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PSIHOLOGIE

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ И СПЕЦИФИКА 
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ

FEATURES OF ADAPTATION AND THE SPECIFICITY OF 
INTRAPERSONAL CONFLICT IN ADOLESCENCE

Жанна РАКУ, ORCID: 0000-0002-1775-6344 
Юлия РАКУ, ORCID: 0000-0002-9096-7121 

Молдавский Государственный Университет
Кишиневский государственный педагогический университет им И. Крянгэ

CZU: 159.928.23-053.6:303.433.2 e-mail: racu.jana6@gmail.com
e-mail: racu.iulia9@gmail.com

Проблема адаптации является актуальной и классической в современной 
психологии. На уровень адаптации влияют многочисленные факторы, в том числе 
и личностные структуры [1, 2]. Одним из них является внутриличностный кон-
фликт, который играет в жизни юноши неоднозначную роль, с одной стороны, он 
выступать как источник развития личности, а в крайних проявлениях может при-
нимать острую форму и стать причиной развития невротических реакций. Важ-
ным является преодоление конфликтных ситуаций и агрессивности, что позволяет 
нормальной адаптации старшеклассника, через  усвоение и сознательное приня-
тия морально-нравственных ценностей, приобретения новых адаптивных умений 
и успешной самореализации [3, 4]. 

В рамках нашего пилотажного исследования проверялось предположение о 
том, что существует взаимосвязь уровня адаптации и специфика внутриличност-
ного конфликта у старшеклассников. В исследовании приняли участие 60 испытуе-
мых в возрасте 17-19 лет, (29 юношей и 31 девушек) из городских лицеев РМ. В ка-
честве основных методик были использованы Шкала социально-психологической 
адаптированности (СПА), разработанная К.Роджерсом и Р.Даймондом, а также 
методика «Личностная агрессивность и конфликтность», авторы Е.П.Ильин и 
П.А.Ковалев, которая предназначена для выявления таких личностных характери-
стик как склонности субъекта к конфликтности и агрессивности. Методика состоит 
из 81 вопроса, предусматриваемых два варианта ответа: Да и Нет. Тест включает в 
себя 8 шкал, с максимальным показателем 10 баллов для каждой из них. В таблице 
1 представлены шкалы методики «Личностная агрессивность и конфликтность», 
авторы Е.П.Ильин и П.А.Ковалев.
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Таблица 1
Шкалы методики «Личностная агрессивность и конфликтность»

№ п/п Шкалы Аббревиатура
1 Склонности к вспыльчивости С В
2 Склонности к наступательности С Н
3 Склонности к обидчивости С О
4 Склонности к неуступчивости С К Н
5 Склонности к бескомпромиссности С Б
6 Склонности к мстительности С М
7 Склонности к нетерпимости ко мнению других С Н Д
8 Склонности к нетерпимости к подозрительности С Н П

Для изучения адаптации использовалась Шкала СПА, которая позволяет оце-
нить эмоциональное самочувствие старшеклассников в школе и социуме. В про-
должение в таблицах 2 и 3 представим полученные результаты. 

Таблица 2 
Результаты испытуемых по методике СПА

Уровень 
адаптации Высокий % Средний % Низкий %

Кол-во исп. / % 28 46,6% 27 45% 5 8,4%

Анализ результатов свидетельствует о том, что высокий уровень адаптации 
характерен примерно для половины (46,6%) испытуемых, а средний, соответ-
ственно, для 45% старшеклассников. Эти показатели указывают на становление и 
взросление личности, которые опираются на формирование чувства собственного 
достоинства юношей и выработку умения уважать других, открытость реальной 
практике деятельности и отношений, понимание своих проблем к стремлению 
справиться с ними. Вместе с тем, в изучаемой выборке для 5 старшеклассников 
(8,4 %) зафиксирован низкий уровень адаптации. Данные результаты указывают 
на неприятие этими испытуемыми себя и других, наличие у них защитных «барье-
ров» в осмыслении своего актуального опыта, кажущееся «решение» проблем, т.е. 
на субъективном психологическом уровне, в собственном представлении, а не в 
действительности и негибкость психических процессов. 

Таблица 3

Результаты испытуемых по методике «Личностная агрессивность и 
конфликтность»

Уровень высокий средний низкий
Кол-во исп. 7 14 39

% 11,7% 23,3% 65%
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Полученные результаты выявили выраженность, склонность к внутрилич-
ностному конфликту или его отсутствие у испытуемых. Так, низкие показатели 
выявлены у 65% старшеклассников, т.е. для них не характерна конфликтность и 
агрессия, они отличаются уверенностью в себе. Примерно четвертая часть испы-
туемых (23,3%) продемонстрировала средние показатели по общему показателю 
«внутриличностный конфликт». При определенных неблагоприятных обстоятель-
ствах они могут стать группой риска и демонстрировать конфликтность и агрес-
сию в отношениях и взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Эти старше-
классники требуют особого внимания со стороны педагогов и психолога. Вместе 
с тем, подчеркнем, что для 11,7% лицеистов характерны высокие показатели по 
данному параметру, т.е. у них выражен внутри личностный конфликт, присутству-
ет неуверенность в себе и агрессивность. Представляет научный интерес анализ 
результатов по шкалам методики, которые обобщены в таблице 4.

Таблица 4 

Результаты испытуемых по шкалам методики «Личностная агрессивность и 
конфликтность» в зависимости общего уровня внутриличностного конфликта

Шкалы конфликтности и агрессивности (средние значения)
Уровни С В С Н С О С К Н С Б С М С Н Д С Н П
Низкий 4,8 3,6 4,8 4,92 5,42 4,2 4,4 5,14

Средний 4,62 4,4 5,2 5,3 5,52 4,4 4,6 5,1
Высокий 4,42 3,85 6 5,85 5,85 5,42 5,6 4,85

Особый интерес представляют результаты испытуемых с высоким уровнем 
внутриличностного конфликта. Отметим, что для них характерны выраженные по-
казатели по таким шкалам как склонности: к обидчивости (6 б.), к бескомпромисс-
ности (5,85 б.), к неуступчивости (5,85), к нетерпимости к мнению других (5,6 
б.), мстительности (5,42) и к нетерпимости и подозрительности (4,85 б.). Вместе 
с тем, важным представляется тот факт, что они не проявляют указанные качества 
демонстративно, т.е. по таким шкалам как склонности: к вспыльчивости (4,85 б.) 
и к наступательности (4,85 б.) у этих старшеклассников показатели ниже, чем в 
среднем по выборке. Испытуемые с низкими показателями компонентов внутри-
личностного конфликта имеют такие характеристики как положительная оценка к 
себе и окружающим, эмоциональная устойчивость, спокойствие, оптимизм, ини-
циативность, реализация своих желаний, собственное достоинства, социальная 
смелость, независимость и легкость в общении. 

Подводя итоги исследования отметим, что юношеский возраст характеризу-
ется дальнейшим становлением личности и ее компонентов. В указанном процес-
се важным является полноценная адаптация старшеклассника к социуму, которая 
тесто взаимосвязана с переживанием внутриличностного конфликта, что было 
установлено экспериментально. Для школьников группы риска по изучаемым па-

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Psihologie
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раметрам требуется своевременная психологическая помощь со стороны специа-
листов. 

Литературa: 

ГРИГРЬЕВА, М.В. 1. Психоло гическая структура и динамика взаи
модействий образовательной среды и ученика в процессе его школьной 
адап тации: Автореф. дис. …. д-ра психол. наук. Саратов. 2009. 52 с. 
ЛИТВИНЕНКО, Н.А2. . Адапта ция школьников в критические периоды раз-
вития в образовательной среде: Автореф. дис. …. д-ра психол. наук. Са-
мара, 2009.
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2002. 240 с.
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Articolul este elaborat în cadrul proiectului: „Bazele teoretice și metodologice 
ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva 
abordărilor societale contemporane”. Cifrul: 20.80009.1606.10.
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DESPRE UN TIP SPECIFIC DE OBIECTE DE REPREZENTARE 
(câteva reflecții privind obiectele sociale sensibile)

CONCERNING A SPECIFIC OBJECTS OF REPRESENTATIONS
(some reflections about social sensitive objects)

Natalia COJOCARU, ORCID: 0000000188853865
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 316.6                                                                  e-mail: natalia.cojocaru@usm.md

Un obiect social poate să devină un „obiect de reprezentare” (or) – un obiect al 
cunoaşterii sociale, derivat din experienţa directă sau indirectă a grupului, având profun-
de implicații sociale și identitare. apariţia unui or generează luări de poziţie care pot 
fi contradictorii, antrenând conflicte și dezechilibre sociale. orice or, constată Kalam-
palikis și apostolidis [3], conține anumite „zone de tensiune”, cu alte cuvinte, fiecare 
or implică și anumite conținuturi conflictuale. autorii disting trei astfel de „zone de 
tensiune”: a) specificul or la nivel social, cultural și individual; b) natura reprezentării 
sociale (rS), analizată ca proces și ca produs ce implică conținuturi multiple (realități 
„plurale”) și c) perspectiva metodologică de abordare a obiectului social. În acord cu 
acești autori, vom sublinia că, în funcție de or studiat, identificarea acestor „zone de 
tensiune” permite o mai bună înțelegere a contextului în care se elaborează semnificațiile 
și practicile legate de obiect. aceste semnificații și practici aferente obiectului social pot 
fi consensuale, variate sau polarizate, fiind exprimate în raport cu cei care sunt implicați 
în procesul de ancorare, comunicare și negociere a înțelesurilor, fiind, totodată, expresia 
contextului istoric, sociocultural și grupal [3].

Un or poate deveni un „obiect sensibil”. acest fapt decurge din felul în care este 
abordat în mediul academic, de modul în care este comunicat în societate sau în grupuri 
sociale specifice și de dinamica relațiilor intergrupuri. Obiecte sensibile sunt obiecte 
sociale de importanţă colectivă, cu o puternică miză identitară şi simbolică, ce au la bază 
antagonisme intergrupuri, fiind percepute drept semnificative pentru un grup social şi 
ameninţătoare pentru alte grupuri sociale, iar în rS a acestora putem identifica aspecte 
contranormative, „zone de tensiune” și contradicții [1].

cum obiectele sociale devin obiecte sensibile și, respectiv, cum or devin obiecte 
sensibile? Mai exact, care sunt acele condiţii socioideologice și contextuale care le fac să 
devină astfel în imaginarul colectiv? Instituţiile cu recunoaştere socială şi autoritate (in-
stituţiile religioase, politice, medicale sau ştiinţifice etc.) contribuie la legitimarea unor 
puncte de vedere, a unor credinţe sau opinii socialmente acceptabile şi, în consecinţă, 
exprimabile [2]. când opiniile și credințele sunt legitimate de instituții sociale, ele vor fi 
exprimate deschis, în caz contrar, vor fi reduse la tăcere, mai cu seamă atunci când există 
riscul unor sancțiuni sociale. caracterul sensibil este determinat și de natura relațiilor 

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Psihologie



10

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

intergrupuri, de categoriile normative și contranormative ale comportamentelor sociale, 
de modele de conduită și de atitudine care sunt agreate sau care ar putea fi dezaprobate 
de societate [5]. cele sancționate de societate, dar acceptate totuși de grupul social, vor 
fi mascate într-un registru public. În acest sens, vala [6] argumentează cum presiunile 
normative antirasism de după cel de-al doilea război mondial au determinat transformări 
în conținutul rS a rasismului; Liu et al. [4] arată cum controlul exagerat exercitat de 
către stat asupra sistemului educațional și mass media blochează expunerea unor viziuni 
alternative despre istorie, implicit, emergența unor rS polemice; la fel, guimelli et al. 
constată că aflarea verdictului judiciar în procesul intentat ziarului „Charlie Hebdo” a 
determinat modificări în raport cu anumite credințe contranormative din conținutul rS a 
comunității musulmane [2]. odată ce anumite credinţe dobândesc un nivel de legitimi-
tate, strategiile de mascare la care recurg de obicei subiecții pentru a le camufla nu mai 
sunt necesare. 

Obiectele sensibile pot fi determinate și de anumite controverse din trecut care nu 
au fost rezolvate, generând subiecte sensibile pentru generațiile ce urmează. În acest caz, 
ele nu sunt direct legate, la nivelul cunoașterii sau practicilor sociale, de membrii unui 
grup în prezent, dar au legătură cu trecutul ingroup-ului, cu acțiunile sau practicile socia-
le întreprinse în trecut și care sunt transmise generațiilor ulterioare (de ex., studiile atestă 
că vina pentru acțiunile negative ale ingroup-ului din trecut este trăită mai intens de 
generațiile ulterioare, decât de cei care au participat la acele acțiuni). Obiecte sensibile 
pot deveni și evenimentele istorice considerate „rușinoase”. Delouvée [apud 7] prezintă 
un exemplu în acest sens: înfrângerea de la Sedan – acest episod din istoria Franţei a an-
trenat o explozie a ruşinii publice, numele de „Sedan” având și rolul de nexus, generând 
o încărcătură emoţională intensă și o respingere puternică. 

În timp, discursul despre or sensibile poate să se transforme într-un subiect tabu-
izat din cauza percepției incapacității de a-l influența pe Celălalt în cadrul dezbaterilor 
publice; poate trece într-un registru al temelor „trecute sub tăcere”, despre care nu se 
discută, cel puțin nu în cadrul unor dezbateri publice (urmare a unei perioade prelungi-
te de incapacitate de a elabora consensul social). Fiind supuse autocenzurii în diverse 
interacțiuni sociale, deseori rămân absente în încercarea de a le decodifica, fiind carac-
terizate prin percepții nedefinite, discursuri contradictorii și dificultăți de structurare a 
unor rS în imaginarul colectiv. problema cu care se confruntă cercetătorii care investi-
ghează reprezentarea acestor obiecte ar fi: este sau nu prezentă o rS în acest caz? 

putem evidenția două categorii de obiecte sensibile: obiecte „sensibile” de re-
prezentare și obiecte de reprezentare „sensibile” [1]. În primul caz, obiectul social, 
deși declanșează un proces reprezentațional, datorită caracterului extrem de sensibil 
încă din perioada de germene a unei rS, rămâne un obiect totuși slab definit la nivel 
reprezentațional. În cel de-al doilea caz, or devine sensibil în timp, prin confruntarea cu 
o reprezentare negată sau contestată a Celuilalt sau ca urmare a unor restructurări cog-
nitive (de ex., rS despre diverse evenimente istorice din perioada sovietică) sau a unor 
presiuni sociale. prin urmare, primul este dificil de a fi reprezentat în imaginarul colectiv, 
iar cel de-al doilea, de a fi reprezentat într-un context intergrupuri. 
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Deși semnificațiile contradictorii din conținutul unei rS pot coexista, fără a se ex-
clude unele pe altele, am adăuga aici că aceste semnificații coexistă, fără a se exclude, 
atât timp cât nu sunt exprimate/expuse într-un cadru intergrupuri marcat de discursuri 
polemice [cf. 1]. În cazul obiectelor sensibile, a recunoaşte discursul unui grup (implicit, 
rS a acestuia) înseamnă a-l nega automat pe cel al unui alt grup. ele nu se completează, 
nu sunt complementare, ci se opun conflictualiceşte unul faţă de celălalt. această con-
trapunere a discursurilor şi imposibilitatea de a le apropia electrizează, interacțiunile 
sociale. Discursul legat de obiecte sensibile nu poate fi expus decât prin crearea unei 
relații conflictuale cu Celălalt, de aceea, deseori cadrul de exprimare al discursului este 
restrâns la cel al ingroup-ului. Doar în cadrul ingroup-ului, unde pare să existe o împăr-
tăşire consensuală, o cunoaștere profundă și trăită, discursul poate fi expus nestingherit, 
fără tensionarea relațiilor cu Celuilalt. În afara acestui cadru grupal, discursul, implicit, 
conflictul ce derivă în consecință, se află mai curând într-o stare latentă, „nespusă”, ne-
exteriorizată. or sensibile, fiind obiecte sociale care intră în decalaj cu o realitate mai 
puţin satisfăcătoare, iau forma unor rS polemice pentru diverşi actori sociali, generând 
situaţii conflictuale, derivate din caracterul contradictoriu al discursurilor şi plasează 
grupurile sociale, dar, uneori, şi pe cele academice, în opoziţii aparent ireconciliabile.
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ASISTENțA PSIHOLOGICă îN CAZ DE INFERTILITATE

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF WOMEN WITH INFERTILITY
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Infertilitatea și tratamentele îndelungate au un impact psihologic asupra cuplu-
rilor și mai cu seamă asupra femeii. totodată, intervențiile medicale pot accentua an-
xietatea, depresia și stresul. experții credeau, până nu demult, că doar jumătate dintre 
toate cazurile de infertilitate aveau o origine de natură fizică, iar celelalte aveau cauze 
inexplicabile sau erau rezultatul problemelor psihosomatice ale femeilor. Însă cerce-
tările indică faptul că majoritatea cazurilor de infertilitate pot fi atribuite unei cauze 
psihologice masculine sau feminine. Studiile arată că nu doar cauzele infertilității sunt 
diverse din punct de vedere psihologic pentru un cuplu, însă ele sunt accentuate de ri-
gorile fizice și emoționale ale tratamentului pentru infertilitate, stând la bază stresul.

consilierea psihologică și/sau ședințele de psihoterapie ajută la diminuarea stre-
sului, cresc semnificativ șansele de concepție la femeile care suferă de infertilitate. 
aceste descoperiri au fost prezentate în cadrul conferinței anuale a Societății europene 
pentru embriologie și reproducere Umană, studiu realizat de cercetătorii de la Uni-
versitatea emory din atlanta, georgia [1]. 

cercetătorii presupun că starea emoțională a femeei are un impact semnificativ 
asupra probabilității concepției cu succes a unui copil. În clinica israeliană cerifin, s-a 
desfășurat un experiment în timpul căruia femeile care tocmai trecuseră prin procesul 
de inseminare artificială erau distrate și își aminteau de momentele profesionale. po-
trivit oamenilor de știință israelieni, emoțiile pozitive evocate de performanță au sporit 
eficiența procedurii cu 20-35% [2]. 

