină parte complementară obligatorie a cunoaşterii ştiinţifice; dezvoltarea 

inteligenţei afective să însoţească dezvoltarea celorlalte forme ale inteligenţei, deja amintite; educaţia 

cognitivă să fie însoţită de o educaţie emoţională pe măsură. 

Prezintă importanţă şi modul în care este privită structurarea cunoaşterii individuale, unde se 

plasează cunoştinţele şi facultăţile cognitive în acest edificiu. 

Astfel, o serie de cercetări, cum sunt cele oferite de J.R. Sternberg (1985), M. Solner (1986) ş.a., 

ajung la concluzia că diferitele componente ale cunoaşterii se structurează pe cel puţin trei nivele 

distincte: cognitiv, metacognitiv şi paradigmatic (teoria triarhică a inteligenţei) [3, p. 49-50)]. Dispuse 

într-o structură trinivelară, diferitele componente, strâns legate între ele, reuşesc să redea o imagine de 

ansamblu mai actualizată a structurii cunoaşterii individuale, conturând adevărata arhitectură a 

acesteia. Din punct de vedere didactic, un astfel de model ne dă posibilitatea să sesizăm, şi pe această 

cale, ceea ce ar trebui să reprezinte opera de construcţie a cunoaşterii de-a lungul anilor de şcoală. 

Adică, urmând o logică sugerată de această etajare, am putea să întrevedem o anumită logică a 

funcţionalităţii instruirii - o logică tridirecţională, orientată deopotrivă spre informaţie, formare şi 

educaţie, spre ierarhizarea finalităţilor. 

Puse faţă în faţă, trinivelarea cunoaşterii şi tridirecţionarea instruirii ar putea avea darul să ne 

dezvăluie următoarea corespondenţă expectată între ele, şi anume: 

a) Structurarea cognitivă 

1. Primul nivel, cel cognitiv, este alcătuit din elemente de conţinut cu valoare de acţiune 

imediată : informaţii, cunoştinţe, noţiuni, idei, teorii, operaţii mentale, abilităţi intelectuale şi 

psihomotrice - toate ca elemente distincte asemănătoare unor cărămizi ce dau fundament culturii 

generale şi, de la o anumită vârstă, formaţiei specializate, profesionale a individului. 

Acestora li se asociază diferitele facultăţi mentale, precum percepţia, memoria, gândirea, 

inteligenţa, imaginaţia, capacităţile rezolutive, funcţiile limbajului etc., angajate în asimilarea şi 

perfecţionarea respectivelor achiziţii. 

2. Al doilea nivel, cel metacognitiv, este compus din cunoştinţe metacognitive: cunoştinţe 

despre starea propriei cunoaşteri, despre modul propriu de a gândi, de a memoriza, de a înţelege etc.; 

capacităţi de a conştientiza şi explica propria funcţionare a minţii şi a progreselor cunoaşterii; 

capacităţi de a conştientiza şi de a stăpâni propriile activităţi de învăţare - capacităţi de autoobservare, 

de autocontrol (monitorizare), de autoreglare şi reorientare a propriilor procese de învăţare 

(cunoaştere) etc., în perspectiva ajungerii la autodirijarea propriei învăţări şi la autopropunerea unor 

programe individuale de studiu, în concluzie, se poate spune că acest nivel este alcătuit din elemente 
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de acţiune pe termen lung, de tipul unor funcţii şi capacităţi implicate în „cunoaşterea propriei 

cunoaşteri" şi a reuşitei acestei activităţi. 

3. În fine, cel de-al treilea nivel, cel paradigmatic sau epistemic, presupune aptitudini de 

investigaţie ştiinţifică, diferite capacităţi specifice iniţierii şi organizării unui demers ştiinţific, 

experimental, într-un domeniu sau altul al cunoaşterii ştiinţifice, al acţiunii sau tehnicii etc., respectiv 

capacităţi care susţin afirmarea spiritului ştiinţific, al căutării şi descoperirii, al invenţiei de soluţii sau 

alternative etc. 

b) Structurarea instruirii 

1. În planul instruirii, acestui prim nivel structural i-ar corespunde activităţi destinate: să 

faciliteze achiziţia de cunoştinţe relevante şi utile formaţiei de cultură generală, apoi celei 

profesionale, să asigure dobândirea de operaţii, abilităţi şi capacităţi cognitive, să asigure echiparea 

intelectuală cu cele mai alese valori ale culturii, care exprimă esenţa spiritualităţii comunităţii căreia 

individul îi aparţine, să se preocupe de dezvoltarea acelor funcţii care sunt implicate în dezvoltarea şi 

stăpânirea respectivelor cunoştinţe şi abilităţi. 

2. Corespunzător acestui nivel, instruirii i-ar reveni sarcina să se preocupe de dezvoltarea şi 

organizarea „metacogniţiei" la elevi/studenţi, să acorde atenţie promovării „cunoaşterii despre propria 

cunoaştere", cu accent pe dezvoltarea acelor capacităţi şi abilităţi de care elevii/studenţii vor trebui să 

se folosească în scopul autocontrolului, autoreglării şi ameliorării propriilor procese de cunoaştere sau 

de învăţare. 

În accepţia didacticii moderne, responsabilitatea elevului faţă de propria învăţare este 

primordială şi, în consecinţă, el trebuie ajutat să-şi însuşească acele instrumente care să-i permită 

dezvoltarea propriei capacităţi de învăţare, să fie pregătit pentru a şti cum să intervină în mod eficace 

în impulsionarea propriului progres intelectual (Schwebel, Maher, Fagley). 

3. În concordanţă cu acest nivel, instruirea ar trebui să se ocupe de formarea aptitudinilor de 

investigaţie ştiinţifică, de cultivarea spiritului ştiinţific, de dobândirea unor deprinderi (metode) 

specifice iniţierii pe cont propriu şi de desfăşurarea, în diferite forme, a unui demers de cercetare 

ştiinţifică ori de invenţie. Pe scurt, să se urmărească dezvoltarea descoperirii, a invenţiei şi 

originalităţii [2, p. 27-28]. 

Pornind de la această raportare, se poate deduce cu uşurinţă că „ceea ce aduce instrucţia şcolară, 

pe lângă componenta cognitivă imediată, este structurarea continuă, o structurare majorată (care 

adaugă mereu ceva) de procese şi de operaţii intelectuale pe diferite trepte ale evoluţiei individuale”, 

după cum remarcă I. Radu [3,p. 49-50]. 

Este evident că o asemenea structurare calitativă ar putea ea însăşi să sugereze cum ar trebui să 

decurgă reierarhizarea finalităţilor instruirii, refacerea curriculumului pentru diferite vârste şcolare şi 

discipline, care s-ar vedea obligat să includă şi elementele metacognitive şi paradigmatice necesare 

edificării unei cunoaşteri autentice la elevi. Trebuie menţionat faptul că structurarea cunoaşterii 

individuale în format tridimensional este aplicabilă şi în cazul învăţământului superior, deoarece s-ar 

respecta principiul continuităţii instruirii. 

Aşa cum s-a mai subliniat, evoluţia învăţământului este inseparabilă de evoluţia culturii, de 

sistemul de reprezentări şi de valori pe care aceasta le oferă într-o anumită societate, într-o anumită 

epocă istorică, învăţământul se foloseşte de aceste valori ca de un instrument care ajută la înnobilarea 

spirituală a tineretului şcolar, la îmbogăţirea universului de cunoaştere al acestuia. Construcţia 

cunoaşterii individuale şi sociale, gestionată didactic, instituţional şcolar, merge astfel mână în mână 

cu gestionarea culturii; problematica învăţământului urmează îndeaproape o problematică a culturii. 

Şi, dacă dinamismul extraordinar al cunoaşterii, al tehnologiei şi al valorilor culturale, inclusiv 

cel al relaţiilor comunicaţionale, redefineşte continuu modelul de cunoaştere şi de cultură specific 

epocii noastre, în mod natural, în funcţie de acesta se redefineşte şi modelul actual de învăţământ. Pe 

scurt, modelul învăţământului urmează modelul cultural al societăţii. 
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Legat prin întreaga sa fiinţă de cultură, învăţământul se vede astfel nevoit să facă faţă apariţiei, 

dezvoltării şi valorificării unor noi resurse de ordin cultural; se vede obligat să rezolve noi probleme, 

derivate din impactul noului model cultural al societăţii contemporane, şi anume: 

•  el trebuie să răspundă tendinţei de intensificare a interdependenţelor în diferitele planuri, atât 

în cadrul fiecărei societăţi sau naţiuni, cât şi la nivelul întregului sistem global, planetar, al umanităţii. 

Tendinţa este resimţită ca încercare de mondializare rapidă a informaţiei, a standardizării ştiinţifice, a 

globalizării culturale, în această perspectivă, este de aşteptat să se facă simţită o tot mai evidentă 

tendinţă de globalizare a educaţiei, ca împărtăşire a aceloraşi valori, conţinuturi, obiective şi norme, a 

aceluiaşi sistem comunicaţional şi chiar a aceloraşi practici instructiv-educative etc. Evident, o 

tendinţă ce ascunde în sine pericolul uniformizării sau al standardizării şi în faţa căreia învăţământul se 

vede nevoit să menţină o relaţie optimă între transmiterea unor valori ale culturii „naţionale”şi cele ale 

culturii „universale”, să asigure un echilibru între trebuinţele specifice comunităţii locale şi naţionale 

şi problematica planetară, contribuind în acest fel la afirmarea identităţii culturale naţionale, dar şi la o 

mai bună cunoaştere a culturii altor naţiuni, ca deschidere a unui spaţiu larg de înţelegere reciprocă. 

Introducerea, de exemplu, a studiului istoriei şi culturii omenirii, începând cu învăţământul secundar, 

prezentarea marilor mişcări ale istoriei omenirii, a apariţiei marilor idei şi valori care au marcat şi au 

schimbat faţa lumii, urmând principiul fundamental după care toate realizările umane formează un 

patrimoniu comun al omenirii, devine o necesitate absolută şi benefică generaţiilor de astăzi şi de 

mâine; 

• să reflecte apariţia şi dezvoltarea unei puternice culturi comunicaţionale, a extensiunii la scară 

planetară a culturii de masă, dezvoltarea unei culturi concentrate în jurul utilizării noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicare, cu impact puternic şi asupra remodelării şi înnoirii practicilor 

şcolare; 

• să ţină seama de apariţia şi dezvoltarea unor noi forme de cunoaştere şi de cultură, de 

transmitere şi de memorare, care convieţuiesc cu cele tradiţionale, cu cartea, cu scrierea şi 

comunicarea orală, forme care vor genera noi instrumente de învăţare, de cunoaştere şi de cultură şi 

care îşi aşteaptă o integrare novatoare în sistemul de învăţământ, cât mai benefică formării culturale a 

noilor generaţii; 

• să acorde prioritate cultivării îndeosebi a capacităţilor spirituale necesare pentru o mai bună 

punere în operă a valorilor şi a tehnologiei, cultivării aptitudinilor, competenţelor şi talentelor care au 

un rol hotărâtor în dezvoltarea culturii, să cultive conştiinţa puterii creatoare şi constructive a omului;  

• şi, în mod deosebit, să acorde atenţie cultivării sensibilităţii celor tineri faţă de problemele ce 

se profilează la nivel global, să dezvolte înţelegerea complexă a lumii, a realităţii actuale şi viitoare. 
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MERITUL INCONTESTABIL AL ACADEMICIANULUI SILVIU BEREJAN 

LA STUDIUL INFINITIVULUI ROMÂNESC 

 

Elena ZGÂRCIBABĂ,  

Catedra de filologie română 

 

 La monographie de S. Bérejan « Contributions à l’étude de l’infinitif moldave » s’incrit parmi 

les meilleurs travaux rapportés à ce probléme. Des aspects importants visant l’infinitif, prix en 

discussion dans cet article, ont été très bien argumenté. On à élucidé de tels moments de l’évolution 

de l’infinitif, comme: son origine, le caractère ambigue de celui-ci, sa place dans le système du verbe, 

les caractéristiques de l’infinitif postverbal. C’est un travail de référence, en ce qui concèrne la mise 

en évidence de l’opinion générale sur l’infinitif, comme phénomène linguistique, ce que constitue un 

sérieux fondament pour les recherches ultérieures. 

 

Patrimoniul ştiinţific lăsat nouă de S. Berejan cuprinde lucrări, studii, monografii referitoare la 

diverse domenii din arealul lingvistic: lexicologie, lexicografie, semasiologie, metodologie, 

sociolingvistică, dialectologie, etimologie, istoria limbii, stilistică, cultura limbii, ortografie, ortoepie, 

punctuaţie etc. Dacă am încerca să conturăm profilul creaţiei sale, am porni de la monografia de 

tinereţe a savantului, teza de doctor în filologie Contribuţii la studiul infinitivului moldovenesc [1] care 

constituie un model de expunere logică a celor mai complicate şi mai controversate aspecte din istoria 

infinitivului, în general, şi a celui românesc, în particular, fiind, pe drept cuvânt, considerată o piatră 

de hotar în cercetările referitoare la natura şi esenţa infinitivului.           

În monografia dată S. Berejan abordează o serie de probleme dificile privind geneza şi utilizarea 

infinitivului în limba română: evoluţia formei şi a funcţiilor infinitivului, caracteristicile diverselor 

categorii de infinitiv, infinitivul postverbal, infinitivul postnominal, infinitivul de pe lângă adverbele 

predicative etc. 

Trebuie să menţionăm că lucrarea respectivă a contribuit la înnobilarea cercetărilor lingvistice 

de la noi prin faptul că multe teze şi afirmaţii ale autorului despre infinitiv nu şi-au pierdut valoarea 

nici până în prezent chiar după 50 de ani de la apariţia monografiei. Virtuţiile fecunde ale gândirii lui, 

competenţa şi simţul lingvistic deosebit,  documentarea ştiinţifică, precum şi facultatea de a face 

generalizările de rigoare sunt aspecte definitorii întru conturarea efigiei savantului. 

În cele ce urmează ne vom referi la infinitivul postverbal, descris în lucrarea dată, deoarece 

îmbinările infinitivului cu un alt verb, după cum notează S. Berejan, ocupă în limba română un loc 

deosebit atât prin varietatea, cât şi prin numărul lor, acest lucru fiind explicat istoriceşte: în limba 

latină  infinitivul era întrebuinţat aproape exclusiv pe lângă verbe [1, p.65]. 

Este deosebit de valoroasă afirmaţia prin intermediul căreia se susţine că verbele care se reunesc 

cu  infinitivul  „sunt incomplete din punct de vedere semantic şi sunt totdeauna îndreptate asupra altei 

acţiuni, nu asupra unui obiect”, iar  „infinitivul nu aderă la verbe ce denumesc o acţiune fizică concretă 

(a citi, a săpa), o situare în spaţiu (a şedea, a pune), o mişcare (a merge, a fugi), procese fiziologice (a 

mânca, a auzi), deoarece ele sunt complete din punct de vedere semantic şi sunt îndreptate asupra unui 

obiect, iar nu asupra unei acţiuni” [1, p.66]. Această afirmaţie a profesorului S. Berejan a constituit 

unul din principiile fundamentale în ceea ce priveşte conturarea clasei de semiauxiliare modale pe care 

le-am cercetat [2]. 

Prezintă un interes aparte teoria pe care a propus-o S. Berejan despre infinitivul subiectiv 

(tautoprosopic)  şi infinitivul obiectiv (eteroprosopic), idee dezvoltată conform observaţiilor lui Iakob 

Grimm, preluate şi de lingvistul rus A. A. Potebnea, după cum specifică S. Berejan [1, p.67].  Această 

delimitare vine să facă lumină în privinţa unei corecte identificări a funcţiilor sintactice ale 

infinitivului postverbal: infinitivul subiectiv are un subiect comun cu verbul regent (încep a lucra, a 

început a lucra ), pe când infinitivul obiectiv întotdeauna are un subiect diferit de cel al verbului 



102 

 

regent (îi poruncesc a veni).  Astfel, infinitivul subiectiv, aderând la verbele modale, îl determină pe 

savant să afirme că îmbinările date funcţionează în propoziţie ca predicate verbale compuse  [1, p. 77].  

Structurile în discuţie sunt calificate de S. Berejan drept „construcţii analitice cu o oarecare 

tendinţă spre gramaticalizare", prin aceasta consemnându-se faptul că nu poate fi vorba de îmbinări 

complet morfologizate [1, p. 81], „ele au un singur subiect şi verbul dominant, având funcţie de 

formant gramatical, adaugă doar o nuanţă modală suplimentară la sensul lexical de bază al îmbinării  

luate în ansamblu”. Şi mai departe autorul precizează : „Important în asemenea îmbinări este însă  nu 

faptul că subiectul poate, ştie, încearcă, pare, ci faptul ce poate (ştie ş.a.m.d.) să săvârşească, să 

realizeze, să ducă la îndeplinire.  Purtătorul acestui conţinut principal este anume infinitivul dependent 

ce aderă la verbul modal” [1, p.77]. 

S. Berejan insistă şi asupra infinitivului subiectiv care aderă la verbele de aspect [1, p.78], 

menţionând că îmbinările infinitivale cu caracter aspectual, deşi nu prezintă o formă morfologică 

integră, exprimă, de fapt, nu două acţiuni, ci una singură, dar în diferite faze aspective. În acelaşi 

context este remarcat faptul că ele reprezintă un fel de construcţii analitice cu o oarecare tendinţă spre 

gramaticalizare, evidenţiindu-se, în special, îmbinările infinitivului cu verbul a începe. 

Astfel, acad. S. Berejan a descris îmbinările infinitivale „cu caracter modal” şi îmbinările 

infinitivale „cu caracter aspectual”, propunând pentru prima oară în lingvistica română din Basarabia 

grupele de semiauxiliare de mod şi cele aspectuale. Acest fapt a constituit un suport apreciabil pentru 

studiile ulterioare. 

Spre deosebire de alţi cercetători, S. Berejan promovează următoarea opinie: „Coeziunea 

elementelor componente din îmbinările cu caracter aspectual e mult mai puternică decât în îmbinările 

infinitivale cu caracter modal (voiesc a şti, ştiu a cânta, îmi vine a pleca, am a citi). În construcţiile 

aspectuale verbul regent e pe cale de a deveni simplu formant gramatical, ele transformându-se treptat 

din îmbinare de forme în forme integre, identice formelor verbale perifrastice existente de acum în 

limbă”  [1, p. 81].  

Această situaţie e văzută altfel de către V. Guţu Romalo. Discutând despre semiauxiliarele 

aspectuale, savanta susţine că, în afara comunităţii subiectului celor două verbe, nu există nici un 

indice gramatical care să evidenţieze fuziunea lor într-un tot. Faptul că aceste verbe îşi păstrează în 

multe cazuri sensul fundamental şi capacitatea lor de a se combina atât cu verbe, cât şi cu substantive 

demonstrează că avem de a face cu îmbinări libere de cuvinte,  verbul  regent păstrându-şi valoarea 

predicativă [3, p. 15]. Întenţionăm să subliniem faptul că afirmaţia dată nu minimalizează ideea 

promovată de prof. S. Berejan, deoarece mai recent GALR reţine atenţia referitor la gradul de 

coeziune sintactică a îmbinărilor modale şi de aspect, stipulând că acesta „variază de la un tip de 

operator la altul, iar în cadrul aceluiaşi tip, de la un verb-operator la altul" [4, p. 258]. 

De asemenea este salutabil că  prof. S. Berejan a apreciat la justa valoare natura morfologică a 

respectivelor structuri, menţionând că  „gradul de fuziune al componenţilor acestor îmbinări n-a ajuns 

încă la stadiul, când ele ar putea fi considerate forme aspectuale ale verbelor, cu atât mai mult, cu cât 

verbul dominant n-a devenit încă element pur formal, auxiliar veritabil, ca în formele verbale propriu-

zise (rus. буду читатъ; fr. j'ai lu, j'avais lu; rom. voi citi, aş citi), păstrându-şi sensul său lexical bine 

definit, îmbinările în discuţie nu pot fi încă numite unităţi morfologizate. Nuanţele de aspect pot fi 

exprimate în mod sintactic, adică prin perifraze, astfel, în limbă are loc compensarea mijloacelor 

morfologice, care lipsesc, prin mijloace sintactice şi analitice.  Concluzia la care ajunge savantul este 

că îmbinările infinitivale descrise cu lux de amănunte sunt expresia sintactică a categoriei morfologice 

de aspect, după cum şi îmbinările infinitivale cu caracter modal exprimă, în anumite cazuri, în chip 

sintactic categoria morfologică a modului [1, p. 82]. 

Este apreciabil şi faptul că prof. S. Berejan a evidenţiat aspectul evolutiv al acestor structuri, 

menţionând că „numărul verbelor care se îmbină cu infinitivul în cursul dezvoltării limbii a crescut 

încontinuu prin încadrarea a noi membri sinonimici în seriile semantice existente" [1, p. 65]. 

Referindu-ne la îmbinările infinitivale „cu caracter modal", în lucrarea respectivă sunt atestate 43 de 

verbe care aderă la infinitiv.  Trebuie să menţionăm că peste 15 ani de la apariţia monografiei 
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profesorului S. Berejan, lingvistul Ion Diaconescu de la Bucureşti a editat o importantă lucrare despre 

infinitiv în limba română. În studiul său, I. Diaconescu indică aproximativ 34 de verbe din limba 

cronicarilor, care se supun distribuţiei verb + a + infinitiv  [5, p. 159-166]. 

Este oportun să evidenţiem că ambii cercetători au remarcat faptul că în limba română sunt 

anumite verbe care admit infinitivul în calitate de valenţă obligatorie în anumite contexte, aceste verbe 

având nuanţă modală sau de aspect  [1, p. 69-79; 5, p. 159-166].  Dacă  raportăm fenomenul dat la 

situaţii de aceeaşi natură din limbă franceză, am constata că el este interpretat  ca servitudine 

gramaticală,  deoarece în franceză infinitivul apare ca variantă obligatorie, fiind cerut de anumite 

elemente, considerate „coverbe” sau verbe care cer în mod obligatoriu un infinitiv juxtapus [6, p. 232],  

astfel ajungând la  ideea promovată de profesorul A. Ciobanu  despre caracterul decisiv al distribuţiei, 

care are repercusiuni asupra condiţiei semantice şi sintactice a verbului  [7, p. 27]. 

După cum menţionează S. Berejan în lucrarea amintită, nu toate perifrazele verbale luate în 

discuţie au aceeaşi circulaţie în limbă. O bună parte din ele sunt tratate ca nişte „construcţii vii”, mai 

frecvent fiind utilizate structurile cu a putea, a trebui, a vrea, a-i veni, a fi, a avea, a căuta, a da, a sta, 

a îndrăzni, a ţine, a încerca, a părea, indiferent de registrul stilistic. Perifrazele cu infinitivul fără a 

după verbele a şti, a cuteza se consideră tipare specifice registrului popular, iar construcţiile 

infinitivale cu a trebui, a vrea, a binevoi sunt identificate ca arhaice [1, p. 78].            

Acestea sunt doar câteva aspecte ale demersului lingvistic cuprins în lucrarea lui S. Berejan, dar 

se poate afirma cu certitudine că aportul ştiinţific al savantului la elucidarea principalelor şi 

controversatelor aspecte referitoare la infinitiv în limba română este profund şi incontestabil. 

Dimensiunea performanţelor lingvistice proprii lucrării în discuţie vine să confirme opinia că ea s-a 

impus drept una dintre operele de rezistenţă  şi de referinţă ale lingvisticii basarabene. 
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MODERNIZAREA CURRICULUMULUI AXAT PE COMPETENŢE ÎN CONTEXTUL  

REFORMEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 

 

Svetlana DERMENJI-GURGUROV, 

Catedra de filologie română 

 

Today,  in the course of  teaching of  Romanian language and literature the valuable changes 

have inevitably led to similar changes in academic achievement of Teaching Course of Romanian 

language and literature. 

So in the context of education reform and modernization was included curriculum. Research in 

this area led us to design and develop a model of curriculum, its terms and academic skills, specialty 

Romanian language and literature. We conclude that a constructivist curriculum focus on training and 

stays on the objectives of the competence and constructivist approach. 

 

Astăzi, în desfăşurarea demersului didactic la limba şi literatura română s-au produs schimbări 

valoroase care au dus inevitabil şi la schimbări asemănătoare în realizarea cursului universitar de 

Didactica limbii şi literaturii române. Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele 

generale, în setul de valori/ atitudini şi îşi găsesc corespondent, în esenţă, în domeniul Comunicare în 

limba maternă, aşa cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene (Competenţe cheie 

pentru învăţământul pe tot parcursul vietii (lifelong lerning - Cadrul european de referinţă, Anexa la 

Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European, 2006), cât şi în competenţele transversale, 

menţionate în acelaşi document.  

Modelul comunicativ-funcţional presupune studiul integrat al limbii, al comunicarii şi al 

textului literar/studiul integrat al limbii şi literaturii române. Profesorii îşi vor adapta demersurile 

didactice explicite în funcţie de nevoile reale ale acestuia, atât în selectarea textelor pentru studiu cât şi 

a metodelor activ-participative, de dezvoltare a spiritului critic şi creativ, a activităţilor didactice de tip 

formativ, care presupun implicare şi interacţiune, brainstorming liber şi creativitate. Vorbim despre o 

educaţie formativă, care, menţionează cercetătoarea Hadârcă M., nu are sens decât dacă se raportează 

la o competenţă [1]. Deci, în contextul reformei învăţământului se include şi modernizarea 

curriculumului.  După cum menţionează cercetătorul Vl. Pâslaru, curriculumul este identificat cu 

reforma învăţământului „a preda/învăţa conform curriculumului înseamnă a realiza reforma în 

învăţământ”[2]. Accentuăm că s-au realizat paşi importanţi în sensul acesta, căci Curriculumul pentru 

disciplina Didactica limbii şi literaturii române (Vl. Guţu, T. Cartaleanu, O. Cosovan) prezintă o 

viziune modernă şi accesibilă a educaţiei centrate pe student [3]. Autorii prezintă un cadru conceptual 

valoros în care se ataşează administrarea disciplinei de studiu cu referire ulterioară la tematica şi 

repartizarea orientativă a orelor, precizarea competenţelor instrumentale, interpersonale şi sistemice, 

competenţele generice şi competenţele specifice ale formării iniţiale la disciplină. Sunt prezentate şi 

forme, strategii de organizare a activităţii didactice şi, inclusiv, strategii de formare/ dezvoltare/ 

evaluare a competenţelor lectorale, a competenţelor de scriere etc. Menţionăm faptul că acest 

curriculum dezvoltă viziunea educaţională a centrării demersului didactic pe elev, ca subiect activ al 

educaţiei, participant la propria formare. Autorii citaţi argumentează că nu doar cunoaşterea teoriilor 

psihopedagogice moderniste şi postmoderniste va asigura pregătirea profesională a studentului-viitor 

profesor de limba şi literatura română, ci şi atitudinea acestuia faţă de personalitatea elevului. 

[ibidem]. Astfel, cadrul conceptual al curriculumului dat se axează pe: 1.) Abordare conceptuală 

(plasarea accentului pe cel ce învaţă, motivarea elevului, asigurarea progresului în formarea de 

competenţe, monitorizarea propriului proces de învăţare, realizarea situaţiilor simulative, încadrarea 

gândirii critice şi divergente etc.); 2.) Abordare structurală (centrată pe următoarele componente: I. 

Cadrul conceptual; II. Competenţe; III. Conţinuturi; IV. Strategii didactice; V. Strategii de evaluare; 

VI. Resurse bibliografice); 3.) Abordare procesuală (bazată pe formare de competenţe, conexiunea 



105 

 

strategiilor didactice cu unităţile de conţinut, toate cu accentul pe lucrul individual al studentului şi 

activitatea practică) [ibidem].          

Încercări de a realiza unele schimbări în statutul curriculumului psihopedagogic universitar au 

făcut specialiştii în domeniu: I. Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru prin elaborarea Curriculumului 

Psihopedagogic Universitar de bază [4]. A cercetat şi A. Zbîrnea, care a încearcat să elaboreze modelul 

unui curriculum pentru formarea iniţială. Alte dezbateri serioase în domeniu au fost făcute şi de către un 

grup de cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova – Vl. Guţu, E. Muraru, O. Dandara în 

contextul Proiectării standardelor de formare profesională în învăţământul universitar [5].  

Cercetătoarea G. Cristea descrie amplu preocupările recente privind teoria şi metodologia 

curriculumului în contextul ştiinţelor educaţiei, ilustrând problematica specifică a curriculumului în 

concepţia mai multor specialişti ca A. Crişan, C. Creţu, D. Ungureanu, M. R. Niculescu, S. Cristea, I. 

Negreţ-Dobridor, V. Chiş, D. Potolea etc. [6]. Profesorul E. Joiţa menţionează că un curriculum 

constructivist centrat pe profesionalizare îşi va preciza obiectivele în termeni de competenţă şi 

abordarea constructivistă ,,solicită profesorului competenţa de a adapta conţinuturile curriculare 

nucleu”, iar un curriculum centrat pe competenţe ale profesorului poate fi abordat, realizat şi 

constructivist. Astfel, trecem de la un curriculum, clasic” (centrat pe conţinuturi) şi ,,unul behaviorist” 

(centrat pe obiective concrete), la cel ,,constructivist” centrat pe competenţe [7].  

În literatura de specialitate depistăm principalele elemente constitutive ale unui curriculum: 

tipul de conţinuturi de învăţare; domenii de învăţare, cunoştinţe, competenţe, atitudini etc.; modalităţi 

de structurare a programelor de studii; profilurile de absolvire pentru care se oferă pregătire; rolurile şi 

statuturile personalului didactic; orientările care trebuie imprimate conţinutului şi formei 

ansamblurilor didactice; o concepţie a evaluării rezultatelor studenţilor; prezentarea conţinuturilor 

învăţării; organizarea temporală a parcursului studiilor etc. [8]. Sistemul componentelor 

curriculumului universitar, în concepţia cercetătorului Pâslaru Vl., se axează pe: teleologia educaţiei 

(ideal uman, ideal educaţional, scop educaţional, obiective generale, obiective cadru, obiective de 

referinţă şi operaţionale); conţinuturi educaţionale; tehnologii (metodologii) educaţionale [9]. 

Principiile de construire şi dezvoltare a curriculumului universitar rezidă în:  

1. Principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale; 2. Principiul funcţionalităţii; 3. Principiul 

coerenţei; 4. Principiul egalităţii şanselor; 5. Principiul flexibilităţii şi al parcursului individual [10]. 

Elaborarea unui curriculum universitar se va axa şi pe alte principii ca: adecvarea curriculumului la 

contextul sociocultural, profesional, naţional şi mondial; coerenţa privind relaţiile dintre curriculum şi 

finalităţile sistemului de învăţământ şi dintre componentele paradigmei curriculare; articularea optimă 

a componentelor paradigmei curriculare pe verticală şi pe orizontală; integritatea şi 

transdisciplinaritatea; pertinenţa privind formularea obiectivelor educaţionale şi elaborarea 

conţinutului sistemic [11].   

Specialistul în domeniul pedagogiei, N. Silistraru menţionează că principiul selecţiei şi al 

ierarhizării culturale are rol în alocarea orară a fiecărei discipline în planul de învăţământ; principiul 

funcţionalităţii vizează racordarea diverselor discipline la dezvoltarea cunoaşterii actuale şi „conduce 

la o structurare funcţională a planului de învăţământ la nivelul fiecărui ciclu academic”; principiul 

coerenţei raportează corelarea disciplinelor de studiu pe verticală, în vederea formării competenţelor 

specifice specializării şi la nivelul programelor privind corelarea disciplinelor de studiu în cadrul 

ariilor curriculare de specialitate astfel încât să se realizeze o „armonizare” între competenţe [12]. 

Cu privire la principiile de organizare a conţinuturilor, punem accent pe opinia aceluiaşi 

cercetător, N. Silistraru, care evidenţiază principiile: etapizării, delimitării, coordonării, accentuării, 

valorii didactice, dificultăţii progresive, legăturii dintre informaţia nouă şi cea veche [ibidem]. 

Menţionăm că Didactica limbii şi literaturii române (curriculumul conceput de autorii Vl. Guţu, 

T. Cartaleanu, O. Cosovan) este impunător în dezvoltarea învăţământului superior axat pe competenţe, 

iar  reperele conceptuale ale repectivului curriculum universitar [13] şi ale programei analitice a 

cursului modular probleme actuale ale didacticii contemporane (autor N. Silistraru) [14], ne-au 

condus la proiectarea şi elaborarea unui Model de curriculum universitar în termeni de competenţe la 
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specialitatea limba şi literatura română. În continuare argumentăm modul în care se structurează 

curriculumul elaborat la Didactica limbii şi literaturii române. Menţionăm că pe o asemenea abordare 

desfăşurată a conţinutului specific fiecărei ore de curs, seminar şi lucru individual este axat şi 

curriculumul la disciplina Dezvoltarea creativităţii/strategii de predare integrată a limbii şi literaturii 

române: 

I. Cadrul conceptual al disciplinei - tratează întreaga problematică teoretică şi pune accent pe 

faptul că pe lângă pregătirea de specialitate, profesorul de limba şi literatura română trebuie să posede 

o bună pregătire pedagogică, teoretică şi practică. 

II. Competenţele disciplinei includ:  

a) competenţe generice/la nivel de cunoaştere, sunt axate pe obiectivele transdisciplinare şi 

standardele profesionale: conştientizarea importanţei educaţionale a disciplinei, a dinamicii procesului 

de învăţare; posedarea vocabularului pedagogic şi a limbajului specific didacticii etc. 

b) competenţe specifice/la nivel de aplicare: cunoaşterea terminologiei domeniului specific; 

operarea cu actele normative şi auxiliare didactice; realizarea diferitelor activităţi educaţionale; 

c) competenţe metacognitive/la nivel de integrare pun accent pe lucrul independent; socializarea 

şi adaptarea profesională; cercetarea personală a studentului etc. 

 Cu referire la competenţele disciplinei, menţionăm faptul că profesorul V. Chiş analizează 

proiectul de curriculum ,,focalizat pe competenţe” după Sorin Eugen Zaharia (2007), constatând două 

categorii de competenţă (competenţe de cunoaştere şi competenţe acţional-strategice) precum şi 

indicatorii unităţilor generice de competenţă pentru licenţă elaborate în baza unui set de criterii 

corespunzătoare ciclului de studii [15]. 

III. Administrarea disciplinei de studiu conţine codul disciplinei conform planului de 

învăţământ, anul predării, semestrul, numărul de ore (curs, seminar, studiul individual) şi evaluarea 

(examen, numărul de credite).  

IV. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs şi seminarii include prezentarea 

conţinuturilor (subiectului orei de curs/seminar) şi numărul de ore preconizat studiului disciplinei 

„Didactica limbii şi literaturii române”.  

V. Unităţile de conţinut şi obiectivele operaţionale sunt preconizate fiecărei ore de curs şi 

seminar în parte, cu prezentarea listei bibliografice. Obiectivele operaţionale s-au constituit în baza 

taxonomiei lui Bloom B. (Taxonomie des objectifs pédagogiques) [16]. Bloom a identificat stadiile 

învăţării, urmărind firul logic al gândirii. Astfel, la orele de curs am urmărit schema lui Bloom B.: 

trebuie să cunoşti conceptul (să îl poţi numi), apoi să îl înţelegi, să îl poţi aplica, să poţi analiza, să fii 

capabil să sintetizezi şi în final să evaluezi. 

VI. Evaluarea disciplinei. Menţionăm faptul că studiul disciplinei va finisa cu realizarea unui 

portofoliu în care studentul va include câte un demers didactic explicit la limba şi literatura română, cu 

diverse tematici din manualele şcolare actuale, realizat pentru clasele a V-a – a IX-a. Demersurile 

explicite vor reprezenta şi lucrul individual al studentului pe parcursul întregului semestru. De 

asemenea, pe parcursul studierii disciplinei se realizează două evaluări curente (intermediare) care 

denotă cunoştinţele studenţilor. Cea mai simplă modalitate de a realiza evaluarea sunt testele elaborate 

şi aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea nivelului iniţial, mediu de pregătire a studenţilor. 

Evaluarea sumativă finală intervine la sfârşitul semestrului, urmând să furnizeze informaţii despre 

nivelul pregătirii generale şi profesionale a studenţilor. Evaluarea finală ia în considerare şi rezultatele 

obţinute pe parcursul perioadei de instruire. Astfel, în curriculum se prezintă subiectele propuse 

evaluării finale (examen, probă scrisă) precum şi un barem de notare provizoriu. 

VII.  Surse bibliografice (bibliografie generală). Propunem studenţilor o bibliografie actuală şi 

recentă cu referire la subiectele luate în discuţie în cadrul orelor de curs şi a seminariilor, dar care este 

şi un suport esenţial în realizarea lucrului individual. 

Deci, curriculumul la ,,Didactica limbii şi literaturii române” reprezintă un sistem constituit 

dintr-un ansamblu de componente cu scop formativ-educativ. 
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Exemplificăm secvenţional proiectarea Curriculumului la disciplina „Didactica limbii şi 

literaturii române”: 

I. Cadrul conceptual al disciplinei 

 Fără însuşirea limbii române literare, întregul proces de pregătire şi instruire în şcoală ar fi 

dificil şi lipsit de suport, întrucât cunoaşterea limbii facilitează asimilarea cunoştinţelor, noţiunilor, 

conceptelor specifice diferitelor discipline ce se studiază în şcoală. Profesorii de limba română au 

datoria profesională şi morală să realizeze, prin lecţia de limba română, o activitate dintre cele mai 

plăcute şi folositoare pentru elevi, un act de cultură cu largi răsfrângeri în formarea caracterelor, a 

personalităţii. Pe lângă pregătirea de specialitate, profesorul de limba şi literatura română trebuie să 

posede o bună pregătire pedagogică, teoretică şi practică. Aceasta se obţine după finalizarea cursurilor 

şi seminariilor de pedagogie, psihologie şi didactică, de asemenea şi prin practica pedagogică de 

iniţiere/de licenţă.    