Infertilitatea psihologică (psihogenă, psihosomatică) fără modificări în sistemul 
reproductiv al femeilor este rară. acesta este cazul în care medicii nu identifică cauze 
vizibile ale infertilității și se pune un diagnostic de „infertilitate de origine necunoscu-
tă”. În această situație, este util de solicitat ajutor profesionist de la un terapeut pentru 
a înțelege motivele acestei afecțiuni [3].

pentru multe femei, Fertilizarea In vitro (FIv) devine o cale de ieșire din această 
situație. psihoterapia trebuie efectuată din momentul aderării la programul FIv cu 
ajutorul unui complex de metode psihoterapeutice care constă din mai multe etape: 
I – reducerea anxietății; II – neutralizarea experiențelor negative în ceea ce privește 
infertilitatea și experiența trecută de tratament; III – corectarea motivației sarcinii;                   
Iv – realizarea echilibrului psihoemoțional din ziua transferului de embrioni până 
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în ziua diagnosticării sarcinii. o mare atenție în timpul psihoterapiei trebuie acordată 
creării unei imagini despre sine ca femeie însărcinată. o poziție la fel de semnificativă 
este crearea unei atitudini cu adevărat pozitive față de tratament, fără elemente de tea-
mă și anxietate accentuată [4]. 

atmosfera familială datorată infertilității soției este adesea destul de tensionată. 
având în vedere durata și tratamentul uneori nereușite, este recomandat, de la bun 
început să se explice importanța unui suport psihologic pentru femeie cât și pentru 
cuplu. Sentimentele de pierdere, mânie, gelozie, vinovăție, negare, rușine, frică de 
abandon, sentimente de inferioritate sunt doar câteva dintre sentimentele persoanelor 
cu probleme de infertilitate [5]. 

tratamentul referitor la infertilitate este dificil, pe motiv că poate afecta întreg 
regimul de viață. Multe cupluri se luptă să mențină un sentiment de armonie și echi-
libru, unele sunt concentrate pe succesul sau eșecul diferitelor metode de tratament. 
acest lucru poate afecta imaginea de viitor și se ajunge uneori la concluzia că viața și 
planurile de viitor par brusc foarte incerte și imprevizibile [6]. 

psihoterapia este utilă pentru o persoană care dorește să facă față propriilor senti-
mente legate de infertilitate sau tratamentul acesteia. Un partener sănătos trebuie să-și 
înțeleagă sentimentele și emoțiile, pentru a vedea viitorul într-o relație cu persoana 
iubită. De asemenea, terapia de cuplu este pentru a studia și elimina efectele negative 
ale infertilității asupra relației lor [7]. 

psihologul identifică problemele cuplului și dezvoltâ împreună cu familia pași 
suplimentari pentru soluționarea problemei. atunci când se consultă un cuplu, care își 
dorește copii, este necesar de rezolva trei probleme principale [8, p.76]: I – identifica-
rea problemei și a stării psihologice pe care soțul și soția doresc să o atingă și alegerea 
direcției schimbării (ce trebuie de făcut? În ce direcție vă deplasați?); II – susținerea 
soției să ajungă acolo (cum să facă acest lucru?); III – aflarea dorinței reale a femeei 
(De ce vrea să aibă un copil? chiar vrea să aibă un copil sau are nevoie de el pentru ca: 
să păstreze soțul sau persoana iubită într-o căsătorie civilă; să fie aceeași femeie ca și 
alții care au copii, pentru că este obișnuit; să fie cineva de care are nevoie, are grijă de 
cineva; să nască un copil și să scape de singurătate etc.).

Dacă este imposibil de conceput un copil din motive medicale, atunci împreună 
cu cuplul, psihologul/psihoterapeutul ia în considerare mai multe opțiuni, analizându-
le [9]: aajustarea obiectivelor vieții; acceptarea de a trăi unul pentru celălalt; adopta-
rea unui copil. Fie că este vorba de psihoterapie personală sau psihoterapie de cuplu, 
consilierea trebuie folosită pentru a ameliora frica, insecuritatea și confuzia care apar 
adesea cu infertilitate.

rezultatele cercetărilor studiate ne permit să concluzionăm că femeile care suferă 
de infertilitate trebuie să fie incluse într-un program de terapie complexă a infertilității 
feminine, care contribuie la o îmbunătățire semnificativă a stării psihoemoționale a 
pacienților și crește eficacitatea tratamentului de 1,5 ori [10].
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viața contemporană este dotată cu diferite gadgeturi și tehnologii avansate fiind chiar 
imposibilă fără ele, deoarece servesc pentru multe domenii anterior private de beneficiile 
digitalizării. tinerii acceptă și asimilează toate provocările tehnologiilor avansate din moti-
ve legate de particularitățile de vârstă, necesitățile lor de vârstă, de cunoaștere, dar și de re-
ducere a timpului pentru diferite activități: învățare (limbă străină, meserie, artă), căutare/
cumparare (online, livrare), achitare a facturilor (gazdă, transport, studii), planificare (călă-
torii, afaceri) ori comunicare pe rețele sociale. Cyberspace este un ocean informațional în 
care tinerii pot fi însuși urmăriți, pescuiți (fishing)/ trolliți agresați ori victimizați. 

Scopul propus: analiza teoretică a unor fenomene manifestate în spațiul online și 
categoriilor specifice de agresiune în cyberspace.

obiectivele înaintate: descrierea fenomenelor cybervictimizare și cyberbullying 
din perspectiva manifestării lor specifice, evidențierea categoriilor de cyberbullying și 
formarea unui profil teoretic al victimei din punct de vedere cyberpsihologic. 

cybervictimizarea sau victimizarea cibernetică se referă la procesul de prejudiciere 
a altora prin intermediul tehnologiilor informației și a comunicațiilor. În acest articol, 
victimizarea se referă la cea care rezultă din conduitele deviante manifestate în cyber-
space. accentul se pune pe impactul infracțiunilor cibernetice asupra victimelor, dar și 
pe răspunsurile juridice, tehnice, educaționale și profesionale asociate cu victimizarea 
cibernetică. Sunt necesare cercetări longitudinale asupra prevalenței, tipurilor și impac-
tului victimizării cibernetice pentru a putea informa diferite servicii sociale care lucrea-
ză cu victimele, dar și pentru a aborda în mod eficient nevoile lor actuale, precum și a 
preveni fenomenul cybervictimizării pe viitor. exact ca oricare alt fenomen, procesul 
de a deveni o victimă este împărțită după unele criterii, astfel prin natura sa, poate fi 
individuală sau colectivă. În prima situație, se are în vedere că prejudiciul este cauzat 
de o anumită persoană față de altă persoană. În situația a doua – despre un fenomen 
social care derivă în multe victime ale criminalității cibernetice. astfel, prin acțiuni și 
situații bazate pe viclenie, înșelătorie se aduc daune unui grup social, care se desfășoară 
numai în anumite condiții de timp ori perioadă istorică. totodată, în funcție de gradul 
de armonizare socială a infracțiunii și vulnerabilitatea subiectului la aceasta, identificăm 
următoarele tipuri de procese: victimizarea primară – cu prejudicii asupra unei persoane 
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(morale, materiale sau daune fizice si psihice), victimizarea secundară care provoacă în 
mod indirect prejudicii altei persoane (umilirea, defăimarea, înstrăinarea de la anumite 
proprietăți etc.), victimizarea terțiară prin care victima apelează la anumite surse afiliate 
social, organizații nonguvernamentale ori la avocați cu scop de protecție, consultație sau 
despăgubire. Mai multe studii anterioare au demonstrat existența a cinci factori corelați 
cu victimizarea: factorii demografici, activitatea socială, consumul abuziv de substanțe 
nocive, statutul socioeconomic și mediul social (comunitatea) acești factori, însă, sunt 
regăsiți parțial în fenomenul de cybervictimizare. 

În general, noile tehnologii informaționale și de comunicare le oferă agresorilor o 
„alternativă universală” printr-o comunicare ieftină, rapidă, sigură, anonimă, cu capaci-
tate multimedia accesibilă [1, p.5]. noile tehnologii informaționale pot crea oportunități 
virtuale unor persoane criminale și pot oferi noi modalități de desfășurare a activităților 
criminale deja existente [2, p. 18; 3]. autorul tavani a accentuat că infracțiunile „în care 
fapta penală poate fi săvârșită numai prin utilizarea «cyber» și poate avea loc numai în 
domeniul cibernetic” se numește cybercrimă ori cyberinfracțiune tavani [4, p.183]. Une-
le conduite deviante, prin intermediul spațiului virtual, devin mult mai periculoase în ra-
port cu anumite grupuri vulnerabile, precum ar fi: copiii, oamenii vârstnici, adolescenții 
și tinerii, dar și adulții naivi cu un DQ (în engleză – digital quotient) scăzut. astfel, copiii 
pot fi ademeniți de anumite jocuri online periculoase, vârstnicii pot fi victime de escro-
cherii, iar tinerii și adulții naivi – ademeniți în scheme de pseudo business ori afaceri 
fraudate din start. agresiunea utilizată în mediul online, care implică comportamente 
repetate ce au intenția de a prejudicia uneia sau mai multor persoane se definește prin 
cyberbullying. autorul Willard (2005) a propus clasificarea fenomenul cyberbullyng în 
opt categorii, fiecare categorie fiind reprezentată de strategiile diferite pe care agresorii 
din mediul online le folosesc cu scopul de a cauza daune morale și de a genera suferință 
uneia sau mai multor persoane [5]. aceste categorii sunt: Flaming, Harassment, De-
nigration, Impersonation, outing, trickery, exclusion, cyber-stalking (flăcări/ardere, 
hărțuire, denigrare, uzurpare a identității, ieșire/transgresiune, înșelăciune, excludere, 
urmărire cibernetică (traducerea în română ne aparține și este doar pentru informare, se 
recomandă păstrarea originală în engleză). 

Flaming este reprezentat de conflicte care au loc în mediul online, utilizând siste-
mele de mesagerie electronice cu scopul de a transmite informații cu conținut vulgar, 
furios și amenințător către alte persoane. aceste conflicte se petrec în chat-uri, sunt de 
obicei scurte și se desfășoară între două sau mai multe persoane. Harassment este repre-
zentată de utilizarea formelor de comunicare electronice pentru trimiterea sau postarea 
mesajelor vulgare, dăunătoare și amenințătoare în mod repetat către un anumit individ, 
provocând în același timp disconfort, stres sau suferință emoțională semnificativă acelei 
persoane. această formă de agresiune poate să se manifeste prin intermediul email-uri-
lor, mesajelor prin telefoanele mobile sau prin alte platforme de socializare. Denigration 
este o categorie de cyberbullying reprezentată de postarea unor fotografii umilitoare, 
zvonuri și bârfe despre o persoană în mediul online cu scopul de înjosire, umilire, dimi-
nuare a reputației sau prieteniilor care sunt totodată false. Impersonation este un feno-
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men care descrie situația în care agresorul distribuie sau postează un conținut care poate 
să-i producă probleme și pericol real victimei sau poate să-i diminueze din imaginea 
de sine. Impersonation-ul are specificul că poate să mai însemne furt de identitate în 
mediul online. Outing-ul este reprezentat de distribuirea unor secrete, a informațiilor 
nedorite sau a imaginilor jenante a unui individ în mediul online, conținut care nu a fost 
vreodată destinat să fie distribuit în mediul online. Trickery este reprezentată de folosirea 
înșelăciunii pentru a păcăli pe cineva să divulge secrete sau informații jenante, urmând 
ca după să fie postate ca conținuturi în mediul online fără consimțământul persoanei 
înșelate. Exclusion este categoria de cyberbullying reprezentată de intenția de a exclude 
pe cineva dintr-un grup, un joc video sau un chat din mediul online. Cyberstalking este 
reprezentat de hărțuirea repetată, excesivă și denigrarea care are loc în mediul online, 
inclusiv amenințări care generează panică severă [5]. 

Concluzii: cybervictimizarea și cyberbullyingul sunt fenomene des întâlnite de uti-
lizatorii Internetului care au riscul de a influența direct cybercriminalitatea (furtul de 
carduri bancare, furtul identității, escrocherii prin diferite aplicații, blocarea, intimidarea 
victimei etc.). profilul psihologic al tânărului în urma influenței cyberbullyingului este 
cybervictimizărea. acest profil include: sentimente de frustrare, tristețe, spaimă, pasivi-
tate, sentimente de neajutorate, pierderea controlului asupra situațiilor, gânduri negative, 
sentimente de vinovăție, rușine, deprimare și depresie. tinerii percep mai puțin pericolul 
care poate să se declanșeze in spațiul online, iar din aceste considerente sunt elaborate 
ghiduri de prevenire a agresiunii în cyberspace. Unele ghiduri trebuie adaptate din per-
spectiva vulnerabilității personale și sociale, existența unor cerințe educaționale specia-
le, pentru a putea fi utile tinerilor în provocările care se declanșează online. 
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Aspecte teoretice introductive. Stima de sine este considerată una dintre dimen-
siunile fundamentale ale personalităţii, referindu-se la raportul pe care îl are fiecare cu 
sine însuşi. atunci când este pozitivă, relativ ridicată, ea ne permite să acţionăm efici-
ent și să facem faţă dificultăţilor existenţei. Stima de sine este încrederea în capacitatea 
noastră de a gândi, încrederea în capacitatea de a face faţă provocărilor fundamentale 
ale vieţii [1]. 

Satisfacția în muncă reprezintă o stare emotivă pozitivă, ce rezultă din opinia per-
sonală a angajatului asupra muncii sale sau climatului de muncă, o stare de echilibru 
la care ajunge individul în momentul în care răspunde complet unor nevoi, așteptări 
conștiente sau inconștiente. Satisfacția în muncă vizează diferite aspecte, printre care: 
beneficiile materiale, promovările, recunoașterea, condițiile de muncă, supravegherea, 
colegii, politica organizațională [3]. 

Aspecte metodologice. Scopul acestui studiu a constat în determinarea relației 
dintre stima de sine și satisfacția în muncă la tinerii angajați în funcție de gen. La 
această cercetare au participat 50 de persoane (25 de femei și 25 de bărbați), tineri 
angajați în câmpul muncii din diverse companii (Fantastic english, Yellow Drive, Far-
macia Felicia, Itn, Smoke House etc.) din orașul chișinău.

Ipoteza. există o relație semnificativă între stima de sine și satisfacția în muncă 
la tinerii angajați.

Metode utilizate în cercetare. pentru realizarea scopului propus, am utilizat 
„Scala stimei de sine” rosenberg (1965) și un „test de evaluare a satisfacției muncii” 
a. chelcea (1997). 

Rezultate și discuții. pentru determinarea stimei de sine la subiecții participanți 
la prezentul studiu, am aplicat scala stimei de sine (Fig.1 și Fig.2):
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Fig.1. reprezentarea grafică a datelor privind 
stima de sine la tinerii angajați

Fig.2. reprezentarea grafică a datelor privind 
stima de sine la tinerii angajați în funcție de gen

rezultatele atestă că majoritatea angajaților (54% și 32%) manifestă un nivel mo-
derat al stimei de sine, ceea ce presupune că ei au o atitudine relativ pozitivă față de 
sine în raport cu activitatea profesională. Menționăm că stima de sine include ansamblul 
evaluărilor pozitive și negative pe care o persoană le face în raport cu propria persoană, 
atitudinea de sine. totuși 14% dintre angajați au o un nivel scăzut al stimei de sine ce 
implică strategii de evitare și apărare a riscurilor și eșecurilor care apar atunci când este 
afectată propria persoană, statutul social și desigur statutul profesional. În funcție de gen, 
de asemenea, majoritatea subiecților manifestă o stimă de sine moderată. este interesant 
faptul că 27% dintre femei au un nivel scăzut al stimei de sine, ce denotă faptul că ele 
probabil nu se regăsesc profesional și nu au încredere în capacitatea lor de a face față 
provocărilor vieții, având o atitudine negativă față de propria persoană.

În continuare, vom prezenta rezultatele obținute la scala Satisfacției în muncă (Fig. 
3 și Fig.4) la tinerii angajați:

Fig.3. reprezentarea grafică a datelor privind 
satisfacția în muncă la tinerii angajați

Fig.4. reprezentarea grafică a datelor privind 
satisfacția în muncă la tinerii angajați în 
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Majoritatea angajaților (82%) sunt satisfăcuți profesional. Munca acestora este 
valorificată la maximum, satisfacția în muncă indicând măsura în care angajatul este 
mulțumit/satisfăcut de munca pe care o realizează (atât sub aspectul modului ei de orga-
nizare, cât și sub cel al recompenselor materiale sau morale pe care le primește pentru 
activitatea prestată) și de climatul interpersonal în care își desfășoară munca. În funcție 
de gen, nu se atestă diferențe semnificative în manifestarea satisfacției în muncă. Majo-
ritatea femeilor (78%) și bărbaților (80%) își valorifică munca și se bucură de condițiile 
la locul de muncă, fiind implicați cu responsabilitate și ardoare în exercitarea sarcinilor 
profesionale. totuși 22% femei și 20% bărbați sunt insatisfăcuți de munca lor profesio-
nală.

pentru determinarea corelației dintre cele două variabile (stima de sine și satisfacția 
în muncă), am apelat la metoda ,,coeficientul de corelație BravaisPearson’’. rezultatele 
în urma prelucrării statistice relevă că există o relație semnificativă direct proporțională 
între aceste variabile (r = 0,879; df =44; p=0,000), astfel atunci când crește stima de sine, 
crește și satisfacția în muncă și invers. aceste rezultate confirmă ipoteza formulată la 
debutul acestui studiu.