Învăţământul în Republica Moldova a cunoscut, în ultimii ani, o serie de modificări ce sunt 

menite de a moderniza conţinutul şi metodologia predării, conform cerinţelor sociale ale vieţii de a 

forma personalităţi capabile să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale societăţii.  Modernizarea 

metodelor de învăţământ valorifică noul conţinut al învăţământului, punând accent pe munca 

independentă a elevilor, pe formele de pregătire diferenţiată a acestora, pe activităţile desfăşurate în 

sălile de curs, laboratoare etc.  

Un rol important în elaborarea strategiilor didactice îl au metodele de învăţământ, căile prin 

care profesorul îi pune pe elevi în legătură cu un anumit sistem de cunoştinţe şi le stimulează 

activitatea pentru însuşirea acestora. Acestea servesc nu numai la dobândirea cunoştinţelor, ci şi la 

dezvoltarea capacităţilor creatoare. Pedagogii recunosc existenţa unui ansamblu de metode diferenţiate 

în funcţie de diverse criterii: astfel, din punct de vedere istoric, metodele sunt tradiţionale şi moderne; 

din punctul de vedere al capacităţilor psihice solicitate, sunt metode active şi pasive; în funcţie de 

gradul de stimulare a elevilor, sunt metode participative şi mai puţin participative (sau 

neparticipative); în funcţie de categoriile de capacităţi formate cu ajutorul lor, sunt metode informative 

şi formative.  

Astăzi este necesară promovarea abordării instruirii centrate pe elev/student (centrat pe cel ce 

învaţă). Astfel instruit, studentul la specialitatea limba şi literatura română va şti să conceapă un 

demers didactic explicit centrat pe elev. Învăţământul modern se bazează pe studiul integrat al limbii, 

al comunicarii şi al textului literar/ al limbii şi literaturii române şi se realizează prin metode active, 

participative, de dezvoltare a spiritului critic şi creativ. În cadrul disciplinei se va pune accent pe rolul 

educaţiei lingvistice (EL), educaţiei literar-artistice (ELA); a valenţelor educaţionale ale principiilor 

constitutive în literatură şi artă; a competenţelor ca finalităţi ale educaţiei; a formării competenţelor 

comunicativă, lingvistică, literar-artistică şi didactică şi se va asigura progresul în formarea de 

competenţe. Aceste noţiuni vor fi prezentate pe larg în conţinutul cursului de ,,Didactica limbii şi 

literaturii române” propus studenţilor filologi. 

II. Competenţele disciplinei: 

a.) competenţe generice/la nivel de cunoaştere: 

 Cunoaşterea metodologiei proiectării şi desfăşurării diverselor activităţi educaţionale 

curriculare şi extracurriculare; 

 Aplicarea strategiilor didactice adecvate de predare-învăţare-evaluare; 

  Formarea competenţelor prin intermediul metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare; 

 Capacitatea de analiză şi interpretare a fenomenelor lingvistice şi literar-artistice în contextul 

demersului educaţional. 

b.) competenţe specifice/la nivel de aplicare: 

 Argumentarea metodelor ca instrumente de punere în funcţiune a obiectivelor; 

 Operarea eficientă cu actele reglatoare ale demersului educaţional şi a materialelor didactice; 

 Proiectarea şi realizarea demersului educaţional; 

 Descrierea şi argumentarea evoluţiei formelor de învăţământ; 
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 Demonstrarea evaluării în învăţământ ca: măsurare, verificare, apreciere, eficienţă, 

valorificare. 

c.) competenţe metacognitive/la nivel de integrare:  

 realizarea independentă a demersurilor didactice explicite; 

 elaborarea şi compararea diverselor proiecte didactice;  

 socializarea şi adaptarea profesională;  

 cercetarea personală. 

 

III. Administrarea disciplinei                                          Tab. 1. Administrarea disciplinei 

Codul 

disci- 

plinei 

denumirea 

disciplinei 

Titularul seme

strul 

Ore          Evaluare 

 

To 

tal 

Curs Seminar Labo 

rator 

Studiu 

ind. 

Forma de 

evaluare 

Nr. de 

credite 

F.03.O.

020 

Didactica 

limbii şi 

literaturii 

române 

Dermenji  

Svetlana 

III 75 30 45 - 75 examen 5 

 

IV. Tematica şi repartizarea orelor se va realiza schematic după cum urmează: 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs la disciplina „Didactica limbii şi literaturii 

române”                                    

Conţinuturi: (prezentare scevenţională) 

Tab. 2.  Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs 

Nr. Subiectul orei de curs Nr. 

ore 

 1. Didactica limbii şi literaturii române. Procesul de învăţământ. Trăsăturile caracteristice. 

Principiile didactice. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 

 

2 

 2. Teleologia educaţiei literar-artistice ELA. Rolul educaţiei lingvistice (EL), educaţiei literar-

artistice (ELA). Valenţele educaţionale ale principiilor constitutive în literatură şi artă. 

Idealul/scopul, standardele ELA. 

2 

 

3. 

 

Curriculum naţional modernizat la limba şi literatura română. Studiul integrat al limbii şi 

literaturii române. Planul de învăţământ, manualul şcolar. Cercetarea competenţelor şi a 

subcompetenţelor din curriculum gimnazial modernizat; precizarea/formularea obiectivelor 

operaţionale.  

 

2 

 4. Sistemul de competenţe în formarea profesională iniţială la limba şi literatura română. Rolul 

competenţei didactice (CD) în formarea profesională iniţială. Componentele competenţei 

didactice: instrumentală, decizională, apreciativă, normativă. 

Competenţa lingvistică (CL), competenţa literar-artistică (CLA), competenţa comunicativă 

(CC). Competenţele profesionale ale filologului. 

4 

 

Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar (S) şi lucrul individual (LI) la disciplina 

„Didactica limbii şi literaturii române” se va realiza schematic după cum urmează: 

                                                   Conţinuturi: (prezentare secvenţională) 

Tab. 3.  Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar (S) şi lucr. individ. (LI) 

Nr. Subiectul orei de seminar Nr. 

ore 
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 1. Didactica limbii şi literaturii române. Obiectul de studiu. Metodele de cercetare în domeniu. 

Procesul de învăţământ. Trăsăturile caracteristice. Principiile didactice. Stiluri de instruire şi 

stiluri de învăţare. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 

S L

I 

2 0 

 2. Teleologia educaţiei literar-artistice ELA. Rolul educaţiei lingvistice (EL),educaţiei literar-

artistice (ELA). Valenţele educaţionale ale principiilor constitutive în literatură şi artă. 

Idealul/scopul, standardele ELA.  

2 

 

 

2 

3. 

 

Conceptul şi problematica curriculumului naţional la limba şi literatura română. Planul de 

învăţământ, manualul şcolar. Diverse modalităţi de structurare a studiului integrat. Cercetarea 

competenţelor şi a subcompetenţelor din curriculum gimnazial modernizat; 

precizarea/formularea obiectivelor operaţionale. Manualele şi auxiliarele didactice aferente 

disciplinei. 

4 5 

 4. Sistemul de competenţe în formarea profesională iniţială la limba şi literatura română. Rolul 

competenţei didactice (CD) în formarea profesională iniţială. Componentele competenţei 

didactice: instrumentală, decizională, apreciativă, normativă. 

Competenţa lingvistică (CL), competenţa literar-artistică (CLA), competenţa comunicativă 

(CC). Competenţele profesionale ale filologului. 

 

2 

 

2 

 

V. Unităţile de conţinut şi obiectivele operaţionale se vor prezenta în următoarea schemă:  

Tab. 4.  Unităţile de conţinut şi obiectivele operaţionale (prezentare scevenţională) 

Nr. Unităţi de conţinut Obiective operaţionale 

Studentul va fi capabil să: 

 1. MODULUL I  Didactica limbii şi literaturii române 

Obiectul de studiu. Metodele de cercetare în domeniu. 

Procesul de învăţământ. Trăsăturile caracteristice. Principiile 

didactice. Stiluri de instruire şi stiluri de învăţare. Etapele 

principale în evoluţia conceptelor de predare a limbii 

materne. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. 

Bibliografie: 1.) Goia V., Drăgotoiu I. Metodica predării 

limbii şi literaturii române. Bucureşti: EDP, 1995; 2.) Ilie E. 

Didactica literaturii române. Iaşi: Polirom, 2008; 3.) Ivănuş 

D. Metodica predării limbii şi literaturii române îm 

gimnaziu şi liceu. În: Limba română, nr.2 (44), 1999, 

Chişinău; 4.) Parfene C. Metodica studierii limbii române. 

Iaşi: Polirom, 1999; 5.) Şchiopu C. Metodica predării 

literaturii române. Chişinău, 2009; 6.) Minder M. Didactica 

funcţională: obiective, strategii, evaluare. Chişinău: Cartier, 

2003; 7.) Crăciun C. Metodica predării limbii şi literaturii 

în gimnaziu şi liceu. Editura EMIADEVA, 2004. 

 

- diferenţieze obiectul de studiu al 

didacticii limbii şi literaturii române, în 

raport cu didactica generală; 

 

 

 

- identifice trăsăturile caracteristice ale 

procesului de învăţământ; 

- definească principiile didactice; 

- analizeze domeniile de aplicare ale 

cadrului european pentru studierea 

limbilor. 

 2. MODULUL II  Teleologia educaţiei literar-artistice ELA. 

Rolul educaţiei lingvistice (EL), educaţiei literar-artistice 

(ELA). Valenţele educaţionale ale principiilor constitutive în 

literatură şi artă. Idealul/scopul, standardele ELA. 

     Bibliografie: 1.) Pâslaru Vl. Introducere în teoria                                                                            

educaţiei literar-artistice, Chişinău: Museum, 2004;  

2.) Pâslaru Vl. Principiul pozitiv al educaţiei, Chişinău:  

Civitas, 2003;  

 

- definească EL şi ELA; 

- recunoască valenţele educaţionale ale 

principiilor constitutive în literatură şi 

artă; 

- distingă noţiunea de ideal, scop, 

standard al ELA; 

- considere competenţa lingvistică şi 



110 

 

3.) Parfene C. Metodica studierii limbii române. Iaşi: 

Polirom, 1999;  

4.) Şchiopu C. Metodica predării literaturii române. 

Chişinău, 2009;  

5.) Minder M. Didactica funcţională: obiective, strategii, 

evaluare.Chişinău: Cartier, 2003;  

6.) Crăciun C. Metodica predării limbii şi literaturii în 

gimnaziu şi liceu: EMIADEVA, 2004, etc. 

literară ca finalităţi. 

 

Obiectivele operaţionale s-au constituit în baza taxonomiei lui Bloom B. (Taxonomie des 

objectifs pédagogiques) [16]. 

VI. Evaluare finală (examen, probă scrisă - prezentare scevenţională) include 15 subiecte 

teoretico-aplicative:  

1. Didactica limbii şi literaturii române. Obiectul de studiu. Metodele de cercetare în domeniu. 

Procesul de învăţământ. Trăsăturile caracteristice. 

2. Principiile didactice. Stiluri de instruire şi stiluri de învăţare. Cadrul european comun de 

referinţă pentru limbi. 

3.  EL şi ELA. Teleologia educaţiei literar-artistice ELA. Valenţele educaţionale ale principiilor 

constitutive în literatură şi artă. Idealul/scopul, standardele ELA. 

4. Conceptul şi problematica curriculumului naţional la limba şi literatura română. Diverse 

modalităţi de structurare a studiului integrat. Cercetarea competenţelor şi a subcompetenţelor din 

curriculum gimnazial modernizat; precizarea/formularea obiectivelor operaţionale. Manualele şi 

auxiliarele didactice aferente disciplinei etc.  

VII.  Surse bibliografice/bibliografie generală (prezentare secvenţională) 

Se recomandă studenţilor filologi de la prima oră de curs şi indică toate sursele actuale şi 

recente cu referire la subiectele luate în discuţie, după cum urmează: 

1. Bontaş I. Tratat de pedagogie. Bucureşti: BIC ALL, 2007 

2. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraş-Postică ş.a. Formarea de competenţe prin strategii 

didactice interactive. Chişinău: pro Didactica, 2008 

3. Cartaleanu T., Ghicov A.  Predarea interactivă centrată pe elev. Chişinău: Ştiinţa, 2008  

4. Şchiopu C. Metodica predării literaturii române. Chişinău: Combinatul Poligrafic, 2009 

etc. 

 

Referinţe: 
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elevilor. Teză de doctor în pedagogie. Chişinău, 2006, p. 36 

2. Pâslaru, Vl. Modernitate şi curriculum. În: Didactica Pro. Revistă de teorie şi practică 

educaţională, nr. 3-4 (13-14), 2002,  p. 20-21 

3. Guţu, Vl., Cartaleanu, T., Cosovan, O. Curriculum pentru disciplina Didactica limbii şi 

literaturii române. Chişinău: UNICEF, 2011, pag. 4 -25 

4. Negură, I., L.Papuc, Pâslaru, Vl. Curriculum psihopedagogic universitar de bază. 

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău: Tipografia Centrală, 2000, p. 5-

172  

5. Guţu, Vl., Muraru, E., Dandara, O. Proiectarea standardelor de formare profesională     

iniţială în învăţământul universitar. Chişinău: CEP USM, 2003. 86 p. 

6. Cristea, G. Pedagogie generală. Galaţi: Didactică şi Pedagogică, 2008,  p. 76-81. 

7. Joiţa, E. (coord.) A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o 

profesionalizare pedagogică iniţială. Galaţi: Didactică şi Pedagogică, 2008, p. 68-98 
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8. Crişan, Al. (coord.), Curriculum şi dezvoltare curriculară în contextul reformei 

învăţământului. Politici curriculare de perspectivă. Bucuresti: Document M.E.N., 

Consiliul Naţional de Curriculum, 1998, p. 73 

9. Pâslaru, Vl. (coord.), Papuc L., Negură I. ş. a. Construcţie şi dezvoltare curriculară. Partea 

I. Cadrul teoretic. Chişinău:  ISFEP „Tipografia centrală”, 2005, p. 20  

10. Quo vadis, academia? Repere pentru o reformă de profunzime în învăţământul superior. 

Bucureşti: SIGMA, 2006, p. 116-120 

11. Patraşcu, D. Tehnologii Educaţionale. Chişinău: Î.S.F.E.P. Tipografia Centrală, 2005, 

p.178 

12. Silistraru N. Oportunităţile metodologice ale învăţământului superior. Studiu teoretico-

practic. Chişinău: UST, 2010, p. 37-38 

13. Guţu, Vl., Cartaleanu T., Cosovan O. Curriculum pentru disciplina Didactica limbii şi 

literaturii române. Chişinău: UNICEF, 2011, pag. 4 -25 

14. Silistraru, N. Oportunităţile metodologice ale învăţământului superior. Studiu teoretico-

practic. Chişinău: UST, 2010, p. 66-67 

15. Chiş, V., Albulescu I. (coord.) Cercetări şi aplicaţii în ştiinţele educaţiei. Cluj-Napoca: 

Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010, p. 11-12 

16. Bloom B. S. Taxonomie des objectifs pédagogiques, Tome 1, domaine cognitif. 

(Taxonomy of educational objectives, traduit de l'américain par Marcel Lavallée). 
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EXCURS TEORETIC ÎN SPECIFICUL METODELOR MODERNE DE PREDARE A 

LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE ÎN ŞCOALA ALOLINGVĂ 

 

             Valentina ONUŢĂ, 

L. T. ,,P. Rumeanţev” din Cahul 

      

Le programme modernisé nécessite une activité innovante dans un système d'enseignement. 

Dans ces conditions, le processus de formation lui-même atteindre des nouvelles dimensions. 

L'auteur démontre que d'apprentissage de la langue et la littérature roumaine chez les 

minorités, la méthode ne garantit pas la leçon de succès, mais les compétences du professeur, selon le 

spécialité, le contenu particulier et l'âge des élèves. 

 

Învăţământul Republicii Moldova se află în prezent într-un proces de renovare şi reevaluare. 

Curriculumul modernizat necesită o activitate inovatoare în cadrul unui sistem de învăţare. În aceste 

condiţii, procesul de instruire propriu-zis capătă dimensiuni noi.                                                                                                      

Implementarea şi dezvoltarea curriculumului şcolar  nu poate fi eficientă fără o politică 

didactică clară în domeniul metodelor de învăţământ. Didactica modernă pledează pentru un 

învăţământ activ. Autori Galperin, Piaget, Gagne au pus în evidenţă faptul că dezvoltarea intelectuală 

a elevului se produce  prin acţiuni, prin utilizarea în învăţare a unor metode, care cultivă gândirea 

creatoare, imaginaţia, capacitatea de cooperare etc.  

În domeniul metodicii predării limbii şi literaturii române dispunem de o vastă literatură de 

specialitate ce contribuie la iniţierea cadrelor didactice în procesul de aplicare a metodelor moderne. 

Numeroşi pedagogi notorii au elaborat un bogat material praxiologic prin care manifestă tendinţa 

evidentă de a implementa într-o manieră succesivă în sistemul actual de învăţământ. O serie de metode 

inovatoare, ce stimulează nemijlocit creativitatea procesului de învăţământ, în special, în 

interconexiunea celor trei componenţe fundamentale ale sale, predare-învăţare-evaluare, depinde cu 

preponderenţă de aplicarea şi perfecţionarea metodelor şi procedeelor de învăţare, deoarece progresul 

didactic va fi asigurat doar prin crearea unui potenţial metodic bine structurat.   

Curriculumul are semnificaţia unui autentic program educaţional integral. Curriculumul, în acest 

sens, apare ca un „parcurs de străbătut”, ca o strategie didactică.  

În acest context, metodologia constituie un element esenţial, care reprezintă latura procesuală a 

curriculumului. Metodologia se referă la ceea ce profesorul şi elevii întreprind în comun în vederea 

producerii învăţării dorite; vine să conducă şi să determine organizarea şi trăirea acelor experienţe de 

învăţare, care semnifică producerea schimbărilor dorite în comportamentul elevilor. Una din cerinţele 

fundamentale ale  şcolii moderne este: ”a-i învăţa pe elevi să înveţe”.   

Modernizarea procesului de învăţământ implică şi perfecţionarea metodelor şi procedeelor de 

învăţare constituite ca modalităţi de organizare a cunoştinţelor şi deprinderilor în funcţie de obiectivele 

didactice, tipul lecţiei, natura conţinutului învăţământului şi vârsta elevilor. 

Metoda didactică reprezintă o cale spre didactică şi are ca scop atingerea competenţelor 

educaţionale. Ea este o cale în fixarea conturului unor fapte, legi, descrieri, interpretări, apropiindu-le 

cât mai mult de realitate. În acelaşi timp, metodele didactice prezintă, coordonează cu informaţiile, ce 

s-au acumulat în baza de cunoştinţe al oricărei persoane. Unele metode au rolul de a descoperi 

adevărul, altele contribuie la descoperirea altor adevăruri sau în cadrul cercetărilor ştiinţifice. 

Metoda didactică reprezintă o sursă sigură de organizare şi desfăşurare a procesului de predare-

învăţare şi se împreunează cu alte componente ale educaţiei.    Metodele de învăţământ reprezintă căile 

folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, 

ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând exteriorul 

în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 
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Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 

cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.[1;42]. Metoda 

didactică, în sensul ei larg, reprezintă „un mod de a proceda, care tinde să plaseze elevul într-o situaţie 

de învăţare mai mult sau mai puţin dirijată, mergându-se până la una similară aceleia de cercetare 

ştiinţifică, de urmărire şi decoperire a adevărului şi raportare a lui la aspectele practice ale 

vieţii.”[6;115]. 

Din acest punct de vedere, metoda este „o cale de descoperire a lucrurilor descoperite,căci ea 

combină specificul metodelor investigative cu cel al metodelor explicative sau de expunere a 

informaţiei ştiinţifice”.[11;27] 

Din punct de vedere praxiologic, metoda este „un mod eficient de acţiune, o modalitate practică 

de lucru a profesorului cu elevii” în procesul de predare-învăţare [11;45]. 

Sintetizând aceste puncte de vedere, Ioan Cerghit defineşte metoda ca fiind „o cale pe care 

profesorul o urmăreşte pentru a-i determina pe elevi să ajungă la atingerea obiectivelor prestabilite sau 

pentru a le da posibilitatea să găsească ei înşişi calea proprie de urmat în vederea redescoperirii unor 

adevăruri, a însuşirii unor cunoştinţe şi forme comportamentale, a găsirii unor răspunsuri la situaţiile 

problematice de învăţare cu care se văd confruntăţi.”[6:124] 

Se consideră că “metodele şi metodologia de învăţământ sunt o componentă deosebit de 

importantă, atât a strategiilor didactice, cât şi a tehnologiei didactice, reprezentând sistemul de căi, 

modalităţi, procedee, tehnici şi mijloace adecvate de instruire, care asigură desfăşurare şi finalizarea de 

performanţă şi eficienţă a procesului de predare-învăţare.”[23;257] 

Metodele contribuie la formarea competenţelor didactice, la realizarea obiectivelor autoinstruirii 

şi autoevaluării, contribuie la pregătirea tineretului pentru educaţia permanentă. Unele metode servesc 

în mai mare măsură în munca profesorului, la predare; altele servesc mai ales elevului, în procesul de 

învăţare; dar toate contribuie la realizarea eficientă a predării-învăţării. Sunt eficiente, dacă profesorul 

le combină şi le foloseşte adecvat şi creator. În ceea ce priveşte funcţiile metodologiei didactice, este 

evident caracterul ei plurifuncţional “in sensul că pot participa, simultan sau succesiv, la realizarea mai 

multor obiective de instruire”.[23;380] 

Pedagogia occidentală a renunţat deja la multe dintre metodele şi tehnicile tradiţionale, pe care 

noi le mai perpetuăm în virtutea unui conservatism mai mult sau mai puţin justificat. Or, ”într-o epoca 

a vitezelor şi a revoluţiilor ştiinţifice, accentul ce pune atît pe acumulare, stocare, achiziţionare, cât 

mai ales pe învăţare de metode şi tehnici de învăţare şi munca intelectuală, de analiză, sinteză şi 

prelucrare a acestora, în sfîrşit, pe învăţarea de metode şi tehnici de creativitate, de dezvoltare a 

informaţiei şi de creare de noi semnificaţii”[22;98] 

Învăţarea nu trbuie să fie o corvoadă. La şcoală elevul trebuie să vină din dragoste, din dorinţa 

de a afla, de a însuşi, de a polemiza, de a descoperi, de a crea. 

Alegerea metodelor şi tehnicilor de predare a limbii şi literaturii române o facem după cele patru 

categorii sistematizate şi propuse de Pavel Mureşan: 

1. Metode şi tehnici de informare, documentare, prelucrare şi stocare a informaţiei sau 

cunoştinţelor; 

2. metode şi tehnici de învăţare, de dezvoltare a intelectului şi modificarea 

comportamentului; 

3. metode şi tehnici de cercetare, experimentare şi dezvoltare a cunoaşterii; 

4. metode, tehnici şi procedee de creativitate.[22,71] 

Metodele ludice. Apariţia istorică a jocului este în legătură strânsă cu caracterul educaţiei 

generaţiilor în creştere la diferite etape de dezvoltare a societăţii. Conţinutul jocului este social anume 

prin faptul că însuşi jocul este social după natura sa şi este generat de condiţiile de viaţă în societate 

ale copilului. 

Actualmente, interesul faţă de joc este generat de tendinţa generală de umanizare a procesului 

de instruire şi educaţie a copiilor. În lungul drum parcurs de pedagogie s-au conturat două funcţii ale 
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jocului - stimularea emoţională a dezvoltării intelectului şi educaţia morală a omului în creştere. Am 

dori să confirmăm că jocul, organizat din punct de vedere pedagogic, în sistemul de  instruire şi 

educaţie poate include şi asemenea metode particulare ca: exersarea, competiţia, căutarea, controlul 

reciproc, stimularea, opinia publică etc.  

Deci, jocul didactic este metoda care constă în a plasa elevii „într-o situaţie ludică cu caracter de 

instruire.”[16;31] Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o atmosferă de 

bună dispoziţie şi destindere.   Aplicarea rezultativă a jocului didactic în procesul de instruire şi 

educaţie depinde de determinarea precisă şi de corelarea corectă a componentelor structurale ale 

jocului. Problemele de învăţământ şi cele de joc trebuie să proiecteze întregul conţinut al jocului, să-i 

determine orientarea, iar celelalte elemente să fie subordonate problemelor. Particularitatea 

caracteristică a jocului didactic o constituie legătura elementelor didactice cu elementele jocului. 

Jocul didactic îşi are şi funcţiile sale instructiv-educative:  

Funcţiile organizaţionale-educative permit jocului didactic să apară în calitate de: 

    a) instrument de organizare a muncii de instruire la lecţie. Jocul didactic are aplicare specifică 

la fiecare etapă a ei: la actualizarea cunoştinţelor obţinute anterior, la formarea noţiunilor noi şi a 

procedeelor de acţiune, la formarea dexterităţilor; 

    b) formă de organizare a ocupaţiilor şi activităţilor extraşcolare şi în grupa cu regim 

semiintern (cluburi, cercuri, activităţi de dezvoltare generală, excursii); 

    c) metodă de organizare a lucrului cu colectivul; 

    d) formă de organizare a autodeservirii. 

Funcţiile conţinutale-educative se exprimă prin faptul că ele servesc drept stimulent de educaţie 

intelectuală, morală, estetică, de educaţie prin muncă şi educaţie fizică. 

Problema aplicării efective a jocului didactic în procesul instructiv-educativ poate fi soluţionată 

cu succes numai în cazul pregătirii şi perfecţionării bine orientate a profesorilor şi educatorilor. 

Există mai multe tipuri de jocuri folosite la orele de limba şi literatura română. Ele se clasifică 

astfel: 

a) după conţinutul şi obiectivele urmărite-jocuri de dezvoltare a vorbirii, de creaţie, de 

memorie, de fantezie; 

b) după materialul folosit-jocuri cu materiale, jocuri fără materiale, jocuri  

   orale, jocuri de cuvinte încrucişate etc. 

c) după procesele psihologice implicate- jocuri de memorie, de atenţie, de inteligenţă etc. 

Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. 

    *să aibă precizate obiectivele pedagogice, 

    *să fie raţional integrat în sistemul muncii educative; 

    *să dozeze gradul de dificultate implicat (în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

intelectuale ale elevilor); 

    *să fie dozate din punct de vedere calitativ. 

Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie folosite pentru a 

dinamiza activitatea de predare/învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie de particularităţile 

de vârstă ale elevilor şi de tipul lecţiei. 

Brainstormingul. Această metodă stimulează prin declanşarea unei „furtun” în creerul elevilor, 

gândirea inventivă, fantezia şi imaginaţia creatoare. I se mai zice şi asalt de idei. Metoda a fost 

elaborată de Alex Osborn în 1953. Fiind o posibilitate în cadrul problematizării, brainstormingul 

începe prin crearea unei situaţii tensionate, în urma căreia elevii oferă soluţii la întrebările-problemă 

puse de profesor. De obicei, metoda e folosită la orele de lectură, când elevii sunt solicitaţi să-şi 

imagineze alt final al unei naraţiuni sau o altă rezolvare a destinului unui personaj. 

Regulile brainstormingului de grup sunt:  nu criticaţi ideile celorlalţi; duceţi până la capăt orice 

idee; învăţaţi a vă apăra ideile; daţi frâu liber imaginaţiei;  să nu vă fie teamă de propriile idei etc. 

Metoda 6-3-5. Cifra 6 indică numărul fix de membri ai grupului. Fiecare persoană îşi împarte 

coala sa de hârtie în trei coloane. 
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    1. Se enunţă problema, pe care fiecare o notează în capul foii din faţa sa. Din acest moment 

începe rezolvarea problemei, lucrându-se pe tăcute, individual,  fiecare în ritmul său, ceilalţi având 

datoria să-l aştepte cu răbdare şi pe ultimul. 

     2. Fiecare emite individual câte trei idei, pe care le scrie pe foaie,în cele 3 coloane (aceasta e 

semnificaţia cifrei 3). 

 3. Runda I a deplasărilor foilor spre vecinul din dreapta. Fiecare lucrează pe cele 3 idei deja 

primite de la vecinul din stânga: le completează, le îmbunătăţeşte, precizează unele momente, le 

modifică sau îşi spune părerea despre ele. Nimeni nu are voie să propună alte idei. 

4. Rundele a II, a III, a IV şi a V-a ale deplasărilor foilor. Fiecare elev va continua să lucreze pe 

cele trei idei deja în lucru. La sfârşit, ideile iniţiale au trecut pe la toţi cei 5 membri ai echipei (aceasta 

e semnificaţia cifrei 5). 

Moderatorul stânge foile, urmând ca el sau altcineva să facă o analiză atentă a ideilor. Metoda 

aceasta o aplicăm mai mult la literatura română, când vrem să aflăm mai multe idei în baza unui 

subiect, a unei teme. 

Philips 6-6. Tehnica permite fracţionarea rapidă a unei clase ori a unui grup mare în subgrupe 

eterogene (de 6 membri, deşi pot fi între 4-8) pentru a discuta pe o temă dată pe loc, la moment (fără 

pregătire anterioară), timp de minimum câte un minut pentru fiecare membru (minimum 4 minute, 

maximum 15 minute). 

Fiecare grup îşi desemnează un secretar şi un moderator. Apoi are loc sinteza rapoartelor: 

fiecare secretar citeşte cu voce tare lista cu ideile grupului său, în vreme ce toţi ceilalţi bifează, pentru 

a exclude de pe listele lor, ideile care se repetă. Profesorul culege toate listele. 

Discuţia (în )panel. Panelul este un grup de 5-7 persoane care poartă o discuţie informală (fără 

un plan impus, dar şi fără permisiunea de a citi de pe notiţe sau cărţi) pe o temă propusă pe loc sau 

pregătită minuţios, în faţa unui auditoriu (clasă), care asistă în tăcere, având permisiunea să participe 

numai prin mesaje scrise pe care le expediază spre un injector de mesaje (de obicei, profesorul îşi 

asumă acest rol). Mesajele nu sunt semnate. Ele conţin: întrebări, corectări, completări, atitudini ale 

celui din bancă faţă de ceea ce discută panelul şi faţă de modul în care se poartă discuţia.  

Din când în când (la 10-15 minute), moderatorul citeşte cu voce tare bileţelele, pe care între 

timp le-a clasificat. 

Panelul continuă discuţia, ţinând cont de mesajele citite şi răspunzând, dacă vrea, întrebărilor. 

Metoda este o formă de dramatizare a predării.  

Tehnica lecturii ghidate. Cea mai dinamică dintre ştiinţele moderne este didactica, care ne 

impune improvizare, creaţie, responsabilitate. Obiectivul-ţintă este de a-l ajuta pe elev să câştige, să 

ajungă în fire, să iubească, să se dezvolte. Paralel cu epoca calculatoarelor şi progresului tehnic e greu 

de a trezi interesul faţă de lectură. Însă una din competenţele specifice ale disciplinei Limba şi 

literatura româna este Lectura coerentă, fluentă, conştientă a textelor literare şi nonliterare despre 

cultura şi civilizaţia arealului  lingvistic românesc,care cere eforturi, perspicacitate, profesionalism. 

Necesitatea timpului ne dictează să apelăm la diverse tehnologii moderne de predare/învăţare, la 

ideile pedagogilor novatori, cât şi să creăm singuri. O tehnică didactică, care poate fi aplicată la orele 

de limba şi literatura română este Lectura ghidată - o metodă activ–partiicipativă, ce constă în lectura 

textului pe fragmente şi analiza amănunţită a fiecăruia în baza întrebărilor puse de către învăţător.  

Lectura ghidată asigură o comunicare orală, corectă, cursivă şi liberă. Este o tehnică de lucru pe 

un text narativ, care nu a fost citit anterior de elevi şi care, prin subiectul lui captivant, trebuie să-i 

motiveze să facă diverse presupuneri, trebuie să fie posibilitatea de a fragmenta şi de a citi pe rând 

pasajele textului. Activitatea se va subordona obiectivului de a –i face pe elevi cititori pasionaţi şi de a 

le forma abilităţi de analiză şi reflecţie critică. 

Avantajele acestei tehnici sunt:  menţine curiozitatea pe tot parcursul lecţiei; elevii sunt 

responsabili de propria învăţare; implicarea activă a fiecărui elev; cere de la elevi păreri, opinii, idei 

despre desfăşurarea de mai departe a   acţiunilor; contribuie la îmbogăţirea vocabularului, la 
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dezvoltarea capacităţii de a gândi   şi de a-şi exprima gândurile; se formează deprinderi de utilizare a 

cuvintelor, expresiilor cu o bogată încărcătură stilistică. 

Lectura ghidată poate fi realizată în cadrul secvenţei lecţiei „Evocare”, la lucrul cu textul, la 

”Realizarea sensului”. Textul se citeşte pe fragmente, care au un gînd terminat, se discută. La 

încheierea discuţiei se anunţă lectura pasajului întreg. 

Tehnica „Lectura ghidată” le ajută elevilor uşor să se integreze în activitatea orei,să înţeleagă 

conţinutul textului, să aplice cunoştinţele, formulându-le treptat personalitatea. 

Scrierea liberă este o tehnică elementară de declanşare a creativităţii, de formare a abilităţii de 

a-şi orienta imaginaţia. Aplicarea ei serveşte pentru acumulare de idei, pentru începerea unei activităţi 

de scriere. Timp de lucru de la 5 la 7 minute. 

Pentru declanşarea imaginaţiei se citeşte un citat sau un enunţ. Ca exemplu: ”Vai de neamul 

care-şi pierde din izvor şi codrul verde” sau „Cartea e leac pentru suflet”. 

Algoritmul utilizării. a) Profesorul enunţă sau afişează un citat, o îmbinare de cuvinte, un cuvânt 

adecvat pentru declanşarea imaginaţiei şi scrierii, cu multiple valenţe şi interpretări. Apoi se stabileşte 

limita de timp. 

b) Elevul este obligat să scrie fără a se opri, să înregistreze orice asociaţii şi gânduri care îi vin 

în minte, fără a urmări logica expunerii şi corectitudinea de limbă,fără a se opri din scris şi fără a 

discuta cu cineva subiectul pe parcursul timpului alocat. 

c) la expirarea timpului, profesorul va solicita lectura unor scrieri libere în faţa clasei sau va 

utiliza acet suport pentru aplicarea altor tehnici. 

Reguli: 1. Se înregistrează orice gând în legătură cu enunţul dat. 

2. Se scrie în regim nonstop, fără a se discuta. 

3. Nu se acordă atenţie aspectului grafic şi nu se redactează ,la această etapă, textul odată scris. 

Metodica oferă o orientare generală, puncte de sprijin pentru a permite stabilirea celor mai 

adecvate modalităţi practice de lucru, în funcţie de condiţiile concrete. Activitatea didactică nu se 

poate împăca cu şablonismul, cu schematismul; ea trebuie să aibă un caracter creator. Metodele nu 

trebuie interpretate ca soluţii gata elaborate ce pot fi aplicate în orice condiţii. Calitatea unei metode 

nu e dată de numărul soluţiilor pe care le conţine, ci de măsura în care ea orientează profesorul pentru 

a găsi el înşişi căi noi pentru diversitatea şi complexitatea situaţiilor de muncă ce pot apărea în funcţie 

de fiecare disciplină a limbii române, de temele respective, de particularităţile de vârstă ale elevilor, 

precum şi de alţi factori. 

Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, 

dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, 

mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare 

fructuoasă”, susţine Ioan Cerghit[6; 66 ]. 

În contextul celor spuse mai sus, am subliniat valoarea formativă, beneficiile mari, pe care le 

produc utilizarea metodelor interactive de grup asupra copilului, a dezvoltării sale. 

Astfel, utilizarea metodelor: 

 - dezvoltă şi stimulează capacităţile intelectuale, cognitive, gândirea divergentă, gândirea 

critică, gândirea laterală, capacitatea de ascultare activă, capacitatea de comunicare, de înţelegere, de 

cunoaştere de sine şi recunoaştere a calităţilor partenerilor, capacitatea de evaluare şi autoevaluare, 

capacitatea de sinteză, de decizie, de comparaţie şi generalizare, de descriere, de abstractizare, de 

argumentare, de aplicare etc.; 

 - dezvoltă spiritul de observaţie, de cercetare, de exprimare şi investigaţie a fenomenelor, 

faptelor, problemelor; 

- educă toleranţa, înţelegerea faţă de opinia celuilalt; 

 - stimulează şi dezvoltă creativitatea individuală şi de grup; 

- implică şi activează întreg colectivul în realizarea sarcinii; 

 - stimulează capacitatea de a formula întrebări, de a face conexiuni şi interacţiuni logice; 
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 - stimulează copiii să găsească mai multe răspunsuri la întrebări, mai multe soluţii de rezolvare 

a unei probleme, a unui caz; 

 - învaţă copiii cum sa înveţe,creând momente de relaxare în învăţare, jucându-se; 

- învaţă copiii să-şi exprime liber şi curajos părerea şi s-o susţină pertinent cu argumente sau 

contraargumente; 

- învaţă copiii să elaboreze „proiecte”, sugerând tematici, parteneri, locuri de desfăşurare, 

mijloace de utilizare etc. 

 - învaţă copiii să extragă informaţii din mai multe surse; 

 - dezvoltă imaginaţia, perseverenţa, flexibilitatea; 

 - învaţă să formuleze ipoteze, să găsească soluţii de validare/invalidare a acestora, de a face 

legătura cauză efect. 

- învaţă să aplice în situaţii noi ceea ce am învăţat, abordând tema în manieră interdisciplinară, 

pluridisciplinară, transdisciplinară; 

 - dezvoltă noi competenţe (evoluează, de exemplu, ca „cercetători”, ”investigatori”, ”reporteri”, 

”rezumatori”, „analizatori”etc.). 

Considerăm că am reuşit să creionăm numai o parte din multiplele beneficii ale metodelor 

experimentate. Speram în reforma învăţământului, în necesitatea învăţării metodologiei didactice, a 

căutării de noi metode, tehnici şi procedee care să eficentizeze activitatea instructiv-educativă prin 

implicarea directă a elevului, metode care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, imaginaţiei 

şi creativităţii. 

Este nevoie de voinţă, curaj, ambiţie din partea profesorului de a înlătura conservatismul, 

plafonarea şi rutina şi de a îmbina armonios metodele clasice cu cele noi, îndrăzneţe în crearea unui 

învăţământ centrat pe elev. Pentru că, aşa cum afirma Ioan Cerghit ”pedagogia modernă nu caută să 

impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că fixitatea metodelor, conservatismul 

profesorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc., aduc mari prejudicii efortu-lui actual de ridicare a 

învăţământului pe noi trepte, ea nu se opune în niciun fel iniţiativei şi originalităţii individuale sau 

colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator, a oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi 

modernizarea metodologiei învăţământului de toate gradele.”[6,51]. 

După cum am prezentat ,metodele moderne de predare a limbii şi literaturii române în şcoala 

alolingvă sunt foarte variate. E de datoria noastră să contribuim la formarea unui stil eficient de 

învăţare, să-i îndemnăm şi să-i convingem să accepte cunoaşterea, necunoscutul prin investigare, 

explorare, identificare de noi moduri de abordare şi rezolvare a problemelor, de creare de noi 

alternative, de generare de noi sensuri şi concluzii. 

Metodele moderne de învăţământ servesc nu numai la dobândirea cunoştinţelor, ci şi la 

dezvoltarea capacităţilor creatoare, la dobândirea însuşirilor de caracter, a atitudinilor etc. 

Învăţământul modern se realizează prin metode active, participative, informativ-formative. Valoarea 

unei metode constă în felul cum este folosită spre a servi cît mai bine la realizarea obiectivelor 

propuse. 

Interesul pentru metodele moderne a crescut considerabil în ultimii ani în legătură cu 

reorientarea paradigmei educaţionale pe principiile învăţământului formativ şi teoria curriculumui. 

Aceste metode determină elevii să cerceteze şi să descopere singuri cunoştinţele, să le prelucreze şi să 

găsească soluţii la problemele apărute. Eficienţa lor se datorează faptului că ele mobilizează voinţa, 

dezvoltă memoria, gândirea creativă etc. 

La predarea limbii şi literaturii române în şcoală alolingvă, nu metoda în sine asigură reuşita 

lecţiei, fie ea cît de modernă, ci adecvarea ei prin măiestria profesorului, în funcţie de conţinutul de 

specialitate şi de particularităţile de vârstă ale elevilor.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND EUROPENIZAREA ŞI LIMBA ROMÂNĂ 

 

                                                                                                    Valeriana PETCU ,   

Catedra de filologie română 

 

It is known that all historical events leave deep impressions in the vocabulary of any language. 

Nowadays we are witnessing profound changes in society, there is the so-called phenomenon of 

Europeanization. Europeanization is conceived as a continuous process, has been assigned a 

multitude of meanings and typologies. 

Currently English became the language of globalization and Europeanization. Renewal 

vocabulary is an inevitable process and anglicisms are most active source to supplement language. 

Items entering a foreign language reinforces the vocabulary and modernization. Some loans 

neologisms are very important for the Romanian language at present, but we must not exaggerate 

their introduction should be accepted only those words that are imposed target neological social 

needs. 

 

În prezent suntem martorii unor profunde schimbări în viaţa societăţii, are loc aşa-zisul fenomen 

al europenizării.  

Din punct de vedere lexical, termenul a europeniza este un derivat de la zona geopolitică pe 

care o desemnează plus sufixul –iza (apărut în latina târzie din gr. IZEIN) şi are sensul de „a face, a 

produce.”  

Studiind DEX-ul aflăm că europeniza este definit în felul următor „a adopta sau a face să adopte 

îmbrăcămintea, obiceiurile, purtările caracteristice europenilor,” iar verbul a se europeniza are sensul 

de „a adopta limba, cultura şi obiceiurile europenilor; a deveni asemănător cu europenii.” Datorită 

diverselor evenimente politice şi graţie dezvoltării ştiinţelor politice, unele cuvinte capătă şi alte 

sensuri. Concludent în acest sens este şi conceptul de europenizare care a devenit „o denumire 

generică pentru transformările politice, economice, instituţionale şi, nu în ultimul rând, cognitiv-

simbolice, prin care trec statele care au adoptat reglementările europene şi care îşi reconfigurează 

astfel sistemele naţionale” [1]. 

Europenizării, fiind conceput ca un proces continuu, i s-a atribuit o multitudine de sensuri şi 

tipologii. De exemplu, Clauduo Radaelli specifică următoarele tipuri: negativă (integrare economică 

prin care noilor state membre li se impun reguli prohibatorii pentru a atinge criteriile convergenţă 

economică), pozitivă (integrare instituţională) şi de cadru (modificarea credinţelor şi aşteptărilor 

actorilor naţionali).  

Tim Beichelt propune trei modele de europenizare: 

1) modelul nepotrivit pune accentul pe europenizare ca proces de adaptare impus de către 

Uniunea Europeană. Aici se observă o nepotrivire între europenizare şi structurile interne. 

2) modelul macroproces în care Uniunea Europeană este văzută ca structură integrată în 

procesele politice interne şi transnaţionale şi în instituţiile interne şi externe; 

3) modelul mixt: Uniunea Europeană este concepută ca o organizaţie care îmbină primele 

două modele  [2]. 

În statele membre ale Uniunii Europene, europenizarea s-a intensificat odată cu aderarea lor, dar 

cu toate acestea trebuie de menţionat că europenizarea există în orice ţară cu mult înainte de ataşare. 

Ea se manifestă prin: 

 diverse proiecte şi programe de cooperare din diferite domenii (educaţie, sănătate, agricultură, 

protecţia consumatorului ş. a.) oferite de Uniunea Europeană; 

 crearea diverselor oportunităţi de studii prin intermediul programului ERASMUS, care 

promovează schimbul de studenţi, schimburi culturale şi libera circulaţie. 

Pentru a participa la aceste oportunităţi ca o simplă cerinţă ar fi cunoaşrerea limbii engleze, cu 

toate că UE propagă multilingvismul. Limba engleză, în prezent, este considerată limba globalizării şi 
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europenizării. Este interesant de remarcat că ascensiunea englezei ca „limbă mondială” fusese 

semnalată încă din anii ’60 de Pierre Bourney, într-o lucrare consacrată limbilor cu circulaţie 

internaţională, unde capitolul referitor la engleză este intitulat  „Une meme langue pour le monde 

entier” [3]. 

Şi M. Avram menţiona că „influenţa engleză nu este un fenomen lingvistic legat de anumite 

structuri politice, ci un fenomen internaţional cu multiple semnificaţii – or e, tot atât de adevărat, că şi 

atitudinea de respingere a influenţei engleze este tot un fenomen internaţional” [4].  

Înnoirea vocabularului este un proces inevitabil, iar anglicismele sunt  sursa cea mai activă de 

completare a limbajului actual cu unităţi lexicale necesare la o anumită etapă de dezvoltare a limbii.  

În Europa de Est, ritmul de pătrundere a anglicismelor s-a accelerat odată cu ieşirea ţărilor respective 

din sfera totalitarismului izolaţionist şi cu abandonarea aşa-zisei „limbi de lemn” [5]. Elementele 

străine care pătrund într-o limbă contribuie la îmbogăţirea şi la modernizarea lexicului. Unele 

împrumuturi neologice sunt foarte importante pentru limba română la etapa actuală, fiind „chiar necesare 

unde nu există termeni să denumească obiecte sau procese, recent create sau împrumutate” [6].         

Există şi alte motivaţii ce justifică prezenţa anglicismelor în limba română, cum ar fi:  caracterul 

univoc şi specializat al cuvântului, circulaţia internaţională a lexemului. Unele din aceste cuvintele 

englezeşti sunt frecvent utilizate în comunicare deoarece se încadrează perfect în sistemul limbii, se 

face o economie a mijloacelor de expresie, iar mesajul devine mai accesibil. S. Puşcariu menţiona că 

„introducerea neologismului se face din comoditate … el e absolut necesar în epocile de mari 

prefaceri, dar pentru ca acest împrumut să devină cu adevărat folositor, el trebuie să fie productiv, să 

fie întrebuinţat spre punerea în valoare a bogăţiei naţionale” [7].    

Cele dintâi anglicisme care au pătruns în vocabularul limbii române datează din secolul al XIX-

lea. Ele au fost introduse prin intermediul limbii franceze: d a n c i n g ,  s mo c h i n g ,  s p i c h e r ;  

g e r m a n e :  boiler, cocs, tubing şi prin filieră rusă (buldozer). În prezent se observă o 

tendinţă sporită de utilizare a anglicismelor, este o creştere cu mult mai rapidă decât în secolele 

anterioare. Ne-am propus să studiem detaliat  aceste împrumuturi, deoarece cele mai multe din ele fac 

parte din domeniul tehnic şi sunt necesare în vocabularul limbii române, fiindcă au caracter 

specializat, sunt termeni monosemantici şi au circulaţie internaţională: 

Computer - [pron. compyúter] s. n., pl. computere  „ calculator electronic; ordinator.” 

Mouse - [pron. maŭs] s. n., art. mouse-ul;  pl. mouse-uri subst. „dispozitiv de intrare ataşat unui 

calculator, prevăzut cu butoane şi cu o bilă a cărei rotire determină, pe ecranul monitorului, mişcarea 

unui cursor, care fixează locul pe care operatorul vrea să execute o comandă.” 

Site - [pron. sait] s. n. „spaţiu în care sunt situate informaţii pe reţeaua de internet.”  

Sóftware [pron. sóftuer] s. n. „sistem de programe pentru computere; suită de limbaje şi de 

programe care permit unui sistem electric de elaborare a datelor să-şi dezvolte operaţiile pentru care 

este destinat.” 

Display - [pron. displéy] s. n., art. display-ul; pl. display-uri dispozitiv de vizualizare folosit ca 

periferic la calculatoare.” 

Chat - [pron. cet] s. n., art. chatul, este utilizat tot mai frecvent în limba română şi are sensul de 

„mod de comunicare în scris şi, de regulă, în direct, a mai multor utilizatori de calculatoare conectate 

într-o reţea.” 

On-line / online [pron. onláĭn] „echipament, dispozitiv sau mod de prelucrare a datelor conectat 

direct la calculator.” 

e-mail  [pron. iméĭl ] s. n., pl. e-mailuri (-mai-) „poştă electronică, mesaje.” 

Laptop [pron. léptop] s. n., pl. laptopuri „microcalculator personal portabil, de greutate şi 

dimensiuni reduse.” 

Se observă o pregnantă influenţă a limbii engleze şi asupra terminologiei politice şi 

administrative. Sunt utilizate frecvent următoarele cuvinte neologice: 

Summit - [pron. sámit] s. n., pl. summituri  „întâlnire (politică) la cel mai înalt nivel.” 
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Speaker [pron. spícăr] s. m., pl. speakeri „crainic la o staţie de radio sau de televiziune; (în 

Anglia) preşedintele Camerei Comunelor.” În Republica Moldova are şi sensul de preşedinte al 

Parlamentului.  

Dicţionarele limbii române propun două variante de ortografiere a cuvântului respectiv: una 

conform principiului fonologic (spicher), iar alta conform principiului etimologic (speaker). Adriana 

Stoichiţoiu Ichim în lucrarea „Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate” 

clasifică neologismele după „gradul de asimilare (românizare)” în următoarele categorii: 

 termeni integral adaptaţi din punct de vedere fonetic, grafic, morfologic 

  termeni în curs de adaptare 

 xenisme [8], iar cuvântul respectiv îl include în categoria a doua, adică este un termen în curs 

de adaptare şi de aceea se ortografiază în două moduri. 

Staff s. n., pl. stáffuri „grup de persoane cu o anumită misiune (de conducere), sub direcţia unui 

şef.”  În limba engleză staff are sensul de cadre; baston, simbol al autorităţii. 

Exit-poll s. n., pl. éxit-pólluri – deşi dicţionarele explicative nu ne propun o definiţie a 

termenului respective, el este frecvent utilizat în mass-media, îndeosebi în perioadele electorale cu 

semnificaţia de „sondaje luate imediat de la alegători după ce au ieşit din secţiile de votare.” 

Speech [pron. spič] s. n., art. speech-ul; pl. speech-uri  „alocuţiune, cuvânt, cuvântare, discurs.”  

Unele cuvinte din domeniul artistic sunt atât de frecvent utilizate şi s-au încadrat atât de bine în 

sistemul limbii române, astfel încât au început să-şi extindă şi ariile semantice. Extinderile de sens 

presupun lărgirea domeniului de referinţă … [9] prin trecerea de la un sens particular la unul general şi 

se referă, de obicei, la neologisme. Dintre acestea putem menţiona următoarele: 

Manager – manager / manáger s. m., pl. mánageri / manágeri „Persoană care însoţeşte în turneu 

un sportiv sau o echipă sportivă, fiind responsabilă de problemele financiare şi organizatorice; 

impresar. 2) Persoană care are cunoştinţele şi talentul necesar pentru a valorifica profitabil resursele 

umane, financiare şi materiale ale unei societăţi comerciale, organizaţii.” Un sinonim actual al 

cuvântului manager în limba română actual ar fi administrator. 

Top - n., pl. tópuri „clasament al preferinţelor pentru spectacole, actori, bucăţi muzicale, manifestări 

artistice etc., pe baza punctajului oferit de publicul spectator sau de specialişti, direct sau prin 

corespondenţă.” În limba româna, la moment se utilizează cu sensul de clasament, indiferent de domeniu: 

topul celor mai frumoşi politicieni, top al celor mai buni fotbalişti, top de bănci şi sindicate  ş.a.   

Show [pron. şou] s. n., art. shów-ul; pl. shów-uri  „spectacol de varietăţi, cu muzică, dansuri, 

scheciuri comice, susţinut de un actor de music-hall, de un cântăreţ sau de o formaţie.”  Uneori este 

utilizat impropriu, cu conotaţii peiorative în sintagme de tipul: show politic, show-urile televizate ale 

premierului. 

 Star - s. n., pl. stáruri  „vedetă de cinema; stea.”  

Hit - pl. híturi  în limba engleză are sensul de „cântec, piesă sau film de succes.” În limba 

română se utilizează exclusiv în domeniul musical ca sinonim pentru vechiul şlagăr şi din această 

cauză este inclus în categoria împrumuturilor „de lux” [10]. Hit este foarte frecvent utilizat în limba 

română la momentul actual, de aceea uzul va decide în ce categorie să fie inclus.  

Tot în acestă categorie ar putea fi incluşi şi următorii termeni de origine engleză: fan, live, 

blues, step, single, compact disc, top, disc jockey, VIP, band, hit, play-back ş. a. 

În domeniul sportiv sunt frecvente unităţi neologice de tipul: 

Rugby [pron. rágbi] s. n., art. rúgbiul/rúgby-ul „joc sportiv desfăşurat între două echipe a câte 15 

jucători, pe un teren de formă dreptunghiulară, având ca obiect de joc o minge ovală pe care jucătorii o 

pot folosi, în egală măsură, cu piciorul sau cu mâna.” 

Bowling [pron. bávling] s. n. „joc de popice practicat pe o pistă modernă, cu dispozitive 

automatizate;  teren, loc  amenajat pentru bowling.” 

Fitness s. n., art. fítnessul „condiţie fizică bună, sănătate.” În limba române se utilizează şi cu 

sensul de gimnastică, antrenament care îmbină cu iscusinţă exerciţii sportive, pentru a avea o condiţie 

fizică bună. Sala un de se practică acest gen de sport se numeşte sală de fitness. 
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Derby art. dérby-ul / dérbiul; pl. dérby-uri / dérbiuri  „cursă de călărie, întrecere sportivă.” Se 

utilizează  ca sinonim pentru lexemul întrecere. 

Tot din acestă categorie fac parte şi următorii termeni de origine engleză: badminton ([pron. 

bédminton]), baseball ([pron. beĩsbol] s. n., art. baseballul), cros ş.a. 

Există şi cazuri când anglicismele redau nişte realităţi anglo-americane şi noţiunea a intrat în 

limbă, nemijlocit, cu obiectul pe care îl desemnează, spre exemplu: hot-dog („cârnat sau crenvurst 

cald, servit cu muştar, într-o chiflă (lunguiaţă)”), fast-food (s. n. „restaurant unde se prepară şi se 

mănâncă repede şi ieftin”), ketchup ([pron. chéčap] (ke-tchup) s. n., art. kétchupul „sos picant preparat 

pe bază de suc de roşii, oţet şi mirodenii”), hamburger ([e pron. ă] s. m., pl hámburgeri „chiftea prăjită 

care se serveşte pusă într-o chiflă”), chips ([ch pron. č] s. n., pl. chípsuri „cartofi prăjiţi”), xerox (pl. 

xéroxuri „aparat folosit la reproducerea, multiplicarea imaginilor şi documentelor prin procedeul 

xerografiei”; xerox vine de la numele firmei engleze Rank Xerox Limited).  

Aceste neologisme sunt motivat introduse în lexic, deoarece nu au echivalente româneşti şi nu 

vor fi eliminate după o perioadă de timp, deoarece neologismele respective sunt fireşti şi prezenţa lor 

este necesară datorită evoluţiei societăţii.   

Există însă şi cazuri când neologismele vin să dubleze semnificaţia cuvintelor româneşti 

existente deja în vocabular, intrînd, astfel, în raport de sinonimie şi sunt utilizate nemotivat, deoarece 

limba nu necesită să formeze relaţii de sinonimie, ci să denumească anumite cuvinte, anumite realităţi. 

În această categorie pot fi incluşi următorii termeni de origine engleză: shop, shoping, snak-bar, job, 

juice. Termenii respectivi au o preferinţă mai mare, din partea vorbitorilor, decât echivalentele lor 

româneşti: magazin, cumpărături, bufet, serviciu, suc. De asemenea, nu este justificată şi nici nu este 

necesară prezenţa în limba română a următoarelor cuvinte ca: lunch pentru  masă de prînz, love story 

pentru o poveste de dragoste, parking pentru parcare, glamour pentru frumuseţe, vrajă, încîntare ş. a. 

După cum am observat, împrumuturile respective dublează valoarea  semantică a cuvintelor deja 

existente şi de aceea ele trebuie evitate.    

Şirul cuvintelor de origine engleză poate fi continuat, deoarece ele au pătruns într-un număr 

impunător în toate sferele de activitate. Totuşi trebuie să selectăm, foarte minuţios, doar cuvintele 

necesare limbii române.    

Mulţi oameni de cultură au iniţiat diverse avertismente împotriva avalanşei de neologisme care 

pătrund mai în toate ţările europene. Unele state membre ale Uniunii Europene au elaborat legi, 

planuri strategice pentru promovarea şi salvarea limbilor lor.   După unele concluzii ale specialiştilor 

de la Summer Institute of Linguistics (Organizaţie la nivel mondial cu sediul în SUA, care are ca scop 

primordial studierea limbilor mai puţin cunoscute), 95% din limbile utilizate în prezent în comunicare 

pot dispărea în secolul următor, deoarece anual mor, cel puţin, zece limbi. Există date care confirmă că 

în regiunile unde există pluritate lingvistică, o limbă moare o dată la două săptămâni. 

 Potrivit Atlasului UNESCO al limbilor aflate în pericol din lume, în Uniunea Europeană există 

128 de limbi ameninţate de dispariţie [11], de aceea trebuie să oprim creşterea exagerată a 

anglicismelor „de lux,” şi să le acceptăm pe cele impuse obiectiv, raţional de schimbările sociale care 

au loc. Chiar dacă uzul a demonstrat că orice încercare exagerată de impunere sau respingere a 

anumitor neologisme este sortită eşecului, totuşi trebuie să păstrăm nealterată limba română.        

Aşadar am observat că la nivelul lexicului, limba este foarte receptivă, asimilează foarte uşor 

împrumuturile lexicale neologice, pe când structura gramaticală nu acceptă atât de uşor modificările, 

prin acest fapt şi se explică caracterul latin intact al limbii române, în ciuda influenţelor externe. 

Majoritatea elementelor străine, care pătrund în vocabularul limbii, se adapteză la nivelul ei gramatical 

şi de accea ele doar îmbogăţesc, modernizează vocabularul, dar nu îl modifică substanţial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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UNELE FENOMENE ALE DINAMICII GRAMATICALE 

 

Victor AXENTII, 

 Catedra de filologie română 

 

Dans cet article, l'auteur a eu l'intention d'enregistrer quelques tendances actuelles de la 

grammaire roumaine (dans les communication publique, langage publiciste), en proposant et en 

suggérant certaines solutions; l'auteur a accordé une attention à la fois aux communications orales et 

écrites. 

Les erreurs enregistrées ont été regroupées par les niveaux de langue au quel se produisent: 

morphologique et syntaxique, sémantique et lexical etc. 

L'auteur a constaté aussi dans les publications des nombreuses déviation de la conjugaison des 

verbes, l'utilisation erronée des articles etc. 

 

Virtuţiile de căpetenie ale limbii noastre constau, după cum se ştie, în flexibilitatea sintaxei sale, 

fireşte, respectându-i-se structura gramaticală care-i este proprie, şi în larga deschidere a fondului 

lexical îmbogăţit continuu fie prin mijloace proprii: derivare, compunere, fie prin împrumuturi 

Totuşi în unele exprimări/texte semnalăm uneori imperfecţiuni cu caracter publicistic, 

imperfecţiuni provenite fie din goana condeiului, fie dintr-o fals înţeleasă originalitate a formelor 

verbale la care unii autori fac apel. 

Prin urmare, adevărata grijă o suscită ignorarea regulilor elementare ale exprimării, nesocotirea 

însuşirilor fireşti ale limbii noastre, utilizarea incorectă a unor cuvinte, abuzul neologic şi alte 

manifestări care, cu toatele, îi pot ştirbi din naturaleţe şi puritate. 

Împrumuturile sunt, în cea mai mare parte, de provenienţă anglo-americană, explicabilă prin 

prestigiul ştiinţific al teoriilor şi al modelelor la care trimit aceşti termeni (de exemplu, generativismul 

şi pragmatica de tip american). Deşi de provenienţă anglo-americană, termenii împrumutaţi au 

corespundere în terminologiile romanice (franceză, italiană), la rândul lor împrumutate, ceea ce a 

facilitat, cu rare excepţii, romanizarea formelor adoptate; termenii noi se introduc fie sub forma 

împrumutului propriu - zis, fie a calcului lingvistic. 

Am avut drept scop(în prezentul articol) să înregistrăm şi să luăm atitudine faţă de unele abateri 

gramaticale de la limba standard şi de la variantele stilistice ale românei actuale (comunicare publică, 

limbaj publicistic); am acordat atenţie atât caracterului oral, cât şi celui scris al comunicării. 

Or, mediul oral sau scris produce fenomene sintactice caracteristice (discontinuităţi, ezitări, 

acord prin atracţie etc.), cel oral fiind, în acelaşi timp, mai permisiv decât limba scrisă faţă de 

trăsăturile popular-familiare şi chiar regionale (construcţii analitice, modificări de topică etc.). Situaţia 

de comunicare publică favorizează totuşi şi apariţia unor fenomene de hipercorectitudine. 

Abaterile consemnate au fost grupate după nivelul lingvistic la care apar: morfosintactic, 

semantico-lexical. 

În cele ce urmează, vom prezenta fenomenele semnificative pentru descrierea dinamicii 

gramaticale. 

Limba română nu a fost întotdeauna aşa. De-a lungul timpului, norma lingvistică a evoluat. 

Multe dintre formele gramaticale, pronunţările sau construcţiile utilizate astăzi au fost iniţial abateri, 

greşeli, care cu timpul s-au extins, devenind tendinţe şi, în cele din urmă, generalizate, prin uzul 

vorbitorilor, au fost acceptate de normă. 

Unele trăsături care apar în tendinţe nu sunt perfect identice: există, de exemplu, o 

invariabilitate produsă, popular, prin simplificarea flexiunii (şi compensată de analitism), dar şi o 

invariabilitate caracteristică unor limbaje de specialitate, influenţată şi de tipare sintactice străine 

(juxtapunerea fără marcarea relaţiilor de subordonare sintactică) [1,p.494]. 

În ceea ce priveşte morfologia verbală, ne vom referi, mai întâi, la oscilaţiile între unele 

(sub)clase de conjugare. Deosebit de răspândită este în limba actuală întrebuinţarea, alături de 
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infinitivele a apărea, a dispărea, a plăcea, a displăcea, a tăcea, recomandate de lucrările normative, a 

formelor a apare, a place etc. Frecvenţa acestor forme este destul de mare, căci ele sunt folosite nu 

numai la infinitiv, destul de rar întrebuinţat (cf., de exemplu, A reuşit să creeze... un spectacol 

dinamic... care... va place... spectatorilor. „Săptămâna”), dar şi în structura unor timpuri compuse: 

viitor indicativ şi prezent condiţional. Întâlnim astfel atât în limba vorbită, cât şi în scris, forme ca: 

Veţi apare din nou în rolul lui Ion din „Năpasta”. Idem. 

Aceste verbe prezintă forme paralele nu numai la infinitiv şi la timpurile şi modurile compuse 

cu infinitivul, ci şi la prezent indicativ şi conjunctiv: se spune: părem, păreţi; dispărem, dispăreţi; 

plăcem, plăceţi etc., forme recomandate de limba literară, dar şi parem, dispareţi, placem. Limba 

literară îngrijită încadrează aceste verbe în aceeaşi categorie cu a putea, a vedea. Exprimarea mai puţin 

îngrijită tinde însă să le includă în categoria mult mai numeroasă a verbelor de tipul: a cere, a face, a 

începe. După modelul acestora apar formele va apăre, ar displace, dispărem, plăceţi etc. (ca şi va 

cere, facem, începeţi). 

Totodată înregistrăm existenţa unor forme paralele, de tipul: a face a făcea, şi ar face, ar făcea, 

nu mérgeţi şi nu mergéţi, bateţi şi băteţi, tragem şi trăgem, dintre care numai primele menţionate: a 

face, ar face, bateţi, tragem etc. sunt corecte. 

Formele paralele de acest fel sunt rezultatul unui proces care se manifestă deja în latină - acela 

al confuziei dintre două conjugări, a II-a şi a III-a - şi care continuă până azi. În limba română actuală, 

verbele în -ea (ca a putea, a vedea, a plăcea) şi cele în -e (ca a bate, a duce etc.) au o flexiune foarte 

asemănătoare, cel puţin la unele timpuri şi moduri. La prezent, terminaţiile diferitelor forme sunt 

identice, cu excepţia celor de persoana I şi a II-a plural, care se deosebesc numai ca accentuare. La 

verbele în -ea, accentul cade pe terminaţie: vedém, tăceţi etc., pe când la cele în -e se accentuează 

radicalul: fácem, báteţi etc. 

Verbele în -ea, fiind mai puţin numeroase (vreo 20) decât cele în -e (care sunt vreo 200), suferă 

influenţa acestora din urmă: forme ca rămânem, va rămâne, ţíneţi, ar ţíne etc., acceptate de limba 

literară actuală, au luat locul mai vechilor rămâném, va rămânéa, ţinéţi, ar ţinéa. Până la un moment 

dat au fost folosite numai formele a rămânea, a ţinea, a umplea şi rămânem, ţineţi etc., forme pe care 

le întâlnim şi astăzi în vorbirea regională sau a oamenilor mai în vârstă. A urmat o perioadă în care s-

au întrebuinţat ambele serii de forme, pentru ca, în limba literară actuală, să se impună definitiv 

formele care corespund infinitivului în -e, deci: a rămâne, rămânem, va ţíne, ţíneţi etc. 

Acelaşi fenomen se produce sub ochii noştri, atunci când se întrebuinţează vor apare în locul 

literarului vor apărea sau v-ar place în loc de v-ar plăcea. 

Având în vedere diferenţa mare de număr dintre cele două categorii, nu este exclus ca evoluţia 

ulterioară a limbii să impună formele, astăzi neliterare, va apare, ar (dis)place, dispăreţi, plăcem etc. 

Dar accentuarea pe rădăcină în formele de infinitiv şi de persoana I şi a II-a plural a prezentului 

nu apare decât la verbele în -e. Restul verbelor româneşti, mai multe mii, au accentul pe terminaţie. 

Spunem: a ridică, ridicăm, a veni, veniţi etc. Ca urmare, verbele cele mai puţine la număr suferă 

influenţa celor multe şi se ajunge la formele neliterare aş facea, băteţi, facem, duceţi ş.a., în locul celor 

corecte: aş face, báteţi etc. Avem de-a face deci cu două influenţe de sens oarecum contrar, dar care 

converg spre un rezultat comun: reducerea a două tipuri de flexiune la unul singur[2, p. 98]. 

Nu întotdeauna norma se fixează „de sus în jos”, adică prin recomandări provenind de la foruri 

ştiinţifice (academii), care fac propuneri şi le dezbat cu argumente istorice şi ştiinţifice. Adesea regula 

vine „de jos în sus”, altfel spus, uzajul lingvistic al vorbitorilor este cel care consacră o normă: o formă 

utilizată intens de vorbitori, chiar incorectă, are toate şansele de a fi acceptată în cele din urmă ca 

normă, în pofida unei perioade (uneori intense) de condamnare a ei de către lingvişti. De-a lungul 

timpului, multe forme iniţial greşite au ajuns norme. 

Iată câteva exemple: verbul a rămâne (moştenit din latină) era, din punct de vedere etimologic, 

de conjugarea a II-a (a rămânea) şi el a fost folosit astfel până la sfârşitul secolului al XIX-lea; astăzi, 

toate gramaticile îl acceptă ca verb de conjugarea a III-a (a rămâne)-, în aceeaşi situaţie sunt şi verbe 

ca a umple (iniţial a umplea), a ţine (iniţial a ţinea). Tendinţa verbelor de conjugarea a II-a de a trece 
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la conjugarea a III-a începe încă din latina populară (care stă la baza limbii române) şi ea continuă şi 

astăzi etc. Uneori, cei care cunosc acest fenomen fac greşeala opusă, trecând verbe de conjugarea a III-

a (ex. a bate) la conjugarea a II-a (imper. nu mă bătea! sau indicativ prezent noi bătem). Acest tip de 

greşeală se numeşte hipercorectitudine sau hiperurbanism. 

În paradigma verbului a trebui persistă forma neacceptată de norme de indicativ prezent, 

persoana a III-a plural, trebuiesc: casele trebuiesc văruite (S), îţi trebuiesc foarte multe elemente de 

detaliu (T.), problemele familiei lui, care trebuiesc tratate separat (Radio). 

În formele de mai - mult - ca - perfect, desinenţa de plural -ră- la persoanele I şi a II-a plural, o 

inovaţie destul de rapid preluată şi impusă de normă, nu e respectată: ne fixasem (Realitatea TV, 

29.X.2007), abia ne cunoscusem (TVR 1, 3.XI.2007). Tot la mai-mult- ca-perfect, apare desinenţa de 

persoana a II-a sg. –i (de la prezent şi imperfect), în locul desinenţei -şi (comună perfectului simplu şi 

mai –mult – ca   perfectului): raportai că ai obţinut atâta şi, de fapt, obţinusei mai mult (Naţional TV, 

6.V.2008); auzisei de el (TVR 1, 27.XI.2007). 

Persistă    ba chiar sunt foarte frecvente    unele variante condamnate de normă, în primul rând 

formele hibride de indicativ imperfect ale verbului a vrea/a voi (vroiam, Bl TV, 5.III.2008, 7.III.2008; 

vroiai, TVR Cultural, 9.III.2008; vroia, Acasă TV)[1]. 

Morfologia nominală. Concurenţa desinenţelor şi atrageri în alte (sub)clase de declinare. 

Concurenţa dintre desinenţele de feminin plural -e şi este asociată cu registrul stilistic: limba populară 

tinde spre extinderea lui -i (şi marcarea suplimentară a pluralului prin alternanţe), în vreme ce limba 

cultă preferă clar desinenţa -e, producând chiar fenomene de hipercorectitudine, acolo unde norma a 

acceptat formele în -i. în orice caz, oscilaţii există în continuare. 

Unele devieri faţă de normă apar mai ales la forma articulată enclitic a substantivului sau 

adjectivului [3, p. 40]: s-au înregistrat atât -i în loc de    e (victimile, Radio România Cultural, 

4.III.2008; cu ultimile puteri, Naţional TV, 3.III.2008; ultimile noutăţi, OTV, 7.XI.2007; ultimile zile, 

Antena 1, 18.X.2007), cât şi -e în loc de -i (inimele, Acasă TV, 25.10.2007) [1]. Foarte frecventă, cum 

se ştie, este forma articulată dragele (dragele mele, Naţional TV, 10.V.2008; TVR Cultural, 

23.XI.2007). Ambele fenomene au fost explicate fonetic (prin asimilare sau disimilare), morfologic 

(prin analogie) şi ca reacţie la eroarea contrară (ca fenomene de hipercorectitudine); oricum, se 

dovedesc destul de persistente. 

Mai evidentă este incertitudinea vorbitorilor în folosirea desinenţelor de feminin singular, 

genitiv-dativ, -e şi -i, urmate de articolul hotărât. Oscilaţiile pot fi produse de concurenţa între 

desinenţele de plural, cu care cele de genitiv-dativ sunt (cu anumite excepţii) omonime, dar şi de 

fenomene fonetice, de analogie morfologică sau hipercorectitudine, care privesc strict genitiv - dativul. 

Formele în care, înainte de articol, la genitiv-dativ, apare -i în loc de -e sunt manifestarea unei 

tendinţe populare destul de puternice, susţinute de analogia cu numărul mare de forme în care secvenţa 

-ii este marca de genitiv-dativ (uneori, şi sub influenţa acestei secvenţe în contextul imediat: preţul 

supleţii (Radio România Actualităţi, 21.X.2007) prin faţa tribunii (N24, 9.V.2008), în domeniul 

imagisticii şi medicinii nucleare (Radio Antena Satelor, 8.V.2008). 

Frecventă este forma pieţii (liderul pieţii, Antena 1, 3.XI.2007; liberalizarea pieţii, Antena 1, 

14.XI.2007; modernizarea pieţii, Antena 3, 12.111.2008 etc.). 

În materialul analizat, probabil pentru că aparţine limbii culte, vorbitorii făcând deci eforturi de 

exprimare corectă, se constată şi mai des preferinţa pentru secvenţa -ei (-e desinenţă de genitiv-dativ, -

i articol), acolo unde pluralul este în -i: la sursa neregulei (Bl TV, XI.2007); Nadal este regele zgurei 

(Radio România Cultural, 21.V.2008); a dat foc plapumei (Antena 1, 11.XII.2007); mulţumesc şi 

maşinei (Antena 1, 27.X.2007); împotriva pâinei albe (OTV, 10.XII.2007); din cauza ceţei ( 

Realitatea TV, 9.XII.2007); la orele amiezei (TVR 2, 26.XI.2007; TVR 1, 5.III.2008); anii bătrâneţei 

(TVR Cultural, 28.X.2007); din cauza cenuşei vulcanice (Naţional TV, 9.V.2008), finalul săptămânei 

modei (Antena 1, 5.III.2008). 

Aceeaşi tendinţă a fost înregistrată şi la adjective: aspectul vechei ctitorii (TVR Cultural, 

18.V.2008), aşteptarea marei finale (Antena 1, 21.V.2008) [1]. Fenomenul e în parte tot analogic 
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şi, pentru că se opune unei tendinţe simţite ca marcată popular, e interpretabil ca o formă de 

hipercorectitudine. 

Ambele tendinţe ilustrează o anumită instabilitate a formelor de genitiv-dativ şi o nesiguranţă a 

vorbitorilor (mai ales când pluralul    potenţial reper    e rar folosit sau chiar inexistent); mai 

semnificativă cantitativ, pentru registrul investigat, este extinderea secvenţei -ei. 

Dezacordul adjectivului (sau al participiului pasiv) dintr-unele construcţii verbale nominale 

(sau predicative). Ex.: „dat fiind situaţia” sau „dată fiind situaţia” ?; „dat fiind greutăţile” sau „date 

fiind greutăţile”? „strict interzis aruncarea gunoaielor” sau „este interzisă aruncarea...”? etc. 

Spre deosebire de unele expresii, ca „după cât se pare”, al cărei sens este „după cât se înţelege”, 

în care cât este adverb, deci invariabil, formulările respective necerând acordul predicatului (greşit se 

spune „după cât se văd”, „după cât se aud”), „construcţiile cu dat fiind, dimpotrivă, cer respectarea 

acestui acord. Participiul dat. comportându-se ca un adjectiv, trebuie să se potrivească cu substantivul 

în gen, număr şi caz. Prin urmare, dacă substantivul următor este la plural, şi construcţia dat fiind 

primeşte o formă de plural: date fiind, lată câteva exemple: dat fiind rezultatul    date fiind rezultatele... 

(nu dat fiind rezultatele), dată fiind împrejurarea     date fiind împrejurările (nu dat fiind 

împrejurările)”. 

Un alt dezacord flagrant, în gen, poate fi întâlnit deseori, din păcate, în afişajul public, dezacord 

care se datoreşte    cum remarcă Mioara Avram    „caracterului oarecum fix al unor expresii folosite mai 

frecvent la o anumită formă gramaticală; pornindu-se de la Este oprit (sau interzis) fumatul în şcoală, 

se spune greşit Este oprit staţionarea pe săli, Este interzis aruncarea gunoaielor” [3]. 

Exemplele din realitate sunt, desigur, mult mai variate. 