Concluzii:
Majoritatea angajaților manifestă un nivel moderat al stimei de sine și o satisfacție 1. 

în muncă, ceea ce relevă că ei au o atitudine relativ pozitivă față de sine și în raport cu 
activitatea profesională.

 27% dintre femei au un nivel scăzut al stimei de sine, ce denotă faptul că ele nu 2. 
au încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor vieții, având o atitudine nega-
tivă față de propria persoană.

există o corelație semnificativă direct proporțională între stima de sine și 3. 
satisfacția în muncă la tinerii angajați.
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Многообразие образовательных услуг, предоставляемых образовательными 

учреждениями, не дает ответа на главный вопрос о выполнении учащимися с АР 
(аутистическим расстройством) как учебной, так и досуговой деятельности. Это 
обусловлено тем, что у изучаемой нами категории учеников недостаточно сформи-
рованы моторные (двигательные) навыки, а в самом диагнозе «аутизм» не опреде-
лено понятие «деятельность». 

Аутизм по международной классификации болезней 11 пересмотра, вышед-
шей в 2022 году, рассматривается как нейробиологическое расстройство психо-
логического характера, где интеллектуальная недостаточность не является обяза-
тельной, то есть уровень IQ у ученика с аутизмом не рассматривается. Стержнем 
постановки и диагностирования АР у ребенка является: 1) неконтактность; 2) не-
достаточность общения и коммуникации; 3) моторная нестабильность и функцио-
нирование. «Функционирование» в данном контексте рассматривается как «уро-
вень нетрудоспособности по отношению к уровню адаптации и функционирова-
ния» [1, с.155]. 

Проблема обучения и психомоторного развития у учеников с АР – ключевая, 
и в своем исследовании мы опираемся на «триптихов» культурной исторической 
психологии (Л.С. Выготского, А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьева), где рассматрива-
ются: 1) положения культурно-исторической теории развития психики и теория 
познавательно-развивающей деятельности; 2) концепция психического разви-
тия; 3) концепция о видах деятельности и её выполнение. Согласно теории Л.С. 
Выготского о «зоне ближайшего развития», ребенок сегодня способен сделать с 
помощью взрослого то, что завтра он сможет сделать самостоятельно. С разви-
тием ребенка его зависимость от взрослого становится все менее выраженной. В 
случае же детей с АР т.н. «скаффолдинг» (с англ. – «угасающая помощь в обуче-
нии») возрастает, так как именно проблема общения и нарушения коммуникации 
влечет за собой сложные и труднокорректируемые процессы развития интеллекта. 
С этой точки зрения, для повышения умений и навыков, а также психофизическо-
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го развития, следует создавать особые условия общения и такую образовательно-
социальную среду, в которой будет определяться сфера интересов ученика с АР, 
– общение и различные способы коммуникации, играющие фундаментальную роль 
в развитии психики.

В исследовательской практике работы во вспомогательной школе №6 с учени-
ками с АР мы наблюдаем сложность в выполнении ими всех видов деятельности. 
Объясняется это именно тем, что деятельность человека управляется сознанием, 
которое у учеников с АР носит патологический характер. Автоматизация тех или 
иных компонентов действия у учеников с АР смещает объект сознательной регу-
ляции (аутостимулирование). Стереотипность выполнения действий выдвигает в 
круг сознания не их общие цели, а лишь изменяет условия их выполнения, т.е. про-
исходит искажение контроля и оценки результатов этих действий.

Цель исследования – изучение процесса усвоения действий учеников с АР 
и формирование качественного контроля результатов и условий их выполнения. 
Основная задача исследования – это освоение учениками с АР деятельности и 
формирование двигательных навыков путем упражнения и осознания, где «роль 
устной речи, а затем превращение ее во внутреннюю речь для осуществления 
двигательных актов, получают речевое наполнение и обретают смысл» [2, c.253]. 
Смысл двигательного действия или упражнения заключается не только в запо-
минании приемов выполнения задачи, но и в усвоении контроля, корректировки 
действия, т.е. параллельного развития психических функций. Процесс интериори-
зации в данном случае сложен и труднопрогнозируем. 

Результаты наблюдений за практической деятельностью учеников с АР во 
вспомогательной школе №6 позволяют нам выделить некоторые особенности в 
реализации процесса обучения: 1) обучение ученика с АР новому действию не 
происходит так, как у ребенка в обычной школе, от образно-логического представ-
ления о том, как выполнить действие, и затем выполнение самого действия, а толь-
ко через мышечные ощущения, необходимые для их регуляции; 2) у учеников с АР 
затруднен перенос сформированного действия на новые ситуации и детали дей-
ствия, а также не наблюдаются изменения в приемах выполнения этого действия; 
3) у учеников с АР отсутствует сознательный процесс (т.е. рефлексия от контро-
ля результатов, оценки условий выполнения задачи и корректировки действий). 
Зачастую они адаптируются к условиям своих функциональных способностей, 
индивидуальных возможностей и особенностей посредством т.н. «дрессуры». 

Следовательно, для изменения всей структуры деятельности можно предпо-
ложить иную последовательность учебных действий. Проблема обучения учени-
ков с АР заключается в том, чтобы устранить отрицательный перенос, наблю-
даемый у них, и сформировать осознанные приемы выполнения деятельности. 
Многократное выполнение и повторение ими двигательных задач не приводит к 
обучению. Известно, что чем сложнее деятельность, чем более отдалены цели, 
которые человек ставит перед собой, и чем сложнее преобразование объектов, 
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требующих особого контроля, тем «обширнее становится промежуточная интел-
лектуальная деятельность, необходимая для обеспечения успешного переноса» [3, 
c.175]. Это явление мы, вслед за А.В. Петровским, рассматриваем как умение, т.е. 
использование имеющихся знаний и навыков в соответствии с поставленной це-
лью. Умение предполагает экстериоризацию – воплощение знаний в физические 
действия, и как итог – регулирование практических действий и получение резуль-
татов деятельности.

На этапе формирующего эксперимента исследования мы придерживались 
следующей логической цепочки «деятельности» учеников с АР: 1) осознание 
действия, направленного на достижение цели, т.е. превращение мотива в потреб-
ность, т.н. «конвертация», затем обработка полученной информации для подачи 
импульса к физическому исполнению, что в свою очередь приводит не только 
к достижению желаемой цели, но и к развитию у ученика с аутистическим рас-
стройством высших психических функций (формированию умений); 2) переход от 
первого вида деятельности (самообслуживание) ко второму типу (академической), 
т.н. перенос приемов деятельности; 3) социализация в обществе, что, в конечном 
счете, представляет собой нормальное функционирование. 

При работе с учениками с аутистическим расстройством мы осознаем дефи-
цит необходимых им знаний, «конвертируемых» в действия, находящихся на очень 
низком уровне, поэтому главной задачей специалиста является процесс управления 
психической деятельностью, необходимой для применения знаний, во-первых, на 
бытовом и социальном, и, во-вторых, на академическом уровне. 
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Dezvoltarea este definită ca ansamblu al transformărilor care afectează organisme-
le vii sau instituţiile sociale, ceea ce implică și noţiunile de „continuitate”, „finalitate” şi 
„evoluţie”. În accepțiune generală, dezvoltarea reprezintă un ansamblu de etape deter-
minate temporal care conduc un organism viu sau o organizaţie socială dintr-un stadiu 
primitiv către unul mai elaborat şi mai complex, provizoriu sau definitiv. Dezvoltarea 
umană poate fi privită ca un proces de schimbări ce antrenează modificările fizice, psihi-
ce şi sociale de-a lungul existenţei unei persoane, implicând atât diferenţieri cantitative, 
cât şi calitative cu scopul adaptării active şi creative la mediul înconjurător. Dezvoltarea 
este un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la vechi la nou, o succe-
siune de etape, de stadii, fiecare etapă reprezentând o unitate funcţională mai mult sau 
mai puţin închegată, cu un specific calitativ propriu. Dezvoltarea este rezultanta unor 
procese adaptative; unele dintre aceste procese sunt cumulative şi continue, altele inova-
tive şi discontinue. Schimbările sunt bine structurate pe vârste, deşi vârsta în sine nu le 
explică. transformările cantitative şi calitative ce definesc dezvoltarea pot fi clasificate 
în trei mari categorii, în funcţie de specificul dezvoltării: fizice, psihice şi sociale. există 
strânse corelaţii între tipurile de dezvoltare, dar evoluţia lor este relativ independentă 
una de cealaltă. De exemplu, încheierea perioadei de creştere nu duce la stoparea dez-
voltării psihice sau o încetinire a dezvoltării din acest punct de vedere, dar creşterea este 
esenţială pentru fazele timpurii ale dezvoltării psihice când ritmurile de dezvoltare sunt 
mai apropiate. Dezvoltarea personalităţii se manifestă prin incorporarea şi constituirea 
de noi conduite şi atitudini care permit adaptarea activă la cerinţele mediului natural şi 
sociocultural, permit şi facilitează constituirea unor relaţii din ce în ce mai diferenţiate 
şi mai subtile ale fiinţei umane cu mediul în care trăieşte şi se formează. Dezvoltarea 
umană privește ontogeneza (dezvoltarea individului din momentul concepţiei până la 
moarte). Fiecare parcurge acest drum într-o variantă unică, suportând influențele eredi-
tare, ale mediului și cele educaționale. Schimbările prin care trece fiinţa umană se produc 
într-o ordine logică, fiecare achiziţie pregăteşte noi achiziţii, astfel încât, orice achiziţie 
într-o anumită etapă de dezvoltare include achiziţiile anterioare şi adaugă achiziţiile spe-
cifice stadiului (vârstei) de dezvoltare. Dezvoltarea organismului uman se desfăşoară 
pe mai multe paliere, dar cu toate acestea este unitară, determinând evoluţia individului 
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în ansamblul său. astfel, putem vorbi despre: a) dezvoltare biologică, reprezentată de 
schimbările fizice, morfologice şi biochimice ale organismului; b) dezvoltarea psihică 
se concretizată în apariţia, evoluţia şi transformarea proceselor, funcţiilor şi însuşirilor 
psihice; c) dezvoltarea socială constă în asimilarea şi adaptarea conduitei la normele, 
cerinţele mediului social.

Dezvoltarea psihică reprezintă un concept fundamental al psihologiei dezvoltării, 
viața psihică fiind aşa cum se prezintă, la omul adult, rezultatul unui lung proces de dez-
voltare multideterminat şi multicondițional [1]. Dezvoltarea psihică presupune formarea 
în timp a proceselor, însușirilor, structurilor psihice, schimbarea, restructurarea lor la 
niveluri funcționale cât mai înalte. ea are la bază încorporări şi constituiri de conduite 
şi atitudini noi ca formare de instrumente de adaptare din ce în ce mai complexe şi ca 
formare de modalităţi de satisfacere de trebuinţe şi formare de noi trebuinţe şi mijloace 
de a le satisface. Dezvoltarea implică modificarea echilibrului între asimilarea realităţii 
şi acomodare la condiţiile subiective şi circumstanţiale concrete ale vieţii [2].

Perioadele de criză în dezvoltarea ontogenetică a omului. trecerea de la o vârstă 
la alta poate fie că brusc, fie că lent treptat, pe neobservate. această schimbare în orga-
nizarea psihicului se produce ca urmare a depăşirii contradicţiilor din interiorul vârstei, 
care fixate în timp sunt numite perioade critice sau de criză. De remarcat că perioadele 
stabile se succedă cu cele critice. şi dacă vârstele au hotare mai mult sau mai puţin dis-
tincte atât al începutului cât şi al sfârşitului apoi cele critice se determină în conformitate 
cu jumătăţile de care precedează apogeul crizei şi care o urmează deja în vârsta urmă-
toare. S-au stabilit următoarele perioade de criză psihologică: criza primului an, criza în 
jurul anului trei de viaţă, criza de la şapte ani, criză de la 13 ani şi de la 17 ani. acestea, 
bineânţeles, că nu sunt „bătute în cuie” şi pot fi diferite de vârsta de paşaport, sub aspect 
fizic, intelectual, social, afectiv. Important este a observa întrarea în criza respectivă a 
copilului, a cunoaşte caracteristicile acestea pentru a nedumeri mai bine în dinamica şi 
particularităţile dezvoltării personalităţii.

După cum menţionează L.vâgotski, perioadele de criză sunt nişte erupţii psihice, 
frământări cognitive sau emoţionale condiţionate de contradicţiile dintre noile achiziţii 
psihice şi formaţiunile vechi, din care considerent ele au un caracter trecător efemer, fapt 
care ulterior nu se păstrează aşa cum au apărut în perioada critică şi nu intră în structura 
viitoarei personalităţi. astfel zis perioadele de criză sunt manifestări fireşti şi inevitabile, 
dar trăite în mod individual din punct de vedere emoţional.

Dinamica dezvoltării – dinamica trecerii de la o vârstă la alta. În unele vârste, dez-
voltarea decurge lent, în mod evoluţionist. acestea sunt perioadele stabile de dezvoltare. 
Dezvoltarea are loc datorită schimbărilor microscopice în personalitate care se acumu-
lează până la un moment dat şi mai apoi apar prin salt în calitate de formaţiuni de vârstă 
noi. perioadele stabile de dezvoltare şi constituie în fond copilăria. Mai puţin studiate în 
psihologie sunt perioadele de criză. Încercarea lui L.vîgotski de a studia crizele este una 
dintre primele în psihologie. crizele se deosebesc la exterior de perioadele stabile prin 
caracteristici diametral opuse. pe parcursul unei perioade scurte de timp (cel mult până 
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la 2 ani) au loc schimbări, transformări radicale, esenţiale în personalitatea copilului. 
copilul se schimbă în întregime. „crizele sunt revoluţii în dezvoltare”.

Factorii biologici şi cei stresanţi de mediu care afectează dezvoltarea fiinţei uma-
ne. În psihologie şi pedagogie, s-a pus de multe ori întrebarea dacă dezvoltarea individu-
lui depinde mai mult de ereditatea sa sau de influenţele externe (mediul în care trăieşte, 
educaţia pe care o primeşte). 

În această problemă s-au conturat trei poziţii: (1) concepțiile ineiste sau nativiste 
susținute de a.gesell și n.chomsky consideră dezvoltarea individului subordonată ere-
dităţii, influenţele mediului acționând numai în limitele permise de echipamentul gene-
tic; (2) concepțiile empiriste sau ambientaliste acordă o importanţă excesivă mediului. 
pentru John Locke psihicul nou-născutului este o pagină albă (tabula rasa) pe care edu-
caţia poate să înscrie orice. John Watson considera că aplicând tehnici adecvate, orice se 
poate însuşi de către oricine. educaţia poate să facă din oricine orice, doctor sau avocat, 
cerşetor sau hoţ; (3) alţi psihologi, așa ca H.Wallon, p.osterrieth, a.anastasi, au pledat 
pentru interacțiunea dintre factorii ereditari şi de mediu, interacţiune ce depinde de etapa 
de dezvoltare, dar şi de natură şi complexitatea proceselor psihice. 

Dezvoltarea biologică (creșterea și maturizarea) influențează dezvoltarea psihică, 
dar nu în mod absolut și egal de-a lungul ontogenezei. Dezvoltarea psihică e depen-
dentă de ritm, viteză și limite cronologice, mai ales, în etapele timpurii. La tinerețe și 
îndeosebi la maturitate ea capătă o anumită independență față de dezvoltarea biologică, 
fiind influențată de dezvoltarea socială pe care o influențează la rândul ei. astfel, în 
primul an de viață, orice avans în dezvoltarea structurilor psihocomportamentale an-
trenează și condiționează nivelul relațiilor copilului cu mama, iar calitatea și cantitatea 
acestor interacțiuni devin hotărâtoare pentru dezvoltarea spirituală a copilului. potrivit 
concepției vîgotskiene „ceea ce copilul reușește să facă mai întâi cu adultul, va putea re-
aliza singur și astfel interacțiunea socială devine o sursă principală a dezvoltării psihice” 
[apud 3, p.75-76].

Deși între cele trei planuri ale dezvoltării există o strânsă interdependență, între ele 
nu există o sincronizare absolută și corespondențe stricte, nu se contopesc una în alta, 
fiecare are propria sa dinamică, legi proprii de apariție și de manifestare. 
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reziliența desemnează capacitatea unei persoane de a se recupera eficient în urma 
confruntării cu adversitățile, fiind constituită din abilități, precum încrederea în sine, 
perseverență, seninătate, adaptabilitate ș.a. experiențele traumatice reprezintă acele 
experiențe de mare adversitate, care sunt percepute de persoană ca depășind posibilitățile 
sale de adaptare, confruntând-o cu sentimente intense de neajutorare și afectând ulterior 
percepția sa despre sine, despre lume și despre viitor.

trăirea unei experiențe traumatice în absența acestor abilități (sau în contextul insu-
ficientei dezvoltări a lor), precum și a unui suport extern din partea persoanelor apropiate 
(în multe cazuri sursa traumatizării fiind localizată chiar în familie), este deosebit de 
dureroasă și cu impact negativ asupra personalității în formare a adolescentului.

Scopul cercetării rezidă în determinarea relației dintre reziliență și intensitatea 
stresului posttraumatic la adolescenți. 

În cadrul cercetării, înaintăm ipoteza conform căreia există o relație între reziliență 
și intensitatea stresului posttraumatic la adolescenți.

În definițiile rezilienței este întotdeauna prezentă „adversitatea sau situațiile stre-
sante”, căci „reziliența nu înseamnă absența suferinței” [Duchet et al., apud 2, p. 245]. 
oamenii se pot confrunta la un moment dat cu anumite experiențe care îi dezechilibrează 
și îi pot afecta fizic și emoțional. Multe dintre aceste situații nu pot fi evitate, iar o per-
soană rezilientă este cea capabilă să facă față stresului apărut și să se recupereze în urma 
evenimentelor traumatizante pe care le-a trăit.

g.M. Wagnild și H.M. Young identifică următoarele cinci componente ale 
rezilienței: calmul (sau seninătatea), perseverența, încrederea în sine, capacitatea de 
a da sens și solitudinea existențială. În viziunea autoarelor, calmul este exprimat prin 
tendința de a lua lucrurile așa cum sunt, reducând reacțiile extreme la adversitate printr-o 
viziune echilibrată asupra vieții. Perseverența înseamnă a persista în ciuda adversității și 
a descurajării, a continua lupta pentru reconstruirea vieții. Încrederea în sine reprezintă 
capacitatea de a conta pe sine, a recunoaște propriile forțe și limite. Capacitatea de a 
da sens este reflectată de realizarea faptului că în viață sunt lucruri pentru care merită 
să trăiești. Solitudinea existențială corespunde prezenței unui sentiment de libertate, de 
unicitate, presupunând și acceptarea faptului că în viață există atât situații care pot fi 
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împărtășite cu alte persoane, cât și situații care trebuie să fie înfuntate de unul singur 
[apud 1, p. 83].

F. ruppert divizează semnificația traumei psihice în trei aspecte, propunând ast-
fel o definiție complexă a acestui concept. astfel, semnificația traumei este cea de 
situație deosebit de amenințătoare și copleșitoare pentru om, la care se adaugă trăirea 
internă a acestei situații, în contextul căreia se activează în decurs de câteva secunde 
toate reacțiile fizice și psihice posibile, iar apoi are loc întreruperea lor bruscă (șoc, 
„înghețare”), pentru a nu se ajunge la moarte prin suprastimularea întregului sistem fi-
zico-psihic. tot aici se includ și urmările pe termen scurt, mediu și lung ale acelei stări 
de inundare internă și ale încercărilor de a controla suprastimularea [3, p. 95].

o experiență de natură traumatică sau experiențe traumatice repetate pot duce la 
apariția tulburării de stres posttraumatic (tSpt), tulburare care include consecințele 
emoționale ale interpretării personale a unei situații care este, obiectiv, amenințătoare. 
o experiență este cu atât mai traumatică, cu cât apare brusc, neașteptat și imprevizi-
bil.

adolescenții prezintă un risc mare de a dezvolta simptome posttraumatice în urma 
experiențelor traumatizante, din cauza lipsei deplinei dezvoltări a abilităților sociale, 
emoționale, cognitive și neurobiologice necesare pentru înțelegerea și confruntarea 
eficientă cu astfel de experiențe. traumele din adolescență pot include o gamă largă 
de evenimente adverse, ca de exemplu tratamente rele aplicate adolescentului (cum ar 
fi abuzul fizic sau sexual), agresiune severă, expunere la violență în familie și comu-
nitate, accidente, pierdere traumatică, divorțul părinților etc. expunerea la traumele 
părinților și la răspunsurile negative ale acestora poate, de asemenea, să aibă un impact 
dramatic asupra sănătății mentale a adolescenților. traumele care au loc în contextul 
relațiilor interpersonale și care implică trădarea din partea persoanelor semnificative 
sunt mai puternic corelate cu apariția simptomelor ulterioare și cu apariția problemelor 
de sănătate mentală comparativ cu traumele nonrelaționale [4, p. 113].

Baza experimentală a cercetării o constituie cinci adolescenți cu vârsta cuprin-
să între 15 și 18 ani, voluntari în cadrul centrului de Sănătate prietenos tinerilor din 
orașul călărași, care s-au adresat la psiholog cu urmări ale experiențelor traumatice 
recente sau din trecut, pentru a beneficia de ședințe de consiliere.

Metodologia cercetării. pentru a verifica ipoteza demersului științific propus, 
a fost realizată o cercetare cu caracter constatativ. În vederea determinării manifestă-
rii rezilienței și intensității stresului posttraumatic la adolescenți, eșantionului stabi-
lit pentru cercetare i-au fost aplicate Testul pentru evalurea rezilienței de Al Siebert 
(2005) și Scala de evaluare a influenței evenimentului traumatic (IeS-r).

În urma prelucrării statistice a rezultatelor obținute, ipoteza cercetării conform că-
reia există o relație între reziliență și intensitatea stresului posttraumatic la adolescenți 
s-a confirmat. acestă asumție a fost testată statistic prin intermediul coeficientului de 
corelație Bravais-pearson, obținându-se următoarele rezultate:
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Tabel 
relația dintre reziliență și intensitatea stresului posttraumatic la adolescenți

Reziliența

Intensitatea 
stresului posttraumatic

 r = - 0,954
 p = 0,006

Identificăm o corelație negativă, invers proporțională între reziliență și intensitatea 
stresului posttraumatic la adolescenți. o posibilă explicație a rezultatelor obținute este 
că un nivel înalt al rezilienței la adolescenți presupune existența unor caracteristici și 
abilități, precum încredere în forțele proprii, adaptabilitate, flexibilitate și capacitatea de 
a le utiliza cu succes pentru a diminua intensitatea și influența stresului posttraumatic. 
pe de altă parte, un nivel scăzut al rezilienței la adolescenți indică insuficienta dezvoltare 
a acestor abilități, fapt care generează o trăire mai acută a experienței traumatice și o 
intensitate mai înaltă a stresului posttraumatic resimțit.

rezultatele obținute în cadrul investigației demonstrează necesitatea implicării 
subiecților într-un program psihologic de dezvoltare a rezilienței la adolescenți, în vede-
rea diminuării intensității stresului posttraumatic și scăderii influenței experiențelor trau-
matice asupra acestora. este important, pentru ca un adolescent să fie rezilient, să aibă un 
eu bine conturat, un sistem de abilități pe care să le cunoască și să le întrebuințeze spre 
binele său și al altora, o rețea socială la care să fie conectat și care să-i asigure sentimen-
tul de apartenență și ocupații care să-i placă și, în același timp, să-l facă să se simtă util.

Referințe: 

IoneScU, Ș. 1. Tratat de reziliență asistată. București: editura trei, 2013. 520 p.
MUNTEAN, A., MUNTEANU, A. 2. Violență, traumă, reziliență. Iași: polirom, 
2011. 344 p.
rUppert, F. 3. Simbioză și autonomie: traumă și iubire dincolo de complicațiile 
simbiotice. București: editura trei, 2015. 368 p.
tUrLIUc, M. n., MĂIrean, c. 4. Psihologia traumei. Iași: polirom, 2014. 
256 p.
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epilepsia este o boală caracterizată printr-o predispoziție persistentă de a genera 
crize epileptice fiind asociată cu consecințe neurobiologice, psihologice și sociale ale 
acestei afecțiuni [1]. actualmente, peste 50 mil. de oameni din întreaga lume suferă 
de epilepsie, aproape 30% din aceste persoane suferă de epilepsie farmacorezistentă. 
conform Ligii Internaționale de combatere a epilepsiei (ILae), epilepsia farmaco-
rezistentă se definește ca insuccesul terapeutic a două sau mai multe medicamente 
antiepileptice alese corect și administrate în doze adecvate, pentru a realiza susținerea 
libertății de crize [2]. Studiile ne arată că epilepsia farmacorezistentă este asociată cu 
deficite cognitive, comorbidități afective și modificări comportamentale [3].

Scop: de a examina domeniul cognitiv, afectiv și comportamental al subiecților 
cu epilepsie farmacorezistentă în raport cu grupul de subiecți cu epilepsie medicamen-
tos controlată.

Materiale și metode: studiul s-a desfășurat în cadrul IMSp., Institutul de Me-
dicină Urgentă, centrul național de epileptologie, în perioada 2019-2021. au fost 
evaluați 102 subiecți cu epilepsie (62 subiecți cu epilepsie farmacorezistentă și 40 
subiecți cu epilepsie medicamentos controlată), cu vârsta între 18-62 ani (vârsta medie 
33,9 (±10)). S-au utilizat următoarele teste psihologice: test de evaluare cognitivă 
(Montreal Cognitive Assessment – MoCA); Inventarul de evaluare a depresie Beck; 
Scala de anxietate Hamilton (Ham-a); chestionarul Buss-Durkee și Scala de timidi-
tate cheek-Buss. Din studiu au fost excluși subiecții cu demență și tulburări cognitive 
severe. 

Rezultate
Dimensiunea cognitivă
Testul MoCA: analiza cantitativă și rezultatele comparative ne permit să consta-

tăm că tulburările cognitive sunt prezente la 20% dintre subiecții cu epilepsie medica-
mentos controlată și la 61% dintre subiecții cu epilepsie farmacorezistentă. respectiv, 
putem afirma faptul că subiecții cu epilepsie farmacorezistentă prezintă de trei ori mai 
multe tulburări cognitive comparativ cu subiecții cu epilepsie medicamentos controla-
tă. Datele prezentate sunt redate în Fig. 1.
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Fig. 1. repartizarea subiecților conform testului Moca (% și număr de subiecți)

Dimensiunea afectivă
Inventarul de depresie Beck. Din analiza datelor la acest test, constatăm că depresia 

este prezentă la 44 dintre subiecții totali (43%), dintre care 23% (9 subiecți) la subiecții 
cu epilepsie medicamentos controlată și 56% (35 subiecți) cu epilepsie farmacorezisten-
tă (Fig.2).

Fig. 2. Distribuirea rezultatelor privind prezența/absența depresiei la subiecții cu epilepsie 
farmacorezistentă și medicamentos controlată

Scala de Anxietate Hamilton (HamA). conform scorurilor obținute (Fig.3), obser-
văm că anxietatea este prezentă la 45 de subiecți cu epilepsie (44%), dintre care 33 sunt 
subiecții cu epilepsie farmacorezistentă (53%) și doar 12 subiecți (30%) cu epilepsie 
medicamentos controlată. 

Fig. 3. repartizarea subiecților conform prezenței/absenței anxietății (%)
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Dimensiunea comportamentală
Test BussDurkee, cu referire la indicatorii globali de agresivitate, atragem atenția că 

agresivitatea ridicată este prezentă exclusiv la subiecții cu farmacorezistență (2%) (Fig.4).

Fig. 4. repartizarea subiecților conform prezenței agresivității (%)
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Scala de timiditate (CheekBuss). conform rezultatelor: timiditatea medie este pre-
zentă în 59%, dintre care la 60% – controlați, 58% – farmacorezistenți, iar timiditatea 
ridicată, este prezentă în 10%, dintre care la 3% – controlați, 15% – farmacorezistenți. 
Date reflectate în Fig. 6.
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Concluzie. putem conchide că deficitele cognitive, depresia, anxietatea, manifes-
tările de agresivitate, ostilitate și timiditate, sunt mai exprimate la persoanele cu epilep-
sie farmacorezistentă, comparativ cu persoanele cu epilepsie medicamentos controlată. 
astfel, pentru ameliorarea calității vieții persoanelor cu epilepsie, recomandăm evaluare 
psihologică, reabilitare cognitivă și psihoterapie. 

Referințe:

FISHer, r.S., et al. ILae official report: a practical clinical definition of 1. 
epilepsy. epilepsia, 2014, 55(4), pp. 475-482. doi:10.1111/epi.12550.
KWan, p., arZIManogLoU, a. 2. Definition of drug resistant epilepsy: Con-
sensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Thera-
peutic Strategies. epilepsia, 2009, 51(6), pp. 1069-1077. doi:10.1111/j.1528-
1167.2009.02397.x
KLeen, J., Scott, r,. HoLMeS, g., SantInI, p., 3. Cognitive and behavi-
oral comorbidities of epilespy, epilepsia. 2010, 79. doi:10.1111/j.1528-1167
.2010.02865.x

Cercetarea  a fost realizată cu suportul proiectului: „Integrarea mecanismelor 
epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal a epilep-
siei”. Cifrul: 20.80009.8007.40 din cadrul Programului de Stat (20202023).
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asocierea aparentă în literatura de specialitate a genului și vârstei cu fobia dentară 
este departe de a fi consistentă sau universală. astfel, deseori întâlnim afirmații pre-
cum că femeile și subiecții tineri manifestă un grad mai ridicat de fobie dentară decât 
bărbații și subiecții vârstnici [1, 2, 3]. Marea parte a cercetărilor internaționale relatează 
că în manifestarea fobiei dentare preponderență au femeile, deși la vârsta copilăriei și 
adolescenței această diferență de gen nu este sesizabilă. Ipotezele sunt deseori legate de 
particularitățile psihoemotive ale femeilor; alte studii presupun că bărbații doar își supri-
mă fobia, n-o recunosc și nu o acceptă [2, 4].

Scopul acestui studiu a fost de a evalua prevalența de gen și vârstă la persoanele 
cu fobie dentară.

Materiale și metode. pentru a cerceta particularitățile de gen și vârstă ale persoa-
nelor cu fobie dentară, am selectat un eșantion de 100 de pacienți, care se tratează la 
cabinetul stomatologic ÎI „M.cojocaru” din municipiul chișinău, dintre care 52 de femei 
și 48 de bărbați. pacienții selectați au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, din mediul 
urban și rural. 

ca instrument psihometric în acest studiu am folosit Inventarul pentru Evaluarea 
fobiei față de stomatolog, care a fost conceput de Kleinkberch în 1973 pentru a urmări 
teama de stomatolog. Inventarul conține 20 de itemi, care reprezintă trei scale. Itemii au 
fost selectați pentru a obține informații privind stimulii anxiogeni, reacții fiziologice și 
tendințele de evitare a tratamentului stomatologic.

Rezultate: putem să clasificăm rezultatele obținute în urma aplicării Chestiona-
rului de evaluare a fobiei dentare față de stomatolog, conform celor trei scale în: frica 
dentară sau nervozitate în timpul procedurilor stomatologice (32% dintre pacienți), care 
se manifestă prin o ușoară agitație, neliniște față de procedura ce va urma și corespun-
de cu rezultatele obținute de pacienții cu scorul scăzut; anxietate dentară (53% dintre 
pacienți), care tinde spre fobie dentară, presupune un sentiment mai accentuat de frică, 
însoțit de neîncredere exagerată, nejustificată de situații reale și este cel mai des provoca-
tă de lipsa de informare. este însoțită de gânduri catastrofale, neavând de obicei, un mo-
tiv precis. această stare are tendință să se transforme în timp în fobie dentară, însoțită de 
comportamente de evitare și corespunde perfect cu pacienții care au obținut scor mediu 
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la evaluarea fobiei față de stomatolog. Și, ultimul scor, cel ridicat, cu toate cele trei scale 
ale sale, reprezintă pacientul dentofob cu tendința de evitare, anxietate anticipativă, frica 
de tratamentul propriu-zis și reacțiile fiziologice specifice (15% dintre pacienți).

După aplicarea chestionarului Evaluarea fobiei față de stomatolog luând în calcul 
doar indicele global, am obținut următoarele date (tab.):

Tabel 
rezultatele scorului chestionarului în funcție de gen

Genul Scor mediu (nr de persoane) Scor ridicat (nr de persoane)
Femei 35 10
Bărbați 18 5

În urma experimentului nostru de evaluare a fobiei față de stomatolog, am constatat 
că majoritatea populației dentofobe o alcătuiesc femeile cu 67%, bărbaților revenindu-le 
33% (Fig. 1.
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mai mulți dinți devitalizați și extrași. Mulți pacienți, deja, la această vârstă pot avea 

edentat parțial sau total, fapt ce face fobia dentară să dispară și să dea locul altor 

afecțiuni psihice  ca depresia. 

Concluzie. În pofida proceselor de modernizare în stomatologie, frica și 

anxietatea cu privire la tratamentul stomatologic și teama de durerea asociată cu acesta 

rămân predominante, mai mult ca atât, avem un procent semnificativ de persoane care 

prezintă fobie dentară. Rezultatele studiului arată că femeile au toleranță mai scăzută la 

durere și raportează un procent mai ridicat de anxietate și fobie dentară. De asemenea, 
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fobie dentară. rezultatele studiului arată că femeile au toleranță mai scăzută la durere 
și raportează un procent mai ridicat de anxietate și fobie dentară. De asemenea, putem 
concluziona că scorul mediu de anxietate și fobie dentară se reduce odată cu creșterea în 
vârstă. prin urmare, genul și vârsta au un efect asupra fobiei dentare și ar trebui luate în 
considerare, atunci când se evaluează fobia dentară.