Revenind la expresia dat fiind, exemplele următoare, culese din presa scrisă şi audiovizuală, 

dovedesc cu prisosinţă faptul că se neglijează acordul sus-amintit; 

„Dat fiind pretenţiile ridicate de PD, se hotărâse să susţină schema...” (corect: „Date fiind 

pretenţiile...”), „Şi, în consecinţă, nu era necesar convocarea parlamentului” (corect: „... era necesară 

convocarea...”), „în ce priveşte componenţa comisiilor de cenzori, dat fiind activitatea specifică a 

acestora, propunerile executivului...” (corect: dată fiind activitatea specifică...”), „Dat fiind aceste 

deficienţe, subiectele pentru examenul scris s-au făcut ad-hoc de către Comisie...’’(corect: „Date fiind 

aceste deficienţe, subiectele...”), „Pe 16-19 august, este programat proba de interviu conform 

planificării comisiei judeţene” (corect: „... este programată proba de interviu...”), „întreaga sumă trece 

mai întâi printr-un cont personal ca apoi să fie distribuit la beneficiari” (corect: „întreaga sumă... să fie 

distribuită la beneficiari”), „Dat fiind greutăţile din Comisia Europeană... ” (corect: „Date fiind 

greutăţile...”), „Numai că dumneaei se află în această perioadă într-o deplasare pentru a participa la 

diferitele simpozioane, dat fiind atât subiectul, cât şi repercusiunile pozitive de care se pot bucura 

copiii din orfelinatele călărăşene” (corect: „... date fiind atât subiectul, cât şi repercusiunile...”), „în 

efortul susţinut de a-şi duce cât mai repede prietenul acasă, dat fiind şi ora înaintată din noapte...” 

(corect: „..., dată fiind şi ora...”). 

Exemplele din corpusul oral examinat conţin aproape în exclusivitate grupuri participiale 

postpuse, extinse, simţite ca adjuncţi izolaţi, dintr-o construcţie relativă eliptică de tipul „[care + a 

fi]”: vestea deciziei luată de Guvernul italian (Bl TV, 1.XI.2007), concluzia unei statistici publicată 

de Guvernul de la Sofia (TVR 2, 24.X.2007), din cauza unei probleme de natură musculară apărută 

la meciul cu Udinese (TVR 2, 12.XI.2007) [1]. 

Acordul morfemului a (al). Reluarea anaforică a unui substantiv prin articolul sau pronumele 

semiindependent al nu se supune întotdeauna regulilor de acord în gen şi număr. În situaţiile în care se 

foloseşte forma de feminin singular a, chiar dacă centrul este masculin, neutru sau/şi plural, explicaţia 

ar putea fi o extindere a uzului vechi şi regional (a invariabil, cf. GA I: 105); e însă foarte posibil să fie 

vorba doar de nesiguranţă în realizarea acordului, de acord prin atracţie sau după înţeles: porţile 

unităţilor şi a şcolilor de profil (Naţional TV, 25.X.2007), cu ajutorul monologului sau a introducerii 

(Realitatea TV, 29.X.2007), transfer firesc a unor jucători valoroşi (Bl TV, 22.X.2007). 
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Omiterea articolului posesiv înaintea unor atribute genitivale coordonate („lipsa apei calde şi 

căldurii” sau „... şi a căldurii” ?; „împotriva oamenilor politici, magistraţilor şi industriaşilor” sau a 

magistraţilor şi a industriaşilor” ? etc.) 

Conform cu cerinţele Gramaticii Academiei, când sunt coordonate mai multe atribute genitivale 

sau mai multe genitive cerute de o prepoziţie, regula e ca articolul posesiv al, a, ai, ale să se pună 

înaintea fiecărui termen începând cil al doilea inclusiv (de ex.: „Mari artişti, scriitori cu renume 

universal, filosofi, savanţi, care dau strălucirea acestui veac, vor aduce la această mare adunare glasul 

raţiunii, al înţelegerii, al iubirii de om”). Fac excepţie, în sensul că articolul posesiv nu e necesar, 

precizează Mioara Avram situaţiile în care genitivele formează o unitate, substantivele respective 

exprimând noţiuni identice sau strâns legate: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, predarea limbii 

şi literaturii române, proprietatea sodiului sau natriului. Este greşită deci omiterea articolului posesiv 

la îmbinări ca recensământul populaţiei şi animalelor (în loc de al animalelor)”[4, p. 100]. 

Faptul că aceste norme sunt insuficient cunoscute, deci deseori încălcate, îl demonstrează 

enunţurile de mai jos, spicuite din presă: „R.A.F. a comis mai multe acte teroriste în anii '70 - '80 

împotriva trupelor americane din Germania, împotriva oamenilor politici, magistraţilor şi 

industriaşilor” (corect: împotrivaoamenilor politici, a magistraţilor şi a industriaşilor”), „Lipsa apei 

calde şi căldurii va declanşa o explozie socială!” (corect: „Lipsa apei calde şi a căldurii...,,), „în zilele 

următoare, cei 150 de specialişti din cadrul muzeelor, institutelor de arheologie...” (corect: cei 

150 de specialişti din cadrul muzeelor, al institutelor de arheologie...,,), „Vom proceda la dezinsecţia 

municipiului şi zonelor limitrofe" (corect: „... la dezinsecţia municipiului şi a zonelor limitrofe”), 

„Medicii de medicină generală ce funcţionează în organigrama dispensarelor medicale, spitalelor, 

căminelor-spital...” (corect: „... organigrama dispensarelor medicale, a spitalelor, a căminelor-

spital...”). 

Juxtapunerea nominalelor (nemarcarea relaţiilor sintactice din grupul nominal). În texte scrise, 

uneori şi în comunicarea orală, anumite grupuri nominale sunt construite prin juxtapunere de 

substantive în nominativ, deşi relaţiile sintactice de subordonare din interiorul grupului ar trebui 

marcate cazual sau prepoziţional. Acest tip de construcţie, în care elementele de legătură sunt 

suprimate, rămânând doar cele pline semantic (substantive şi numerale, în general, mai puţin verbe), 

reflectă o influenţă a stilului administrativ, dar este probabil întărit şi de modele străine (în momentul 

de faţă, de engleză). Astfel de structuri se întâlnesc frecvent în titraje (Precipitaţii Europa, Antena 3, 

28.XI.2007) şi pe crawluri (Wajina Haris - Preşedinte Fundaţia Şeherezada, Antena 1, 23.X.2007), 

dar pătrund şi în limbajul moderatorilor. Renunţarea la mărcile de subordonare produce un fel de „stil 

telegrafic”: nu sunt bani pentru măriri alocaţii (Bl TV, 19.XI.2007), aplicaţii fildeş (TVR Cultural, 

1.111.2008). 

Structurile juxtapuse apar frecvent în formulele de identificare a persoanelor prin funcţie sau 

ocupaţie, urmând, astfel, un model deja existent în nomenclatoarele profesionale: şef catedră canto 

(TVR Cultural, 14.111.2008), creator modă (Prima TV, 22.V.2008), specialist protecţie împotriva 

incendiilor (Pro TV, 8.V.2008). Unele formule omit chiar mai multe elemente de legătură: lider 

sindical mineri Valea Jiului (Antena 3, 2.XII.2007), reprezentant casă pariuri (Prima TV, 

21.V.2008), purtător cuvânt Poliţia Capitalei (Realitatea TV, 14.V.2008). 

Extinderile acestui tipar „instituţional” se înregistrează în formule de identificare a unei 

persoane prin raportare la un alt individ - Soră seropozitiv(Antena 1, 5.XII.2007) - şi intervin chiar în 

exprimări curente, de uz cotidian (Marilena Cojocaru, iubitoare animale,TVR 2, 17.X.2007, titraj), 

producând uneori ambiguităţi (profesoară română, TVR 1, 13.V.2008; rudă victimă, Antena 1, 

6,V.2008)[1]. 

Un fenomen extrem de îngrijorător îl reprezintă, ca amploare şi mimetism, alăturarea lui şi în 

gruparea ca şi (admisă de normă, ca locuţiune prepoziţională, în structura unui complement 

circumstanţial de mod comparativ de egalitate: „Sunt ca şi dumneata profesor”, de exemplu), folosită 

de numeroşi vorbitori în locul prepoziţiei ca, în cazul evitării unei cacofonii: „Ce aţi putea face ca şi 

candidat la funcţia de primar?” (corect: „Ce aţi putea face în calitate de candidat”), vecinătatea 



129 

 

neeufonică „ca... candidat” putând să fie evitată nu prin intercalarea conjuncţiei şi, ci prin aceea a unor 

sinonime perifrastice ale prepoziţiei ca (în calitate de, fiind, drept, decât), aşa cum se poate vedea în 

exemplele următoare: „Ca şi cetăţean, am avut nevoie de informaţii publice în cadrul sectorului dat” 

(corect: „Fiind cetăţean, am avut nevoie de informaţii”), „Cele cinci accidente au avut ca şi cauză 

poleiul ce se află pe şosele” (corect: „Cele cinci accidente au avut drept cauză poleiul”), „Sunt sigură 

că te poţi deconecta mai bine ca şi comicii” (corect: „te poţi deconecta mai bine decât comicii”). 

Deci cuvântul ca are în limba română două valori de bază: 

a. Ca     echivalent cu în calitate de, drept 

b. ca      cu sens comparativ, echivalent cu locuţiunea ca şi (Se comportă ca şi maică-sa) 

Intercalarea, artificială, a conjuncţiei şi între prepoziţia ca şi cuvântul următor (în rezonanţă 

„cacofonică”) dă unora dintre vorbitori impresia că nu comit nici un fel de abatere gramaticală, ceea ce 

reprezintă o eroare, combătută de actualele norme literare. 

Cât de ridicol sună astfel de asocieri cu şi parazitar se observă în următoarele sintagme, spicuite 

din diverse contexte multe dintre cacofonii fiind mai puţin aberante decât cu conjuncţia sus-amintită: 

ca (şi) cadou, ca (şi) calitate, ca (şi) carieră, ca (şi) categorie, ca (şi) cauze, ca (şi) călător, ca (şi) 

cărturar, ca (şi) căsătorit, ca (şi) cântăreţi, ca (şi) cârmaci, ca (şi) câştig, ca (şi) ceapă, ca (şi) ceferist, 

ca (şi) cereale, ca (şi) cetăţean, ca (şi) colegi, ca (şi) comandant, ca (şi) comic, ca (şi) companie, ca (şi) 

componentă, ca (şi) concluzii, ca (şi) concurent, ca (şi) consum, ca (şi) conţinut, ca (şi) cuplu, ca (şi) 

curiozitate. 

E de remarcat că împreunarea (adverb) CA + ŞI (conjuncţie/adverb, în funcţie de contexte) este 

o construcţie cu o frecvenţă ameţitoare, devenind automatism de limbaj, penetrând puternic nivelele 

limbii scrise. 

De ce nu era de-ajuns curatul adverb ca după modelul din I. Creangă: „[...] spînul înainte, ca 

stăpîn, Harap-Alb în urmă, ca slugă!? 

Răspândirea clişeului ca şi pentru evitarea unor cacofonii a făcut să genereze, luând o amploare 

incredibilă, sindromul anticipării unei false cacofonii: ştiindu-se că, de cele mai multe ori, la 

„intersecţia” a două cuvinte cacofonice, primul este (sau se termină în) ca, utilizatorii introduc, după 

el, conjuncţia şi, deşi aceasta nu se justifică, pentru că termenul al doilea nu începe cu o silabă 

„cacofonică”, aşa cum se vede în exemplele următoare: „În turism, ca şi angajat, impactul va fi la fel 

de spectaculos” (corect: „în turism, ca angajat, impactul...”), „într-o comedie ar fi foarte amuzant. Te 

simţi singur, ca şi artist” (corect: „Te simţi singur, ca artist”) Dacă intercalarea, parazită, a conjuncţiei 

şi între două cuvinte presupus cacofonice, este contraindicată, cu atât mai mult devine ridicolă 

introducerea      îndeosebi în exprimarea orală      a virgulei (pronunţată literal), ştiut fiind că, fiind un 

semn „grafic”, el se întrebuinţează, exclusiv în scris (unde prezenţa ei este marcată, verbal, doar printr-

o pauză mică - precedată de o uşoară ridicare sau coborâre a tonului). Este derutant să vezi că cineva 

doreşte să „impresioneze”, vorbind „literar”, prin utilizarea cuvântului „virgulă”, în loc să prevină 

eventuala cacofonie fie printr-o pauză de atenuare, fie prin intercalarea unei vocabule sau a unei 

expresii cu caracter modal, incidente. în felul acesta, exprimările următoare n-ar mai deveni penibile[4, 

p. 54 ]. 

Sintaxa propoziţiei relative. Construcţia pronumelui relativ care cu funcţia de complement 

direct fără marca pe, dar cu reluare clitică, este un fenomen vechi şi - în ciuda indicaţiilor normative - 

extrem de puternic în româna actuală: cea mai mare prostie care a făcut-o (Acasă TV, 17.XI.2007), un 

ceas care l-am avut (Naţional TV, 12.XI.2007), sunt puţin bulversat de aceste legături care nu putem 

să le luăm (Realitatea TV, 4.XI.2007). 

Relativul care în genitiv sau dativ nu are întotdeauna forma de gen şi de număr impusă de 

acordul cu antecedentul său; confuziile se produc din cauza distanţei dintre antecedent şi relativ şi 

adesea sub influenţa altor substantive din regentă sau chiar din relativă (acord prin atracţie): am 

produs şi o economie destul de deşteaptă de pe urma căruia voi o duceţi bine (Realitatea TV, 

9.XI.2007), primarul oraşului [...], în subordinea căreia se află Poliţia comunitară (Radio InfoPro, 
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6.XI.2007), un grup a cărei ideologie... (Radio InfoPro, 7.III.2008), o confruntare al cărui titlu este... 

(Realit. TV, 16.X.2007) [1]. 

Extinderea prepoziţiei pe. Se constată extinderea folosirii prepoziţiei pe, care apare în multe 

construcţii noi, adesea substituind alte prepoziţii. 

Prepoziţia pe este foarte eterogenă din punct de vedere sintactic şi semantic. Utilizările sale se 

pot grupa în patru categorii mari: (a) fără sens, funcţionează ca marcă a complementului direct, în 

anumite condiţii semantico-sintactice; (b) cu un sens foarte abstract, funcţionează ca o prepoziţie-

regim, impusă de unele centre verbale, adjectivale sau substantivale; (c) cu un sens foarte abstract, 

împreună cu verbul a face formează un predicat contrafactiv (a face pe deşteptul), (d) purtătoare de 

sens lexical, funcţionează în diverse contexte circumstanţiale cu diverse valori, de la concrete la foarte 

abstracte [l,p. 309 ]. 

În uzul lui pe interferează o tendinţă cultă (limbaj administrativ, calcuri sintactice după engleză) 

cu una populară, pe fiind caracteristic unor construcţii familiare şi argotice (Zafiu 2005). Pe e folosit 

pentru circumstanţialul de relaţie: să-şi asume răspunderea pe legea... (Antena 3, 19.X.2007), îşi va 

asuma răspunderea pe această lege (Antena 3, 23.X.2007), discuţii ulterioare pe problema partajului 

(OTV, 15.X1.2007), pentru un instrumental: pe SMS(Radio InfoPro, 4.III.2008), pe agenţiile de ştiri a 

venit o informaţie... (Antena 3, 

19.X.2007). 

Substantivul precedat de prepoziţia pe desemnează: 

1. Locul în sens larg - 

a. O emisiune sau un canal mass-media: 

Ai văzut filmul care s-a dat pe ştiri? 

Să nu lăsăm pe televizor asemenea confuzii. 

b. O zonă - în sens concret şi abstract:  

Sunt probleme şi pe zona energiei. Pentru că pe sudul Moldovei a fost performanţă mai modestă 

(în alegeri) 

c. O instituţie (doar substantivul bursă): 

tranzacţii pe bursă (Realitatea TV, 5.IV. 2006) cotaţiile lor pe bursă (Realitatea TV, 11.IV. 

2006) obţinerea de câştiguri pe bursă (Realitatea TV, 12.IV. 2006) investitorii de pe bursă (Realitatea 

TV, 29.VIII.2006) vor fi listate pe bursă (crawl, Realitatea TV, 28.1.2007). 

Prepoziţia pe înlocuieşte aici prepoziţia la (la bursă). 

d. O funcţie. De obicei, substantivul funcţie se folosea cu prepoziţia în, indiferent dacă era 

vorba de un context static sau de unul dinamic (a fi numit în funcţie, a rămâne în funcţie etc.). Se 

constată extinderea prepoziţiei pe cu substantivul funcţie: 

Astfel, paradoxal, s-a ajuns la o situaţie similară celei din perioada comunistă, când oameni 

valoroşi au fost blocaţi ani în şir pe o funcţie de lector sau şef de lucrări. („Cotidianul”, 2.11.2006) 

Promovările pe funcţii didactice sunt strâns legate de finanţarea de bază pe care o facultate o 

primeşte [...]. („Cotidianul”, 2.11.2006) 

Acolo s-a hotărât menţinerea actualilor reprezentanţi ai PSD - Mitrea, Ponta şi Nicolicea - pe 

funcţiile de conducere din Cameră. („Cotidianul”, 2.11.2006) 

[...] nu degeaba a fost trecut pe funcţia de secretar general. (Gh. Funar, Realitatea TV, 

22.1.2007), a fost numit în mai 2007 pe postul de ministru al Justiţiei. (I. Molia, Realitatea TV, 

9.XII.2007). 

Prepoziţia pe înlocuieşte în contextele de mai sus prepoziţiile în (blocaţi într-o funcţie, 

menţinerea într-o funcţie) şi pentru (secretar de stat pentru energie şi gaze). 

e. Alte noţiuni care reprezintă locul în care se manifestă acţiunea desemnată de verbul - regent 

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale a fost trimisă la CSM la sfârşitul lunii iulie şi 

urinează ca în perioada următoare, Inspecţia Judiciară să facă verificări pe acest caz care se vor 

concretiza într-un raport. („Cotidianul”, 3.VIII.2008y 

Sunt trei competiţii [...] avem 3 jurii pe fiecare competiţie. (F. Totolici, TVR 2, 26.X.2007) 
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Domnul Băsescu pe această criză nu poate fi mediator, (un jurnalist, Realitatea TV,  construcţia are şi 

o interpretare temporală şi de relaţie. 

2. Instrumentul - în sens foarte general, şi concret, şi abstract. Substantivul precedat de 

prepoziţia pe desemnează: 

a. Telefonul, în sintagma „pe telefon”, des folosită pentru a desemna intervenţia telefonică a 

unei persoane, în emisiunile televizate 

Fiţi foarte atenţi! A intrat pe telefon! (R. Moraru, Bl TV, 13.XI.2007) 

Nu mai intru pe telefon. Vin în studio. (T. Băsescu, Realitatea TV, 15.IX.2006) 

[...] discutaseră pe telefon cu cei doi oameni, (un analist politic, Realitatea TV, 

2.11.2007) 

Aş vrea să ne oprim puţin pentru că pe telefon este domnul Ioan Rus [...]. (C. 

Şincai, Realitatea TV, 9. V.2008). 

Vorbitorii care nu au extins prepoziţia pe spun la telefon. 

b. Sursele jurnalistice, în sintagma „pe surse”, care desemnează întotdeauna surse de natură 

neoficială, neconfirmate, dar prezentate ca sigure 

O informaţie pe surse am aflat abia miercuri de dimineaţă, (un reporter, Realitatea TV, 8.IX. 

2006) 

Nu e oficial, e pe surse. (R. Ionescu, EZ, 28.X.2006) Acele fraze sunt preluate pe surse, în 

niciun caz adevărate. (L. Orban, Realitatea TV, 19.VI.2008). 

Dacă substantivul surse are un determinant, se foloseşte împreună cu prepoziţia din (din surse 

sigure). 

De ce se extinde prepoziţia pe în limbajul presei actuale? Blanca Croitor indică mai multe cauze 

care contribuie la asta[l, p. 326]. Le enumerăm într-o ordine aleatorie: 

(A) este mai scurtă (fonetic), deci corespunde mai bine nevoii de concizie, de exprimare rapidă 

din limbajul jurnalistic. 

(B) se poate ca după o primă fază, în care utilizarea sa era mai puţin extinsă, să fi fost preluată 

ca o exprimare la modă şi de alţi jurnalişti şi de politicieni - se ştie că limbajul jurnalistic este destul de 

influenţabil, supus modelor şi permite. 

(C) valorile semantice pe care le exprimă pe(şi nominalul următor) nu sunt toate noi etc.  

Gruparea din punct de vedere este folosită foarte des invariabil, atunci când este urmată de un 

substantiv în genitiv - şi când, potrivit normei, substantivul punct ar trebui să primească articolul 

hotărât: din punctul de vedere al...', această fixare indică un grad avansat de gramaticalizare a 

secvenţei: într-o sală de clasă care, din punct de vedere al constructorului, trebuia să fie... (Realitatea 

TV, 18.X.2007), din punct de vedere al unei persoane neavizate(TVR Cultural, 4.XI.2007), din punct 

de vedere al cârcotaşului (Prima TV, 24.X.2007), din punct de vedere al educaţiei (OTV, 2.XI.2007) 

etc.[l], 

În concluzie menţionăm că materialul lingvistic prezentat confirmă existenţa zonelor de 

instabilitate în limba cultă vorbită (atracţia între unele paradigme flexionare, în morfologia verbală şi 

nominală, concurenţa conjugărilor verbale, a II-a şi a III-a, concurenţa desinenţelor de plural -e/-i, -e/-

uri), ca şi rezistenţa unor fenomene condamnate de normă (formele vroiam sau să aibe, construcţia 

relativului care în poziţia de complement direct, fără marca pe; folosirea invariabilă a numeralelor 

compuse cu unu/una, doi/două etc.) şi impunerea masivă în mass - media naţională a unor inovaţii 

(uzul lui ca şi în locul lui ca - prepoziţie a calităţii, al locuţiunii din punct de vedere etc.). Totodată, 

faptele cercetate confirmă ideea că lipsa acordului la genitiv - dativ nu se produce decât extrem de rar 

la adjective, fiind însă aproape generalizată pentru participiile adjectivale. Corpusul oral a permis 

observarea unor tendinţe manifestate mai puţin în scris, pentru că se datorează influenţei registrului 

colocvial (de exemplu, folosirea extinsă a prepoziţiei pe). 
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LITERATURA/ POEZIA BASARABEANĂ ACTUALĂ ÎNTRE MODELELE 

CULTURALE APUSENE ŞI SPECIFICITATEA DISCURSULUI IDENTITAR 

 

Liliana GROSU,  

Catedra de filologie română 

 

Bassarabian current poetry in most cases is a native poetry, both by topic and by cultivation verse 

of the classical type. However, we can exclude that poetry as a culture in general, is subject of 

permanent confusions, interference, confluences   with other writings, and this article presented us some 

of them, namely, the creation of personal myths, also the exploration of tropes and figures of speech. For 

instance , the oxymoron  is a cultivation of poetry with fixed form and clear verse etc. Thus, the 

Bassarabian poetry  is in a synchronical process with frontier literature, either by appealing intertext or 

already tested of the assumption of contests, but keeping the themes inspired by local realities. 

 

Analizând contextul socio-istoric al literaturii/ poeziei actuale din Basarabia, afirmăm că 

literatura e mereu într-o căutare/ asumare de modele sau, cel puţin, într-o permanentă perfecţionare a 

modelelor deja existente. În dependenţă de modelul prefigurat se schimbă şi modalităţile de 

interpretare a acestora, iar aceasta constituie noile cerinţe ale studiul orientat spre licenţă, adică 

presupune o reînnoire a metodologiei de cercetare şi studiere a operelor literare prin studiul 

comparativ al literaturii, prin interferenţa dintre literaturi şi relevarea, în acest plan, a specificităţii 

discursului identitar al scriitorilor autohtoni. 

De obicei, creatorii de poetică (de factură) naţională îşi construiesc formule figurative, în primul 

rând, din „materialul” naţional, din spaţiul mioritic şi universul ontologic autohton, fapt pe care-l 

transfigurează original în discursul liric, dar, alteori, apelează la modele universale, fie la nivel de 

realizare artistică, fie la nivel de structură, fie la nivel de intertext. 

Explicând fenomenul „postmodernism”, italianul Gianni Vattimo explică faptul că anume 

„mass-media a creat acele condiţii de sincronizare Est-Vest” [1], iar N. Leahu presupune că fiind 

„conectaţi la sursa „universală” a imaginilor telematice şi, de fapt, bine informaţi (cel puţin la nivelul 

elitei culturale) despre viaţa din Vest, esticii au păşit în postmodernitate înainte ca aceasta să fi devenit 

o prezenţă palpabilă în mediul lor de existenţă” [2]. 

Ceea ce constituie un text poetic nu este o structură închisă, internă, ci deschidere spre alte 

texte, alte coduri culturale, alte semne, astfel textele se prezintă ca nişte intertexte. Realitatea e că acest 

proces de influenţare „e mai degrabă rezultatul încrucişării, al „contaminării” a multiplelor imagini, 

interpretări, reconstituiri pe care, în concurenţă între ele, sau, oricum, fără nici o coordonare 

„centrală”, le distribuie mijloace de comunicare” [3]. 

Poezia din Basarabia optează, în general, pentru înnoire pe calea depăşirii opoziţiei categorice 

dintre vechi şi nou prin rearmonizarea inovaţiei cu tradiţia, astfel că tradiţiile evoluează şi chiar 

tipologiile sunt supuse fluxului schimbării. 

În 1983 revista „Caiete critice” lansează o anchetă dedicată poeziei tinere, iar prima întrebare 

viza tocmai problema modelelor: Are poezia tânără modele? Care sunt acestea? 

N. Leahu, comentând momentul, conchide că răspunsurile participanţilor, cuprinzând poeţi şi 

critici, s-au împărţit, iar în continuare propune două păreri contradictorii, pe de o parte, cea a lui 

Nichita Danilov: „Poezia ... nu are modele (cu referire la poezia generaţiei ’80). Înainte de ea n-a mai 

fost şi după ea nu mai urmează nimic” [4], iar pe de altă parte, cealaltă propusă de Lucian Vasiliu: 

„Are poezia modele? Apodictici şi persuasivi, am răspunde: ba chiar şi modeluri şi mode şi modeluţe 

şi modelaţiuni şi modelări şi modulaţii şi modelişuri” [5]. Evidenta e faptul că literatura/ poezia nu 

poate exista în afara contextului social şi în afara influenţei, cel puţin la nivel de intertext, literaturii 

străine.  

Putem distinge câteva structuri modelatoare ale poeziei în concepţia lui N. Leahu: 
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„Prima şi cea mai însemnată structură modelatoare, cu cele mai adânci rădăcini în tradiţiei, pare 

să fie structura instanţei emitente, prin care înţelegem redescoperirea valorii lirice a biografiei 

(existenţială şi culturală)” a poetului. 

A doua este structura realului şi se configurează din asumarea cadrului ambiental în complexa 

lui relaţie cu memoria instanţei emitente şi cu transfigurarea fantezistă a ceea ce înţelegem prin 

„existent”. 

A treia este structura metatextului-intertextuală, care îmbină discursul asupra modului de 

producere a poemului în întreg sistemul de relaţii în care poate intra un text cu alte texte, ambele 

componente fiind folosite în dublul registru al gravităţii şi ironiei; 

Ultima structură modelatoare ar fi structura metafizicului. Prin intermediul ei, poemul valorifică 

acele elemente de mistic, mitic sau fabulos care au constituit dintotdeauna o sursă importantă a 

imaginarului poetic [6]. 

Interpretarea de text pune în valoare originalitatea exploatării modelului, a structurilor, 

reperelor, formulelor lirice pe care le-a integrat acesta. 

Un studiu recent elaborat în ideea stabilirii gradului de închidere în etnocentrism şi al 

deschiderii spre dialogul cu alte culturi a realizat Ana Bantoş în lucrarea  Deschidere spre 

universalism. Literatura română din Basarabia postbelică. În lucrare se urmăreşte , făcând trimitere la 

cele mai actuale studii teoretice şi istorico-literare asupra modernismului în general şi asupra 

dezvoltării literaturii române din spaţiul basarabean, analiza coexistenţei a două direcţii esenţiale ale 

segmentului literar investigat: etnocentrismul şi dialogul cu alte literaturi ca formă a deschiderii spre 

universalitate. Prin  concluzia generală a lucrării, Ana Bantoş constată că „trăsăturile inconfundabile 

ale peisajului literar basarabean reies din nevoia scriitorilor de a-şi căuta, de a-şi regăsi, de a-şi 

cunoaşte propriul eu, traseul acesta implicând un modernism nuanţat în alt mod decât cel cunoscut 

oriunde în altă parte: ataşarea şi revenirea, din timp în timp, la valorile trecutului, pe de o parte, şi 

ralierea, mai avântată sau mai temperată, la modernism şi postmodernism, pe de altă parte, 

constituindu-se în calitate de trăsături definitorii” [7]. 

Pentru literatura din Basarabia, aflată mult timp sub influenţa rusă, fapt consimţit de Adrian 

Dinu Rachieru ca „pericolul rusificării”, literatura apuseană reprezintă şi o deschidere spre 

europenizare, spre spaţiul aliator al românismului, în general. Astfel, în Argument, Cum citim 

literatura basarabeană? la impunătorul volum Poeţi din Basarabia, Adrian Dinu Rachieru scrie: 

„Fenomenul miraculos al regenerării românismului din Basarabia, izbucnit pentru a stinge ceea ce s-a 

numit, îndreptăţit, o „ruptură ontologică”, obligă la un efort integrator, ambivalent, recuperând o 

literatură care păstrează, prin memoria etnică, rădăcinile româneşti, dar care, sub „teroarea istorie” e 

bântuită de o „conştiinţă sfâşiată”, căutându-şi specificitatea” [8]. Cred că de aici trebuie să pornim 

când vorbim de influenţa modelelor apusene asupra literaturii/ poeziei basarabene, anume de 

edificarea spaţiului cultural comun – româno-basarabean.  

Aceeaşi observaţie o face şi Ana Bantoş urmărind dialogul cu alte orizonturi literare şi constată 

faptul că „Urmărirea acestui dialog, din perspectivă interbelică şi din unghi postbelic, ne situează în 

faţa unui fenomen complex şi complicat, condiţionat de faptul că procesul firesc de înscriere a 

literaturii basarabene în contextul românesc şi aspiraţiile acesteia spre alte orizonturi, să le spunem, 

transromâneşti, a fost întrerupt brutal de reîmpărţirea sferelor de influenţă între marile puteri ale lumii, 

în urma căreia teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost anexat (până în 1989) la Uniunea Sovietică” [9]. 

E de observat şi faptul că „în perioada ex-sovietică izolarea literaturii pruto-nistrene de albia ei 

românească firească a determinat raporturi speciale cu folclorul, cu literatura clasică, precum şi cu cea 

universală” [10]. Tot aici trebuie menţionat faptul că literatura basarabeană a trecut prin aşa-numita 

„explozie lirică”, manifestată în regăsirea identităţii de sine, mai întâi prin Eminescu, apoi prin 

descoperirea poeţilor interbelici, Arghezi, Blaga, I. Barbu şi, în ultimă instanţă, prin luarea de contact 

cu creaţia contemporanilor: N. Stănescu., M. Sorescu, A. Păunescu şi toţi ceilalţi. De exemplu, despre 

Gr. Vieru citim următoarele: „Cum era de aşteptat – şi cum s-a întâmplat în cazul multor basarabeni – 

s-a produs o binefăcătoare influenţă a literaturii de dincoace de Prut asupra lui Gr. Vieru, nu numai 
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aceea a contemporanilor, ci şi a celei interbelice, a marilor Arghezi, Blaga, Bacovia, Pilat etc., evident 

cu păstrearea ca şi intactă a notei personale, odată cu predilecţia pentru temele arătate, unde pecetea 

tradiţionalistă şi militant patriotică precumpănesc” [11]. 

Deşi nu a fost asumată în totalitate, literatura apuseană şi-a exercitat în repetate rânduri influenţa 

asupra literaturii/ poeziei basarabene. Să urmărim doar câteva exemple relevante în acest sens. 

Bunăoară să urmărim anumite aspecte din creaţia lui Grigore Vieru. Într-o literatură cu foarte mare 

densitate de valori, cum e cea a lui Gr. Vieru, drumul spre originalitate al unui poet trece în mod firesc 

prin confruntarea cu predecesorii şi cu contemporanii săi. Astfel, critica relevă faptul că formula 

dialogală a liricii lui Gr. Vieru ar proveni de la poetul francez Alain Bosquet, care utilizează o manieră 

similară de exploatare a virtuţilor estetice ale dialogului liric polifonic. M. Dolgan întreprinde o 

analiză paralelă a câtorva poezii scrise în cheie dialogală, iar în final remarcă următoarele: „Iată-ne, 

deci, în posesiunea unor dovezi concrete în baza cărora s-ar putea formula consideraţii în legătură cu 

poezia contemporană din Moldova şi cu cea din alte ţări europene, privită din perspectiva 

interferenţelor, confluenţelor, influenţelor reciproce, intertextualităţii în genere” [12]. 

Un împrumut în discursul poetic contemporan este oximoronul – „modalitate eficace care 

acoperă imposibilitatea literaturii de a exprima inexprimabilul” [13]. M. Dolgan susţine că această 

preferinţă pentru „împăcarea” şi contopirea extremelor, antinomiilor, contrariilor e de la Baudelaire, 

care îşi crease celebrul oximoron „Florile răului” (titlu de carte), devenit un principiu fundamental al 

esteticii sale, numită estetica urâtului. De asemenea, observă criticul literar că însăşi firea poetului 

basarabean e o alcătuire oximoronică pusă în situaţii paradoxale. Să urmărim câteva exemple: D. 

Matcovschi simte că poetul e un „coborâtor din dor şi suferinţe”, un „muritor de dor” („Să mori de 

dor! Ce sărbătoare mare!”), iar Gr. Vieru mărturiseşte următoarele: „Ciudată-alcătuire - / Tribunul şi 

ascetul - / Acest, ah, duh al vieţii,/ Ce îl numim poetul” (Poetul), L. Damian constată că „poetul-prunc 

al falnicei naturi/ e plămădit din tină şi din soare”. 

Definind poezia, N. Dabija a creat oximoronul o „bucuroasă tristeţe” (titlu preluat de E. Simion 

la prefaţa volumului de poezii „Fotograful de fulgere” a sus-numitului autor) sau altele de acest fel: 

„înger sălbatic”, „milionar sărac”, „frumoasă sărăcie” etc. 

Până şi eroii lirici sunt de factură oximoronică, de exemplu eroul liric al lui N. Stănescu se 

consideră „o pată de sânge care vorbeşte”, iar cel al lui L. Damian se vrea identificat cu un „altoi pe o 

tulpină vorbitoare”. 

În aceeaşi cheie de construcţie oximoronică se înscriu şi poeţii: Nichita Danilov, Arcadie 

Suceveanu, Victor Teleucă ş.a., creând construcţii neobişnuite de felul: „Gr. Vieru ne împrimăvărează 

cu o toamnă de aur” (N. Stănescu), „Pictorul se murdăreşte de lumină”, „Plugarul se murdăreşte de 

vânt” (V. Teleucă), „Tăceri pline de cuvinte”, „corăbieri pe uscat”, „Tăceri asurzitoare” (N. Dabija) 

ş.a.m.d. 

Un exemplu integral de poezie-oximoron sub aspect compoziţional şi structural este poezia 

„Sipica” de N. Dabija: „De-atâta bine mi se face rău./ Şi de atât curaj m-apucă frica./ Cum înfloreşte, 

măiestos, sipica/ De-aicea pân-la bunul Dumnezeu./ Şi mi se face cald de-atâta frig./ Şi trist devin – 

de-atâta bucurie./ Mi-aud tăcerea, doar atunci când strig./ Sau când poema singură de scrie./ Şi trist 

sunt după orice biruinţă!/ Şi vesel – după fiece durere./ Învins fiind, mă umplu de putere,/ şi înjurând, 

mă umplu de credinţă./ Şi cânt, să nu s-audă că bocesc,/ cum floarea umple lumea de prăpăd;/ de-

atâta dragoste încep să te urăsc, / de-atâta dor nu vreau să te mai văd./ În căutarea Sensului, cel 

greu,/ poemu-l şlefuiesc, până se strică.../ ... De-atâta bine mi se face rău, / Şi de-atât curaj, Doamne, 

mi-i frică ...” [14]. 

Crearea mitului personal constituie, de asemenea, o construcţie de factură occidentală, atât sub 

aspect estetic, ca una din cele mai interesante şi inovatoare înfloriri ale metafizicului, cât şi sub aspect 

teoretic, de exemplu originala exegeză a psihanalistului francez Charles Paul Mauron „De la 

metaforele obsedante la mitul personal”, în opinia căruia mitul personal e o expresie a personalităţii 

inconştiente a scriitorului şi a evoluţiei acestei personalităţi, e repetarea involuntară a unor elemente 

obsedante, iar acesta îl ajută pe poet să ajungă la originea lucrurilor, la rădăcini, la chintesenţe. 
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Astfel, poezia basarabeană oferă câteva exemple concludente în acest sens: simbolul mamei la 

Gr. Vieru, care e o permanenţă a scrisului său, însemnând grai limbă, suflet, lumină, totul; simbolul 

livezii la A. Lupan căruia întotdeauna i-a fost extrem de aproape tema pământului, a naturii cu veşnica 

ei rotaţie. Probabil, anume de aceea tema noii realităţi se asociază în creaţia sa cu imaginea livezii 

crescute. Un alt exemplu relevant e creaţia lui A. Codru aflată sub egida mitului pietrei , declarându-se 

„frate cu piatra” ş.a. 

O altă noutate lirică a poeziei basarabene este şi nevoia de reînnoire a organizării structurale a 

poeziei, a formei grafice a poeziei, care trebuie privită drept o manifestare a modelului occidental.  

Critica literară observă „o dovadă grăitoare a creşterii măiestriei poeţilor este abordarea de către ei a 

unor forme fixe de poezie, a unor complexe compoziţii poetice, care, prin faptul că impun anumite 

constrângeri şi rigori, necesită o intensă muncă intelectuală şi o inventivitate sporită, o înaltă tehnică 

de versificaţie” [15]. De exemplu, poezia lui lui V. Teleucă: 

„Avem un ceva al nostru pe care nu îl posedăm, dar care ne ţine-n pic ioare”. 

O reînnoire a structurii grafice a poeziilor o întâlnim şi la N. Dabija („Clepsidra”), la Gr. Vieru 

(„Lacrima”, „Ruşinosul proverb”) ş.a. 