Referințe:

JoSepH, M. et al.1.  The relationship of age and gender to fear and anxiety in 
response to dental care. Special care în dentistry. 2018. [ accesat 10.09.2022] 
Disponibil: https://doi.org/10.1111/j.1754-4505.1997.tb00873.x
FreDrIKSon, M., annaS, p. 2. Gender and age differences în the prevalence 
of specific fears and phobias. Behavior Research and Therapy. 1996. [accesat 
12.09.2022] Disponibil: https://doi.org/10.1016/0005-7967(95)00048-3
oSt, L. age of onset în different phobias. In: 3. Journal of Abnormal Psycholo-
gy. 1996. [accesat 10.09.2022] Disponibil: https://doi.org/10.1037/0021-843-
X.96.3.223 
reZWana, M., tHota, L. prevalence of dental anxiety and its relation to 4. 
age and gender în coastal andhra population, India. In: Journal of natural sci-
ences. 2014. [accesat 08.09.2022] Disponibil: 10.4103/0976-9668.136210 
SMIta, S., BaSIM, a. 5. Effect of Age, Gender and Socioeconomic Sta-
tus on Perceived Dental Anxiety. 2021. [accesat 09.09.2022] Disponibil: 
10.24205/03276716.2020.2048



37

IMPACTUL ACTIVITățILOR FIZICE ASUPRA IMAGINII DE 
SINE îN PREADOLESCENță

THE IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITIES ON SELF IMAGE IN 
PREADOLESCENCE

Crina Florica CREȚU, ORCID: 0000000192873850
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 159.922.75                                                         e-mail: crinacretupsi@yahoo.com

preadolescența este perioada specifică care face legătura dintre copilărie și 
adolescență. este caracterizată prin apariția unor modificări semnificative, specifice, atât 
în plan fizic, psihic, cât și social. Imaginea de sine reprezintă o pârghie importantă pen-
tru întreaga viață psihică a individului. De modul în care el se reprezintă sau „se vede”, 
depinde tipul de reacție în fața situațiilor noi sau cele problematice. Un preadolescent cu 
o imagine de sine corectă, care se cunoaște, atât ca resurse, cât și ca limite, are șanse mai 
mari să abordeze lucrurile într-un mod rațional, cu focusare pe soluție, nu pe problemă. 
Dacă imaginea de sine este eronată, cu accent pe punctele slabe, persoana nu-și va acce-
sa potențialul real pentru a se confrunta cu situațiile cotidiene. 

Imaginea de sine a preadolescentului încă nu este pe deplin formată, iar opinia 
despre sine este mult influențată de părerea prietenilor. De multe ori, în cadrul grupului, 
el nu se comportă autentic, ci încearcă să se conformeze așteptărilor celorlalți, pentru că 
este soluția care îi împlinește o nevoie importantă din această perioadă, și anume, cea de 
apartenență și de acceptare. adeseori, imaginea grupului este mai bogată decât imaginea 
de sine, datorită dimensiunii sociale a sinelui care este în expansiune [1, p.170]. astfel, 
uneori, conturarea unei imagini de sine corecte este dificilă, datorită influențelor exis-
tente: opiniile covârstnicilor sau a adulților, percepția asupra propriilor comportamente, 
propriile nevoi și dorințe etc.

În activitățile de tip sportiv, conceptul de imagine de sine poate fi analizat sub cele 
două dimensiuni principale: cea fizică (imaginea corporală) și cea psihosocială (ima-
ginea de sine). prima din cele două dimensiuni este extrem de importantă în perioada 
preadolescenței. părerea despre propriul corp, care este în schimbare și are trăsături „ca-
ricaturale” deseori, este de cele mai multe ori negativă. Imaginea corporală contează, în 
primul rând, în constituirea imaginii de sine. În momentul în care preadolescentul începe 
să se implice în activități fizice, el începe să-și cunoască noul corp, să observe ce poate 
face cu el și să nu-l mai respingă. Deci, să-l accepte ca fiind un bun personal și să-l vadă 
ca fiind o variantă îmbunătățită, mai puternică, mai echilibrată și mai coordonată. 

În ceea ce privește dimensiunea psihosocială a imaginii de sine a preadolescentului, 
atât antrenorii, cât și coechipierii au o importanță majoră în dezvoltarea acesteia. Feed-
back-ul venit din partea lor influențează percepția de sine pe teren, de pildă, și implicit 
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modul în care va performa. cu cât este mai susținut și acceptat în echipă, cu atât se va 
simți că este „în elementul său” și va fi tot mai productiv. 

Scopul cercetării constă în identificarea nivelului imaginii de sine în preadolescență, 
precum și influența practicării activităților fizice în mod regulat asupra imaginii de sine. 
Ipoteza de cercetare susține faptul că există o diferență în imaginea de sine, în funcție 
de practicarea frecventă a activităților fizice. 

Metoda utilizată în vederea psihodiagnozei este reprezentată de Metodica auto-
aprecierea imaginii de sine (adaptată după Ion Dafinoiu). Scopul acesteia constă din 
identificarea modului în care individul își apreciază imaginea de sine, cu alte cuvinte: a 
„eului actual” și a „eului ideal”. Ideea care stă la baza acestei metode este faptul că atunci 
când conceptul de sine este asociat cu o trăire afectivă pozitivă, atunci se poate vorbi de 
o stimă de sine ridicată. pe de altă parte, o stimă de sine scăzută apare atunci când există 
un sentiment negativ în legătură cu conceptul de sine. 

eșantionul de subiecți a fost constituit dintr-un număr de 208, având vârsta cuprin-
să între 11-13 ani. Dintre aceștia, 104 subiecți sunt sportivi de performanță, participând 
de minim două ori/săptămână la antrenamente (activități fizice) și 104 subiecți nu reali-
zează activități fizice în mod frecvent.

În urma analizelor statistice, s-a putut constata faptul că media rezultatelor obținute 
în ceea ce privește imaginea de sine a eșantionului de subiecți chestionați este de 47,71 
cu o abatere standard de 35,62. Un nivel scăzut al imaginii de sine îl au 37,5% dintre 
subiecți, un nivel mediu – 14,90%, un nivel ridicat – 23,07%, iar un nivel foarte ridicat 
al imaginii de sine – un procent de 24,51%.

pentru prelucrările statistice ale analizei influenței sportului asupra imaginii de 
sine s-a apelat la testul „t” pentru eşantioane independente. astfel, media rezultatelor 
subiecților sportivi este de 56,58, iar abaterea standard este 32,89. concret, 21,15% din-
tre aceștia au un nivel scăzut al imaginii de sine, 14,42% – un nivel mediu, 31,73% – un 
nivel ridicat și 32,69% – un nivel foarte ridicat. Subiecții nesportivi au obținut o medie 
a rezultatelor de 38,49 și o abatere standard de 35,77. ca și procente: 53,84% au un 
nivel scăzut de imagine de sine, 15,38% – un nivel mediu, 14,42% – un nivel ridicat, 
iar 16,34% – un nivel foarte ridicat. constatăm, așadar, că există diferențe semnificative 
între cele două grupuri de subiecți (t=3,798), la un prag de semnificație de p=,041, mai 
mic decât pragul de p=,05. Ipoteza conform căreia, practicarea exercițiilor fizice în mod 
regulat are o influență semnificativă asupra imaginii de sine, se confirmă. 

Imaginea de sine a sportivilor este mai bine conturată și mai realistă, întrucât ei 
au învățat ce pot face și își cunosc și recunosc anumite abilități. confruntarea frecventă 
cu situații noi, dezvoltarea unor deprinderi și competențe, ieșirea din zona de confort, 
testarea propriilor abilități sunt câteva dintre oportunitățile oferite de practicarea unui 
sport. În plus, în momentul participării la competiții, reușitele sportive îi aduc preado-
lescentului valorizare, recunoaștere socială, statutul social de care are nevoie. acestea 
îl determină să se simtă mai degajat și mai sigur pe sine în diferite situații sociale. De 
asemenea, se simte valorizat prin cupele/medaliile obținute și prin faptul că este susținut 
de către ceilalți.
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Concluzii. prezentul studiu identifică faptul că imaginea de sine a sportivilor este 
mai degrabă de un nivel ridicat și foarte ridicat, ceea ce confirmă rezultatele obținute și 
în cercetarea M. Dița și t. Matran [2], care au stabilit faptul că preadolescenții au mai 
degrabă o imagine de sine bine și puternic conturată.

cercetarea lui collins, cromartie, Butler și Bae susține aceeași concluzie ca și stu-
diul actual: sportul influențează stima de sine și starea de bine a indivizilor [3]. ouyang, 
Wang, Zhang, peng, Song și Luo au studiat influența participării la activitățile de tip 
sportiv asupra imaginii corporale, auto-eficiență și stima de sine. rezultatele acestui 
studiu confirmă, de asemenea, concluziile acestora [4]. Sportul și mișcarea influențează 
imaginea de sine și confortul psihic resimțit de subiecți. Indivizii ajung să se cunoască 
mai bine, își însușesc abilități de viață, își dezvoltă un corp, pe care încep să-l placă, 
învață să-și confrunte temerile, să gestioneze emoțiile, să-și controleze comportamentul, 
să se raporteze realist la coechipieri și să se accepte necondiționat. 

Dezvoltarea unei imagini de sine adecvate este, pentru preadolescent, un funda-
ment pentru consolidarea tuturor domeniilor vieții: familie, grup de prieteni, școală, timp 
liber.
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cercetările teoretice și empirice asupra schemelor cognitive reprezintă un domeniu 
activ de cercetare în psihologia contemporană. 

termenul de „schemă” este utilizat în domeniul psihologiei cu sensul de tipar com-
portamental și de gândire. În anul 1781, Kant a propus pentru prima dată cuvântul de 
„schemă”, descris ca fiind un proces de sortare a noilor informații și așezarea lor pe cate-
gorii. psihologii cognitivi au folosit termenul de schemă pentru a explica procesele psi-
hologice. Barlett a fost primul psiholog geștaltist, recunoscut ca utilizând acest termen, 
cu sensul de organizare a unei reacții trecute/experiențe, care se presupune a funcționa 
ca răspuns la orice altă situație nou apărută [1].

Brewer și nakamura (1984) au explicat termenul de „schemă” ca fiind o structură 
mentală în afara sensului conștiinței și care reprezintă baza pentru cunoaștere și deprin-
deri umane [2].

Schemele sunt cadre mentale reprezentând cunoștințele și presupunerile cu privire 
la lumea înconjurătoare. ele pot fi gândite ca un principiu de organizare care servește la 
interpretarea noilor informații despre propria persoană, despre mediul înconjurător și la 
rezolvarea problemelor. Indivizii sunt capabili să își orienteze comportamentul în funcție 
de timp și spațiu și să interpreteze și categorizeze experiențele în structuri cu sens. 

În urma studierii cercetărilor în domeniul schemelor cognitive la vârsta a treia, am 
observat că există puține date empirice privind manifestarea schemelor cognitive deza-
daptative în rândul populației în etate. ca rezultat al cercetărilor [3], s-a ajuns la identifi-
carea a opt scheme cognitive dezadaptative la bătrâni, respectiv dezangajarea, pierderea 
identității, refuzul de a ajuta, abandon, dependență, teama de a pierde controlul și vulne-
rabilitatea. o neclaritate în identificarea acestor scheme prin cercetarea realizată, constă 
în clasificarea lor ca fiind mai mult provocări cu care persoanele vârstnice se confruntă 
odată cu înaintarea în vârstă [3].

potrivit altor cercetări [4], o schemă cognitivă se activează sau nu, în funcție de 
situație, de istoricul profesional, de starea de sănătate. o schemă cognitivă precum abuz/ 
neîncredere se va activa la vârstnicii care devin dependenți de o persoană care va trebui 
să îi îngrijească, în comparație cu un vârstnic sănătos și independent [4]. 

În situația în care strategiile de a face față schemelor dezadaptative nu mai sunt 
active, atunci o astfel de schemă se poate reactiva sau se poate manifesta pentru prima 
dată, la vârsta a treia [5].
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S-a descoperit că odată cu apariția schimbărilor în viața individului și schemele 
cognitive dezadaptative devin mai active, acest lucru fiind explicat de faptul că ele sunt 
declanșate de factori specifici vârstei, respectiv pensionarea, pierderea partenerului, boli 
somatice [5, 6]. 

alte cercetări din domeniu [7] au concluzionat că în cazul persoanelor vârstnice 
care locuiesc în cămine de bătrâni, se activează scheme precum deprivarea emoțională, 
abandonul, excluderea, neîncrederea, în comparație cu persoanele care trăiesc în propria 
locuință, acest fapt fiind explicat de lipsa suportului emotional din partea celorlalți, in-
clusiv a familiei [7].

Specialiștii (van alphenet et al., 2012b) considerau că schimbarea aspectelor pa-
tologice ale personalității nu este posibilă la vârsta a treia, din cauza rigidității tiparelor 
disfuncționale utilizate de-a lungul vieții sau din cauza declinului cognitiv și fizic [8].

persoanele vârstnice ajung să considere impetuos necesară intervenția psihotera-
putică, din cauza incapacității de a mai face față evenimentelor vieții (boala cronică, 
dizabilitatea, pierderea partenerului) ce le afectează starea de bine psihologică și dorința 
de a investi în aspecte cu sens, dat fiind faptul că până la deces, anii de viață sunt mai 
puțini [9].

cu scopul de a îmbunătăți adaptarea la schimbările intervenite odată cu înaintarea 
în vârstă, a creșterii stării de bine, a unei îmbătrâniri sănătoase, în cadrul unor cercetări a 
fost aplicată terapia centrată pe schemele cognitive. rezultatele (videler et al., 2014) au 
arătat că această formă de terapie scurtă aplicată vârstnicilor cu tulburări de personalita-
te și tulburări afective a produs îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește distresul, 
reducerea frecvenței schemelor cognitive dezadaptative [6]. Un alt studiu (videler et al., 
2018) realizat în rândul persoanelor vârstnice cu tulburare de personalitate din clusterul 
c, a evidențiat intervenția cu succes a terapiei, reducând frecvența utilizării schemelor 
cognitiv dezadaptative la vârstnici [5].

La nivel mondial, există interes pentru realizarea cercetărilor în rândul populației 
vârstnice, unele dintre tematicile abordate făcând referire la incluziunea socială și pe 
piața muncii, creșterea calității vieții, starea de bine, îmbătrânire activă, servicii oferite 
vârstnicilor, discriminare, violență, drepturi, cercetătorii apofundând informațiile pri-
vind principalele dificultăți și probleme cu care se confruntă această grupă de vârstă.
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Supraviețuirea și bunăstarea noastră necesită un echilibru între optimism și pesi-
mism. optimismul este un stil cognitiv care determină persoana ca în orice situaţie să 
prezică un rezultat bun, iar pesimismul – viceversa – cel mai rău rezultat.

acest articol își propune analiza mai multor abordări psihologice și neuropsiho-
logice care susțin aceste două viziuni asupra lumii și care sugerează că optimismul și 
pesimismul sunt asociate în mod diferențial cu cele două emisfere cerebrale. 

Introducere. optimismul și pesimismul sunt moduri diferite de gândire care sunt 
conceptualizate mai puțin ca fiind rigide și dihotomice și mai mult ca un continuum de la 
o stare la alta. o persoană poate fi optimistă în ceea ce privește un anumit domeniu, dar 
pesimistă în ceea ce privește alte aspecte ale vieții. De asemenea, oamenii îți pot schimba 
localizarea pe continuumul optimism – pesimism de-a lungul trecerii timpului. 

Perspectiva psihologică a optimismului și pesimismului. Unii oameni, mai mult 
decât alții, au o tendință consecventă de a gândi, simți și de a se comporta, cu privire la 
majoritatea aspectelor vieții lor, într-un mod care este dezechilibrat și înclinat către una 
dintre extremele continuumului optimism-pesimism; îi numim optimiști și pesimiști. o 
persoană optimistă vede lucruri bune peste tot, este în general încrezătoare și plină de 
speranță în ceea ce îi rezervă viitorul. Din punctul de vedere al optimistului, lumea este 
plină de oportunități potențiale. pesimistul, în schimb, observă în principal aspectele 
negative a tot ceea ce este în jur. gândindu-se la toate pericolele și capcanele potențiale 
pe drum, pesimistul este probabil să aibă puține speranțe pentru viitor. În consecință, 
pesimistul tinde să rămână pasiv, atunci când se confruntă cu o provocare, crezând că 
eforturile lui sunt oricum zadarnice.

o viață de succes necesită un echilibru fin între optimism și pesimism. optimismul 
nerealist poate încuraja pe cineva să-și asume riscuri și comportamente patogene – de 
ex. nerespectarea măsurilor de siguranță – care pot duce la o catastrofă. pe de altă parte, 
îngrijorarea prea mare cu privire la pericolele potențiale și concentrarea energiei asupra a 
ceea ce ar putea merge prost duce la un comportament de evitare, pasivitate, exacerbare 
a dispoziției scăzute și o creștere a vulnerabilității la depresie. prin urmare, echilibrul 
optim este un optimism prudent care este ferm ancorat în realitate [1]. 
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Perspectiva neuropsihologică a optimismului și pesimismului. ca toate celelalte 
experiențe umane, aceste atitudini mintale, optimismul și pesimismul, sunt strâns legate 
între ele de procese fiziologice distincte. Dovezi convergente din psihologie, fiziolo-
gie, psihiatrie și neurologie sugerează că cele două emisfere cerebrale sunt implicate 
diferențiat în medierea abordării fundamentale a vieții. perspectiva pesimistă este medi-
ată în general de emisfera dreaptă, în timp ce atitudinile optimiste sunt mediate în primul 
rând de emisfera stângă. acest articol prezintă varietatea de moduri în care această late-
ralizare a optimismului și pesimismului se manifestă în gândurile, sentimentele, deciziile 
și comportamentele oamenilor [2].