Acestea sunt doar câteva exemple care demonstrează că poeţii basarabeni au întreţinut şi întreţin 

un continuu dialog intercultural. Cât priveşte literatura română în general, Adrian Marino, fiind 

preocupat de dialogul intercultural dintre literatura română şi cea occidentală, menţionează 

oportunitatea reluării periodice a necesităţii de afirmare în context european a culturii româneşti. Dar 

păstrarea spiritului unei culturi din care scriitorul face parte este un dat obligatoriu, creatorul având 

şansa să se realizeze deplin numai în cazul asumării tradiţiei. 

Subscriem la această observaţie şi afirmăm cu bun temei că literatura română din Basarabia îşi 

are meritele ei prin crearea unui discurs identitar propriu, chiar dacă e numit pe drept sau nedrept – 

tradiţionalist. Acest lucru e susţinut de majoritatea criticilor din Moldova, dar şi de peste hotarele ei, 

bunăoară  E. Simion menţionează următoarele: „... ce e sigur e faptul că spiritul basarabean este un 

spirit fatal tradiţionalist, fixat într-un cer (limba) care, la rândul lui, stă în mijlocul unei răspântii... 

Răspântia istoriei, răspântia raselor, literaturilor, intereselor naţionale şi internaţionale ...” [16]. 

„Care este contribuţia originală sub aspectul particularităţii basarabene ale comportamentului 

intelectual şi artist al acestor scriitori?” – se întreabă M. Cimpoi, iar răspunsul oferit e că originalitatea 

se manifestă în formele literaturii de exil – de exil interior, chiar, în reactualizarea motivelor 

basarabene, în „primatul culturalului şi naţionalului, apoi în gustul pentru enciclopedism şi 

universalitate intelectuală, în „glasul faptelor” pe linia steristă a valorificării documentului biografic şi 

social, în misionarism şi, bineînţeles, în nostalgia copilăriei, a originilor ca univers paradisiac” [17], 

iar în continuare criticul conchide: „Dincolo de eclipse, de rătăciri dogmatice ..., de regretabile 

oportunisme de lungă durată ..., basarabenii sunt printre cei care propun şi realizează o implozie a 

autenticităţii” [18]. 

Analizând perioada anului literar 1999, care a fost unul rodnic în apariţia de sub tipar a unor noi 

volume de poezie basarabeană, Ana Bantoş menţionează că elementul biblic reprezintă pentru poeţii 

basarabeni un punct de originalitate a discursului poetic identitar: „O primă impresie pe care o produc 

cărţile de versuri editate în această perioadă este că autorii recuperează cu zel un domeniu ţinut la 

index de aproape 50 de ani, anume elementul biblic” [19]. 

Conchidem prin a afirma faptul că literatura/ poezia actuală din Basarabia este, în majoritatea 

cazurilor, o poezie autohtonă, atât prin tematică, cât şi prin cultivarea versului de tip clasic. Însă nu 

excludem faptul că poezia, ca şi cultura în general, este supusă unor permanente dislocări, interferenţe, 

confluenţe cu alte tipuri de scriitură, iar acest articol ne-a prezentat câteva dintre ele, şi anume, crearea 

miturilor personale, explorarea tropilor şi a figurilor de stil, de exemplu, oximoronul, cultivarea 

poeziilor cu formă fixă şi vers liber ş.a. Astfel, poezia basarabeană se află într-un proces de 

sincronizare cu literaturile de frontieră/ de contact, fie prin apel la intertext, fie prin asumarea unor 

conţinuturi deja testate, dar păstrându-şi temele inspirate din realităţile autohtone. 
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IMPACTUL ANGLICISMELOR ÎN DEZVOLTAREA LIMBII ROMÂNE 

 

    Andriana ARSENII,  

              Catedra de limbi moderne 

         

Every language has its own peculiarities. The vocabulary of a language is enriched through 

different borrowings. The article tries to present the advantages and disadvantages of the English 

words upon Romanian vocabulary, the adaptation of English phonemes into Romanian language. 

Their positive effects as they are used correctly, will be underlined.  

 

Fiecare perioada are si a avut neologismele sale, fie ele slavonisme, grecisme, franţuzisme, 

anglicisme sau americanisme. Vorbind despre impactul limbii engleze în limba română, primul lucru 

demn de menţionat este fenomenul internaţional, adică globalizarea. În cadrul acestui articol, vom lua 

în discuţie doua concepte apărute în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, globalizarea şi 

anglicizarea. Aceste două concepte, capătă o deosebită relevanţă în contextul socio-economic al 

societăţii.  

Dezvoltarea capitalismului duce la fenomenul de globalizare. Acesta din urmă lăsându-şi 

amprenta în domeniul vieţii politice, al mediului, al culturii şi al limbii. Acceptarea unei limbi 

naturale, ca instrument unic de comunicare, apare ca o necesitate obiectivă. Din raţiuni pur 

conjuncturale limba acceptată va limbă a globalizării a fost engleza. Motivele acceptării ei ca limbă a 

globalizării sunt evidente şi anume,dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii informatice precum şi a 

domeniului bancar, făcute mai întâi în SUA. Pentru a avea acces la informaţiile şi cercetările ştiinţifice 

americane, multe ţări, printre care România şi Moldova, au adoptat limba engleză ca limbă de 

comunicare, atingându-se astfel performanţe notabile şi rapide în domeniul vieţii economice. Deşi 

modernizarea limbii române s-a produs sub influenţa limbii franceze, datorită structurii latine 

moştenită de cele două limbi, limba engleză este utilizată astăzi ca instrument de accelerare şi 

participare la economia mondială [1]. 

Se poate observa că după anul 2000, engleza ocupă un loc de frunte în ierarhia ciclului primar. 

Mulţi elevi optează pentru limba română în detrimentul altor limbi străine. Publicitatea făcută în 

procesul de recrutare de personal, arată utilizarea fără rezerve a limbii engleze. Este ştiut faptul că, 

persoanele ce au cunoştinţe de limba engleză, au un avantaj mai sporit în găsirea unui loc de muncă. 

Companii multinaţionale lansează anunţuri de angajare în limba engleză. În acest fel, angajatorul 

operează o primă selecţie, deoarece la aceste anunţuri, vor răspunde doar cunoscătorii limbii 

respective. Acest mijloc de comunicare este folosit şi de angajatorii români, ca dovadă a acceptării 

acesteia în procesul de mondializare economică[1]. 

Tendinţa limbii engleze de a lăsa să pătrundă în vocabular influenţa engleză, poartă denumirea 

de anglicizare. Fenomenul este foarte important deoarece are loc între limbi neînrudite genealogic. În 

limba română putem vorbi de doua aspecte, sub care se manifestă influenţa limbii engleze: 

- una vizează neologismele necesare domeniilor, în care lexicul de origine engleză s-a impus 

atât în limba scrisă, cât şi în cea vorbită. Un exemplu în acest sens îl constituie terminologia sportivă, 

unde anglicismele s-au impus şi au creat chiar un „prototip” după modelul englezesc. [2] 

Conform DEX 1998, cuvântul TENISMAN, - Ă, tenismeni, -e, s. m. şi f. este: Jucător de tenis. 

Variantele feminine (tenismană, tenismenă) au fost „adaptate” în limba română, chiar dacă termenul 

original (în engleză), se referă doar la bărbaţi[3]. 

- al II-lea aspect ţine de “moda lingvistică”. Utilizarea anglicismelor de către tineri, depăşeşte 

limitele “clasice” ale jargonului. Ele sunt, mai ales, elemente lexicale preluate din limbajul familiar 

vorbit: de exemplu ok, cool, fresh etc. Aceste cuvinte reprezintă de fapt un mijloc de 

“interneţionalizare” contemporană.  

Încadrate în sistemul lingvistic românesc, inovaţiile lingvistice devin, veritabile unităţi 

structurale şi funcţionale. Multe anglicisme rămân, însă, neadaptate fonetic şi morfologic la structura 
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limbii române. Părerile lingviştilor sunt împărţite în ceea ce priveşte acceptarea sau respingerea 

anglicismelor. Cei mai mulţi, printre care şi Mioara Avram, Georgeta Ciobanu, Adriana Stoichiţoiu-

Ichim, optează pentru impunerea unor tipare stricte de adaptare morfologică a acestor cuvinte[4]. 

George Pruteanu însă afirmă că: ''Ceea ce pretind e ca noile cuvinte – repet: binevenite! – să fie 

scrise româneşte. Nu putem scrie nici franţuzeşte, nici ungureşte, nici englezeşte limba română. Atâta 

timp cât va exista, limba română trebuie scrisă româneşte. În toate cazurile în care e posibil fără 

pierderi semnificative, orice cuvânt nou-preluat trebuie integrat sistemului, asimilat, autohtinizat, 

conform regulilor de scriere şi de pronunţie a limbii române…. Dacă presa, lucrările normative, 

dicţionarele propun să scriem în romgleză lookul sau site-ul ele fac un deserviciu limbii române. O 

limbă nu se îmbogăţeşte cu “xenisme”. Nu se poate ca ample zone din limba română, să fie graphic 

“colonii”.[5] 

Pruteanu reproşează noii ediţii a “Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morphologic” că 

legitimează oficial romgleza, că recomandă scrierea în limba engleza a unor cuvinte simţite ca 

româneşti. Astfel fără frâna lucrărilor normative şi a cunoscătorilor limbii engleze, anglicismele s-ar 

adapta mai uşor la limba română. [5] 

Francis Kiraly susţine că în preluarea unui cuvânt din altă limbă se pot distinge următoarele 

faze: 

a)  împrumuturile propriu-zise, cuvintele pătrunse din alte limbi care dau naştere la derivate şi 

nu mai sunt simţite de vorbitori ca fiind de altă origine: lider sau miting. 

b) cuvinele străine , cuvintele care nu satisfac aceste condiţii, se folosesc ocazional, iar 

vorbitorul le poate precizauşor originea: show sau leasing. 

În primă etapă pe pământ românesc, cuvântul de altă origine devine împrumut doar când se 

supune specificului limbii. Împrumutul este rezultatul procesului. În cazul în care procesul este 

interrupt din anumite considerente şi nu parcurge toate etapele, ne găsim atunci în faţa unui cuvânt 

străin. [5] 

Potrivit lui Sextil Puşcariu, anglicismele care apar în presa actuală se clasifică în: împrumuturi 

necesare sau anglicisme de lux.(6) 

1. Împrumuturile necesare sunt acele cuvinte care nu au un correspondent în limba română. 

În acest sens, anglicismele necesare au avantajul preciziei, al brevilocvenţei şi nu în ultimul rand al 

circulaţiei internaţionale. Ele sunt motivate de noutatea referentului. În acelaşi timp, putem vorbi şi de 

o motivare denotativă.  

Anglicismele denotative nu au, în general, echivalente în limba română, deoarece denumesc 

realităţi apărute recent în diferite domenii ale culturii materiale şi spirituale. În domeniul sportului 

avem exemple precum: fotbal (fotbalist), rugby (rugbist), skateboard, cros etc.; în domeniul 

comunicaţiilor şi presei avem computer, web, clip (video-clip), e-mail etc.; în domeniul 

învăţământului: curriculum (deşi este un termen latin, româna l-a împrumutat din enleză) şi derivatul 

său adjectival curricular. Grant întrebuinţat adesea în cercetarea ştiinţifică, este acceptat în 

terminologia officială.  

Anglicismele connotative, sunt cele care dublează un cuvânt românesc preexistent cu scopul de 

a dezvolta anumite nuanţe stilistice. [6] 

party pentru petrecere 

happy-end pentru sfârşit fericit 

live pentru în direct etc. 

2. Anglicismele de lux, sunt împrumuturile inutile. Asemenea termeni nu fac decât să 

dubleze cuvintele româneşti, fără a adduce informaţii suplimentare. Sunt fapte de snobbism, iată unele 

exemple: band (orchestră), toast (pâine prăjită), advertising (publicitate) etc. 

Datorită utilizării lor frecvente, anglicismele pot fi considerate ca având character de normă 

(fonetică, ortografică, morfologică). 

Conform cercetării gradului de adaptare a cuvintelor de origine engleză în limba română, s-a 

observat tendinţa generală a limbii literare actuale de a păstra împrumuturile din engleză într-o formă 
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cât mai aproape de cea din limba sursă. În acelasi timp, la nivel morphologic pătrunderea masivă a 

anglicismelor, duce la ,,subminarea” caracterului flexionar al limbii române prin creşterea adjectivelor 

invariabile. Limba română înregistrează foarte multe anglicisme, neatestate în DOOM, DCR sau 

MDN. Majoritatea acestor cuvinte se înscriu în categoria ,,anglicismelor de lux”. [6] 

Anglicismele precum coktail, make-up, party, pub, trend atestate în DOOM, au pătruns, în 

limbajul curent al limbii române, prin larga popularizare oferită de revistele cu subiecte din viaţa 

mondenă: casting – selectarea actorilor pentru anumite roluri; modeling – curs pentru manechine; 

designer – cu sensul de proiectant; fitness – condiţie fizică bună etc. 

Utilizarea cuvintelor englezeşti, de către vorbitorii de limbă română, se explică prin dorinţa 

acestora de a impresiona, precum şi a arăta că sunt cunoscători ai unei limbi străine. Necunoaşterea 

sensului unor anglicisme, generează de multe ori construcţii pleonastice în exprimare: bani cash, 

hobby preferat, bord de conducere. Asemenea utilizări nu ar trebui încurajate, deoarece în asemenea 

cazuri mesajul şi deopotrivă comunicarea sunt serios afectate şi ineficiente. [7] 

Impactul limbii engleze in dezvoltarea limbii române este o realitate. Desi nesiguranţa de 

adaptare, crearea de forme inculte sau forme hipercorecte, riscul pleonasmelor sunt dezavantajele 

anglicismelor în limba româna, într-o mai mare măsură, putem vorbi despre avantajele lor la 

permanenta înnoire şi reconstrucţie, la nuanţarea ei semantică şi stilistică, la modernizarea lexicului. 

Influenţa limbii engleze nu trebuie considerată un fenomen negativ atât timp cât nu se exagerează 

folosirea cuvintelor englezeşti. Adoptarea în vorbire a anglicismelor, corespunde necesităţilor de 

expresie atât culturale cât şi funcţionale. 

Esenţa limbii este de a se reînnoi în permanenţă. Împrumuturile din alte limbi îmbogăţesc 

neîncetat vocabularul unei limbi. Acest lucru este inevitabil atunci când se doreşte corespunderea cu 

realităţile inovatoare. 
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TEACHING CRITICAL READING OF NARRATIVE  

TEXT TO EFL STUDENTS 

 

Liliana COLODEEVA,  
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Gândirea critică implică faptul că un cititor este angajat în mod activ şi constructiv în procesul 

de citire. Cititorul este în continuă negociere cu ceea ce el stie ce el încearcă să inteleaga. Rolul de 

cunoştinţe generale şi capacitatea studentului de a le aplica, sunt esenţiale in procesul de gândire si 

lectura critică. 

Articolul dat reprezintă importantă în predarea şi studierea textului narativ în cadrul cursului 

de literatură engleza studentilor vorbitori de limba romană şi rusă, intrucat lor le este greu de a 

reconstrui, structura şi inţelege sensul ideilor exprimate de catre autorii de romane, ei de asemenea 

prezinta dificultăţi în a rezuma un text sau un roman, rareori fiind încurajaţi să susţină o interpretare 

de evaluare. Cauza acestei probleme este lipsa de analiză critică în procesul de predare. Citirea şi 

analiza unui roman voluminos, precum Bildungsromanul, este o adevărată provocare pentru studenţii 

din instituţiile Republicii Moldova. Ei ar trebui nu numai să citească şi sa înţeleagă, ci şi sa poată 

comenta anumite elemente constitutive ale unui text narativ: titlul, temă, curent literar, autor, 

perioada istorică, personajele principale şi tehnici literare. Prin urmare, înainte de a citi şi înţelege 

un roman, studenţii trebuie să fie conştienţi de ceea ce au de făcut în timpul lecturii, sarcini care 

trebuie să fi stabilite de către profesor. Acest studiu prezintă anumite strategii şi metode de 

perfecţionare a procesului de citire critică a textului narativ care sunt eficiente în cadrul predării 

cursului de literatură engleză.   

 

What is the role of reading literature critically in language teaching? Why is such emphasis 

placed on culture, history and literature? One important argument is that it is not enough just to have 

linguistic competence when communicating with someone in a foreign language. Not knowing the 

cultural, historical and literature components of language is problematic.  

It is undeniable that our world changed with the advent of the personal computer, with the 

internet, with television, with cell phones. The world demand that we read more: contracts, directions, 

rules, applications, and other informational documents. How prepared in the new generation to do such 

reading? Clearly, we have entered into a new era of reading. Between different fonts, bullets, boxes, 

sidebars, and images, the reader encounters a visual collage that often resists simple reading. [1]  

EFL students find it difficult to reconstruct the structure and meaning of ideas expressed by 

others, students are hardly able to summarize a text or a novel, and they are rarely encouraged to 

support an evaluative interpretation. Reading instruction reflects the lowest level of thinking--it lacks 

critical analysis. Reading and analyzing a large novel, such as bildungsroman, is a real challenge to the 

EFL students. They are supposed not only to read but to understand and comment on the different 

elements composing a narrative text: title, theme, literary current, author, historical period, major 

characters and literary techniques. Therefore, before start to read and comprehend a novel, they should 

be aware of what they have to do while reading and these tasks have to be set by the teacher.    

One should note that there are two very basic ways in which we can read literature: we can read 

it appreciatively or we can read it critically. Appreciative reading is what happens when we simply 

"enjoy" a text by reading it entirely for "relaxation," "entertainment," and "diversion." When we read 

appreciatively we ask no questions of or about what we are reading, but instead simply accept what is 

presented to us: we allow ourselves to be "carried away by" what we read and to be "swallowed up 

within" the alternative world it creates for us. We do this, moreover, by and large without thinking 

about the fact that we are doing it; in appreciative reading we become willing accomplices in our own 

manipulation by what we read, and yet we do so largely unconsciously.  [2] 
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Critical thinking implies that a reader is actively and constructively engaged in the process of 

reading. The reader is continually negotiating what he knows with what he is trying to make sense of. 

The role of background knowledge and the student's ability to draw upon it are essential to critical 

thinking/learning. [3] 

Tierney and Pearson [4] posit that readers draw on background experiences to compose a text, 

engaging in an ongoing negotiation to arrive at meaning. This is fundamental to the act of reading. For 

this reason, reading offers the potential for higher level thinking. Essential to the success of higher 

level reading is the reader's ability to relate new information to what is known in order to find answers 

to cognitive questions. Freire supports the position which suggests that it is language that provides the 

tool for meaning construction. Language is a thinking process which allows students to learn and 

grow. [3] 

Today, professional organizations and the professional literature support critical thinking in the 

classroom and call for teachers to guide students in developing higher level thinking skills. [5] 

Because teaching higher level cognitive processes requires comprehension, inference, and decision 

making, the reading classroom is the logical place to begin. Teaching students to think while reading is 

referred to in professional literature as "critical reading." It is defined as "learning to evaluate, draw 

inferences, and arrive at conclusions based on evidence". [6] First and foremost, literature is a 

powerful tool for teaching critical reading. It offers students the opportunity to actively engage in texts 

while simultaneously considering ideas, values, and ethical questions. One agreement in support of 

teaching critical reading is that through literature, students learn to read personally, actively, and 

deeply. [3] 

Recent studies show consistent agreement on certain elements of effective reading instruction 

within the class. Providing a synthesis of much of this research, “Reading Next – A Vision for Action 

and Research in Middle and High School Literacy” [7] identifies fifteen elements of an effective 

adolescent literacy program, which they divide between “instructional improvements” and 

“infrastructure improvements” as follows:  

Instructional Improvements 

1. Direct, explicit comprehension instructions. 

2. Effective instructional principles and practice in reading and writing skills. 

3. Motivational and self-directed learning. 

4.  Text-based collaborative learning. 

5. Strategic tutoring. 

6. Diverse texts. 

7. Intensive writing. 

8. Technology component as a tool and a topic of literacy instruction. 

9. Ongoing formative assessments of students. 

Infrastructure improvements 

1. Extended time for literacy. 

2. Professional development. 

3. Ongoing summative assessment of students and programs. 

4. Teacher interdisciplinary teams that meet regularly. 

5. Leadership from outstanding teachers. 

6. A comprehensive and coordinated literacy program. 

Recognizing this need to think more pragmatically, Fisher, Frey and Williams studied schools 

that committed to school wide reading strategies. The following seven “defensible strategies” 

consistently improved student achievement at the high school level: 

1. Read-aloud 

2. KWL charts 

3. Graphic organizers 

4. Vocabulary instruction 
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5. Writing to learn 

6. Structured note-taking 

7. Reciprocal teaching 

Throughout the various studies, one point remains clear: Comprehension can be taught [8], and 

it is our responsibility to instruct our apprentice in how to make sense of and use the different texts 

they encounter as students, employers and citizens. [9] 

Of course, the effectiveness of literature as ideology and as ideology critique will depend upon 

what kinds of ideological positions readers already represent and bring to bear in their reading of 

literature and how critically versus uncritically appreciative these readers are prepared to be in their 

engagement with what literary texts have to say to them. This of course in turn depends upon what 

kinds of people, with what kinds of previous knowledge, and with what sets of convictions and values, 

are reading literary works, when, where, and especially why, for what end and as part of meeting what 

requirement or need, interest or want. For instance, novels and stories by Virginia Woolf (such as 

“Lady in the Looking Glass”, “Mrs. Dalloway”, and “To the Lighthouse”) which depict how hard it is 

for a woman living in man's society to find either a place in which to truly "be herself" or a language 

in which to truly "express herself" are going to make different kinds of sense to those who can 

recognize, understand, and identify with this position versus those who cannot.  

As a result of the fact that how we interpret and evaluate literature will depend upon what we 

bring to bear as much as what these texts bring to bear upon us, it is important, next, to distinguish 

between the two principal ways in which one can approach the critical study of literature, from a 

sociological perspective, as ideology and ideology critique. First, we can read a literary work 

principally in relation to how it made sense at the time and in the space of its initial conception and its 

immediate reception. Second, we can read it principally in relation to how it makes sense here and 

now, as we and as others living today understand it.  

Although, Bob Nowlan considers it is important to study and to understand the past, he tends to 

emphasize the latter approach in teaching literature, studying it in terms of how it makes sense to us 

and to others living today, and in terms of how we and other people today can and do make use of it 

today. Approaching literature in terms of what kinds of impacts and influences it does and can have 

today (and beyond this also, in the immediately foreseeable future) tends to make studying literature a 

more vital, meaningful, and relevant experience than concentrating instead solely upon the past. In 

addition, it is very important that we ask questions about what ends are advanced and what interests 

are served today in reading. Studying literature in relation to life and reality here and now forces us to 

ask very important questions about why certain kinds of literary texts are included in and others are 

excluded from textbook anthologies, why certain kinds of approaches to studying literature are taught 

at the expense of others, and even why literature is given such special attention and emphasis versus 

other kinds of writing which people today also find useful, valuable, beautiful, and insightful. [10] 

Let us consider that every AS or A-level Literature specification requires that you teach several 

novels as set texts for examination. It is also important to teach and to compare two or more novels. 

The first thing that needs to be said is that the novels have to be read and understood by the students. 

Secondly, the students have to be motivated by the teacher not just to read but to read the novels 

critically. Finally, before reading the novel they have to know the points and the key issues that they 

need to pay attention to.  

We don’t read a novel the same way we read a menu or a newspaper. When reading a literary or 

what Rosenblatt calls an “aesthetic” text: the reader pays attention to  - savors – the qualities of the 

feelings, ideas, situations, scenes, personalities, and emotions that are called forth and participates in 

the tensions, conflicts, and resolutions of the images, ideas, and scenes they unfold. The lived-through 

meaning is felt to correspond to the text. This meaning, shaped and experienced during the aesthetic 

transaction, constitutes the “literary work,” the poem, story, or play. [11] 

In compliance with Croft and Cross studies, there are two main attitudes when teaching or 

studying a novel. The first attitude is that what is important is the plot that the author has created. 
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Teaching from this position we will discuss the characters and the setting. The second position one 

can take it is to see the novel as a “text”, as a created work of art, and to regard it in a much more 

detached and analytical way. In that way we can always discuss how the text is written as well as what 

it says. 

Croft and Cross, present several important aspects that have to be taken into account when 

teaching novel:  an overview; narrative viewpoint; characters; the society, setting, or world in 

which the novel takes place; language and style; extracts. 

With a large text like a novel, we need to become familiar enough with it; we need to locate 

incidents and important passages quickly. Croft and Cross introduce some strategies to help students 

to gain this familiarity: read the novel fairly quickly before you begin to study it; do some research on 

the historical period and author’s literary value; try to divide the book into sections according setting, 

characters, themes and main ideas; preparing for a coursework assignment. [12] 

Let us explore two texts: Jane Eyre by Charlotte Bronte and Oliver Twist by Charles Dickens. 

The following sequence provides a sense of what is involved in teaching a novel; it is one way, not the 

way, as reported by Jim Burke [13]:   

BEFORE 

1. Establish a context for reading the book in the first place. Ask yourself, “What is the 

conversation I am using this book to support?” and “What do I want students to know and 

be able to do by the time they finish reading this book?” 

2. Have students set a purpose for reading, in this case we read the novels to study the plight 

of women and children in Victorian Era. 

3. Read some background material on the condition of Victorian society. 

4. Brainstorm the title; use this process to facilitate discussion and develop students’ ability 

to read titles and generate ideas. 

5. Evaluate exemplars and model how to do the assignment (the summary or analysis of a 

chapter; analysis of a character). Evaluation will take into account the consistency, 

insight, thoroughness, coherence and cohesion of ideas.  

DURING 

1. Study vocabulary from the Jane Eyre by Charlotte Bronte and Oliver Twist by Charles 

Dickens throughout the reading of the novels. 

2. Read the opening pages aloud in class, interrupting yourself to think aloud about anything 

that seems to be interesting or important. Ask them what they notice. Then discuss the 

writer’s intent and initial impressions of the characters. Make predictions and discuss.  

3. Introduce and model use of Interactive Notes to develop readers’ capacity to focus on and 

discuss aspects of the text.  

Before: Prepare to Read During: Questions and 

Comment 

After: Summarize and 

Synthesize 

1. List (title, theme, 

headers, sub headers, 

objectives, characters) 

2. Ask questions 

3. Make Predictions 

- I wonder why …  

- What causes … 

- I think … 

- This is similar to … 

- This is important because 

… 

- What do they mean by …  

- The important ideas are … 

- What comes next … 

- The author wants us to think 

… 

- What interested me most 

was … 

- I still don’t understand … 

 

4. Read first couple of chapters and complete Synthesis Notes. 

5. Watch video adaptations to the novels and have the students take T notes and compare the 

events. Use the occasion to teach them more note-taking skills.  

6. Encourage the discussion on What is the Theme? What is the idea? 
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7. Narrow focus and complete character study and integrate writing unit on comparison and 

description. Have them prepare for the assignment by reading essays comparing Jane 

Eyre to Helen Burns and Oliver Twist to Noah Claypole. Use character study for 

discussion. 

8. Integrate quizzes and various other means of assessment throughout the reading of the 

novel to measure comprehension and keep students accountable. 

9. Read, take notes on, and respond to various articles about the authors and their books. 

Use to anchor discussions about the book and crucial themes. 

10. Incorporate intermittent discussion of narrative design, language, and style, elements of 

fiction, and so on.  

AFTER 

1. The students prepare to present their observations, defending their claims with evidence 

from the book, their notes, and their papers. 

2. Keep exemplars of useful student work for future classes to improve instructions. 

3. Build a bridge from these books to the next so as to ensure the continuity of narrative line 

of your course and their learning. 

The novel serves as a rite of passage into the careful study of literature as well as into students’ 

own society. It is the means by which students enter into their own or another’s culture, as well as 

their imagination. In fact, after Burke, literature becomes in many schools, the last bastion of the 

imagination.  

Therefore, the students should be encouraged by the teacher to relate their interpretation and 

evaluation of narrative texts. Moreover, they should be aware of what they have to do while reading 

novels and these tasks have to be set by the teacher. In conclusion, this article presents essential 

information on the importance of teaching critical reading to EFL students, including advices for 

teaching literature, cultivation of reading and critical thinking skills.  
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L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES DANS LE MONDE DE L'HYPER 

– COMMUNICATION 

 

                                                                     Rodica TALCHIU, 

                                                                               Catedra de limbi moderne 

 

Fiecare limbă pe care o vorbim reprezintă lumea într-un anumit fel. Învăţarea limbilor străine 

asistată de calculator este adesea considerată o metodă de predare a limbii, deşi nu întotdeauna aşa 

stau lucrurile. În predarea tradiţională a limbilor pe bază de programe asistate de calculator, 

metodologia de lucru avea la bază o abordare behavioristă, întemeiată pe “învăţarea programată”, 

prin care computerul verifica datele introduse de student / cursant în calculator (adică inputul) şi 

realizează feedback-ul (adică o conexiune inversă, transferând informaţia către un tip de activitate 

practică adecvată scopului urmărit). Învăţarea modernă a limbilor prin programe pe calculator pune 

accentul pe comunicare şi pe activităţi ce trebuie îndeplinite sau pe sarcini ce urmează a fi efectuate.  

Învăţarea limbilor străine pe bază de calculator a progresat astfel de la secvenţa iniţială “date 

introduse-verificare-răspuns” (input-control-feedback) . http://www.eurocall-languages.org/ către 

domeniul organizării comunicării, texte, mijloace audio sau video. Învăţarea asistată de calculator 

oferă studentului şi profesorului de limbi străine o gamă de activităţi care, atunci cînd sunt planificate 

cu atenţie, ca parte integrantă a procesului pedagogic, îl vor ajuta pe student să înveţe limba. 

 

Dans le monde de l'hyper-communication, la communication entre les hommes est réduite à 

presque rien. La Didactique des langues a pour objet l'étude des conditions et des modalités 

d'enseignement et d'appropriation des langues en milieu non naturel. Son objet ainsi défini, 

l'enseignement est conçu comme le guidage des apprenants dans leur acte d'appropriation linguistico-

culturel. 

Toute langue non maternelle est une langue étrangère. On peut alors distinguer trois degrés de 

xenité (ou d'étrangeté):la distance matérielle ou géographique, la distance culturelle, et la distance 

linguistique. L'apprenant est placé au centre de son apprentissage, il est devenu l'acteur principal dans 

l'apprentissage des langues étrangères dans le monde de l'hyper-communication. Les nouvelles 

technologies de communication présentent les orientations de la recherche qui propose une synthèse 

d'intérêt général sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

L'enseignement/apprentissage s'inscrit aujourd'hui dans la mouvance de l'approche communicative, 

dont les mots-clés sont autonomisation, individualisation des rythmes et responsabilisation. 

Chaque langue que nous parlons, représente le monde. Dès le commencement du siècle passé, le 

linguiste Benjamin Whorf [1] c'était le premier qui a soutenu que les langues occidentales nous aident 

à voir la réalité, et que l'apprentissage d'autres langues peut- être un bénéfice car il nous met en liberté 

notre pensée des contraintes linguistiques. 

L' apprentissage des langues étrangères assisté par l'ordinateur est parfois considérée une 

méthode d'enseignement de la langue, quoique pas toujours c'est comme ça[2]. Dans l'enseignement 

traditionnelle des langues sur la base des programmes assistés par l'ordinateur, la méthodologie de 

travail avait à la base une doctrine béhavioriste, basée sur "l'enseignement programmé", par laquelle 

l'ordinateur vérifie les dates introduites par l'étudiant dans l'ordinateuret réalise le feetback. 

L'apprentissage moderne des langues par des programmes à l'ordinateur met l'accent sur la 

communication et sur les activités que doivent être accomplies ou sur les charges que suivent être 

efféctuées. L'apprentissage des langues étrangères sur la base de l'ordinateur a progress de cette 

manière que la séquence initielle" des dates introduites – la vérification – la répons"(input-control-

feetback) . http://www.eurocall-languages.org/ vers le domaine de l'organisation de la 

communication, des textes, des ressources audio ou vidéo. 
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L'apprentissage assisté par l'ordinateur offre à l'étudiant et au professeur des langues étrangères 

une gamme des activités qui, alors quand sont planifiés avec attention, comme partie intégrante du 

processus pédagogique, aideront l'étudiant apprendre la langue[3].  

L’apprentissage des langues par l’intermédiaire des technologies éducatives n’est pas récent. 

Imitant au début la méthodologie d’étude des langues mortes, l’apprentissage des langues vivantes a 

rapidement intégré le magnétophone qui apportait dans la classe des modèles de prononciation ; 

ensuite, on a développé des laboratoires de langues qui proposaient l’acquisition de la langue par la 

répétition des structures et leur fixation progressive. Finalement, on a introduit l’image, au début fixe 

dans les méthodes structuro-globales, l’image faisant le transfert du son au sens, en évitant le passage 

par la langue maternelle. La télévision est celle qui a défin itivement installé l’usage des nouvelles 

technologies dans l’enseignement des langues. Les pratiques où le multimédia vient de s’insérer 

s’appuient sur le progrès que représente l’introduction du son dans l’ordinateur, aux côtés du texte et 

de l’image animée (la vidéo) ou non (la photo, le dessin). Ecouter, mais aussi s’enregistrer puis 

s’écouter, dessiner, exploiter des photos ou des vidéos réalisées en groupe, par la classe, tout cela crée 

une certaine dynamique et pourrait donner une identité pédagogique repérable à certains 

établissements scolaires. Toutes ces technologies ont été plus ou moins intégrées dans les classes selon 

les conditions matérielles, les moyens disponibles et l’endurance des enseignants. Aujourd’hui c’est 

l’informatique qui est au centre des débats son degré d’intervention dans l’enseignement – 

apprentissage des langues s’inscrit dans la continuité des autres technologies évoquées[4]. 

L’apprentissage des langues étrangères trouve des avantages indéniables à cette exposition directe et 

rapide au savoir. L’apprenant est en contact avec la langue et la culture dans leur authenticité, il peut 

communiquer avec des individus de langue différente et même mettre les bases d’un enseignement 

mutuel ou des échanges linguistiques qui lui offrent l’occasion de rencontrer des situations de 

communication véritables. Avant de commencer la construction proprement dite de la leçon 

multimédia, il faut avoir une idée très précise sur le déroulement du processus, c’est à dire sur tout ce 

que l’apprenant aura à voir ou à entendre et sur les tâches à résoudre. C’est aussi pendant cette phase 

qu’on décide de la durée et de la succession des clips audio ou vidéo, des modalités par lesquelles on 

accède aux éléments multimédia, des stratégies de déroulement des clips, de la dimension et le 

placement des objets multimédia sur l’écran. Les séquences sonores, vidéo, graphiques ou d’animation 

sont des éléments qui confèrent un caractère plus dynamique et de plus stimulant à la leçon de langue, 

en exposant l’étudiant à une variété de facteurs de nature éducationnelle tels : accents natifs, situations 

de communication, informations culturelles, illustrations suggestives des concepts abstraits. Le 

professeur de langue peut atteindre le but de sa démarche par la construction de matériaux didactiques 

attirants et instructifs tout en se servant des facilités multimédia mises à disposition. Ainsi, par 

exemple, on peut utiliser des clips musicaux pour la reconnaissance et la compréhension des vers, des 

images ou des clips publicitaires ou au caractère informatif pour enrichir les connaissances de 

l’apprenti sur la culture étudiée, des séquences sonores ou vidéo pour l’acquisition de certaines 

structures grammaticales ou pour la description d’un élément. 

L’intégration des nouvelles technologies éducatives dans l’enseignement des langues. A l’heure 

où les méthodes de langue multimédia sont un succès et se présentent trop souvent comme une 

panacée, sans doute convient-il de faire le point et de réfléchir quelques instants sur la place à donner à 

ces ressources multimédia en cours de langue et sur la place que peut occuper l’enseignant lors de ces 

séances[5]. L’apparition des systèmes informatiques en matière d’enseignement et d’apprentissage a 

pu susciter autant de craintes que d’espoirs : crainte d’un « remplacement » de l’enseignant par la 

machine, espoir d’une « machine  intelligente », infiniment disponible. Il y a donc plus qu’une 

rencontre circonstancielle entre l’outil support et le projet d’enseignement. Le premier matérialise ce 

que le second retient comme son mode d’être et sa justification : la projection dans le temps, la 

finalisation des parcours, la linéarisation de la trajectoire d’accès aux savoirs. L’outil informatique a 

trouvé place dans notre quotidien et s’est révélé à l’usage pour ce qu’il est : un outil dont on peut user 

avec talent ou non selon la maîtrise technique don’t on dispose, mais aussi, et surtout, selon la clarté 
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des buts que l’on poursuit. Les enseignants essaient eux aussi tant bien que mal d’intégrer les produits 

multimédia dans des séquences pédagogiques cohérentes en recherchant documents vidéo, 

enregistrements sonores et textes venant en complément des informations et activités qu’ils proposent. 