Atenția selectivă și prelucrarea informațiilor. optimismul și pesimismul sunt 
asociate cu moduri perceptive și cognitive distincte. Una din principalele diferențe este 
atenția selectivă și prelucrarea informațiilor. pentru a folosi o expresie populară, opti-
mistul își concentrează atenția asupra „paharului pe jumătate plin”; adică, un optimist 
selectează stimulii pozitivi din mediu și tinde să filtreze și să ignore informațiile care nu 
se potrivesc cu perspectiva lui. Un pesimist tinde să facă exact opusul. În general, atenția 
unui pesimist este concentrată pe „paharul pe jumătate gol”; adică pesimistul acordă o 
atenție disproporționat mai mare stimulilor negativi și tinde să ignore aspectele pozitive 
ale unei situații. 

cele două emisfere cerebrale sunt susceptibile în mod diferit la informația din me-
diu. emisfera stângă este mai adaptată la stimulii pozitivi. Într-un studiu al câmpului 
vizual divizat, atenția participanților a fost testată în timp ce urmăreau perechi de cu-
vinte compuse dintr-un cuvânt pozitiv și unul negativ (de exemplu, „viu” și „eșec”). 
când cuvântul pozitiv a apărut în cadranul drept și cuvântul negativ în cel stâng, atenția 
participanților s-a deplasat semnificativ către dreapta. totuși, când direcția a fost in-
versată, astfel încât cuvântul pozitiv a apărut pe stânga și cuvântul negativ pe dreapta, 
participanții au utilizat în mod egal ambele cadrane ale câmpului vizual. Deoarece sti-
mulii din cadranul drept sunt procesați inițial de emisfera stângă, și invers, aceste consta-
tări sugerează că emisfera stângă este în mod preferabil adaptată la informațiile pozitive 
și își focusează atenția către aceasta [3]. În schimb, emisfera dreaptă este mai adaptat 
la informațiile negative. când subiecții anxioși au urmărit imagini cu perechi de fețe 
fericite și triste, a existat o focusare semnificativă a atenției față de fața cu mimică tristă, 
atunci când a fost prezentată în cadranul vizual stâng, dar nu cel drept, ceea ce implică 
faptul că emisfera dreaptă acordă o atenție mai mare stimulilor emoționali negativi față 
stimuli emoționali pozitivi [4].

atunci când atenția pentru partea pozitivă a vieții nu vine de la sine, ea poate fi 
obținută printr-un efort conștient, iar acest proces implică emisfera stângă. reevaluarea 
cognitivă este adesea folosită în psihoterapie, unde o persoană este antrenată să-și schim-
be punctul de vedere asupra evenimentelor negative, concentrându-se pe aspectele pozi-
tive. În experimentele de imagistică prin rezonanță magnetică nucleară funcțională, con-
cepute pentru a elucida zonele creierului implicate în acest proces mental, participanții 
au vizionat o serie de fotografii cu situații negative și au fost rugați să le reevalueze 
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imaginându-și că situația a avut un rezultat mai bun decât cel sugerat. De exemplu, ca 
răspuns la o imagine a accidentului de mașină, participanților și s-a sugerat să-ți ima-
gineze că victimele au avut doar răni ușoare și au supraviețuit și s-au vindecat bine. 
analizele activității creierului au arătat că, în timp ce participanții au încercat să aplice 
strategia „gândirii pozitive”, a existat o activitate fiziologică mai mare în regiunile din 
emisfera stângă [5].

emisfera stângă este asociată nu numai cu o stare mentală optimistă temporară, ci 
și cu optimismul în calitate de caracteristică stabilă a personalității. Un studiu de tomo-
grafie cu emisie de pozitroni a arătat că persoanele care folosesc frecvent strategia de 
reevaluare cognitivă și încearcă să se ocupe de aspectele pozitive ale unei circumstanțe 
prezintă o activitate metabolică mai mare în partea frontală a emisfera stângă [6].

Concluzii. În final, putem afirma că optimismul și pesimismul sunt foarte necesare 
pentru supraviețuirea și bunăstarea noastră. ca în multe domenii ale vieții, „mijlocul 
de aur” –mijlocul dintre cele două extreme de exces și deficiență – este optimul dorit. 
Împreună, studiile menționate demonstrează existența unei diferențe fundamentale în-
tre cele două emisfere; emisfera stângă mediază o viziune mai pozitivă asupra lumii și 
ignoră aspectele negative din mediul, în timp ce emisfera dreaptă mediază o tendință de 
a se concentra asupra paharului pe jumătate gol, ceea ce duce la anticiparea unui viitor 
mai sumbru.
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clasificarea factorilor generatori de riscuri psihosociali a preocupat cercetătorii în 
domeniul securității muncii în ultimele decenii.

Fiecare stat își dezvoltă anumite programe, prin care-și propune să asigure sănă-
tatea și securitatea în muncă, astfel identificăm diverse clasificări privind factorii care 
ar genera riscuri psihosociale adaptate la legislația prezentă și emergentă, care reflectă 
normele sociale și de drept ale unor state ce pot servi ca exemple pentru republica 
Moldova.

cel mai apropiat stat din punct de vedere geografic, dar și cultural, este românia și 
prezentăm clasificările a doi autori români. 

ticu constantin a testat o procedură de identificare a factorilor de risc psihoso-
cial, într-o organizație din republica Moldova și propune 14 factori ai climatului 
organizațional care pot genera riscuri psihosociale la locul de muncă:

modul de definire a sarcinilor; −	
calitatea relaţiilor interpersonale; −	
eficiența sistemului motivațional; −	
suportul oferit pentru performanţă; −	
stilul de conducere al șefilor; −	
modul de evaluare a activităţii; −	
justiția organizaţională; −	
gradul de identificare/atașament faţă de companie; −	
calitatea deciziilor organizaționale; −	
condiţiile pentru învățarea organizaţională; −	
satisfacția profesională; −	
siguranța locului de muncă; −	
calitatea comunicării formale și informale; −	
relaxare −	 versus supraîncărcare în muncă [1, p.11].

Un alt autor român, Irina Simonescu, propune clasificarea factorilor de riscuri psi-
hosociale după:
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factori sociali și culturali – amplasarea locurilor de muncă (departe de colegii de −	
lucru, sau prea multe persoane în birou, lipsă de intimitate);

activități de rutină și nonrutină – activități repetitive, plictisitoare și activități ce −	
necesită creativitate;

diferențe individuale – în funcție de vârstă, abilități mintale, preferințe, tempe-−	
rament etc. [2, p.41].

experții de la Universitatea Simon Frazer din canada, au elucidat treisprezece fac-
tori de risc psihosociali, care reies din legislația canadiană:

suport psihologic – pentru unele organizații, cel mai important aspect al spriji-−	
nului psihologic poate fi protejarea împotriva factorilor de stres traumatici la locul de 
muncă;

cultura organizațională – prezintă presupuneri de bază deținute de un anumit −	
grup. aceste ipoteze sunt un amestec de valori, convingeri, semnificații și așteptări pe 
care membrii grupului le au în comun și pe care le folosesc ca replici pentru ceea ce este 
considerat un comportament acceptabil și modul de rezolvare a problemelor;

condiții clare și așteptări – un loc de muncă în care există o conducere și un spri-−	
jin eficient care îi ajută pe angajați să știe ce trebuie să facă, cum contribuie munca lor la 
organizație și dacă există schimbări iminente;

civilitate și respect – un loc de muncă în care angajații sunt respectuoși și atenți −	
în interacțiunile lor dintre ei, precum și cu clienții și publicul. civilitatea și respectul se 
bazează pe a arăta stimă, grijă și considerație față de ceilalți și recunoașterea demnității 
lor;

competențe și cerințe psihologice – un loc de muncă în care există o potrivire −	
bună între competențele interpersonale și emoționale ale angajaților, abilitățile lor de 
muncă și poziția pe care o dețin. o potrivire bună înseamnă că angajații posedă abilitățile 
și cunoștințele tehnice pentru o anumită poziție, precum și abilitățile psihologice și 
inteligența emoțională;

creștere și dezvoltare – un loc de muncă în care angajații primesc încurajare și −	
sprijin în dezvoltarea abilităților lor interpersonale, emoționale și profesionale;

recunoaștere și recompensă – un loc de muncă în care există recunoașterea și −	
aprecierea corespunzătoare a eforturilor angajaților într-un mod corect și în timp util;

implicare și influență – un loc de muncă în care angajații sunt incluși în discuții −	
despre modul în care se desfășoară munca lor și cât de importante sunt luate deciziile;

managementul sarcinii de lucru – un loc de muncă în care sarcinile și −	
responsabilitățile pot fi îndeplinite cu succes în timpul disponibil;

angajament – angajații se bucură și se simt conectați la munca lor și acolo unde −	
se simt motivați să își facă treaba bine;

echilibru – prezent într-un loc de muncă în care există recunoașterea nevoii de −	
echilibru între cerințele de muncă, familie și viața personală;

protecție psihologică – siguranța psihologică la locul de muncă este demonstra-−	
tă atunci când angajații se simt capabili să se pună pe linie, să pună întrebări, să caute 
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feedback, să raporteze greșeli și probleme sau să propună o idee nouă, fără să se teamă 
de consecințe negative asupra lor, a postului sau a carierei lor;

protecția siguranței fizice – acest factor include mediul de lucru în sine. Manage-−	
mentul poate lua măsuri pentru a proteja siguranța fizică a angajaților [3].

organizația de stat din austria, care vizează sănătatea și securitatea în muncă pre-
zintă opt factori de risc psihosociali care pun în pericol sănătatea și securitatea cetățenilor 
austrieci:

volum de muncă supradimensionat – toată lumea are o capacitate dată de muncă −	
și, dacă capacitatea unei persoane este depășită, persoana respectivă poate experimenta 
stres profesional;

niveluri scăzute de control – factorul de risc al „controlului” se referă la cât de −	
multă influență are o persoană în modul în care își îndeplinește cerințele sarcinii și modul 
în care își desfășoară activitatea în general;

sprijin slab din partea supervizorilor și/sau colegilor de muncă – sprijinul oferit −	
de colegi și supervizori poate „amortiza” răspunsurile la stres pe care oamenii le-ar putea 
experimenta altfel în cazul în care slujbele lor sunt solicitante și simt că nu au control;

lipsa clarității rolului – confuzia dintre roluri apare, atunci când lucrătorii nu au −	
claritate în ceea ce privește obiectivele lor de muncă și responsabilitățile cheie, așteptările 
colegilor lor față de aceștia;

relații slab gestionate – colegii pot fi surse importante de sprijin, dar pot fi și −	
surse potențiale de stres;

niveluri scăzute de recunoaștere și recompense – recompensarea eforturilor lu-−	
crătorilor și recunoașterea contribuțiilor și realizărilor individuale și ale echipei în cadrul 
organizației este importantă, atunci când se încearcă minimizarea riscului de stres pro-
fesional;

schimbare slab gestionată – o gestionare deficitară a procesului de schimbare −	
poate determina angajații să se simtă anxioși și nesiguri cu privire la aspecte ale muncii 
sau ale statutului lor. 

justiția organizațională – se referă la percepțiile de corectitudine cu privire la −	
procedurile de lucru și la modul în care acestea sunt adoptate [4].

organizația preocupată de sănătatea și securitatea în muncă din cadrul regatului 
Unit prezintă cinci factori ce supun angajații la riscuri psihosociale la locul de muncă:

lipsa controlului și puterii de decizie – lucrătorii au un control redus asupra mun-−	
cii și metodelor lor de lucru, sunt incapabili să își folosească pe deplin abilitățile, aceștia 
de regulă, nu sunt implicați în luarea deciziilor care îi afectează;

lipsa creativității și repetitivitatea activității de muncă – se așteaptă ca lucrătorii −	
să îndeplinească doar sarcini repetitive, monotone, munca este ritmată de mașină sau 
sistem;

volum de muncă supradimensionat – sistemele de plăți ce încurajează să lucreze −	
prea repede sau fără pauze și cererile de muncă sunt percepute ca excesive;

relaționări sociale limitate – sistemele de lucru limitează oportunitățile de −	
interacțiune socială;
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– dezechilibru efort-recompensă - nivelurile ridicate de efort nu sunt echilibrate de 
o recompensă suficientă [4].

este de remarcat că catalogul factorilor de risc psihosociali în mediul organizațional 
pare departe de a lua un contur bine definit, aceștia diferă de la un autor la altul, la fiecare 
organizație specializată în sănătatea și securitatea în muncă și în special la fiecare țară 
în parte.

remarcăm factori de risc psihosociali care se repetă la toți autorii, precum volumul 
de muncă, niveluri scăzute de control, lipsa clarității rolului și cerințe contradictorii, 
niveluri scăzute de recunoaștere și recompense, nesiguranța locului de muncă, lipsa spri-
jinului social, justiția orgaizațională, violența și hărțuirea.

Se remarcă repetări și la capitolul dezvoltarea carierei, satisfacția la locul de mun-
că, interfața viața de familie, stilul de conducere, gradul de identificare cu compania, 
sprijin slab din partea conducerii, lipsa creativității.

canada prezintă o abordare deosebită. Impresionează accentul pus pe suportul și 
protecția psihologică, precum și pe cerințele psihologice, adică competențele interperso-
nale și emoționale ale angajaților, deci organizația ar trebui să urmărească compatibilitatea 
dintre angajat și mediu și să urmărească ca angajații să-și păstreze echilibrul emoțional. cu 
atât mai mult, aceasta asigură siguranța psihologică, se îngrijește de dreptul la libera opi-
nie, angajații nu ar trebui să ezite să pună întrebări, să caute feedback, să raporteze greșeli 
și probleme sau să propună o idee nouă, fără să se teamă de consecințe negative asupra lor, 
a postului sau a carierei lor. Impresionează și finețea termenilor utilizați în numirea facto-
rilor de riscuri psihosociali, precum: civilitate și respect, echilibru, implicare și influență, 
angajament. organizația preocupată de sănătatea și securitatea în muncă din canada, nici 
nu pomenește de hărțuire și violență ca factori de risc psihosociali, ci mizează pe respec-
tarea conveniențelor și a bunei-cuviințe în societate, îndeamnă spre respect și își dorește 
echilibru în organizații, ca angajații să fie implicați și să-și asume angajamentele.

În acest context, ne punem întrebarea, care va fi lista de control privind factorii de 
risc psihosociali ai republicii Moldova, cu ce concepte se va opera pentru a fi reprezen-
tative culturii noastre? către care standarde se va tinde.
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precum tipologia familiei, prezența sau absența uneia sau a ambelor figuri parentale 
și logica temporală a reîntregirii familiale poartă o amprentă asupra definirii istoriei și 
asumării unor roluri specifice în cadrul nucleului familial, la fel relațiile intergeneraționale 
reprezintă acel liant, unde adolescenții găsesc instrumentele potrivite pentru propria lor 
creștere, pentru dezvoltarea autonomiei lor și pentru construirea propriei securități inte-
rioare.

 Din aceste considerente, în scopul cercetării sferei relațiilor de familie, atât cu 
referință la relația cu părinții și frații cât și la legătura întreținută cu rudele care au ră-
mas acasă, am administrat interviul, ca instrument de investigare, fiind foarte eficient în 
problematica vizată. Investigația a avut loc în Italia, în perioada lunii decembrie 2018, 
tinerii intervievați fiind adolescenți, cu vârsta cuprinsă între 14 și 20 de ani, din regiunile 
Lombardia, emilia-romagna, Liguria și veneto, care au fost contactați prin intermediul 
unor asociații culturale diasporale din Italia, eșantionul cuprinzând 105 subiecți. re-
zultatele acestui sondaj nu sunt reprezentative în termeni statistici, dar totuși prezintă 
interes, oferind o fotografie semnificativă a complexității itinerarului intergenerațional 
al adolescenților imigranți. 

astfel, în urma prelucrării rezultatelor, s-au conturat următoarele dimensiuni:
așadar, în perioada cercetării, am întâlnit foarte puțini adolescenți care să poves-

tească despre relații de familie excelente, dialog și sprijin reciproc sau confidențialitate 
cu ambii părinți, ale căror roluri sunt considerate interschimbabile:

„Sunt în relații normale, dar din când în când ne mai certăm. Oricum, cu părinții 
mei pot vorbi despre orice, pentru că sunt tineri șimi sunt ca niște prieteni. Totuși, când 
fac niște prostii la școală, îmi vorbesc altfel” (M., 16 ani).

„Cu amândoi sunt întro relație bună, dar dacă trebuie să le spun anumite lucruri, 
tind să i le spun mamei mai mult. În realitate, mă înțeleg mai bine cu surorile mele. Ele 
știu mereu poveștile mele, sunt ca niște prietene. Și da, în fond suntem uniți” (n., 18 
ani).

totodată, mai mulți adolescenți intervievați vorbesc despre relații fluctuante, cu 
momente de criză și certuri, împreună cu altele pline de afecțiune, însă traversate de o 
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legătură de bază puternică. astfel, „normalitatea” familiilor este dată de această oscilație 
constantă între aceste clipe de bucurie și împărtășire [3, p. 321-339], dar și de multe mo-
mente de tensiune și confruntare reciprocă, cauzele fiind legate de diferența expectațiilor 
generaționale, prezența problemelor economice, angajamentele școlare sau cererea de 
autonomie și libertatea de a se manifesta a adolescenților.

 „Depinde de zile…, uneori dacă sunt supărați sau ceva sa întâmplat la serviciu, 
se întâmplă ca să discutam mai apăsat. Pe când în altele, cinăm împreună și ne distrăm 
ca o familie normală” (a., 16 ani).

„Ne înțelegem bine, dar uneori ei spun că le cer prea mult. Mie îmi place să ies noap-
tea, să merg cu prietenii la discotecă, să mă comport cum doresc, dar pe ei îi deranjează 
acest lucru. Mereu îmi spun că nu sunt mare, că nu e potrivit ca o fată de vârsta mea să 
iasă noaptea. Șiatunci îmi impun regulile lor, care mă mai scot din sărite” (M., 15 ani).

cu toate acestea, intrând în detaliile acestei „normalități” familiale, observăm o 
dinamică foarte interesanta în relația cu părinții, în funcție de genul acestora. În cazul 
multor adolescenți, legătura parentală depinde foarte mult de funcția educațională: tatăl 
este considerat frecvent ca subiect mai reticent în a vorbi, mai absent acasă, uneori chiar 
mai autoritar, în timp ce mama, este percepută ca o referință constantă, la care să apele-
ze, capabilă să le înțeleagă mai bine dificultățile legate de vârsta lor, care, atunci când le 
impune respectarea regulilor familiei, știe să motiveze interdicțiile sale. este un fenomen 
secant în toate culturile, probabil derivat din aderarea la modelul relațional familial de 
tip tradițional, unde mama este angajată în activitatea de îngrijire a copiilor și tatăl e 
ocupat de asigurarea financiară [1, p. 965-1003], menținând astfel o poziție mai detașată 
în ceea ce privește afecțiunea față de urmași:

„Să spunem că în viața mea mama e mult mai prezentă. Am o mamă fantastică, 
care mă suportă și când fac prostii. Ea este mereu lângă mine sămi dea sfaturi, chiar 
și când este bolnavă. Tata însă, este mai rezervat în caracter, glumește în modul lui, dar 
eu nu vorbesc cu el despre lucruri personale. De obicei mă întreabă de școală, dacă am 
nevoie de niște bani și cam atât” (S., 19 ani).

„Cu mama mă înțeleg foarte bine, la fel și cu tata, dar vorbim mai puțin. Cu el 
vorbesc doar despre fotbal, despre școală, despre unele șotii. Dar mă încred mai mult 
în mama, ea e un fel de prietenă și nu mă judecă niciodată dacă am vreo problemă. Ea 
întotdeauna vrea să știe totul despre mine, ca să mă ajute” (M., 15 ani).

„Am mai multă vorbă cu mama. Mama mereu încearcă să se pună în pielea mea. 
Pe când cu tata mii rușine să vorbesc despre tot. Întotdeauna am frică că se va supăra, 
se va enerva dacăi spun anumite lucruri” (I., 15 ani).

Mamele sunt, de asemenea, și aliate valide în interdicțiile paterne, mai ales în cazul 
fetelor care reușesc să obțină aprobarea mamei pentru a ieși cu prietenii seara, contând 
pe abilitățile lor de mediere:

„Vorbesc cu ambii părinții și am încredere în ei. Dar de la tata numi cer voie să 
ies cu prietenii, pentru că dacăi zic că merg în centru, îmi spune automat să nu o fac, 
că lui nui place acel loc. Atunci, decât săi spun minciuni, o las pe mama săi spună. Ea 
altfel vorbește cu el” (I., 19 ani).
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Și în cazul adolescenților cu părinți separați, predomină modalitatea relațională 
clasică, menționată mai sus, aproape întotdeauna ca o consecință a rupturii familiale. De 
obicei, unul dintre cei doi părinți este considerat ca confident, sprijin, în timp ce celălalt 
rămâne o prezență adesea negativă și pentru faptul că trăiește în altă parte.

 La fel, din interviul cu adolescenții, am constatat că această condiție de alienare 
parentală îi unește în ansamblu, relevându-se totuși unele variante în funcție de genul 
părintelui, pentru care se pare că adolescenții simt mai multă afinitate, care de obicei este 
părintele de același sex. așadar, fetele adolescente o preferă de obicei pe mama, care, 
deși e autoritară, este recunoscută ca prezentă, în comparație cu tații care „sau evapo-
rat” sau au rămas acasă, sau le-au părăsit în copilărie, vorbind despre ei ca despre niște 
străini și cu multă resemnare. 

Băieții adolescenți, în schimb, sunt legați mai mult de tații lor, care le oferă mai 
mulți bani și mai multă libertate, fiind idealizați, considerați ca victime forțate să se 
separe de mama lor.

astfel, relațiile de familie se axează mai mult pe tensiuni emoționale decât pe con-
flicte care derivă din aderarea la valorile tradiționale sau la codurile culturale impuse 
totuși cu unele excepții. nu toți părinții se pot adapta cu ușurință la pierderea autorității și 
a controlului, rezultate în urma migrării şi a redefinirii rolurilor după reîntregirea famili-
ală. Unii nu vor să se schimbe sau să se deschidă la nevoia de autonomie a adolescenților, 
negându-le o socializare considerată de dânșii prea liberă. alții încă pur și simplu nu pot 
comunica cu copiii lor, prin urmare, luând naștere modalități de relaționare negative: 
dinamici de tip detașat în relația de familie care condiționează viața unui număr mare de 
adolescenți, exprimându-se în atitudini indiferente, apatice și anafective, împreună cu 
dinamicele conflictuale cu părintele implicat. 

răceala în relațiile dintre adolescenții intervievați și familiile acestora se manifestă 
în principal prin absența dialogului:

„Eu țin lucrurile pentru mine, nu vorbesc cu ei. Mă împac cu amândoi, dar nu le 
vorbesc. Șiapoi dacă tata mia permis să fac ceva, atunci de ce trebuie so conving și 
pe mama? Decât să le explic atâtea „de ceuri”, mai bine îmi caut de treaba mea și ei 
dea lor” (v., 16 ani).

„Nu sunt legat de niciunul dintre ei. Prefer să vorbesc cu prietenii mei decât cu 
dânșii. Șiapoi dacămi cer voie de la unul, ei amândoi trebuie să decidă. Nu înțeleg 
undei logica?!” (c., 18 ani).

este o atitudine care răspunde unei închideri substanțiale a familiilor moldovenești, 
în care există încă o puternică rigiditate în definirea rolurilor. Deci, lipsa dialogului 
intergenerațional reprezintă un răspuns la indiferența părinților, care la rândul său este 
rodul stilurilor parentale [2, p. 90-101], învățate în comunitatea moldovenească, fără a le 
conecta la contextul țării-gazdă.

Diferit însă este cazul familiilor aflate în conflict. Interviul scoate în evidență o con-
flictualitate de fundal, cu plângeri comune ale adolescenților, care se referă frecvent la 
anumite tensiuni din familie, legate de un autoritarism excesiv al părinților, lipsa angaja-
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mentului academic, probleme legate de experiența reîntregirii familiale sau de separarea 
părinților într-o perioadă delicată pentru ei. 

În unele cazuri, adolescenții au relatat faptul că unele mame s-au transformat în 
autorități coercitive, adoptând forme de control asupra acestora, atât de marcate, încât să 
le facă viața obositoare și sufocantă. potrivit adolescenților, aceste mame manifestă ati-
tudini negative, cu tendința de a limita viața socială a adolescenților, fiind și incapabile 
să stabilească un dialog constructiv cu ei:

„Mă împac rău cu mama. Cu tata făceam tot ce voiam. Dar cu ea mă lupt. Întro 
zi ma plesnit peste față și eu am numito cățea. Îmi spune mereu că dacă vreau bani, să 
cer de la tata, că ea sa săturat” (L., 17 ani).

„Relația cu tata e bună. Pe când mama nu mă ascultă deloc. Ea doar mă jude-
că, îmi răspunde întotdeauna cu rău, este împotriva mea mereu, nu mă susține nici la 
școală” (F., 16 ani).

„Mă simt bine doar cu tata, pentru că semănăm. Cu mama însă nu mă împac. Ea 
întotdeauna îmi comandă ce să fac, decide totul doar ea. Noi suntem ca niște boi pe care 
ne duce de curmei, pentru că ei îi place așa și e deprinsă să fie așa” (a., 16 ani).

în concluzie, pe fundalul celor relatate de către adolescenți, remarcăm dinamici 
destul de complicate ale legăturilor familiale, marcate de detașări, separări și restruc-
turări destul de dificile, cu impact major asupra sănătății psihoemoționale a tinerilor, 
acest lucru făcându-ne să conchidem faptul că familia migrantă, ca sistem relațional-
comunicativ, necesită o majoră investiție a părților implicate, atât la nivel emoțional, 
afectiv, cât și comportamental.
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Modelele tradiționale de înțelegere a traumelor și a tulburărilor afective au la 
bază teoriile behavioriste (asociaționiste) și cognitiviste și explicate la nivel neuronal 
prin implicarea regiunilor cerebrale, cum ar fi amigdala, hipocampul și cortexul pre-
frontal. 

cercetările conduse de către psihiatrul și neurocercetătorul Stephen porges au des-
coperit aspecte noi privind trauma și tulburările afective și care au fost prezentate în ca-
drul teoriei polivagale, care deschide noi orizonturi de înțelegere a tulburărilor mintale.

Stephen porges a prezentat pentru prima dată teoria sa în 1994 [1], iar în ultima 
decadă teoria polivagală capătă tot mai multă atenție și sunt realizate tot mai multe cer-
cetări. În acest demers, ne propunem să realizăm o metaanaliză a celor mai recente cer-
cetări asupra teoriei polivagale și să conturăm noi orizonturi de cercetare și înțelegere a 
tulburărilor mintale.

teoria polivagală, numită și știința siguranței, ne oferă o mulțime de informații 
noi și importante legate de sistemul nervos și de modul în care trăim sentimentele de 
siguranța sau amenințare. teoria este centrată asupra nervului vag, a zecea pereche de 
nervi cranieni, care se extinde din creier în corp și este principalul nerv al sistemului 
vegetativ, controlând activitatea parasimpatică. Sistemul nervos parasimpatic (Snp) este 
implicat în stările de relaxare și regenerare prin scăderea frecvenței cardiace și a tensiu-
nii arteriale, fiind opus sistemului nervos simpatic care activează răspunsuri de „luptă” 
sau „fugă”. Dar Snp nu este activat doar în stările de liniște și relaxare, dar este activat și 
în cazul amenințărilor extreme, în aceste cazuri, Snp nu numai că încetinește frecvența 
cartiacă, ci ne imobilizează (freez) pentru a ne conserva energia și pentru a diminua im-
pactul traumatic.

conceptul „polivagal” face trimitere anume la acest paradox al nervului vag, care 
prin funcția sa parasimpatică poate fi atât o sursă de reziliență emoțională, sentiment de 
siguranță, angajament social în fața unor pericole (prin activarea nervului vag ventral 
mielinizat), cât și un factor de risc, prin declanjarea mecanismului de „îngheț” (prin ac-
tivarea nervului vag dorsal nemielinizat). 

activitatea Snp este reflactată de tonusul vagal cardiac (tvc) și poate fi măsurată 
direct prin aritmia sinusală respiratorie (aSr) sau prin variabilitatea ritmului cardiac 
(vrc). Mai multe studii științifice au reușit să demonstreze o relație strânsă între tvc și 
abilități de reglare emoțională, controlul situației, căutarea de sprijin social [2], reziliență 
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la stres, anxietate socială [3], sănătate mentală [4], tulburări afective [5] și flexibilitatea 
cognitivă [6]. 

complexul vagal ventral mielinizat (cvv), ale cărui fibre cardioinhibitoare ies din 
nucleul ambiguus al trunchiului cerebral, este sursa sistemului de implicare socială. Datorită 
fibrelor sale mielinice, cvv este cel mai puțin perturbator din punct de vedere homeostatic, cel 
mai tânăr din punct de vedere filogenetic și cel mai rapid răspuns la o provocare amenințătoare. 
complexul vagal dorsal (cvD) este cel mai vechi subsistem autonom filogenetic, cu 
fibre cardioinhibitoare nemielinice care provin din nucleul motor dorsal al trunchiului 
cerebral. De asemenea, are o funcție de imobilizare care a apărut inițial la vertebratele 
timpurii. De asemenea, este implicat în principal în răspunsurile posttraumatice după 
traume psihologice [7]. teoria polivagală sugerează că gradul sentimentului de siguranță 
psihologică, sănătatea mentală și angajamentul social ar fi determinat de gradul de mie-
linizare al cvv, întrucât aceste fibre cardionhibitoare sunt implicate în funcțiile de rege-
nerare și relaxare și au tvc mai ridicat, ceea ce a fost deja corelat cu sănătatea mentală. 
Invers, dacă prevalează fibrele nemielinizate ale cvD, atunci persoana se alfă mai cu-
rând în stare de imobilizare, trăind mai curând o stare cronică de nesiguranță psiholigică 
și nu poate identifica indici de siguranță în mediul exterior. 

La naștere există un număr mai mare de fibre nemielinizate, sugerând o probabilita-
te mai crescută a stării cvD, iar prezența unui mediu securizant va stimula dezvoltarea 
fibrelor mielinizate, ceea ce va determina o siguranță psiholigică pe tot parcusul vieții. 
În cazul unui mediu nesecurizant, se sugerează o dezvoltare a fibrelor nemielinizate, 
un tonus vagal cardiac scăzut și o stare de imobilizare și nesiguranță psiholigică pe tot 
parcursul vieții [8]. există dovezi că sindromul mortii subite la sugari ar fi asociat cu 
un număr mare de fibre nemielinizate și o mielinizare slabă a fibrelor din cvv [9]. cu 
alte cuvinte, traumele au tendința de a dezvolta și activa fibrele nemielinizate ale cvD. 
Dacă am experimentat o traumă care ne-a lăsat imobilizați, capacitatea noastră de a ne 
scana mediul în căutarea indiciilor de pericol poate deveni distorsionată. putem avea 
„neurocpeție defectuoasă”, ceea ce înseamnă că nu putem prelua indicii de siguranță la 
fel de ușor. În schimb, am putea citi indiciile din mediul nostru ca fiind periculoase, chiar 
dacă acele indicii pot fi văzute ca neutre sau benigne pentru alți oameni.

în concluzie, teoria polivagală extinde înețegerea asupra traumei și a mecanismelor 
sale neurofiziologice. o traumă nu afectează doar un spectru de fenomene și evenimente 
asociate traumei originale, așa cum sunt descrise în teoriile behavioriste și cognitiviste, dar 
evenimentele traumatice afectează la nivel global tonusul vagal cardiac, iar de aici, dintr-o 
stare de imobilizare neurofiziologică, individul percepe mediul exterior mai curând ca fiind 
amenințător, indiferent de natura fenomenlor sau evenimentelor, generând o stare cronică 
de nesiguranță psihologică, ceea ce duce la dezvoltarea tulburărilor afective. terapia trau-
mei în cadrul teoriei polivagale este centrată printr-un șir de tehnici de stimulare a tonusu-
lui vagal cardiac, care ar promova angajamentul social și indicatorii de siguranță. 

cu toate acestea, teoria polivagală este puțin studiată, dar oferă o perspectivă trans-
disciplinară și noi orizonturi de cercetare și testare a validității teoriei. 
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transferul reprezintă un proces și un element esențial al curei psihanalitice, prin 
care sunt actualizate și transpuse sentimente, dorințe și fantasme inconștiente ale clien-
tului în relația cu specialistul [1, p. 437]. 

Freud considera că ,,transferul se constituie spontan în toate relațiile umane, inclu-
siv între cea dintre medic și pacient” [2, apud Le guen, p. 1177]. etchegoyen plecând 
de la ceea ce spunea Freud definește transferul ca fiind un ,,fenomen general, universal 
și spontan, care constă în a lega trecutul de prezent prin intermediul unei false conexi-
uni care suprapune obiectul original celui actual. această suprapunere a trecutului și 
prezentului este legată de niște obiecte sau dorințe mai vechi care nu sunt conștiente și 
care conferă comportamentului un caracter irațional, unde afectul nu pare adaptat nici 
calitativ, nici cantitativ la situația reală, actuală” [3, p. 82].

transferul este un fenomen universal, pe care îl regăsim și în relația părinte-copil. 
este firesc ca părintele să proiecteze asupra copilului fantasme, sentimente, dorințe și 
scenarii. Însă unele proiecții parentale pot fi patogene și sunt în detrimentul nevoilor 
narcisice ale copilului. Iar unul din scopurile consilierii parentale de inspirație psih-
analitică constă în diminuarea aspectelor narcisice parentale patogene și reamenaja-
rea scenariilor parentale. gestionarea transferului și contratransferului, prin conținere 
și interpretare, reprezintă instrumentele prin care pot fi diminuate și mentalizate 
proiecțiile parentale.

Manzao, espaza și Zilkha sunt de părere că dacă părintele de la începutul consultației 
dezvoltă un transfer pozitiv, atunci acest aspect constituie o indicație pentru a realiza o 
intervenție de scurtă durată, precum este consilierea parentală. o astfel de intervenție 
este contraindicată, dacă părintele stabilește un transfer negativ cu privire la psiholog, în 
acest caz, se optează pentru o psihoterapie psihanalitică de lungă durată [4]. 