L’enseignant doit accepter de passer du temps à consulter le produit pour en appréhender à la fois les 

contenus et les fonctionnalités, qui varient beaucoup d’une méthode à l’autre[6]. Rien de commun  

entre l’évaluation d’un manuel que tout pédagogue averti pourra faire en quelques minutes et le même 

travail sur un produit multimédia dont la découverte des moindres méandres demandera plusieurs 

heures. Ce travail d’exploration doit permettre à l’enseignant de faire une saisie détaillée des différents 

contenus dans une base de données qui pourra ensuite être utilisée par le professeur lui-même, mais 

aussi par d’autres professeurs ou par les élèves dans le cadre d’un travail en autonomie. Cette brève 

analyse des forces et faiblesses de chaque médium devrait pouvoir guider l’auteur de multimédia dans 

sa conception. Il est temps maintenant de définir ce que nous entendons par intégration des médias. Il 

existe deux sortes d’intégration. L’une que nous appelons l’intégration « naturelle » des médias et 

l’autre l’intégration « technologique » multimédia. La première est l’intégration que nous faisons dans 

notre vie quotidienne et  qu’illustre le préambule et la seconde est l’intégration que nous offrent 

aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information et de la communication. On peut apprendre les 

langues pour une grande variété de raisons. Cela dit, il y a quelques tendances importantes qui font de 

l'apprentissage des langues - particulièrement en Europe - un facteur croissant de réussite donnant les 

moyens aux gens de se créer des conditions d'épanouissement personnel. Les opportunités sont là, et 

les défis ont été relevés par un nombre croissant de  personnes. De nombreuses personnes prendront de 

plus en plus conscience des limites de leur carrière professionnelle par rapport à ceux qui ont des 

perspectives plus internationales, obtenues grâce aux voyages et à l'apprentissage des langues. Ceux-ci 

seront plus à même de comprendre la globalisation, de se créer des réseaux de relations plus 

importants, et de profiter de plus grandes opportunités. Pour les professionnels seniors, le message est: 

"ne pas rester à la traîne". Pour les plus jeunes, vivre, travailler et comprendre l'Europe sont déjà 

devenues des conditions importantes pour construire une carrière ambitieuse. De plus, en étendant vos 

propres horizons culturels et linguistiques, vous serez en mesure de transmettre ces valeurs à vos 

enfants, qui, plus que quiconque, auront besoin de cette sensibilité s'ils ne veulent pas être laissés pour 

compte dans la nouvelle donne économique et sociale. Les langues apportent bien plus que de simples 

perspectives de carrière. De nombreuses familles, à la suite de mariages entre personnes de 

nationalités différentes, contiennent déjà des membres de différents pays et, particulièrement en 

Europe, cette tendance ira en s'intensifiant [7]. L'apprentissage des langues offre aux couples de 

nationalité mixte la chance de mieux comprendre son partenaire, et d'intégrer plus facilement les 

différentes composantes de la famille. Pour les grand-parents par exemple, cela peut signifier la 

possibilité de construire une relation plus étroite avec leurs petits-enfants. La principale raison 

d'apprendre les langues est, finalement, le pur sentiment de satisfaction que cela peut apporter. Se faire 

comprendre, reconnaître des mots sur les panneaux publicitaires, comprendre la télévision, lire de la 

littérature dans le texte original, se faire de nouveaux amis - tout cela apporte une quantité énorme de 

satisfaction personnelle. 

Les étudiants apprennent les langues d'une manière qui supporte activement leurs propres 

besoins et intérêts.Les étudiants passent en très peu de temps de l'apprentissage de vocabulaire à la 

mise en application d'un langage actif.Les étudiants utilisent nos connaissances pour y puiser 

activement des milliers d'opportunités mises à la disposition de ceux qui apprennent les langues 

étrangères. Les étudiants sont motivés. Les objectifs de cette approche sont d'aider nos clients à se 

construire une solide capacité à apprendre les langues. 

Apprendre une langue étrangère en partant de zéro pour arriver à un niveau courant rapidement, 

et pour un investissement financier minimal. Maintenir un haut niveau de motivation. Passer de la 

maîtrise d'une langue étrangère à la maîtrise d'une série de langues étrangères.Equiper les polyglottes 

avec des outils leur donnant la possibilité de communiquer dans une variété de langues simultanément, 
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et être capable de remettre rapidement à jour leurs compétences en prévision de certains événements, 

tels que des exposés ou des réunions. 

Les principales caractéristiques du programme d'Apprentissage Actif des Langues:  

Une série d'outils électroniques et sur papier, qui peuvent être utilisés séparément ou ensemble en tant 

que parties d'un programme complet et personnalisé d'apprentissage linguistique et culturel.La 

possibilité de travailler à la fois en ligne sur le site Internet Eurocosm.com, ou non connecté en 

utilisant le CD-ROM de notre programme (une copie intégrale de notre site Internet sur CD, qui réduit 

vos coûts de communication, vous permet d'étudier plus facilement lorsque vous êtes en déplacement, 

et élimine les temps de chargement). [8]La concentration sur le vocabulaire pour construire des 

compétences dans une énorme variété de situations pratiques, reflétant les besoins individuels et les 

centres d'intérêt naturels.Des outils qui vous aident à exercer votre vocabulaire.Des outils pour utiliser 

des éléments de langage qui vous permettent de découvrir et de développer la compréhension 

culturelle.Des conseils concernant l'application des éléments de langage nouvellement acquis à une 

large variété de sources faciles à acquérir.Une focalisation sur les application dans la vie réelle des 

éléments de langage nouvellement acquis. 

Pour éviter les difficultés d’intégration des nouvelles technologies on ne propose pas ici de 

montrer que les environnements informatiques sont inutiles dans l’apprentissage, ni même qu’il est 

impossible que certains enseignants tirent profit des nouvelles technologies; nous voulons simplement 

défendre une thèse : étant donné sa structure actuelle, l’institution scolaire et la grande majorité des 

enseignants qui y donnent cours au sein des classes ne peuvent intégrer ces technologies dans le 

processus d’enseignement. 

L’institution éducative d’aujourd’hui est confrontée à la même révolution : on ne lui demande 

plus d’instruire une faible frange d’élite, mais de former et de scolariser « au mieux » tous les jeunes 

de 6 à 18 ans. Pourtant, le modèle est resté celui de l’enseignant « artisan » qui va, seul, être au four de 

l’enseignement au sein de la classe et au moulin de la préparation des « leçons » à assurer. Même si la 

nostalgie de l’artisanat nous poursuit, l’école devra bien faire sa « révolution industrielle » [9]: 

révolution quant à son organisation cloisonnée en classes, en niveaux, en matières ; révolution surtout 

en ce qui concerne la diversification des rôles et des profils des enseignants. Il paraît indispensable de 

passer d’une vision uniforme de ce qui fait l’activité d’un enseignant tout au long de sa carrière à une 

représentation à la fois plus large et surtout plus nuancée et plus variée de la profession enseignante. 

Les nouvelles technologies constituent un admirable révélateur de la nécessité de cet 

élargissement des rôles attendus de l’enseignant : guide,complice, facilitateur, co-explorateur. Il 

faudrait en ajouter beaucoup d’autres qui tous ont en commun de faire sortir l’enseignant de son rôle 

de « haut parleur » ou « d’entonnoir à connaissances » pour celui de « metteur en scène de scénarios », 

de « personne-ressource ». 

C’est l’apprenant et lui seul qui peut être l’acteur de ses apprentissages : l’enseignant peut y 

jouer un rôle de guide, de complice, de conseiller. Enseigner, ce n’est pas seulement être un réservoir 

de connaissances à faire entrer dans la tête des apprenants ; c’est surtout aider à ce que croissent ces 

connaissances dans l’esprit des apprenants en étant « tuteur, soleil … et de temps en temps arrosoir 

».[9] Beaucoup de conditions sont nécessaires pour que les nouvelles technologies pénètrent l’enceinte 

du monde éducatif : matériel approprié, en nombre suffisant et aisément accessible, formation des 

enseignants à l’intégration de ces médias dans leur démarche, présence d’une équipe logistique proche 

et accessible, existence de produits adaptés, appui sans faille de la direction. Toutes ces conditions ne 

sont malheureusement pas suffisantes. C’est au sein des classes que se nouent les véritables enjeux.  

Les nouvelles technologies – et plus généralement les médias – doivent occuper dans le 

processus éducatif une place à part entière au même titre que la matière à enseigner ou l’enseignant 

lui-même. Les médias ne sont donc pas seulement un moyen de faire fonctionner plus efficacement ou 

plus harmonieusement le triangle didactique, ils doivent faire partie de l’entreprise éducative. Ceci ne 

peut être atteint qu’en faisant éclater à certains moments l’idée même de classe. 
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L’organisation telle que nous la connaissons du système éducatif au sein de l’université atteint 

aujourd’hui ses limites : le modèle artisanal et socratique, qui reste le nôtre, conduit à des dérivés sur 

le plan des coûts et de l’inefficacité. Partout dans le monde occidental l’école est en crise. Les 

nouvelles technologies ne peuvent pas aider à sauver l’organisation actuelle de l’université en 

masquant par un vernis « technologique » les failles du système.[10] 

Dans une université  à venir, lieu où les apprenents et les enseignants travailleraient ensemble, 

les nouvelles technologies auront forcément leur place, comme partout ailleurs dans la société. 
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SYNTHESIZING EMPATHY IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION: A KEY TO 

RELATIONAL AND NATIONAL DEVELOPMENT 

 

Jonathan B. SALTER,  

Fulbright English Teaching Assistant,  

Cahul State University “B. P. Hasdeu” 

 

Ca naţiunile în curs de dezvoltare să devină globalizate, educaţia pentru limba străină trebuie 

să pregătească elevii pentru a înţelege şi a comunica cu diverşi oameni. Luînd în consideraţie cele 

patru etape de competenţă in concepţia lui Byram, un accent deosebit trebuie pus pe competenţele 

interculturale - elevii învaţă cum să înţeleagă logica, cultura şi istoria altor naţiuni pe parcursul 

studierii limbii străine. Printre beneficiile de sintetizare a unei astfel de empatii la studenţi se 

enumără dezvoltarea relaţională şi naţională. Acesta din urmă este exemplificata în  articolul dat.  

Moldova este considerată ca un studiu de caz, oferind un exemplu  cum empatia poate fi 

sintetizată în activităţile obisnuite in clasă , care angajează elevii, le dezvoltă competenţele lingvistice 

si interculturale. 

 

With the continued expansion of the European Union and increasing frequency of international 

collaboration on all continents, emerging nations are presented with new challenges and the prospects 

of great rewards in their strive for progress. A matter of utmost importance to their relational and 

national development is the prioritization of intercultural understanding in foreign language education. 

Using the nation of Moldova as a case study, this paper will expand upon the work of such scholars as 

A. Aizsila, A. Arāja, W. Bonifazi, D. McDonagh, J. Thomas, and Y. Yajuan. 

As countries experience a cross-cultural metamorphosis, foreign language instructors are tasked 

with teaching students – at all levels of education – to understand and effectively communicate with an 

array of people who are different from themselves. As linguist Michael Byram illustrates (figure 1), 

there are four stages of achieving such a goal for a student’s foreign language competence [1]. 

 

 
Figure 1 

Linguistic competence is achieved when students can use vocabulary and grammatical rules of a 

language to communicate, while communicative competence is the cognizance of which words should 

be said in what settings. For decades, these two stages sufficed as the end goal of language instructors, 

but modern globalization necessitates that today’s students are taught not only how a foreigner speaks 

but also how he or she thinks. As such, the objectives of foreign language education were expanded to 

include intercultural competence (understanding the foreigner’s ideology and background) and 

intercultural communicative competence (the culmination of the previous three stages). 

Intercultural competence is essential to students’ ability to fully engage in the language and 

culture of another country. This is exemplified by Yueqin Han’s statement that, “When a child 

growing up in the American cultural world learns the word ‘dog,’ he will normally learn the cultural 

meaning of the word: the dog is ‘man’s best friend.’ A child brought up in the Chinese cultural world 

would be taught that the dog is a dangerous animal” [2]. Therefore, when one says to the other, 

“Today I saw a dog,” it will convey a message of happiness to the American child and one of fear to 

the Chinese child. The difficulty of avoiding such miscommunication is compounded by stereotypes, 
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negative views of societal differences, and a disregard for the size and diversity of some countries. 

These will all hinder students’ capacity to understand, if such topics are not examined adequately in 

the classroom. For this reason, teachers’ goals for their students must extent beyond the basic abilities 

to read, write, listen, and speak. Simona Avarvarei states that learning a foreign language is not only 

about using new words to communicate, but it also is “about enlarging personal boundaries, opening 

new perspectives, providing explanations for different social, cultural realities; it is about teaching 

individuals to understand and respect people coming from other cultural horizons” [3].  

Even in the most elementary levels of language classes, intercultural competence must be 

fostered. Byram lists this as the third stage of competence, not because it should begin after 

completing the first two stages, but because it can take the longest period of time for students to 

master. Instructors should guide members of the class to identify similarities and differences between 

their culture and that of the country where the language is primarily spoken. Next, students must learn 

to properly interpret the differences, refraining from a mentality of “My way is right, their way is 

wrong.” Instead, they should ask, “Why do people in this country do things differently? What is their 

logic? What are historic factors that contributed to this being a normal practice?” Questions such as 

these will help students to think, “If I was from this country, this difference would make sense to me 

because….” 

Synthesizing empathy for other cultures results in two distinct benefits for a country, the first of 

which is the development of personal relationships. As individuals look past differences and purpose 

to understand each other, relationships form in the absence of prejudice and derogation. This applies 

not only on an international level where professionals, students, and others will achieve greater 

success by working harmoniously with people from other cultures, but Avarvarei points out its 

domestic qualities, too. She says intercultural awareness “accounts for a better communication not 

only across borders, but also within the very limits of one culture; a better understanding of the others 

starts and entangles a sound knowledge of one’s culture and roots” [3]. 

The second benefit is national development resulting in economic growth. India demonstrates 

this principle, where its business processing industry generates annual revenues in excess of US$17.2 

billion and employs more than 1 million skilled workers directly and 2.5 million people indirectly [4]. 

The success of this industry is due to Indians’ intercultural communicative competence, Byram’s chief 

objective. Despite English being the second official language of their country (providing 

communicative competency), employees of the industry receive up to three months of training [5]. 

More than learning to feign an American, Australian, or British accent, employees are taught about the 

lifestyles and home environments of the people with whom they will speak. They are taught 

differences in how people express themselves, such as, “Americans shout and scream when they get 

angry. The British use sarcasm instead" [6]. While their expectations of intercultural competence 

might seem excessive, Indian companies know that this is the key to their continued success and long-

term growth. 

With a literacy rate of over 99 percent, Moldova exemplifies an emerging nation that prioritizes 

education and is becoming more globalized as it strengthens ties with Western Europe [7]. A 2010 

study by the country’s National Bureau of Statistics indicates over 52 percent of the workforce has 

learned LV1 French and 47 percent has learned LV1 English [8]. Students can study these foreign 

languages and others at schools, universities, and independent programs, even sometimes with the 

assistance of a native speaker. Additionally, exchange programs allow Moldovan students to practice 

their language outside of the country. Moldova has done well in its efforts to achieve linguistic and 

communicative competence. However, attention must be given to ensuring that language students 

attain intercultural communicative competence, as this stage is more important for the country than 

ever before.  

Moldovan instructors could synthesize empathy in their classrooms through simple activities 

that engage students and help develop their language abilities. To achieve this, the teacher would first 

identify cultural differences that are lighthearted and interesting, such as the following: 
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 Frequency of eating in restaurants: Moldovans do not frequently eat at restaurants. Britons eat 

out three meals every two weeks, while Americans eat at restaurants 5.8 times per week [9] [10]. 

 Status symbols: Moldovans draw conclusions about a person based on the shoes he or she 

wears. When forming an opinion of someone, Britons listen to a person’s accent, while Americans 

look at his or her car. 

 Tipping/Gratuity: Americans frequently tip people who serve or help them in settings such as 

restaurants, hair salons, hotels, and taxicabs. At a restaurant, a 20 percent tip is expected for excellent 

service, while a 10 percent tip is standard if a waiter was only satisfactory. The French and British tip, 

but usually not as generously or frequently as Americans. Tipping is not common in Moldova. 

 Online Piracy: Moldova has one of the highest rates of pirated software in the world (90 

percent). France’s rate is 37 percent, Britain’s is 26 percent, and the U.S. has the lowest rate (19 

percent) [11] [12] [13]. 

Next, the instructor would spend part of a lesson teaching on the cultural differences, and then 

divide students into two groups for a debate. After selecting a single topic (such as status symbols), the 

first group would be required to support the Moldovan custom as being the most logical. The second 

group would be required to support the country of whatever language is being learned, stating that its 

custom is most logical. It is important that students are assigned to their groups and not allowed to 

choose. When it is time to debate the next topic, switch which sides the students have to support, so 

that each student experiences having to defend the foreign culture. 

The goal of these exercises is not to “convert” Moldovans to American, British, or French ways 

of thinking but, rather, to synthesize intercultural empathy for why they are different from Moldovans. 

Though lighthearted, debating these topics prepares students for when they encounter more 

challenging differences, such as beliefs regarding religion, politics, social issues (egalitarianism, 

LGBT, etc.), government structures, and economic models. Discussing these subjects while respecting 

a person who feels differently is the ultimate sign that intercultural communicative competence has 

been achieved and that Moldova’s relationship with other countries will continue to prosper. 
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HIGHER EDUCATION QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF 

EUROPEANISATION 

 

Iulia-Corina DOBROTĂ,  

Department of English 

”Dunarea de Jos” University of Galati 

 

Le concept de la qualité et du management de la qualité dans l’enseignement supérieur est un 

sujet d’actualité dans la nouvelle configuration européenne qui promeut la globalisation. 

L’intégration de la Roumanie dans la l’Union Européenne impose de nouveaux visions et standards 

sur le management de la qualité au niveau de toutes les parties impliquées — surtout les étudiants et 

les employeurs qui sont les acteurs sur le marche du travail, etc. Les visées les plus importantes sont 

l’amélioration de la qualité en ce qui concerne les programmes d’étude, les méthodes et ressources 

didactiques, l’évaluation des étudiants, la représentation des étudiants dans les structures de 

management universitaire, les services administratifs, les opportunités d’éducation extracurriculaire, 

etc.  

 

It seems that quality is quite an elusive concept to define, especially in the context of 

Europeanization that has lately become of the key concepts in viewing higher education in Romania. 

Brennan et al. [1] consider that ”there are as many definitions of quality in higher education as there 

are categories of stakeholders … times the number of purposes, or dimensions, these stakeholders 

distinguish”. Stensaker [2] viewed this issue in quite similar terms: even though quality by the mid 

1990s had become the central organisation‐level variable in higher education, it was still difficult to 

find agreement on an exact definition of the concept, regardless of its application inside or outside of 

higher education.  

It goes without saying that it is the stakeholders in higher education who have the most 

important say in regard to quality; according to them, quality may be seen as conforming to five broad 

definitions: quality as exceptional, quality as perfection, quality as fitness for purpose, quality as value 

for money, and quality as transformation [3]. 

In this vein, Pollitt & Bouckaert [4] considered that there are essentially only two major 

perspectives on quality, an output-oriented view including definitions such as value for money, 

stakeholder satisfaction and zero errors, and a process-oriented view embracing only quality as 

transformative. The output-oriented definition of quality can be linked to the political movement in 

Eastern Europe in the 1990s and early 2000s, with its emphasis on deregulation of public services, 

greater managerial discretion, the introduction of market mechanisms and its focus on stakeholders’ 

needs and satisfaction, opines Czismadia [5]. In this situation, “quality itself becomes an icon, a 

selling point for an increasing number of goods and services. The customer becomes deified, surveyed 

to find their demand and wishes. Meeting customers’ requirements is the definition of quality offered 

and employed” [6]. 

Those who see quality as transformative have opposed this view, and argued that emphasis 

should be taken away from a mere stakeholder or product role and placed towards an 

improvement‐oriented approach, focusing more on those who can actually make a difference – 

teachers, students and internal processes of a higher education institution. Obviously, a holistic and 

balanced approach including both outcome and process‐oriented views is the best method in going 

about quality and quality management in higher education and other fields of activity.  

As the definition puts it, the term quality management means the policies, systems and 

processes designed to ensure the maintenance and enhancement of quality within an institution. As 

ISO 8402 states, quality management is “that aspect of overall management function that determines 

and implements the quality policy (i.e.  intentions and direction of the organisation)”. In other words, 
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quality management might be seen as primarily improving the quality of institutional services, 

rendering the operations of organisations more transparent and accountable and increasing their 

performance.  

Quality management, in the higher education context, refers to the processes, “by which an 

institution discharges its corporate responsibility for articulating, maintaining and enhancing the 

academic standards of those activities for which it is responsible” [7] and ensures that these processes 

are performed efficiently and effectively. Therefore, the notion of quality management is closely 

linked to the issue of academic standards. According to the practical definition, academic standards are 

those expectations students are supposed to meet, while institutional quality assurance procedures are 

the means by which institutions can demonstrate to those with an interest in higher education (e.g. 

students, employers of graduates and government) whether or not they are meeting those standards 

and expectations. Quality management also encompasses those external processes which have been 

developed to account for the public funds they receive. These include the processes operated by the 

government and its agencies. 

In Romania, especially in the post-accession era, quality and quality management in higher 

education have become key issues, able to shape the future of thousands of students, graduates and 

stakeholders, and ultimately the future of the nation on the whole. As early as 2007 The Sectorial 

Operational Program for Human Resources Development, co-financed by the European Social Fund 

included “Quality in Higher Education” among its major intervention areas of the priority axis 1 — 

“Education and Professional Formation in Support of Economic Growth and Knowledge-Based 

Society”. A representative example of this peculiar interest is the Project “University Community for 

the Quality Management in Higher Education”, POSDRU/86/1.2/S/61959, conducted in major 

Romanian universities — Iasi, Cluj-Napoca, Bucharest.  

When talking about higher education, the categories of stakeholders identified by the partners of 

this project are as follows:  

1. Internal clients – employees and students (partners in education); 

2. External clients — students and potential students, employers, graduates, society at large. 

In order to meet all the demands of the interested parties, the universities are required to design 

and implement efficient quality management systems able to ensure the success of the future graduates 

on the labour market.  

Obtaining favourable results is not the only objective of developing the relations of the 

universities with the interested parties, as the process is supposed to reveal new demands and 

expectations which will lead to improving the activity, as well as devising new policies and techniques 

aimed at improving the existing situation in higher education. It goes without saying that the most 

important categories of people affected are the students and the potential employers, who have the 

highest stakes in the modernisation process of the Romanian higher education. 

The research conducted in the project mentioned above [8] revealed that from the students’ 

point of view, numerous improvements are necessary in point of quality management, among which 

the following seem to be the most important: 

1. Improving the study programme and the courses portfolio — increasing the interactivity, 

creativity, and practical section of the courses taught in universities, providing feed-back, offering 

students the opportunity to study abroad, replacing quiz tests by classic synthesis exams, bringing the 

information up to speed with the demands of the labour market; 

2. Improving the teaching-learning methods — increasing the number of 

practical/applicative activities, implementing interactive teaching methods to stimulate the active 

involvement of the students in the teaching process, using e-learning platforms, upgrading the 

curricula according to the requirements of the labour market, encouraging the students’ personal 

opinions and critical thinking; 
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3. Improving the process of student evaluation—increasing the proportion of progressive 

evaluation, stimulating creativity, avoiding mechanical reproduction of acquired information, 

organising practical exams, explaining the grading process and the mark obtained; 

4. Improving the teaching resources and spaces—modernising classrooms, increasing 

library resources, accessing on-line databases, rehabilitating university buildings, supplementing the 

seats in classrooms and reading halls, supplementing the number of computers; 

5. Improving student representation in university management structures—improving the 

communication between the students and their representatives/ university management structures, 

increasing information transparency, informing students on the changes occurring in the university at 

all levels, organising debate sessions where students could voice their problems; 

6. Improving student facilities—reducing tuition fees, increasing scholarships, creating an 

on-line secretarial system, upgrading the university site in real time, improving the accommodation 

conditions, implementing new and stricter regulations on smoking, order, cleaning; 

7. Improving the administrative services—promoting the services provided by the medical 

assistance, avoiding the delays in paying the scholarships; 

8. Improving the opportunities of extracurricular education —improving the access to 

internship within companies, organising summer schools/ study camps/ conferences/ debates/ 

Olympics, promoting extracurricular activities organised by faculties, collaborating with NGOs and 

various companies, promoting student associations.   

From the perspective of the potential employers, who are one of the major stakeholders in the 

entire educational process, it seems that higher education in Romania, at least in the case of state 

universities, is perceived as above the average. In addition, the main fields in which the universities 

need to specialise graduates were identified as communication, negotiation, practical abilities, 

leadership, management, IT, teamwork, analytical thinking, and a good command of at least one 

foreign language. Of course, the applicant has to possess certain personal qualities – which universities 

should also pay attention to in their training process — such as seriousness, conscientiousness, self-

control, optimism, honesty, confidence, the wish to learn new things, openness to change, 

communication and negotiation skills, IT literacy. 

On the whole, it is generally held that Romanian universities are still placing too much 

importance on the acquisition of theoretical knowledge, to the detriment of practical and applicative 

activities. As it is precisely the latter that are mostly valued by the potential employers of university 

graduates, it is considered that the curricula should be adapted in view of ensuring a better practical 

training of students, so that they could get integrated into the highly demanding and ever-changing 

present-day labour market. This could only be achieved by providing high performance equipment to 

laboratories and increasing the number of practice hours per academic discipline, as well as the 

number of scholarships and internships that would actually involve students working in companies and 

institutions in ”real-life” conditions.  

In conclusion, quality management in higher education is of utmost importance in shaping the 

future of society on the whole through the graduates leaving the universities. It should focus both on 

improving the status of students, the main clients in the quality management process, and on meeting 

the demands of their future employers.  
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ROLUL AUDIOVIZUALULUI ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A 

LIMBILOR STRĂINE. EXPLOATAREA CINEMATOGRAFIEI ÎN PEDAGOGIE 

 

Oxana GHEȚIVU,  

Catedra de limbi moderne 

 

L’audiovisuel entre en jeu lorsqu’on arrive à s’interroger sur la manière d’introduire 

l’authenticité française en classe de langue étrangère, dans le but de captiver le public, faire que les 

documents soient culturellements pertinents pour eux, traiter les faits de l’interraction dans la langue 

orale, les accents et la prosodie, la kinésique et la proxémique ainsi que les comportements propres à 

une culture avec les apprenants.  

Les méthodologies d’explpoitation audiovisuelle sont marquées par des tendances particulières, 

d’abord l’approche communicative du processus de l’enseignement –apprentissage des langues 

étrangères, privilégiant la communication et l’action, le développement croissant des technologies de 

l’information et de la communication et ensuite, l’omniprésence des documents audiovisuels dans 

notre univers quotidien grâce au progrès des nouvelles technologies. 

 

În contextul actual, procesul de instruire este marcat de tendințe particulare, inovatoare. Mai 

întîi, metodele actuale de predare-învățare a limbilor străine privilegiază comunicarea (metodele 

comunicativ- participative), paralel cu dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaționale și de 

comunicație. Apoi, imaginile și documentele audiovizuale sunt din ce în ce mai prezente în universul 

nostru cotidian, în special datorită progresului noilor tehnologii. De aici și întrebarea tot mai prezentă 

în procesul de predare a limbilor străine: care e locul și importanța noilor tehnologii, sunt ele eficiente 

și suficiente în predarea și respectiv învățarea unei limbi străine.  

Ipotezele emise ar fi: identificarea subiecților cu metodele tehnologice utilizate în prezent, 

dezvoltarea autonomiei și motivației celui ce învață datorită acestor realizări tehnice, intervine 

aspectul practic, comod, atît pentru profesor cît și pentru elev, aspectul ludic legat de conținuturi și 

utilizarea lor, precum și procesul de interactivitate determinat de aceste tehnologii informaționale. De 

asemenea, utilizarea resurselor audiovizuale în procesul de predare-învățare a unei limbi străine este 

condiționat de aspectul actual sau ludic al lor, aprofundarea competențelor orale, comunicative, a 

competenței interculturale prin contactul cu documente originale. 

În metodologia contemporană, numeroși autori au menționat rolul important pe care îl au 

resursele audiovizuale și tehnologiile informaționale în procesul de învățare a unei limbi străine. Cu 

privire la importanța internetului în facilitarea învățării limbii franceze putem cita lucrările autorilor F. 

Mangenot [1] sau A. Alvarez, care au determinat și au clasificat aporturile posibile ale internetului, M. 

Caltroux [2] și C. Puren [3] au subliniat importanța noilor tehnologii din perspectiva coparticipativă, 

sau C. Germain și J. Netten, care au studiat factorul de autonomie al metodelor audiovizuale. Din 

studiile acestor autori deducem ca elemente comune, că Internetul poate fi o sursă de identificare a 

cadrului didactic cu lumea actuală și de motivare în activitatea sa, permite o anumită autonomie a 

învățării, precum și facilitează interacțiunea celor doi factori participativi în acest proces.  Tot aici e 

remarcabil studiul lui J. M. Ducrot [4] referitor la utilizarea documentelor video de limbă franceză, T. 

Lancien [5] menționează rolul multimedia în didactica limbilor străine, iar A. Alvarez [6] prezintă, 

analizează activitățile audiovizuale, caracterul lor activ-participativ, aspectul ludic, menținerea 

motivației, a interesului, a curiozității, numeroase posibilități de formare a competenței comunicative, 

precum și cea interculturală, adică formarea, dezvoltarea și aprofundarea competențelor Cadrului 

European Comun de Referință [7] pentru învățarea unei limbi străine. Această abordare sprijină 

învățarea centrată pe elev.  

Se încurajează inovația în cadrul educației și facilitarea integrării în vederea dezvoltării și 

perfecționării comunicării, a interacțiunii interculturale și înțelegerii, se propune perfecționarea, 
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optimizarea metodelor de predare a limbilor străine folosind ca resurse înregistrările pe suport 

audiovizual, multimedia și comunicarea electronică.  

În programele multimedia de limbi străine sunt integrate imagini, secvențe audio, înregistrări 

video, animații care în mod normal apar izolat în cadrul altor mijloace de învățare. Combinarea 

elementelor audiovizuale cu textul, facilitează trecerea rapidă de la un tip de exercițiu la altul, fără a fi 

necesară schimbarea metodei de învățare. 

Mai nou, aceste metode sunt tot mai prezente în predarea literaturii străine, un avantaj fiind 

specificul interactiv, atractivitatea precum și păstrarea autenticității informației. 

Filmul reprezintă un aspect important al metodei audiovizuale, stimulîndu-se interesul față de 

cunoștințele predate prin captarea atenției, astfel dispărînd rutina sau plictiseala. Această metodă e cu 

atît mai binevenită cu cît constatăm că literatura de specialitate nu are un design adecvat, atrăgător, iar 

uneori imaginile lipsesc cu desăvîrșire, iar filmul suplinește în totalitate aceste deficiențe.  

Utilizarea filmului în timpul orelor de literatură presupune text, imagine, sunet, animație. 

Informațiile nu se limitează doar la forma scrisă ci vor fi asimilate printro multitudine de senzori, un 

adevărat «sincretism al artelor”[8]. La acestea se adaugă și activitatea profesorului care va înfăptui un 

șir de activități atît anterior cît și ulterior vizionării filmului propus.  

Toate aceste activități vin să întregească rolul important al filmului autentic în procesul de 

predare-învățare a unei limbi străine, el fiind un mijloc prin care lumea exterioară întră în sălile de 

clasă, tratează subiecte de actualitate, exploatînd înregistrări audio sau video autentice dînd un plus-

valoare actului didactic. De asemenea se urmărește motivarea studenților prin propunerea de activități 

cotidiene, legate de stilul lor de viață, informații diverse, prin intermediul filmului cadrul didactic are 

posibilitatea de a prezenta vorbitori din diferite registre lingvistice. 

Ca material didactic pot fi propuse filme documentare, emisiuni televizate culturale, precum și 

filme cu desene animate, o condiție importantă fiind ca aceste filme să corespundă vîrstei celor ce il 

vizionează, nivelului lor lingvistic, scopului propus pentru activitatea respectivă, precum și cerințelor 

estetice, științifice impuse de activitatea didactică. 

Printre avantajele acestei metode putem menționa: 

- Crearea unei atmosfere plăcute, atractivă de lucru, se renunță la elementele unei lecții clasice, 

poziția profesor-elev nu este strict delimitată; 

- Prezentarea informației culturale autentice; 

- Prezentarea limbajului autentic, personajele fiind vorbitori nativi ai acestei limbi, elevii pot 

sesiza expresia facială, gesturi, mimică, intonație, pronunțare tipic franceză; 

- Transmiterea conținuturilor întro manieră apropiată publicului, apropiată de activitățile sale 

cotidiene, stimulîndu-se astfel interesul față de cunoștințele predate; 

- Asigurarea feedbackului imediat, profesorul avînd posibililtatea de a-l realiza după vizionarea 

secvenței propuse, astfel semnalizînd rapid eventualele erori sau dificultăți apărute, corectîndu-le 

imediat, fapt ce determină responsabilizarea celor ce învață; 

- Pornind de la premisa că vizionarea filmului e completată de textul scris al fragmentului de 

roman, nuvelă, poveste prezentat, se facilitează înțelegerea lui: a intrigii, se identifică personajele 

(portretul social, fizic, moral), locul unde are loc acțiunea, descrierile și acțiunile fiind mai ușor 

memorate astfel. 

Exploatarea unui film în procesul de predare-învățare a unei limbi străine poate fi realizată în 

mai multe etape [9]: 

1.  Etapa de anticipare 

Este o fază indispensabilă deoarece permite trezirea interesului, a curiozității celor ce învață, 

precum și asimilarea unui lexic specific ce va favoriza înțelegerea orală pe parcursul vizionării. Poate 

fi realizată sub diferite forme: 

- Brainstorming pe baza titlului, a imaginii ce însoțește filmul, tema ș.a. 

- Se propun activități de cercetare, informare cu privire la realizatorul filmului, actorilor 

principali, viața lor, cariera cinematografică. 
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- Lucrul asupra anunțului, a afișului de prezentare a filmului, permițînd astfel elaborarea de 

ipoteze asupra filmului, ce vor fi utilizate ulterior după vizionarea filmului. 

2. Etapa de înțelegere a audiovizualului. 

Această etapă necesită o atenție sporită din partea profesorului, deoarece ea va servi drept 

suport pentru activitățile lingvistice ulterioare. E necesară o definire clară a obiectivelor propuse. Ea 

poate fi realizată prin: 

- Aranjarea secvențelor de film în ordine cronologică; 

- Completarea unui tabel cu privire la personaje, identificarea lor, a legăturilor și a relațiilor 

dintre ele; 

- În scopul înțelegerii unui dialog din film, se propune elevilor să prezinte scena cu cuvinte 

proprii; 

- Formularea ipotezelor cu privire la evoluția subiectului, a relațiilor dintre personaje, sau să-și 

imagineze gîndurile unui personaj. 

3. Lucrul asupra limbajului. 

Exercițiile asupra limbajului sunt fundamentale, deoarece filmul se transformă în suport 

didactic cu scopul de a efectua un adevărat lucru lingvistic, urmărindu-se astfel realizarea scopului 

inițial al activității.  

Activitățile pot fi următoarele: 

- Exerciții lexicale: asimilarea unui cîmp lexical specific, studiul registrelor de limbă; 

- Exerciții fonologice particulare: accente, ritmuri etc. 

- Exerciții de transpunere a cuvintelor unui personaj în discurs direct și invers; 

- Exerciții de punctuație lingvistică: transpunerea stărilor emoționale, afective ale personajelor, 

intonație, caracterul mesajului transmis. 

4. Etapa finală. 

Această ultimă activitate permite reutilizarea a ceea ce a fost văzut, trăit, simțit și reținut în 

timpul vizionării cu scopul de a-l însuși și a-l reexploata personal. Este necesar ca fiecare însărcinare 

propusă să conțină o adevărată situație de comunicare, de exemplu să interpreteze un personaj din 

film, o situație preferată, un dialog; să discute tema filmului, să scrie un articol despre film, să propună 

un alt scenariu al filmului, să realizeze un afiș de prezentare a filmului etc.  

În acest scop au fost create și propuse numeroase activități ce au la bază filme franceze însoțite 

de fișe pedagogice, cu activități posibile, vocabular specific, însărcinări atît pentru profesori cît și 

pentru elevi, constituind dosare pedagogice foarte utile. [10] 

Evident, ca orice altă metodă, vizionarea filmului în timpul orelor de curs poate avea și 

dezavantaje, printre cele mai comune fiind opinia că se pierde din valoarea operei literare odată cu 

ecranizarea ei, regizorul nu are scopul de a reda fidel conținutul cărții ci doar evenimentele pe care le 

consideră spectaculoase, cu priză la viitorul public sau, un aspect deloc de neglijat este durata prea 

mare de vizionare, ideal ar fi să dureze un sfert din timpul orei de curs. Există și riscul unei activități 

pasive, dacă filmul conține un vocabular superior celui acumulat de public, sau acțiunile prezentate nu 

trezesc interesul lui, nu corespund vîrstei precum și lipsa unor activități meticulos gîndite de către 

profesor asupra filmului. Aceste momente pot fi evitate datorită măiestriei cadrului didactic de a 

implementa etapele amintite anterior. 

În concluzie, constatăm că includerea activităților audiovizuale în timpul orelor de predare a 

limbilor străine nu mai prezintă un factor de discuție ci maniera lor de utilizare în procesul de 

instruire, aceste materiale nu presupun un progres pedagogic de la sine. Metodologiile actuale ne 

propun numeroase piste de exploatare a acestor „extrase din viața„ [11] francofonă, dar ar fi o greșeală 

să ne ținem strict de aceste indicații, fără a avea alte viziuni, intervenții, activități corespunzătoare 

grupului instruit. Important este crearea condițiilor necesare pentru ca elevii să însușească 

conținuturile și să le reinvestească întro practică socială sau interacțională sub îndrumarea cadrului 

didactic, care va încerca să orienteze activitatea celui ce învață în sensul unei atitudini reflexive și 
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creative față de informația recepționată, făcîndu-l să înțeleagă întrun final că a învăța o limbă 

presupune de asemenea să înveți cum funcționează cultura vorbitorilor nativi ai acestei limbi. 

Astfel, activitățile video sunt printre cele mai bune suporturi ce fac comportamentul cultural cît 

mai fidel posibil și îl integrează în repertoriul său multicultural. „Mai mult decît orice instruire, cea a 

limbilor trebuie să fie întro interacțiune constantă cu viața cotidiană. Videoul joacă un rol de 

deschidere spre lume. „ [12] 
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IMPACTUL  CREATIVITĂŢII ASUPRA PERSONALITĂŢII  ÎN CONTEXTUL 

ÎNVĂȚĂRII UNEI LIMBI STRĂINE 

 

Corina MIHALCENCOVA, 

Catedra de limbi moderne  

 

La créativité occupe une place d'honneur dans le système éducatif. L'objectif visé est de 

démontrer l'impact de la créativité sur le développement multilatéral de la personnalité dans le 

processus de l'enseignement des langues. Quand les élèves sont impliqués dans l'apprentissage créatif, 

ils peuvent acquérir des  meilleurs résultats, parce que la créativité contribue non seulement dans 

l'amélioration de la connaissance d'une langue, mais aussi à l'auto-éducation de la personnalité. Ce 

thème est très actuel parce que la créativité contribue à la formation des compétences de la 

connaissance de soi, de ses possibilités, de ses intérêts et ses besoins, ça constituant la base de la 

formation de la personnalité créatrice. Ainsi la créativité comme méthode est essentielle pour les 

étudiants, les enseignants et les établissements d'enseignement.  

 

"O societate care stimulează creativitatea asigură cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: 

libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, libertatea de exprimare şi 

libertatea de a fi ei înşişi" (Sanda- Marina Bădulescu). 

Creativitatea este capacitatea  specific umană, care se caracterizează prin transformarea  

deliberată a mediului de catre om, într-o  modalitate anticipată. Lumea se îmbogaţeşte permanent cu 

obiecte materiale sau spirituale (cunoştinţe), care-şi au originea în “mintea” omului, cu lucruri  facute 

de “mâna” omului în activitatea lui de creaţie, creativitatea  este un proces mental şi social care 

implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minţii creative între idei sau 

concepte existente.[1] Deci, creativitatea este un fenomen foarte complex, care poate fi regăsit în 

diferite contexte, cum ar fi economie, istorie, psihologie, literatură și multe alte domenii. Conform 

teoriei lingvistice de Noam Chomsky, "Creativitatea este abilitatea vorbitorului de a crea și de a 

înțelege un număr infinit de enunţuri noi, pe care nu le-a auzit înainte, și pe care nu le poate lista în 

totalitate. "[2] Această definiție a creativităţii reprezintă competența umană de a produce o varietate de 

acte de vorbire. Timp îndelungat creativitatea nu se admitea în procesul de predare-învaţare a limbilor 

străine, metodele pentru începatori se limitau la exerciții de repetare sau exerciții care  permiteau un 

singur răspuns corect. Acest mod de a învăța o limbă străină a fost în contradicție cu nevoile și 

obiective reale ale studenților. Metodologia tradițională propunea un model "imitativ" de învățare care 

nu admitea nici o variație creativă a studentului.[3] 

Creativitatea în contextul învățării unei limbi străine este modul de utilizare a resurselor acestei 

limbi si de a produce texte cu un anumit obiectiv. Acte de comunicare apar cel mai adesea în situații 

spontane. Ca urmare, repetarea permanentă a expresiilor concrete sau celor pregătite din timp 

limitează asimilarea cu succes a unei limbi străine. CECR, Cadrul European Comun de Referință 

vizînd Limbile Străine, a declarat că " utilizarea unei limbi străine pentru realizarea unui joc sau în 

scopuri creative deseori joacă un rol important în asimilarea şi perfecţionarea acesteia cu toate că nu 

face parte din domeniul educațional "[4], iar scenele autentice din viața de zi cu zi din contra sunt mult 

mai " deschise " situațiilor problematice, spontane și comunicative și se califică bine în învățarea unei 

limbi străine. [5] 

Din 1970 sa propus să se introducă la toate nivelurile de predare a limbii franceze ca limbă 

străină tehnici creative în producerea orală și scrisă. Aceste metode au ca scop integrarea în procesul 

de predare-învăţare a motivaţiei şi a resurselor de invenţie a elevilor.  

 Instituţiia de învaţămînt poate deveni un promotor  al aptitudinelor creative atunci cînd asigură 

anumite condiţii: democratizarea relaţiei profesor-elev prin participarea elevului la procesul instructiv-

educativ; revizuirea programelor şcolare; implementarea acelor discipline, care vizeaza stimularea 

creativităţii şi evitarea supraîncărcării; promovarea unor metode noi, de exemplu învăţarea prin 
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descoperire.[6] Atunci cînd elevii/studenţii sunt implicaţi în procesul învăţării creative, se poate 

dobîndi un rezultat mai eficient şi mai consistent, deoarece creativitatea contribuie la autoeducaţia 

personalităţii. Se formeaza aşa calităţi ca: autoobservarea, autoanaliza, autoaprecierea, probarea de 

sine, aptitudinile raţionale de reglare a comportării în raport cu regulile, cerinţele morale de 

comportare, responsabilitatea faţă de alţi oameni şi societate, sentimentul autocriticii, nemulţumirea de 

sine însuşi etc. Toate acestea contribuie la formarea priceperilor de autocunoaştere a posibilităţilor 

sale, limitele acestor posibilităţi, interesele şi necesităţile. Formarea priceperii de autocunoaştere 

reprezintă baza formării personalităţii creative. Însă elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească o 

gândire independentă, de grup, tolerantă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi 

de a găsi modul lor de rezolvare şi posibilitatea de a critica constructiv, profesorul însuşi trebuie sa fie 

creativ şi „dornic de aventură”. Trăsăturile procesuale de caracter general ale activităţii creative 

evidenţiate în literatura psiho-pedagogică sunt urmatoarele: folosirea independentă a cunoştinţelor şi 

priceperelor dobîndite la orele de limba străină(elementele lexicale, gramatice, semantice) în situaţii 

noi, nestandarde; desemnarea problemelor noi în situaţii cunoscute; vederea a noi funcţii a obiectelor; 

îmbinarea de sinestătătoare a mijloacelor cunoscute de activitate în altele noi; distingerea căilor noi 

(alternative) de rezolvare a problemelor; determinarea unor mijloace principiale noi de rezolvare a 

problemelor; evidenţierea în mod simplu a structurii obiectelor (M. N. Skatkin, I. I. Lerner, Z. I. 

Calmicov, T. Kun , V. N. Puskin, A. M. Kocerghin, A. M. Korsunov, O. K. Tihomirov). Sistemul 

problemelor şi sarcinilor prolematizate trebuie să raspundă la urmatoarele deziderate:  

- toate sarcinile cu caracter de porblemă trebuie să reflecte ideile principale ale materiei de 

studiu îndeosebi cele transdisciplinare; 

- să oglindească aspectul teoretic şi practic al principalelor fenomene sociale, care determină 

tendinţele de dezvoltare ale societăţii din punct de vedere economic, moral, cultural, ecologic, politic, 

etc.; 

- să se respecte neapărat principiul corelării dintre obiectele de studiu şi corelării fenomenelor şi 

proceselor din natură şi societate; 

- pe parcursul trecerii de la sarcina mai uşoară la alta mai comlexă, mai dificilă, trebuie neapărat 

să se ţină cont de capacităţile şi posibilităţile individuale ale fiecărui copil sau al unui grup de copii; 

-  sarcinile cu caracter de problemă urmează să fie de diferite tipuri în corespundere cu felurile 

de activitate socială: cu caracter intelectual şi practic, morale, ecologice, de munca, estetice, politice 

etc. şi integral se îmbina în sine. Aceste trăsături generale ale gândirii creatoare ca regulă, se manifestă 

şi se dezvoltă în cadrul folosirii de către subiecţii activităţii educaţionale a cunoştinţelor şi priceperilor 

în situaţii noi, nestandarde.[7]  

Totuşi deseori nu este atît de important rezultatul creaţiei cît faptul ca în procesul acesteea are 

loc dezvoltarea şi formarea personalităţii gînditoare. Însă pentru ca să fie înregistrat un progres este 

necesar ca elevul să parcurgă anumite etape: 

1. Etapa formativă presupune existenţa unor noi condiţii şi adaptarea la ele . 

2. Etapa normativă are drept scop integrarea fiecarui elev într-un grup (a nu se considera 

diferit, aparte) deoarece colegii exercită influenţă şi cineva poate fi complexat din cauza diferenţelor. 

3. Etapa interogativă în care elevul îşi dezvoltă un simţ al mândriei pentru unicitatea sa şi 

o încredere mai mare în eu-l său. 

4. Etapa transformaţională în acest punct individul realizează că pentru a evolua, trebuie 

sa se schimbe şi schimbarea trebuie să fie majoră La aceasta etapă individul îşi face drum înainte sau 

regresează literalmente. Este vorba de o “transformare”. [8] 

Astfel creativitatea ocupă un loc de cinste în sistemul de educaţie, obiectivul de bază fiind  acela 

de a furniza copiilor fundamentul în ceea ce priveşte nevoile esenţiale funcţionării eficiente în lumea 

modernă, şi în acest sens nimic nu este mai important decât iniţierea în artă de a gândi critic. Respectul 

de sine înseamnă încredere în capacitatea de a depaşi provocările vieţii, şi atunci avem nevoie să ne 

folosim mintea. Actualitatea acestei teme este validată prin faptul că creativitatea în procesul învățării 

unei limbi străine contribuie la formarea priceperilor de autocunoaştere, de cunoaştere a posibilităţilor 
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sale, limitele acestor posibilităţi, interesele şi necesităţile, iar formarea priceperii de autocunoaştere 

reprezintă baza formării personalităţii creative.  
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EFL STUDENTS PRONUNCIATION ERRORS 

 

Ina PARA, 

Catedra de limbi moderne 

 

Acest articol se concentrează asupra dificultăților și problemelor de pronunțare ale studenților 

în limba engleză. Pronunțarea este cel mai important aspect în predarea limbii engleze și, prin 

urmare, ar trebui să i se acorde la fel de multă atenție ca si studiului gramaticii sau vocabularului.  

Scopul acestei lucrări este de a scoate în evidență cele mai frecvente erori de pronunțare ale 

studenților și de a identifica motívele acestora. 

 

Learning the English language is by far not an easy task. It can take many years of hard work 

until one achieves some level of mastery. Complete command of English supposes the acquisition of 

the four linguistic skills: listening, speaking reading and writing. One aspect of the speaking skill that 

should be the top priority in EFL teaching is pronunciation. The European Council of Education 

stresses the importance of teaching pronunciation in the TEFL and this problem has been studied and 

touched upon by many teachers.  

The EFL instruction normally begins with the teaching of phonetics and as Hedge states “Part 

of speaking the English language competently is the ability to produce its sounds in ways that are 

intelligible to other speakers” [1, p. 268]. According to Morley “Intelligible pronunciation is an 

essential component of communication competence” [2. p. 488]. 

Pronunciation can be defined as “the act or result of producing the sounds of  speech, including 

articulation, intonation, and rhythm” [3 p. 810].  

Richards and Renandya (2002:175) state that “…pronunciation also known as phonology 

includes the role of individual sounds and sound segments, that is, features at the  segmental level, as 

well as supra-segmental futures as stress, rhythm and intonation“ [4. p. 175]. 

Pronunciation is receiving more attention in many EFL classrooms since students should 

primarily acquire it as a fundamental skill (above other skills) because it can affect accuracy and 

comprehension [5 p. 295]. Moreover, pronunciation is the first thing that native speakers notice during 

a conversation. 

Learning grammar and vocabulary is important for communication, but if the speaker is not able 

to pronounce correctly she/he would be hardly understood. 

Fraser (2000) argues that if students articulate sounds appropriately, they are more likely to be 

understood in spite of grammar errors:  “with good pronunciation, a speaker is intelligible despite 

other errors; with poor pronunciation, understanding a speaker will be very difficult, despite accuracy 

in other areas” [6 p. 7].  

Burns also underlines the priority of pronunciation over other skills. She states that it is more 

important that speakers of English can achieve:  

• Intelligibility (the speaker produces sound patterns that are recognisable as English)  

• Comprehensibility (the listener is able to understand the meaning of what is said)  

• Interpretability (the listener is able to understand the purpose of what is said).  

“For example, a speaker might say It’s hot today as IS ho day. This is unlikely to be intelligible 

because of inaccurate sound, stress and intonation patterns. As a result, a listener would not find the 

speaker comprehensible, because meaning is not available. Because the speaker is incomprehensible, 

the listener would also not be able to interpret the utterance as an indirect request to open the 

window. Clear pronunciation is essential in spoken communication. Even where learners produce 

minor inaccuracies in vocabulary and grammar, they are more likely to communicate effectively when 

they have good pronunciation and intonation” [7 p. 5]. 

Learning a foreign language, the students tend to make mistakes and to constantly repeat them. 

The teacher should take this into account planning the syllabus accordingly, analyzing students’ 
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mistakes and preparing various exercises to correct them. Furthermore, pronunciation should be given 

enough space in the classroom especially while reading or speaking. As it is impossible for all students 

to have a native-like accent, it is the teacher’s task to include pronunciation in all the lessons and to 

encourage the EFL learners to differentiate between sounds in order to avoid speech errors, 

misunderstandings and breakdowns. Mc Donald argues that the amount of time spent on teaching 

pronunciation depends on the teacher himself [8 p. 3]. If students are not able to pronounce words 

correctly, they can meet difficulties in understanding the teacher or their mates, in reading a story or 

writing an essay, etc. 

There are certain factors which affect learners‘ pronunciation competence. The teachers should 

take these factors into account in order to develop comprehensible pronunciation. Kenworthy 

distinguishes, the following factors [9 p.4]: 

The native language. Kenworthy claims that leaner’s native language influences foreign 

language acquisition, thus, “the more differences there are, the more difficulties the learner will have 

in pronouncing English” [9 p.4].  

Age. This is one of the most important factors in learning the pronunciation of a foreign 

language. Many researchers claimed that there is a strong relationship between age and foreign 

language learning. It has been assumed that the period beteen10 and 13 is the most productive for 

target language acquisition. 

Amount of exposure to the target language. If the learner is aware of the need of being 

exposed to a native-like environment she/ he should make use of what this environment has to offer. 

Phonetic ability. Kenworthy mentions that “some people have a better ear for foreign 

languages than others” [9 p. 6]. It means that people with better phonetic abilities will be more 

successful in learning a foreign language than the others with less phonetic abilities. 

Attitude and identity. It has been claimed that learner’s sense of identify and feelings of 

affiliation with speakers of the target language’ indicate that he/ she acquired accurate pronunciation. 

If the learner has a positive attitude toward the foreign language, he/ she will easier develop a native-

like pronunciation. On the other hand, if a student does not consider English important for one or 

another reason, that thing will influence his approach to target language accordingly. In this respect, 

Kenworthy notes: “In many studies of attitude and motivation in language learning, it has been shown 

that those learners who show positive feelings towards the speakers of the new language tend to 

develop more accurate, native like accents” [9 p. 8]. 

Motivation. Motivation can be the key factor in EFL learning contributing to students’ success 

or failure and this is why pronunciation teaching must meet the learners’ needs and expectations. 

When an EFL teacher demonstrates excellent command of pronunciation, the students tend to imitate 

them. Here is what you can expect from students, if the teacher does not pronounce words correctly: 

“How can I speak well if my teacher doesn’t speak well? “ The teachers must encourage the students 

to do well in terms of pronunciation, making use of various pronunciation materials, techniques and 

methods. According to Gardner, motivation is "the extent to which the individual works or strives to 

learn the language because of a desire to do so and the satisfaction experienced in this activity" [10 p. 

10]. 

According to the curriculum implemented by the Ministry of Education of the Republic of 

Moldova, it was determined that a Listening and Pronunciation course should be offered in the first 

year of the English Language Teaching. The students from the elementary up to upper intermediate 

levels were chosen as participants of this study. In spite of this fact, they made many pronunciation 

mistakes. 

Moldovan students usually have problems with both: segmental (vowel and consonant sounds) 

and supra-segmental (stress patterns, rhythm and intonation) pronunciation features, and these 

problems should be taken into consideration when it comes to looking at their learning outcome. 

The reasons Moldovan students make mistakes in pronunciation are various. Some of these 

arise from: the presence of certain sounds in English that do not appear in the Romanian language; the 
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unpredictability of English stressing patterns; the divergence between spelling and pronunciation in 

English; the absence of certain sounds in English that are important in the Romanian language. In this 

respect, O’Connor points out that “the main problem of English pronunciation is to build a new set of 

boxes corresponding to the sounds of English, and to break down the arrangement of boxes which the 

habits of our native language have so strongly built up. We do this by establishing new ways of 

hearing, new ways of using our speech organs, and ‘developing’ new speech habits” [11 p. 3]. 

Other serious difficulties faced by learners in the EFL classroom are: lack of motivation, lack of 

exposure to the target language, the absence of positive attitude towards pronunciation, lack of 

emphasis on pronunciation by teachers, lack of necessary tools to teach pronunciation, etc. 

Nonnative speakers often use their first language as a starting point in learning a new language. 

They may encounter problems producing sounds of English words due to the lack of certain phonemes 

in the sound system of the first language. For example, some speakers find the monophthong [æ] (as in 

cat) difficult to pronounce. Since there is no [æ] sound in Romanian, our language replaces it with the 

sound [e], which is the most similar to [æ] in our sound system. Another vowel sound which poses 

problem for Moldovan learners is the half -open [ɒ] (as in got). The students pronounce it either as [ɔ:] 

or [ɑ:].  

Another problem that students have is distinguishing between long and short vowels.  In 

Romanian the vowels are short and clipped while in English the vowels can be either long or short. 

Thus, words like keen/ cart/port and kin/cut/pot become homophones. The perception of vowel 

contrasts in a native speaker’s speech is all important for a foreign language learner. 

Sometimes the Romanian speakers do not discriminate between monophthongs and diphthongs, 

as for example between [ɒ]/ [ɔ:] and [əʊ], (want and won’t are pronounced alike - [wɒnt.], tall and toll 

have the same pronunciation - [tɔ:l]) and between [a] and [eɪ] (favourite, capable, ancient are 

pronounced like[ˈfev ɔ:r. ɪt],  [ˈke.pə.bl ],  [ˈen.ʃə
nt]. The English sound schwa ([ə]) is often substituted 

by different vowel sounds depending on the spelling pattern. For instance, potato is rendered as [pɔ: 

ˈteɪ.təʊ] instead of [pəˈteɪ.təʊ], develop is rendered as [dɪˈvel. ɔ:p] instead of [dɪˈvel.əp], history – as 

[ˈhɪs.tɔ:r.i] instead of [ˈhɪs.t
ə
r.i], condition – as [k ɔ:nˈdɪʃ.ən] instead of [kənˈdɪʃ.ən].  

The opposite situation is that in English, very often, two letters are pronounced as one phoneme, 

for example: audience, cause, autumn, caution, fruit, said, plaid. The students incline to pronounce 

each letter as a phoneme and this tendency causes erroneous pronunciation. 

Some students make overgeneralisations because some letter combinations represent different 

phonemes in different words. A suggestive example is the letter combination ea which is pronounced 

in seven different ways. Students tend to pronounce it as [i:]. In some words the letter combination 

corresponds to [i:]: dream clean, mean, treat, etc., in others it does not. A large number of students 

pronounce the words meant as [mi:nt], read (past simple) as [ri:d], bear as [bɪə
r
], dealt as [di:lt], great 

as [gri:t], etc. They associate the pronunciation of the new words with the pronunciation of the words 

they already know.  

Some students may mispronounce words which contain ou. For example south is pronounced 

[su:θ], country is pronounced [ˈkʌʊn.tri], and wound is pronounced [ˈwaʊnd]. 

The Moldovan students meet difficulties when learning to pronounce the consonant sounds [θ] 

and [ð]. Since the Romanian language does not have dental fricatives, they tend to substitute them 

with other familiar sounds from the source language. Voiced [ð] may be replaced with a dental [d] and 

voiceless [θ] may become a dental [t] or [f]. In such a way words like three and free become 

homophones and words like father/ mother are rendered as [fɑ:.də] /[mʌd.ə
r 
]. The sounds  [θ] and [ð] 

become more difficult to be pronounced in clusters: eighths [eɪtθs], depths [depθs], lengths [leŋθs], 

mouths [mauðz], breathed [bri:ðd]. 

There is also a tendency to pronounce the English sound [ŋ] as [ŋg] or [n], so that words like 

singer and finger or sing and sin rhyme.   



169 

 

The English retroflex sound [r] is replaced with the Romanian trilled, apical [r]. This is also 

obvious in the consonant cluster tr. 

The most important feature of the English language compared to Romanian is that in English 

the fortis plosive consonants are aspirated in initial position in stressed syllables. When [p, t, k] is 

followed by a vowel, the breath accompanying the plosive is expelled strongly, with a slight 

explosion: pot [p
h
 ɒt]; tea [t

h
i:], cat [k

h
æt]. In most of the cases aspiration is lost in students’ 

pronunciation. 

Moreover, there are also silent letters that complicate English pronunciation even further:  b in 

debt [det] or in comb [kəʊm]; k – in knight [naɪt] or knee [ni:]; p – in psychology [saɪˈkɒl.ə.dʒi]; l in 

calm [ka:m];  p  and l in psalm [sa:m]. In Romanian these letters are pronounced in almost all the 

cases. Since the students are accustomed to a letter-phoneme correspondence, they tend to pronounce 

them. Below, are some of words where the underlined letters are pronounced by the students, although 

they should be silent: 

answer  

chalk  

climb  

lamb 

doubt  

dumb  

guilt  

knowledge                                                            

write 

half  

walk 

receipt  

talk  

should 

would 

know 

wrong                                                                   

column                        

 

Very often students associate the pronunciation of the new words with that of the words they 

already know. They tend to pronounce the word surface  as [ˈsɜ:.feɪs] instead of [ˈsɜ:.fɪs] because they 

know the pronunciation of the word face.  Similarly, the words determine, examine, comfortable, 

capable are pronounced as [dɪˈtɜ:.maɪn] (from mine), [ɪɡˈzæm. aɪn] (from mine), [ˈkʌm.fə.teɪ.bl] 

(from table), [kə. ˈpeɪ.bl] (from able) instead of  [dɪˈtɜ:.mɪn],  [ɪɡˈzæm.ɪn], [kʌm.fə.tə.bl],  and 

[ˈkeɪ.pə.bl]. 

The stress is another feature of the English language that may be a stumbling block in students’ 

attempt to master the language and it can lead to defective pronunciation. English and Romanian are 

free-accent languages in which the stress may fall on any syllable, but in English stress is more 

unpredictable than in Romanian. For instance, the same word may be used as a verb and as a noun 

without any difference in the written form, but the pronunciation is different:  

          Verb                            Noun 

present [prɪˈzent]                                                  present [ˈprez.ənt]  

graduate  [ˈɡrædʒ.u.eɪt]                                        graduate [ˈɡrædʒ.u.ət] 

conduct[ kənˈdʌkt]                                               conduct [ˈkɒn.dʌkt] 

record  [rɪˈkɔ:d]                                                    record [ˈrek.ɔ:d] 

The students should pay attention to the role of the word in order to pronounce it correctly. 

Sometimes, students pronounce English words that resemble the Romanian ones making use of 

their mother tongue stress. They pronounce desirable [dɪˈzaɪə.rə.bl] as [dezɪˈreɪbl], admirable 

[ˈæd.mɪ.rə.bl ] as [æd.mɪ. ˈreɪ.bl], politics [ˈpɒl.ɪ.tɪks] as [pɒlˈ.i:t.ɪks], thermometer [θəˈmɒm.ɪ.tər] as 

[θə.mɒm. ˈi:.tə
r
], photograph [ˈfoʊ.t oʊ.ɡræf] as [foʊ.t oʊ. ˈɡræf]. 
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  At other times, the stress is purely arbitrary. Success – [ˈsʌkses], police  –  [ˈpɔ:lɪs], correct  

–  [ˈk ɔ:rekt], hotel  –  [ˈhəʊtel], temperature  –  [tem.pe. ˈreɪ.tʃə
r
 ], independence  – [ˌɪn. ˈde.pen.d

ə
ns], 

etc. 

 The students encounter difficulties with the strong and weak pronunciation of one and the 

same word. This may be explained by the fact that English is a stress-timed language whereas 

Romanian syllable-timed. They are not accustomed to pronouncing a word in two different ways and 

that is why they tend to pronounce them using their strong pronunciation almost in all cases. Their 

pronunciation may sound unnatural if they ignore the alternative pronunciations of words. 

 The issue of difficulty that Moldovan students might face in the acquisition of the English 

intonation patterns should also be addressed.  

Like in English in Romanian intonation is responsible for whether an utterance is a question or a 

declarative. The contrast between English and Romanian lies in the fact that in Romanian the rising 

tune is the only means which signals the interrogative type of a sentence while in English the change 

in the tune is accompanied by other, grammatical, changes. At times, students use the falling tune for 

interrogatives namely because of these grammatical changes. Next, students often concentrate on 

grammar or vocabulary without focusing their attention to intonation; they struggle to find grammar 

structures and may stop right in the middle of a sentence making a long pause when reading aloud. 

This means that the usage of “smooth movement of intonation will be interrupted“ [12 p.87].  

EFL teachers should focus on the students’ needs, level and ability, concentrate on both 

segmental and supra-segmental features and not only correct students’ mistakes but also make them 

aware of their cause.  

Pronunciation should not be viewed merely as production of isolated sounds or words; it must 

be seen as an integral part of communication that should be included into all classroom activities.  
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EVOLUŢIA COMERŢULUI DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI REPUBLICA 

BELARUS (1991-2005) 

 

Ion GHELEŢCHI, 

Catedra de istorie şi ştiinţe sociale 

 

 Moldovan-Belarusian relations have evolved between years 1991-2005 progressive and 

economical dialogue between the two countries has acquired a constant, constructive. Agreement 

signed during this period was meant to ensure further development of friendly relations and mutually 

beneficial cooperation between Moldova and Belarus. Moldova is an important partner in trade with 

Belarus. Trade operations volume between two countries in the years 1991-2005 were ranked in the 

top four states in the CIS. If the volume of business operations in 1991 was only 1106 million ruble (45 

million dollars), their volume in 2005 amounted to 174.5 million dollars of which: export -102 million 

dollars and import – 72 million dollars. 

        

După proclamarea independenţei în anul 1991, Republica Moldova a continuat să exporte 

produsele sale în Republica Belarus, aşa cum o făcea pe timpul URSS, decalajul dintre export şi 

import fiind minim. Republica Moldova exporta: pompe de irigaţie de mare adâncime, strunguri de 

prelucrare a lemnului, piele artificială, tricotaje, produse de parfumerie şi cosmetică, maşini de spălat, 

legume, fructe, struguri, seminţe de porumb, ulei de floarea-soarelui, produse de vinificaţie, coniac, 

produse de tutungerie. În schimb importul din Republica Belarus îl constituiau produse precum: 

tehnică agricolă, trenuri auto, piese de schimb pentru maşinile din industria textilă, materiale din 

polimere, polietilenă, şine de tren, stofă, lână artificială, biciclete, utilaje, îngrăşăminte chimice. Suma 

totală a tranzacţiilor a constituit 1106,9 milioane ruble (ceea ce echivala cu suma de 45 milioane de 

dolari), din care exportul a fost de 508,7 milioane de ruble (22 mln. USD) iar importul de 598,2 

milioane de ruble (23 mln. USD) [1, p.343]. 

Gradul înalt de interdependenţă datorat sistemului economic sovietic centralizat în perioada de 

anilor 1991-2005 a legat enorm economia Republicii Moldova de cea a Comunităţii Statelor 

Independente. Neposedând unele resurse de importanţă vitală proprii, Republica Moldova a fost 

cointeresată în consolidarea legăturilor economice cu Rusia, Ucraina, cît şi cu Republica Belarus. 

Experţi în economie precum: Gr. Belostecinic şi C. Guţu au susţinut faptul că piaţa din Est constituia o 

prioritate pentru comercializarea produselor agroalimentare moldoveneşti, datorită, climei ce nu 

permite creşterea viţei de vie şi a fructelor precum: piersici, caise, cireşe [6, c.1].   

Între anii 1991-2005 Republica Belarus a fost al treilea partener în comerţul Republicii Moldova 

cu statele din Comunitatea Statelor Independente din cauza faptului că economia celor două state se 

completa reciproc, un doilea factor după cum s-a menţionat îl constituia clima din Republica Belarus 

care nu permitea creşterea produselor agricole, iar al treilea factor îl reperezintă evoluţia politică 

asemănătoare pe alocuri în perioada de timp investigată (a se vedea Tabelul 1). 

Tabelul 1.  Ponderea ţărilor CSI în exporturile şi importurile Republicii Moldova 

(În procente) 

(Anuarul Statistic al Republicii Moldova pe anul 2002, p. 415 ) 

Ţările 

CSI 

Export Import 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Armenia 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Azerbaidjan 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Belarus 4,2 4,1 5,0 4,7 4,6 5,3 5,4 4,2 4,9 3,9 4,1 4,3 

Georgia 0.3 0.4 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kazahstan 1,0 0,2 0,6 0,7 1,0 0,8 0,2 0,4 0,2 0,0 0,4 0,4 

Kârgâsztan 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
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Rusia 54,0 58,2 53,3 41,2 44,5 43,6 30,0 28,5 22,8 23,7 15,4 16,1 

Tadjikistan 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turkmenistan 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ucraina 5,8 5,7 7,7 7,1 7,5 10,0 24,4 18,0 14,8 13,5 13,5 17,0 

Uzekistan 0,4 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Ponderea 

Ţărilor CSI 

 

68,3 

 

69,6 

 

67,9 

 

54,7 

 

58,6 

 

60,8 

 

60,9 

 

51,6 

 

43,0 

 

41,3 

 

33,5 

 

37,9 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Conform tabelului de mai sus în perioada anilor 1996-2001, în comerţul cu Republica Belarus 

volumului comercial i-au revenit 4,55%, (dintre care 4,65% se atribuie exportului, iar 4,46% − 

importului). Chiar dacă este un procentaj scăzut în comparaţie cu cel din relaţiile comerciale cu Rusia 

(36,02%) şi Ucraina (12,08%), în perioada dată, acesta a ocupat locul patru în topul produselor 

comercializate în cadrul statelor din CSI [5, c.9-14]. 

Republica Belarus a importat din Republica Moldova două treimi din producţia anuală de fructe 

şi legume crescute anume pentru export. Dacă în anul 1992 volumul operaţiilor comerciale era de 

numai 80,6 milioane de dolari, în anul 2005 volumul acestora s-a ridicat la 174,5 milioane de dolari, 

dintre care: exportul a constituit 102,2 milioane de dolari, iar importul – 72,3 milioane de dolari
 
(a se 

vedea Tabelul 2) 

 

Tabelul  2.  Dinamica evoluţiei comerţului între 

 Republica Moldova şi Republica Belarus pe anii 1991-2005 

(în milioane dolari USD) 

(Analele Statistice din Republica Moldova şi din calculele autorului) 

Anul Volumul comerţului Exportul Importul Balanţa comercială 

1991 45* 22 23                 - 1 

1992 80,6* 18,6 62 - 43,4 

1993 49,8 17,3 32,4 -15,1 

1994 43,9 23,5 20,4                   3,1 

1995 77,2 26,8 50,4 - 23,6 

1996 91,2 33,5 57,7 - 24,2 

1997 85,8 37,3 48,5 - 11,2 

1998 82,4 32,1 50,3 - 18,2 

1999 44,4 21,7 22,7                -  1 

2000 53,6 21,8 31,8                - 10 

2001 69,3 30,7 38,6                - 7,9 

2002 79,9 40,9 39 1,5 

2003 91,7 41,6 50,6                - 9,5 

2004 129,7 62,4 67,3                - 4,9 

2005 174,5 72,5 102 - 29,5 

*  Inclusiv Transnistria 

 

Analizînd Tabelul 2 se observă că pe parcursul anilor 1990–1994 volumul operaţiilor 

comerciale a scăzut de la 101 milioane de dolari (la sfârşitul anului 1990, inclusiv Transnistria) până la 

43 milioane de dolari (anul 1994, fără Transnistria).  

În urma restabilirii relaţiilor cu ministerele şi departamentele economice între cele două ţări, în 

anul 1992 s-a început livrarea de către ambele părţi a materiilor prime, a produselor finite şi a mărfurilor 

de consum curent. Astfel, Republica Moldova, a furnizat în Republica Belarus: 20 mii tone de seminţe 

de porumb cu ele însămânţându-se circa 1 milion de hectare, Republica Belarus la rândul ei, a expediat 
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în Republica Moldova mărfuri în valoare de peste 800 milioane de ruble: tractoare, combine, automobile, 

motociclete, combustibil şi materiale lubrifiante, ţesături, cherestea, hârtie etc. [7]. 

În schimb, în anii 1995-1996 are loc o creştere semnificativă cu 25-30% anual, volumul 

operaţiilor comerciale ajungând până de 91,2 milioane de dolari (1996). 

În perioada 1997-1999 a avut loc o scădere bruscă a volumului tranzacţiilor comerciale până la 

44,4 milioane de dolari, cauza fiind răcirea relaţiilor diplomatice între cele două state [24], cît şi faptul 

că în anul 1997, în comerţul din cele două state s-au introdus noile taxe vamale, conform cerinţelor 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), ceea ce a împiedicat pentru mai bine de doi ani 

dezvoltarea comerţului bilateral. În special, s-a redus enorm comercializarea produselor alimentare 

moldoveneşti în stare brută, părţii beloruse fiindu-i în total dezavantaj să transporte prin propriile 

mijloace fructe şi legume din cauza deteriorării drumurilor, precum şi a scumpirii carburanţilor. 

Comerţul între ambele părţi a cunoscut o scădere drastică mai ales în 1998 datorat crizei financiare din 

Rusia; volumul operaţiilor scăzînd cu 3,7%.  

Volumul comercial a continuat să scadă vertiginos şi în 1999, ajungând până la minus 40%, 

valoarea tranzacţiilor comerciale fiind de numai 44,4 mln. de dol. (exportul – 21,7 mln. dol., importul 

– 22,7 mln. dol.). În acest an Republica Moldova a exportat în Republica Belarus numai 10 mii tone de 

produse agroalimentare. Scăderea volumului comercial între cele două state a fost condiţionată şi alţi 

de factori, precum: neconvertibilitatea rublei beloruse, întârzieri la repatrierea sumei încasate, la 

perceperea taxei pe venit anual, lipsa unei politici clare de comercializare a produselor, lipsa 

controlului de stat privind livrarea anumitor produse, ceea ce a dus la crearea surplusului la unele 

produse pe piaţă. 

Abia în anul 2000 are loc o revitalizare a comerţului între cele două părţi, comerţul Republicii 

Moldova cu Republica Belarus crescînd cu 17,16 %, până la suma de 53,6 mln. de dol. (exportul – 

21,8 mln. dol., importul – 31,8 mln. dol.). În acest an Republica Moldova a livrat Republicii Belarus 

peste 20 mii tone de fructe şi legume. Aceasta s-a datorat şi faptului că în luna iunie în capitala 

Republicii Belarus a avut loc expoziţia de servicii şi produse „Moldova prezintă”, în cadrul căreia şi-

au expus produsele şi serviciile peste 80 de întreprinderi moldoveneşti din diferite ramuri ale 

economiei. În paralel, şi-a desfăşurat lucrările şi seminarul cu tematica „Businessul dumneavoastră în 

Republica Belarus”, unde au fost organizate întâlniri între diverse ministere, concerne, oameni de 

afaceri, conferinţe de presă în cadrul cărora a avut loc şi prezentarea întreprinderilor moldoveneşti. La 

fel, în acest an la Chişinău a început să funcţioneze şi Reprezentanţa Casei de Comerţ şi Economie a 

Republicii Belarus, scopul principal al acesteia fiind revitalizarea relaţiilor economice dintre cele două 

ţări. În acelaşi an pe teritoriul Republicii Moldova s-au deschis şi 3 magazine de mobilă de fabricaţie 

belorusă [4, c.31-34]. 

Cu toate acestea Republica Moldova în anul 2000 nu se afla printre primii 10 parteneri 

economici ai Republicii Belarus. Pentru Republica Moldova, Republica Belarus la rîndul său se clasa 

pe poziţia a şasea, în relaţiile comerciale.  

După cîştigarea alegerilor în anul 2001 de către PCRM, s-a observat orientarea spre apropierea 

politică faţă de Rusia şi respectiv, Republica Belarus. Drept rezultat fiind, încă din primul an de 

guvernare a PCRM, Republica Belarus a ajuns să se claseze pe poziţia a treia după Rusia, Ucraina − 

dintre ţările din spaţiul CSI şi pe poziţia a şasea din ţările cu care Republica Moldova întreţinea relaţii 

comerciale după Rusia, Ucraina, Italia, Germania şi România. Principala producţie exportată de către 

Republica Moldova au constituit-o strugurii − peste 60% din exportul cu Republica Belarus pe anul 

2001. Republica Moldova s-a clasat de pe poziţia a 16-a în relaţiile comerciale ale Republicii Belarus 

(o creştere semnificativă în comparaţie cu anul 2000 cînd se afla pe poziţia a 50-a). 

Explozia pe piaţa moldovenească a produselor fabricate în Republica Belarus a avut loc în anul 

2002, cantitatea mărfurilor care au fost comercializate în Republica Moldova s-a mărit cu 22,6 %, 

numărul tractoarelor beloruse a crescut cu 25%  faţă de anul 2001 ajungînd la cifra de 1000 de unităţi. 

Cu 7% s-a mărit livrarea televizoarelor de fabricaţie belorusă, a îngrăşămintelor chimice  cu 18%, a 

pieselor de schimb pentru autotrenuri şi tractoare cu 1,9 %, a motoarelor cu ardere internă cu 1,5 %, a 
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plăcilor de ceramică cu 61%, a aragazurilor cu 26,3%, a produselor farmaceutice cu 32,2 %, a 

tapetelor cu 7,2 %, a frigiderelor şi congelatoarelor cu 6,7%. 

Investigînd evoluţia comerţului între cele două state observăm că anume în anul 2002 are loc o 

creştere semnificativă a exportului Republicii Moldova în Republica Belarus, când pentru prima dată, 

cu excepţia anului 1994, exportul a depăşit importul. Acest fapt s-a datorat, în special, punerea în 

aplicare a Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind colaborarea economică pe 

anii 2000-2009, precum şi a seminarelor desfăşurate în comun în anii precedenţi. Anume în baza 

acesteia întreprinderile comerciale şi organizaţiile beloruse au importat 54,8 mii tone de produse 

agroalimentare moldoveneşti. Astfel, Republica Belarus a importat 10,08 mii tone de legume (cu 96% 

mai mult faţă de anul 2001), 4,72 mii tone de fructe (de 1,6 ori mai mult), struguri – 2,08 mii tone sau 

de 1,7 ori mai mult faţă de anul precedent. Acest fapt îşi are explicaţie şi datorită creării unui regim fix 

de impozitare a produselor din Republica Moldova. Cel mai mult au contribuit la aceasta judeţele Bălţi 

şi Lăpuşna care au livrat pe teritoriul Republicii Belarus aproape o jumătate din producţia sus-

menţionată, judeţul Bălţi a exportat marfă în regiunea Minsk, iar judeţul Lăpuşna în regiunea Brest. 

Sporirea volumului tranzacţiilor comerciale în anii 2002-2004 a cunoscut ritmuri de creştere de 

aproximativ − de 13 % anual. În anul 2004 are loc cea mai semnificativă creştere a volumului 

comercial cu 29,2 %. În anul  2005 volumul comercial a crescut cu 25,6 %, ajungînd cifra record de 

174,5 milioane dolari. Această creştere se datorează mai multor factori, precum: aflarea la guvernare a 

două partide apropiate ce ideologie în ambele state, politica nereuşită de izolare pe arena 

internaţională, semnarea diferitelor acorduri menite să faciliteze comerţul între cele două state, dar, în 

special, Acordului comercial de lungă durată 2000-2009, a preferinţelor societăţii beloruse privind 

consumul produselor agricole moldoveneşti, deschiderea mai multor întreprinderi moldoveneşti pe 

teritoriul Republicii Belarus privind comercializarea produselor agricole. 

În comerţul regional pe anul 2005, Republica Moldova a exportat în ţările din Sud-Estul Europei − 

17% din mărfurile sale, în statele UE − 35%, în ţările membre ale CSI − 40% şi în alte state − 8%.  

În timp ce exportul Republicii Belarus pe anul 2005 în aspect regional a fost de 43% − cu ţările 

membre ale Comunităţii Statelor Independente, alte 43% − constituind exportul în statele membre ale 

Uniunii Europene şi 11% din export a fost cu alte ţări (a se vedea Figura 3). 

 

Republica Moldova                                           Republica Belarus 

 
Figura 3.  Exportul Republicii Moldova şi Republicii Belarus 

 pe anul 2005 în aspect regional 

(Anuarul Statistic de Comerţ Exterior pe anul 2005, p.59) 

 

Ca şi în domeniul exportului, Republica Moldova a importat în anul 2005 mărfuri din statele 

CSI în proporţie de – 38%, din ţările UE – 31%, din statele S-E Europene – 14% şi din alte ţări – 17%. 

În schimb Republica Belarus a importat în proporţie de peste – 86% din ţările CSI, în special, din 

Rusia ceea ce demonstrează încă odată politica de fidelitate a Republicii Belarus faţă de Rusia. Cu 

toate acestea comerţul cu ţările membre ale UE a deţinut o proporţie ridicată – de 35%, iar cu alte ţări 

–  de13 %  (a se vedea Figura 4) [ 2, p.59]. 
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Figura 4. Importul Republicii Moldova şi Republicii Belarus  

pe anul 2005 în aspect regional 

(Anuarul Statistic de Comerţ Exterior pe anul 2005, p. 59) 

 

Analizînd tendinţele comerciale ale celor două state putem menţiona că începînd cu anul 2004 

Republica Moldova s-a orientat mai mult spre o colaborare comercială cu statele din Europa de Sud 

Est şi din Uniunea Europeană, în timp ce în relaţiile cu statele membre ale CSI acest indice a scăzut: la 

export – de la 68,6% la 40,5%, iar la import – de la 51,6% la 38,5%, cele cu statele din SE Europei şi 

membre ale UE au crescut: la export – de la 10,3 la 35,5%, iar la import – de la 20,0% la 31,5%. În 

schimb Republica Belarus şi-a conservat vechile relaţii în cadrul CSI indicii respectivi nemodificîndu-

se esenţial. 

În aspect bilateral principalii parteneri în exportul Republicii Moldova pe anul 2005 au fost: 

Federaţia Rusă – 17,3%, România – 15,4%, Ucraina – 12,7%, Republica Belarus – 10,8%, Italia – 

6,3%, Germania – 6,2%. În schimb principalele state importatoare au fost: Ucraina – 19,2%, Federaţia 

Rusă – 13,1%, România – 11,8%, Republica Belarus – 8,8%, Italia– 7,3%, China – 5,2%, (a se 

vedea Figura 5): 

 

 

Figura 5.  Principalii parteneri în comerţul Republicii Moldova pe anul 2005 

(Anuarul Statistic de Comerţ Exterior pe anul 2005 p. 60) 

 

Tranzacţiile economice dintre Republica Moldova şi Republica Belarus se aflau pe locul 16 

dintre toate relaţiile bilaterale economice stabilite între statele din centrul, sud-estul şi estul Europei, 

dar acest aspect ţine mai mult de diversitatea şi de profunzimea relaţiilor comerciale şi mai puţin de 

creşterea semnificativă a sumei volumului comercial. Chiar dacă comerţul cu Rusia şi Ucraina a fost 

mult mai mic la capitolul tranzacţii comerciale, suma volumului comercial este cu mult mai mare decît 

în comerţul cu Republica Belarus. 

31% 

14% 

17% 

38% 

Republica Moldova 
Țările UE 

 Țările S-E 
Europene 

alte tari 

Țările CSI 

86% 

35% 

13% 

Republica Belarus 

Țările CSI 

Țările UE 

Alte tari 

6,3% 6,2% 

10,8% 

3,4% 
3,3% 
2,9% 
2,6% 

19,1% 17,3% 

15,4% 

12,7% 

Export 
Italia 

Germania 

Belarus 

Polonia 

Kazahstan 

Marea 
Britanie 

3,6% 7,3% 
5,2% 

4,6% 

8,8% 

2,9% 2,3% 
1,6% 

20,1% 
19,2% 

13,1% 

11,8% 

Import 
German
ia 
Italia 

China 

Turcia 

Belarus 

Marea 
Britanie 



177 

 

Dintre produsele de bază comercializate pe parcursul anului 2005 Republica Moldova a livrat pe 

pieţele din Republica Belarus produse precum: fructe (piersici, caise, cireşe, vişine, mere şi prune) şi 

legume proaspete (roşii, varză, ardei graşi şi pepene galben), struguri de masă, vinuri şi coniacuri, 

porumb furajer şi pentru seminţe, ulei din floarea soarelui, tutun în stare brută (a se vedea Figura 6) 

[6, c.1]: 

 

 
Figura 6.  Principalele grupe de produse exportate de Republica Moldova în Republica 

Belarus pe anul 2005 

(Anuarul Statistic de Comerţ Exterior pe anul 2005, p. 61) 

 

Astfel, pentru anul 2005 un procentaj important l-a constituit exportul de vinuri – 7, 7% (31,1 

mln. de dol.), băuturi spirtoase – 20,5%  (35,86 mln. de dol.), ulei din floarea-soarelui – 27,7% (5,4 

mln. de dol.), mere – 26,3% (9,2 mln. de dol.), caise, piersici, prune – 5,3% (2,7 mln. de dol.), struguri 

– 38,8% (1,8 mln. de dol.) [7]. 

În exportul de produse alcoolice în Republica Belarus cele mai mari venituri au fost încasate de 

la comercializarea vinului îmbuteliat – 16,5 mln. dol., vinului vrac – 16,26 mln. dol., vin spumant – 

2,6 mln. dol., coniac – 2,6 mln.dol.  (a se vedea Tabelul 7): 

 

Tabelul 7. Exportul de produse alcoolice din  

Republica Moldova în Republica Belarus pe anul 2005 

(G. Belostecinic, C. Guţu „Торгово-экономические сотрудничество Республики Молдовы и 

Республики Беларусь в контексте европейской региональной интеграции”) 

Nr. 

ord. 

Tipul 

produsului 

Cantitatea în mii 

decalitri 

Procentajul 

din export 

Veniturile în 

milioane 

dolari 

Procentajul 

din suma 

comerţului 

1. Vinuri îmbuteliate 1175,7 34,6 16,5 46,0 

2. Vin vrac 2137,9 63,0 16,26 45,3 

3. Vin spumant 27,36 0,8 2,6 7,3 

4. Coniac 54,6 1,6 2,6 7,3 

Total 3395,56 100 35,86 100 

 

De remarcat că întreaga producţie de şampanie belorusă era fabricată din strugurii importaţi din 

Republica Moldova, iar peste 80% din seminţele de porumb plantate pe teritoriul Republicii Belarus 

proveneau din Republica Moldova [3, c.30-32]. 

În schimb, Republica Moldova, a importat din Republica Belarus: produse petroliere (47,7 mln. 

de dol.), bitum petrolier (2,4 mln. de dol.), tractoare (822 de unităţi), trenuri auto (41 de unităţi) şi 

piese de schimb pentru aceste unităţi de transport (1,35 mln. de dol.), şine pentru construcţia căilor 

ferate (1,6 mln. de dol.), plăci din ceramică pentru construcţie şi finisaj, gresie şi faianţă (6,9 mln. de 

dol.),  polimere de etilenă (2,3 mln. de dol.), produse farmaceutice (2, 2 mln. de dol.), frigidere şi 
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congelatoare (1,9 mln. de dol.), aragazuri (1,3 mln. de dol.), produse din lemn (6,2 mln. de dol.) etc. În 

total importul constituind suma de 94,2 mln. de dol. (a se vedea Figura 8 [6, c.1]: 

 
Figura 8. Principalele grupe de produse importate de Republica Moldova din Republica 

Belarus pe anul 2005 

(Anuarul Statistic de Comerţ Exterior pe anul 2005, p. 61) 

 

Între anii 1991-2005 Republica Belarus a realizat în Republica Moldova 360 tipuri de produse, 

în timp ce Republica Moldova a realizat în Belarus 140 tipuri de produse. 

Investigînd comerţul Republicii Moldova cu Republica Belarus pe pacursul anilor 1991-2005 

constatăm că principalele produse exportate au fost vinul şi strugurii în stare brută, acestea constituind 

51,2% din întregul export al Republicei Moldova în Republica Belarus. 

Totodată, dacă analizăm importul Republicii Moldova din Republica Belarus deducem că acesta 

a fost împărţit în produse „minerale”: (combustibili, lubrifianţi, lemn) − 45,8%, mijloace de transport 

agricol (în special tractoare) – 24,6%, maşini şi electrocasnice (frigidere, aragazuri etc.) – 24,5%.  

Datorită acestui fapt, în comerţul extern al Republicii Moldova, conform statisticii vamale pe 

anul 2005, 60% din relaţiile externe economice ale republicii reveneau spaţiului CSI, importului 

revenindu-i 59,6%, din care cota Rusiei în operaţiile de export-import ale Moldovei constituiau suma 

de 308,49 mln USD (39%), a Ucrainei – 196,15 mln USD, şi a Republicii Belarus – 174,5 mln USD. 

Conform datelor Departamentului Statistică şi Sociologie, pe anul 2005, 73,3% din importul total au 

fost bunuri importate de la partenerii tradiţionali: Ucraina – 325,12 mln USD (23,2%), Federaţia Rusă 

– 217,49 mln USD (15,5%) şi Republica Belarus – 72,3 mln USD (3,5%)  [2, p.431-433]. 

Pentru anii următori Republica Moldova a continuat să crească volumul mărfurilor şi 

diversificarea lor în Republica Belarus (Anuarele Statistice de Comerţ pe anii 2006-2011). Astfel, au 

fost exportate produse noi, precum: covoare de calitate superioară, produse farmaceutice şi 

medicamente ce nu se fabricau în Republica Belarus, produse de parfumerie şi galanterie, vopsele din 

email, încălţăminte de calitate superioară, haine şi alte produse de calitate superioară fabricate în 

Moldova. În schimb, din Republica Belarus, s-au importat în Republica Moldova în afară de cele 

tradiţionale produse din in, porţelan, cristal etc. 

O problemă reală a fost faptul că cea mai mare parte a comerţului bilateral s-a efectuat pe căi ce 

traverau autoproclamata republică moldovenească transnistreană, ceea ce a prejudiciat grav importul 

produselor beloruse în Republica Moldova. Dovada o reprezintă analiza datelor oficiale ale comerţului 

numai pentru anul 2000, unde observăm că statistica oficială a celor două state privind comerţul nu 

corespundea. Potrivit statisticii oficiale din Republica Belarus, în Republica Moldova au fost exportate 

produse petroliere în sumă de 20,6 mln. de dol., conform statisticii oficiale din Republica Moldova 

suma era de numai 3,9 mln. dol. La rândul său, statistica autoproclamatei republici moldoveneşti 

transnistreană menţiona că a importat produse petroliere din Republica Belarus în sumă tocmai de 38,3 

mln. de dol., prin care fapt se demonstra că partea stângă a Nistrului a importat produse petroliere de 9 

ori mai mult decât partea dreaptă, astfel Republica Moldova suportând pierderi enorme în favoarea 

Transnistriei [289, c.31-32]. Aceeaşi problemă apare şi în domeniul exportului de produse vinicole din 

Moldova în Belarus, partea moldovenească înregistrând pierderi de aproximativ 8 mln.de dol. 
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Exemple de acest gen, pot servi şi în exportul de sucuri, tutun, grâu, fructe şi legume. De aceea, 

comerţul bilateral a început a fi efectuat pe alte căi comerciale, evitându-se tranziţia Transnistriei. 

Parteneriatul comercial între Republica Moldova şi Republica Belarus pe anii 1991-2005 s-a 

dezvoltat şi s-a extins în aproape toate domeniile de producere economică, desfăşurîndu-se în 

conformitate cu cerinţele pieţei de desfacere şi a normelor internaţionale, stabilite în acest sens.  

În concluzie între anii 1991-2005 comerţul dintre cele două state a evoluat sub trei aspecte: 

- În primul rând, în perioada 1991-1995 comerţul s-a efectuat numai cu produsele tradiţionale 

care se comercializau şi până la destrămarea URSS, noul context istoric a dus la stabilirea de noi 

frontiere, vămi, la elaborarea diferitelor acte normative ce au reglementat dezvoltarea economiei de 

piaţă şi crearea monedei naţionale; 

- În al doilea rând, în perioada 1996-2000 comerţul s-a desfăşurat mai mult în cadrul CSI, 

constituind 60% din suma comerţului, are loc dezvoltarea sectorului privat; 

- În al treilea rând, în perioada 2001-2006, comerţul a cunoscut o creştere semnificativă datorat 

în special, regimurilor politice aflate la guvernare în cele două state. 
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PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE DE TRATATUL DE LA LISABONA 

 

Denis FABIAN, 

Catedra de istorie şi ştiinţe sociale 

 

This study does not claim a detailed analysis but would like to explain the essence of the 

provisions of the Lisbon Treaty and to present a history of trying to adopt a European Constitution, 

similarities and major differences between the new Treaty and draft a constitution for the European 

Union. 

European Union can affirm better in the international arena. It is, at present, a powerful actor 

in dimension and economic power, and the Lisbon Treaty provides new tools to share it externally.  

 

Originile Tratatului de la Lisabona se regăsesc în Actul Unic European din 1986 care a operat 

prima mare modificare a tratatelor originare (constitutive) ale comunităţilor economice europene. 

Actul Unic European a fost, la momentul intrării sale in vigoare la 1 iulie 1987, tot un tratat 

reformator. Principalele sale elemente de noutate au constat în reforma instituţiilor comunitare 

(extinderea votului cu majoritate calificată [i], recunoaşterea oficială a Consiliului European, 

consacrarea denumirii de „Parlament European”, asocierea acestuia din urmă la procesul legislativ 

prin introducerea procedurii de cooperare cu Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană, 

crearea Tribunalului de Primă Instanţă), lărgirea competenţelor comunitare (în principal, în domeniul 

social) şi codificarea dispoziţiilor privind Cooperarea Politică Europeană (CPE) care exista de facto 

din 1970, pe baza căreia Tratatul de la Maastricht a introdus Politica Externă şi de Securitate Comună 

(PESC) [ii]. 

Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, fiind ratificat pe parcursul anului 

2008 de către toate statele membre, conform practicilor constituţionale ale fiecăruia dintre cele 27 de 

state membre. Procesul de ratificare a intrat într-un impas după ce Irlanda a respins prin referendum 

Tratatul, ulterior a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2009. 

Noul tratat a amplificat capacitatea de a acţiona a Uniunii, mărind eficienţa şi eficacitatea 

instituţiilor şi a mecanismelor de luare a deciziilor. Înarmată cu acest Tratat, UE e capabilă să facă faţă 

noilor provocări globale şi să rezolve problemele care contează cel mai mult pentru cetăţeni, cum ar fi 

schimbarea climatică, securitatea energetică, terorismul internaţional, crima organizată 

transfrontalieră, azilul şi imigraţia. 

Tratatul de la Lisabona a îmbunătăţit considerabil caracterul democratic al Uniunii prin 

creşterea puterii Parlamentului, prin fortificarea Cărţii Drepturilor Fundamentale şi prin întărirea 

domniei legii. Tratatul clarifică valorile şi reafirmă obiectivele Uniunii [iii]. 

Principalele inovaţii aduse de tratat în organizarea structurală şi funcţională a UE. Tratatul 

introduce câteva elemente noi menite să amelioreze eficienţa, coerenţa şi transparenţa instituţiilor, 

astfel încât acesta să poată răspunde mai bine exigenţelor cetăţenilor europeni. Tratatul de la Lisabona 

este esenţial pentru a asigura funcţionarea eficientă a Uniunii Europene. În prezent, Uniunea reprezintă 

27 de state membre şi mai bine de 490 de milioane de cetăţeni. Reformele propuse de acest Tratat, în 

special noile aranjamente instituţionale şi mecanismele de lucru, sunt necesare pentru a asigura o 

Uniune capabilă să facă faţă provocărilor globale. 

Parlamentul European. Parlamentul European îi reprezintă pe cetăţenii statelor membre. 

Tratatul de la Lisabona sporeşte competentele acestuia la nivel legislativ, bugetar şi în materie de 

aprobare a acordurilor internaţionale. De asemenea, Tratatul modifică şi structura Parlamentului: 

numărul deputaţilor europeni nu va depăşi 751 (750 plus preşedintele), iar repartizarea locurilor pe 

state membre se face după principiul proporţionalităţii degresive. Altfel spus, deputaţii din ţările cu cei 

mai mulţi locuitori reprezintă un număr mai mare de cetăţeni decât deputaţii din ţările cel mai puţin 

populate. Tratatul mai precizează că fiecare stat membru este reprezentat în Parlament de minim 6 

deputaţi şi de maxim 96. Parlamentul European are puteri sporite în domeniul adoptării legislaţiei, a 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/212/TRATATUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/509/Parlamentul_European
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/212/TRATATUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/212/TRATATUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/212/TRATATUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1669/Parlament
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bugetului şi a aprobării acordurilor internaţionale. Totodată, Parlamentul European joacă un rol 

consolidat în procedura de revizuire a tratatului, având dreptul la iniţiativă; face parte din convenţia 

care stă la baza noii proceduri obişnuite de revizuire, iar acordul său este necesar în cazul în care 

Consiliul doreşte să nu convoace o convenţie în cazul unor modificări minore. O nouă procedură 

legislativă, numită „ordinară” se aplică majorităţii domeniilor, iar Parlamentul are aceleaşi puteri ca şi 

Consiliul. Pentru restul domeniilor se aplică „procedura legislativă specială”, conform căreia 

Parlamentul are dreptul de a consimţi asupra unei măsuri a Consiliului sau invers. În afară de aceste 

proceduri, rămâne în vigoare şi vechea procedură de consultare – Consiliul, înainte de a vota o 

propunere a Comisiei trebuie să consulte Parlamentul şi să ţină cont de propunerile sale [iv]. 

Consiliul European. Consiliul european, care are misiunea de a impulsiona elaborarea 

politicilor devine, la rândul său, o instituţie a Uniunii, fără a primi însă noi atribuţii. Este creat totuşi 

un nou post, cel de Preşedinte al Consiliului european. Acesta este ales de Consiliul european pentru 

un mandat de doi ani şi jumătate şi are rolul de a asigura pregătirea şi continuitatea lucrărilor 

Consiliului european şi de a găsi soluţii care să conducă la obţinerea consensului. Preşedintele 

Consiliului european nu poate ocupa alte funcţii la nivel naţional. 

Consiliul reprezintă guvernele statelor membre. Rolul său rămâne în mare măsură neschimbat. 

Consiliul continuă să importe prerogativele legislative şi bugetare cu Parlamentul şi menţine rolul 

central în materie de politica externă şi de securitate comună (PESC) şi de coordonare a politicilor 

economice.   

Schimbarea esenţială adusă de Tratatul de la Lisabona se referă la procesul de decizie. În primul 

rând, Consiliul decide cu majoritate calificată, cu excepţia cazurilor în care tratatele prevăd o altă 

procedură, cum ar fi votul în unanimitate. În practică, votul cu majoritate calificată este extins la 

numeroase domenii de acţiune (de exemplu, imigrarea sau cultura). Ulterior, introducerea, în 2014, a 

votului cu dublă majoritate al statelor membre ale UE (55%) şi al populaţiei (65%), care reflectă dubla 

legitimitate a Uniunii, va conduce la consolidarea transparenţei şi eficientei. Noua modalitate de calcul 

va fi completată de un mecanism similar „compromisului de la Ioannina”, care ar trebui să permită 

unui număr mic de state membre să-şi manifeste opoziţia faţă de o decizie. Într-o asemenea situaţie, 

Consiliul trebuie să facă tot ce-i va sta în putinţă pentru a obţine, într-un interval de timp rezonabil, o 

soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi.  

Comisia Europeană. Principala misiune a Comisiei Europene este să promoveze interesul 

general european. Tratatul de la Lisabona aduce schimbări la nivelul structurii acesteia. Potrivit 

principiului rotaţiei egale între statele membre, începând din 2014, colegiul va fi format dintr-un 

număr de comisari egal cu două treimi din numărul statelor membre, noul sistem implicând faptul că 

pentru o perioadă de 5 ani (cât durează mandatul Comisiei Europene) într-un ciclu de 15 ani, fiecare 

stat membru nu va fi reprezentat în Comisie. Numărul membrilor Comisiei va putea fi modificat de 

Consiliul european cu unanimitate de voturi. 

O altă schimbare importantă introdusă de Tratatul de la Lisabona o reprezintă legătura directă 

între rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European şi alegerea candidatului la preşedinţia 

Comisiei. De asemenea, trebuie menţionat că rolul preşedintelui Comisiei este consolidat din moment 

ce acesta îi poate obliga pe membrii colegiului să demisioneze. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate şi 

vicepreşedinte al Comisiei. Înfiinţarea postului de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

şi politica de securitate este una dintre inovaţiile instituţionale majore ale Tratatului de la Lisabona. În 

consecinţă, coerenţa acţiunii externe a Uniunii ar trebui să fie ameliorată. Acest Înalt Reprezentant are 

o dublă misiune: pe de o parte, este împuternicitul Consiliului pentru politica externă şi de securitate 

comună (PESC), iar pe de altă parte, este vicepreşedinte al Comisiei pentru relaţii externe [v]. 

Responsabil pentru elaborarea politicii externe şi a politicii de apărare comună, prezidează şi 

Consiliul „Afaceri externe”. În plus, reprezintă Uniunea pe scena internaţională în domeniul PESC şi 

este asistat de un serviciu european pentru acţiune externă, format din funcţionari ai Consiliului, 

Comisiei şi serviciilor diplomatice naţionale, garantând coerenţa întregii acţiuni externe a Uniunii.  
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Politica de coeziune economică, socială şi teritorială. Politica agricolă comună. Tratatul 

include între obiectivele Uniunii „coeziunea economică, socială şi teritorială”. Termenul de „coeziune 

teritorială”, care apare în premieră în textul tratatului, reflectă dorinţa autorităţilor locale şi regionale 

ca caracteristicele teritoriale existente în cadrul Uniunii Europene să fie mai bine recunoscute. 

Tratatul de la Lisabona recunoaşte că o atenţie specială trebuie acordată zonelor rurale, celor de 

tranziţie industrială sau celor cu handicap natural sau demografic grav şi permanent. Noul Tratat aduce 

modificări ale procesului decizional care să permită o mai mare participare a beneficiarilor săi la 

formularea acestei politici [vi].  

Modificări relevante pentru coeziunea economică au fost aduse şi în planul luării deciziilor 

legate de politica agricolă comună. Elemente importante ale acesteia, precum adoptarea textelor de 

bază privind politica agricolă comună, vor fi decise în viitor pe baza unei implicări egale din partea 

Parlamentului European şi a Consiliului. În acest fel, interesele specifice, locale şi regionale, pot fi 

promovate mai bine decât în condiţiile actuale, când Parlamentul este doar consultat, iar deciziile 

finale şi detaliile lor revin exclusiv Consiliului. 

Reforma Pieţei Interne. Semnarea Tratatului de Reformă de la Lisabona poate fi considerat 

punctul culminant al activităţilor la nivel comunitar din anul 2007, acceptarea sa de către cele 27 de 

state membre reprezentând acceptarea unui nou început pentru întreaga Uniune Europeană. 

Schimbarea devine astfel cuvântul de ordine în ce priveşte modul de funcţionare al întregului spaţiu 

comunitar, una dintre zonele în care aceasta are un impact major fiind cea a Pieţei Interne, accentul 

căzând pe zone precum: agricultura, pescuit, dar şi libera circulaţie a persoanelor, serviciilor, 

capitalurilor şi plăţilor. Piaţa internă, aşa cum este ea definită la articolul 3 din Tratat, include un 

sistem în care se garantează că libera concurenţă nu este distorsionată [vii]. Se introduce un articol 

22a, care preia formularea articolului 14. Alineatul (1) se înlocuieşte cu textul următor: „Uniunea 

adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcţionării pieţei interne, în conformitate cu 

dispoziţiile incidente ale tratatelor” [viii]. 

Influenţa se resimte direct prin însăşi modificările impuse de Tratatul de Reformă, modificări 

care în pofida naturii lor tehnice vizează transformări importante în mecanismul politicilor comunitare, 

un exemplu elocvent fiind acela al Politicii Agricole Comune ce şi-a extins aria de influenţă dincolo de 

agricultură asupra unei noi categorii: pescuitul. De asemenea, în această categorie a unei politici 

comune pentru agricultură şi pescuit, se introduce şi comerţul de produse agricole pe piaţa comunitară. 

O altă schimbare semnificativă apare în cazul liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor, în acest caz 

fiind introduse amendamente cu impact direct asupra reformei în ce priveşte piaţa muncii şi cea a 

serviciilor. Astfel, statelor membre li se interzice impunerea de restricţii cetăţenilor Uniunii Europene 

privind prestarea de servicii pe teritoriul unei ţări comunitare, alta decât ţara sa de origine, instituindu-

se în acelaşi timp un sistem de drepturi ce le sunt acordate salariaţilor imigranţi. Acest din urmă 

amendament contribuie în mod semnificativ la deschiderea şi transparentizarea celor doua pieţe: a 

muncii şi a serviciilor. 

În completarea acestor schimbări semnificative privind modul de funcţionare al Pieţei Interne 

vin transformările procesului decizional şi a rolului avut de fiecare instituţie comunitară, astfel 

Parlamentul European devenind, alături de Consiliu şi de Comisie, parte importantă în luarea 

hotărârilor şi în stabilirea direcţiilor de evoluţie. Modul de luare al deciziilor în marea majoritate a 

cazurilor este astfel codecizia, fapt ce îi permite forului parlamentar să aibă un cuvânt greu de spus 

atunci când vine vorba de reglementarea politicii comune privind agricultura, pescuitul, comerţul cu 

produse agricole, dar şi maniera în care statele membre trebuie să se raporteze în privinţa pieţei muncii 

şi a serviciilor. 

Evidenţierea, chiar dacă la un mod mai general, a schimbărilor suferite în zonele mai sus 

amintite, sugerează influenţa Tratatului de la Lisabona, acesta fiind cel care prin intermediul impunerii 

unor amendamente reuşeşte să treacă de aparenţa schimbărilor de formă ale conţinutului tratatelor 

pentru a opera o transformare de fond a acestora. 
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Consecinţele vor fi notabile la nivelul existenţei cotidiene, atât a cetăţenilor simpli, cât şi a celor 

implicaţi activ în mediul de afaceri comunitar. Punerea în practică a acestor noi reglementări înseamnă 

conturarea unei noi direcţii a economiei comunitare, o economie în evoluţia căreia un rol important îl 

joacă piaţa serviciilor prin contribuţia sa majoră (în proporţie de 70%) la produsul intern brut al 

Uniunii Europene [ix]. 

O altă consecinţă importantă este impactul avut asupra pieţei negre, zonă ce poate fi considerată 

o adevărată supapă folosită actualmente de statele membre pentru a-şi rezolva două probleme interne 

majore: deficitul de forţă de muncă şi accesul la forţa de muncă subevaluată din punct de vedere 

financiar, fapt ce permite o scădere a costurilor de producţie menţinându-se în acelaşi timp calitatea 

bunurilor furnizate pieţei. 

Tratatul de la Lisabona prin impunerea unor noi reglementari în privinţa funcţionării Pieţei 

Interne [x] elimină folosirea unor astfel de subterfugii de către state fundamentând un cadru stabil, 

legal, privind importul de forţă de muncă şi de servicii, punând în acelaşi timp bazele unui sistem de 

protecţie a cetăţenilor direct implicaţi în aceste zone. 

Se contribuie în acest fel la consolidarea unei economii comunitare puternice, bine consolidate, 

în care fiecare parte îşi are rolul său pentru asigurarea unei funcţionării optime a întregului spaţiu al 

Uniunii. 

Un mod interesant de relevare a felului în care aceste modificări reuşesc să schimbe direcţia de 

mers al unui domeniu, al unei instituţii sau al unui stat membru, îl constituie observarea unui exemplu 

concret al unei ţări comunitare nou angrenate în mecanismul instituţional şi al politicilor publice la 

nivelul Uniunii: România. 

România, stat ce a aderat la structurile comunitare la 1 ianuarie 2007, este una dintre ţările 

membre ce se confruntă cu barierele folosite actualmente de către statele mai vechi ale Uniunii pentru 

a îngrădi accesul pe piaţa muncii şi a serviciilor. Astfel, România ar fi unul dintre statele pentru care 

punerea în practica a modificărilor Tratatului de la Lisabona ar constitui un veritabil pas în faţă în ceea 

ce priveşte accesul pe piaţa muncii şi a serviciilor, dar şi deschiderea şi transparenţa ce vine odată cu 

acest acces neîngrădit [xi]. Primii paşi în această direcţie au fost făcuţi odată cu adoptarea Directivei 

Serviciilor (Directiva Bolkestein), aceasta fiind cea care a adus o deschidere în cazul libertăţii de 

circulaţie a persoanelor şi a serviciilor mai ales cu privire la anumite profesii (profesiile din domeniul 

economic de interes general, activităţi ce privesc mediul de afaceri dar şi acele activităţi denumite de 

consum (cum ar fi turismul), lăsând la o parte arii precum transportul, serviciile financiare, 

audiovizualul. Astfel numărul de profesii la care accesul este facilitat rămâne limitat, statele membre 

având în continuare la dispoziţie posibilitatea de a îngrădi libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor. 

Pasul următor întreprins pentru a corecta aceasta hibă a sistemului comunitar a fost făcut în 

toamna anului 2007 de către un europarlamentar român, acesta fiind iniţiatorul unui regulament 

(„Propuneri de regulament cu privire la statisticile trimestriale asupra slujbelor în Comunitate”) a cărui 

adoptare a generat efecte importante privind transparenţa pieţei serviciilor din cadrul Uniunii, astfel: a 

impus accesibilizarea informaţiilor privind piaţa muncii din statele membre, alinierea curriculumului 

şcolare la datele reale de pe piaţa europeană a muncii, extinderea domeniilor în care guvernele sunt 

obligate să ofere informaţii (se face referire la domenii precum munca la domiciliu şi la serviciile 

sociale prestate pe baza unui contract de muncă), precum şi definirea cu exactitate a tipurilor de 

posturi ce se ocupă pe baza unui contract pe durata nedeterminată. Toate acestea vizează crearea unei 

baze de date care se le ofere prestatorilor de servicii o şansă reală de acces la locuri de muncă din 

diferite sectoare. 

Impactul asupra României ca ţară nou intrată în Uniunea Europeană este unul major, cetăţenii 

având la îndemână informaţiile referitoare la acele pieţe ale muncii şi acele sectoare ce îi sunt 

realmente deschise. 

Devine astfel evidentă schimbarea pe care adoptarea Tratatului a adus-o pentru România şi 

cetăţenii săi, precum şi impulsul pe care economia României l-a primit (o modalitate de a contribui în 

mod real şi constant la creşterea economică a ţării fiind desfiinţarea pieţei negre a serviciilor fapt ce 
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permite o cuantificare la nivelul veniturilor cetăţenilor români), permiţându-se astfel o reducere a 

decalajului între România şi ţările mai vechi ale Uniunii. 

Reforma Pieţei Interne prin intermediul Tratatului de la Lisabona reuşeşte, astfel, să devină un 

factor decisiv în accelerarea dezvoltării în cadrul Uniunii Europene, contribuţia sa fiind majoră în 

special în zone precum piaţa serviciilor şi a muncii, modificările impuse prin intermediul acestui 

Tratat de Reforma putând fi considerate a fi pasul decisiv în vederea realizării unei economii 

comunitare competitive şi puternice [xii]. 

Politica Comercială Comună. Pentru ca toată lumea să prospere, tranzacţiile comerciale trebuie 

să se desfăşoare în mod corect şi liber. Tratatul de la Lisabona extinde domeniul de aplicare a politicii 

comerciale pentru a include şi investiţiile străine directe. Instrumentele proprietăţii intelectuale, 

precum mărcile înregistrate, desenele industriale, patentele, drepturile de autor, reprezintă unul dintre 

motoarele care pun în mişcare inovaţia, creşterea economică şi competitivitatea. Tratatul de la 

Lisabona facilitează uniformizarea protecţiei la nivel european. 

Uniunea contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerţului mondial, la 

eliminarea treptată a restricţiilor în calea schimburilor comerciale internaţionale şi a investiţiilor 

externe directe şi la reducerea barierelor vamale şi de altă natură. 

Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce priveşte 

modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare şi comerciale privind schimburile de mărfuri şi 

servicii şi aspectele comerciale ale proprietăţii intelectuale, investiţiile străine directe, uniformizarea 

măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum şi măsurile de protecţie comercială, printre care 

şi cele care se adoptă în caz de dumping şi de subvenţii. 

Politica comercială comună se desfăşoară în cadrul principiilor şi al obiectivelor acţiunii externe 

a Uniunii. 

Parlamentul European şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica 

comercială comună. 

Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare 

Consiliului şi Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu 

politicile şi normele interne ale Uniunii. 

Aceste negocieri sunt desfăşurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de 

Consiliu pentru a o asista în această misiune şi cu respectarea directivelor pe care Consiliul I le-ar 

putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special şi Parlamentului European cu privire la 

stadiul negocierilor. 

Pentru negocierea şi încheierea acordurilor, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. 

Pentru negocierea şi încheierea unui acord în domeniul comerţului cu servicii şi al aspectelor 

comerciale ale proprietăţii intelectuale, precum şi în cel al investiţiilor străine directe, Consiliul 

hotărăşte în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziţii pentru care este necesară 

unanimitatea pentru adoptarea de norme interne. 

Consiliul hotărăşte, de asemenea în unanimitate, negocierea şi încheierea de acorduri: 

(a) în domeniul comerţului cu servicii culturale şi audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri 

riscă să aducă atingere diversităţii culturale şi lingvistice a Uniunii; 

(b) în domeniul comerţului cu servicii sociale, de educaţie şi de sănătate, în situaţia în care 

aceste acorduri pot să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel naţional şi să aducă 

atingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii. 

 Exercitarea competenţelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale 

comune nu atinge delimitarea competenţelor între Uniune şi statele membre şi nu implică armonizarea 

dispoziţiilor actelor cu putere de lege şi ale normelor administrative ale statelor membre în măsura în 

care tratatele exclud o astfel de armonizare [xiii]. 

Acestea sunt câteva din noutăţile cele mai semnificative introduse prin Tratatul de la Lisabona. 

Provocările lansate Uniunii încă de la crearea sa, întărirea eficacităţii instituţiilor şi aprofundarea 
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funcţionării acestora în plan democratic, îşi găsesc o rezolvare adecvată. Reforma instituţională şi-a 

atins scopul, asigurând atât legitimitatea acţiunilor şi deciziilor comunitare, cât şi participarea 

cetăţenilor la viaţa democratică a Uniunii, condiţii necesare ale apropierii dintre Europa şi cetăţeni. 

Criza economică aflată în plină desfăşurare a relevat importanţa instituţiilor Uniunii Europene pentru 

întărirea cooperării şi solidarităţii între cele 27 de state membre, ca soluţie pentru relansarea 

economică [xiv]. 

Anul 2007 nu a fost numai unul în care România şi Bulgaria au obţinut statutul de membru cu 

drepturi depline al UE. Anul 2007 a fost anul în care impasul creat de respingerea Tratatului 

Constituţional în Franţa şi Olanda depăşit şi s-a dezbătut, negociat şi adoptat ceea ce va rămâne în 

istorie ca Tratatul de la Lisabona. 

Tratatul creşte profilul internaţional al Uniunii Europene, şi îi oferă instrumentele de a acţiona 

mai eficient. Tratatul de la Lisabona nu transformă UE într-un „superstat”, dar introduce unele inovaţii 

care face UE mai puternică, şi mai eficientă nu în detrimentul altor state. Relaţia dintre UE şi statele 

membre rămâne în esenţă neschimbată, astfel încât orice modificare a tratatelor va necesita acordul 

unanim al statelor membre, iar Uniunea va avea obligaţia explicită de a le respecta identitatea. 
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