În cadrul consilierii parentale și a intervențiilor de scurtă durată nu sunt recomanda-
te interpretările transferențiale directe referitoare la psiholog. Manzao, espaza și Zilkha 
recomandă să interpretăm transferul pe care mama îl face asupra copilului, ca repetiție a 
relațiilor ei cu obiectele primitive, cu anxietățile și conflictele ei. De asemenea, aceștia 
îndeamnă să dăm prioritate proiecțiilor anaclitice nonoedipiene, a căror teme centra-
le sunt anxietățile de separare și pierdere. o altă sugestie este să evităm interpretarea 
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transferului negativ, deoarece acest lucru ar conduce la stabilirea unui proces de lungă 
durată, care ar depăși limitele consilierii [4].

reacția psihoemoțională a psihologului la identificările proiective ale părinte-
lui constituie contratransferul acestuia. teoria și practica psihanalitică contemporană 
consideră contratransferul omniprezent și reprezintă instrumentul prin care analistul 
percepe și procesează materialul psihic al clientului [5, p. 73]. perez-Sanchez este de 
părerea că transferul este o comunicare prin care clientul încearcă să transmită anumi-
te stări mintale, al cărui conținut este inconștient și nu poate fi redat prin cuvinte. Iar 
reacția contratransferențială este modul prin care analistul receptează această comuni-
care [6, p. 71-72]. 

pentru ca psihologul să poată utiliza în mod eficient contratransferul, este nevoie 
să fie atent la diferența dintre propriile stări mentale și stările mentale ale clientului. De 
asemenea, acesta trebuie să-și suspende tendința de a-și face ipoteze și concluzii pre-
matur. Fonagy recomandă să menținem o atitudine mentalizantă de ,,a nu ști” pentru a 
contracara această tendință [7, p. 99]. 

reacția contratransferențială conține întotdeauna proiecția asupra psihologului a 
unor obiecte interne ale părintelui, precum și alte aspecte ale Sinelui. În majoritatea 
cazurilor, imaginea parentală proiectată asupra copilului este asemănătoare cu cea pro-
iectată pe psiholog. anumite comportamente ale părintelui îl pot determina pe psiholog 
să aibă reacții contratransferențiale de respingere și abandon, corespunzătoare acelei re-
prezentări proiectate. Iar incapacitatea psihologului de a conține și analiza contratransfe-
rul ar putea conduce la întreruperea intervenției. acesta este obligat să păstreze o parte 
din sine obiectivă, care să-i permită să analizeze și să diferențieze starea sa mentală de 
indentificările proiective ale părintelui. Dacă nu se întâmplă asta, atunci psihologul riscă 
să-și piardă din obiectivitate și să recurgă la act [4]. 

când părinții cer ajutor pentru sine sau pentru copilul lor, aceștia deseori experi-
mentează sentimente de vinovăție sau/și rușine. aceste stări mentale influențează relația 
transferențială cu psihologul. Frick consideră că o doză optimală de vinovăție sau/și 
rușine poate fi constructivă și poate constitui un factor motivațional pentru schimbare. 
Însă, când sentimentul de vinovăție depășește un anumit prag, părintele poate avea un 
comportament autodistructiv, sau poate adopta o poziție inocentă și să proiecteze senti-
mentul de vinovăție asupra psihologului. astfel, părintele poate deveni provocator încer-
când să-l facă pe psiholog să se simtă vinovat. Iar în cazul în care sentimentul de rușine 
al părintelui este prea mare, el poate deveni agresiv și defensiv, fără să fie conștient de 
asta. acest comportament îl poate face pe psiholog să experimenteze sentimentul de 
rușine și să se simtă incompetent [8]. Menționăm că transferurile negative de acest tip 
nu pot fi soluționate rapid prin intervenții scurte, în majoritatea cazurilor, este nevoie de 
o terapie de lungă durată.

Un alt element esențial constă în faptul că psihologul poate regresa și identifica 
puternic cu copilul. acest moment poate avea loc, în special, dacă psihologul nu și-a 
rezolvat conflictele intrapsihice și anumite stări afective în raport cu propriii părinți. 
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astfel, există riscul ca psihologul să devină critic și să acuze părintele aflat în consiliere. 
Misiunea acestuia este să-și autoanalizeze și proceseze propriile afecte transferențiale și 
contratransferențiale [8]. 

putem concluziona că analiza și gestionarea transferului și contratransferului îi 
permite psihologului să investigheze dinamica relației dintre părinte-copil, să identifice 
proiecțiile parentale și să formuleze interpretări pertinente pentru a-l ajuta pe părinte să 
fie în contact cu propria realitate psihică, cât și cu cea a copilului. gestionarea transferu-
lui și contratransferului necesită de la psiholog tact și o bună capacitate de mentalizare. 
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În societatea contemporană, în condițiile sociale și culturale dificile și procesele 
sociale dezechilibrate, funcționarea de limită devine un subiect tot mai frecvent abor-
dat. Funcționarea de limită este frecventă, studiile recente estimează că aproape 6% 
din populație manifestă simptome primare ale patologiei de limită, fiind una dintre cele 
mai întâlnite tulburări de personalitate [1, p.22]. cu toate acestea, în ciuda prevalenței 
sale, patologia de limită rămâne a fi relativ necunoscută. problematica formulată în 
articol se referă la caracteristicile funcționării de limită și felului în care aspectele di-
structive se regăsesc în organizarea psihică a persoanelor cu acest tip de funcționare.

 analiza literaturii de specialitate dedicată funcționării de limită relevă că aceasta 
se caracterizează prin impulsivitate, stăpânire de sine scăzută, instabilitate emoțională, 
anxietate înaltă și un nivel puternic de desocializare. Incidența mare a aspectelor și com-
portamentelor distructive printre criteriile de diagnostic ale patologiei de limită consti-
tuie un factor ce delimitează tulburarea de personalitate borderline de alte tulburări de 
personalitate.

 În Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale (DSM-v, 2016) tul-
burarea de personalitate borderline întrunește următoarele criterii [2, p. 104]:

Un parttern pervaziv de instabilitate a relațiilor interpersonale, a imaginii Sine-
lul și a afectelor, și de impulsivitate marcată începând cu vârsta adultă tânără și care 
este prezent într-o varietate de contexte, așa cum o indică cinci (sau mai multe) dintre 
următoarele: 1) eforturi disperate de a evita abandonul real sau imaginar (Notă: nu in-
clude comportamentul suicidal sau automutilant acoperit de criteriu; 2) un pattern de 
relații interpersonale intense și instabile, caracterizate prin alternarea dintre extreme ale 
idealizării și ale devalorizării; 3) perturbarea identității: imagine a Sinelul sau simț al 
Sinelul instabil în mod marcat și persistent; 4) impulsivitate în cel puțin două domenii 
cu potențial de autodistrugere: cheltuieli, sex, abuz de substanță, șofat imprudent, crize 
de supraalimentare; 5) comportament suicidal, gesturi sau amenințări, sau comporta-
ment automutilant recurent; 6) instabilitate afectivă datorată unei reactivități marcate a 
dispoziției (de exemplu, disforie episodică intensă, irascibilitate sau anxietate care du-
rează, de obicei, câteva ore și doar rareori mai mult de câteva zile); 7) sentimente cronice 
de vid; 8) mânie inadecvată sau intensă, sau dificultate în controlul mâniei (de exemplu, 
crize frecvente de mânie, mânie constantă, lupte fizice repetate); 9) ideație paranoidă 
tranzitorie, legată de stres sau simptome disociative severe. 
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abordând problematica distructivității în funcționarea de limită, vom face referințe 
doar la câteva dintre criteriile de diagnostic, pentru a ilustra fenomenologia distructivă 
în această patologie, în realitate orice criteriu de diagnostic implicând potențial de di-
structivitate. 

 Frica de abandon și tendințele distructive. În literatura de specialitate, persoanele 
cu funcționare de limită sunt descrise ca fiind dominate de frica de abandon, în același 
timp menționându-se că aceste temeri ar trebui să se distingă de fenomenele mai frec-
vente și mai puțin severe ale anxietății de separare [3, p. 76]. percepția unei separări sau 
respingeri iminente sau a pierderii structurii externe poate duce la deteriorarea imaginii 
de sine. autori precum Kenberg, gabbard menționează despre hipersensibilitatea per-
soanelor cu funcționare de limită în relațiile interpersonale și constată experimentarea 
unor temeri intense de abandon și furie inadecvată în cadrul acestei populații clinice, 
chiar și în situații nesemnificative la nivel obiectiv-factual, precum critici minore din 
partea celorlalți sau separări de durată scurtă. aceste frici de abandon sunt legate de 
intoleranță de a fi singur și de nevoia de a avea alți oameni alături. În sensul aspectelor 
distructive, vom menționa că eforturile frenetice de evitare a abandonului pot include 
acțiuni impulsive, cum ar fi comportamente autovătămătoare sau suicidale. 

Perturbarea identității și tendințele distructive. tulburarea sinelui specifică organi-
zării de limită implică o imagine de sine distorsionată, instabilă sau slabă. persoanele cu 
funcționare de limită, au adesea valori, atitudini și obiceiuri preluate de la persoanele din 
proximitate. Imaginea de sine instabilă sau fragilă presupune riscul unor depresii masi-
ve latente, care se pot manifesta la nivel manifest prin comportamente autodistructive, 
precum tulburări de comportament alimentar, consum de substanțe, cumpărături com-
pulsive, prin căre se încearcă compensarea fragilității Sinelui și vindecarea inconștientă 
a durerii psihice.

Impulsivitate. În organizarea de limită este prezentă impulsivitatea care este ade-
sea autodistructivă în efectele și uneori chiar și în intențiile sale. Formele obișnuite de 
comportament impulsiv pentru persoanele de limită sunt abuzul de substanțe sau alcool, 
bulimia, sexul neprotejat, promiscuitatea și conducerea imprudentă. 

Comportamente suicidale sau autovătămătoare. Încercările suicidale recurente, 
gesturile, amenințările sau comportamentele autovătămătoare sunt semnele distinctive 
ale persoanelor cu funcționare de limită.

 teoria psihanalitică pleacă de la premisa că această structurare patologică a con-
flictului intrapsihic în cadrul unei matrice psihice primitive derivă de la o fixație sau o 
regresie la un stadiu incipient de dezvoltare, premergător constanței obiectului și conso-
lidării structurii , care coincide cu stadiul de dezvoltare descris drept separare-individu-
are. pe parcursul acestui stadiu incipient de dezvoltare, care se desfășoară aproximativ 
între cel de-al doilea și cel de-al patrulea an de viață, anumite relații sever patologice cu 
un obiect parental (fie că acestea sunt determinate constituțional, au motivații psihologi-
ce sau sunt stimulate de mediu prin agresiune gravă în experiențe psihologice timpurii) 
determină o fixație la un nivel de dezvoltare care este insuficient integrat. organizarea 
psihică rămâne fixată într-un mod defensiv la acest stadiu insuficient integrat [4, p.32]. 
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persoanele cu funcționare de limită se consumă cu stabilirea de relații exclusive „unu la 
unu”, pentru a exclude orice risc de abandon [5, p. 401].

 în concluzie, menționăm că incidența fenomenelor distructive sau a agresivității 
printre persoanele cu funcționare de limită este suficient de mare pentru a constitui un 
factor ce delimitează tulburarea de personalitate de limită de alte tulburări de persona-
litate. potențialul distructiv inerent organizarii de limită determină persoana care are 
structurate în personalitatea sa caracteristici ale funcționării de limită să recurgă la com-
portamente auto- și heteroagresive. În aspect preventiv și terapeutic, s-a constatat că 
proiectele ce au drept scop scoaterea persoanelor cu funcționare de limită din „zonele 
periculoase” reprezintă demersuri dificile în sensul efortului profesional al echipei de 
specialiști, așa cum este frecvent atestată revenirea la comportamentele distructive și la 
mediile nocive, beneficiarii neavând suficiente resurse psihice interne pentru depășirea 
fricii de abandon, analiza propriilor tipare de comportament și investirea în relații inter-
presonale. În acest sens, problematica distructivității în funcționarea de limită presupune 
demersuri psihologice de lungă durată, prin asigurarea unui cadru definit prin stabilitate, 
continuitate și conținere, cu scopul întăririi eului și a dezvoltării resurselor psihice in-
terne. 
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Motherhood is a sociocultural and psychological phenomenon that plays a signi-
ficant role in women’s lives and gives them a special status in society. Since time im-
memorial, the role of women and their position in society have been associated with 
motherhood. However, the world is undergoing some changes. Modern women do not 
strive to have a large family, but focus on personal development, career, etc., limiting 
themselves to one or two children, or deciding to push the maternity stage as far as pos-
sible. this affects the overall demographic situation. according to the nBS, birth rate 
in Moldova has been declining in recent years. these changes are influenced by several 
reasons, among which priority is given to economic factors, but psycho-social issues 
also play a significant role.

the study of reproductive behaviour and reproductive attitudes optimal for socie-
ty and harmonious for the woman herself is an important task of science. thereby, the 
study of social factors and psychological determinants of reproductive attitudes (before 
maternity) is of relevance. 

the understanding of the reproductive attitude in psychology, usually is derived 
from the concept of “social attitude”, while it is a more general concept of “attitude”. re-
productive attitudes are a set of knowledge and attitudes towards parenthood, reflecting 
the predisposition of the individual to the manifestation of various forms and models of 
reproductive behaviour. 

there are various factors and determinants influencing formation of reproductive 
attitudes. these include socio-economic living conditions, level of education, value-ne-
ed sphere, political situation, sibling position, individual-typological features of perso-
nality and others.

after analysing the scientific literature, we identified two groups of predictors: so-
cial factors and psychological determinants of reproductive attitudes (Figure 1). 

Social factors include age, marital status and place of residence of girls and young 
women. 

• Age. the nature and sign of reproductive attitudes vary depending on age. there 
are sensitive periods in the development of attitudes’ components. For example, adoles-
cence is a sensitive period for behavioural component’s formation.

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Psihologie



64

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

• Marital status. the role of marital status and attitudes towards marriage have a 
significant effect on reproductive attitudes [1]. the birth rate among unmarried women 
in the republic of Moldova is about 21.5% of the total number of births. Most unmarried 
women are not ready to have a child. this reluctance and psychological unpreparedness 
for motherhood are often associated with uncertain marital status of a woman [2]. 

• Place of residence is one of the factors influencing birth rate. In Moldova the 
childbearing attitudes differ among rural and urban populations. the birth rate of the 
rural population has a decisive influence on the level and characteristics of the birth rate 
of the whole country, because over the past two decades the share of rural areas has been 
about 62-65% out of total number of births [3].

 

Fig. 1. Social factors and psychological determinants of reproductive attitudes

to the main psychological determinants, we include the features of self-attitude, 
personal maturity, value orientations and representations of motherhood. 

• Selfattitude is a holistic, relatively constant emotional attitude, a measure of 
self-acceptance or non-acceptance by an individual [4]. conscious and reproductive be-
haviour is possible through self-understanding, self-trust, acceptance, interest in own 
thoughts and feelings.

• Personal maturity is a systemic quality of an adult’s personality, reflecting the 
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maturity are interconnected with psychological readiness for motherhood. It is based on 
a high level of personal maturity, the ability to take responsibility for everything that 
happens in life and a strong ego [6].

• Value orientations are a selective attitude of a person to material and spiritual 
values, a way to differentiate objects according to their significance [7]. reproductive 
attitudes are conditioned by an individual’s values. the system of formed social value 
orientations serves as a kind of catalyst that stimulates certain human behaviour. “Mo-
therhood is one of the social values (the value of the family), therefore, even if their need 
to be a mother is biologically inherent, the social norms and values still have a decisive 
influence on each woman” [8].

• The concept of motherhood – is a visual image of parenthood as a phenomenon, 
based on personal experience (primarily in the parental family) by reproducing it in the 
imagination” [9]. one of important factors determining reproductive attitudes is the con-
cept of motherhood. Starting from the first days of life it is formed in the dyadic system 
“mother-daughter”. In case of a distorted idea of motherhood, potential mothers begin to 
focus on the negative aspects of parent-child relationships.

there are many studies devoted to motherhood problems, however, issues related 
to the reproductive attitudes of women before pregnancy have been little studied. Lite-
rature analysis lets us conclude that the formation of reproductive attitudes is influenced 
by social factors (age, marital status, place of residence) and psychological determinants 
(self-attitude, personal maturity, value orientations, representations of motherhood).
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Причины возникновения ситуаций насилия в семье обусловлены влиянием 
социально-культурных и социально-экономических факторов, особенностями 
личностного развития супругов, характером и содержанием межличностных от-
ношений и супружеского поведения в браке.

По мнению Ю.М. Антонян в поисках причин семейного насилия нужно ис-
ходить из общего положения, что у человека есть инстинкт агрессии как наслед-
ство человекообразных предков, с которым он не в состоянии справиться. Главная 
опасность этого инстинкта состоит в спонтанности, неочевидности, неспособно-
сти личности обеспечить его постоянный контроль. Семья представляет собой не 
только социальную, но и биологическую группу, необходимую для существования 
человечества. В семье имеет место противоречие между ее социальным и биологи-
ческим (продление вида) назначением и потребностями (часто бессознательными) 
отдельного человека, которому требуется естественное и очень важное для него 
жизненное пространство, где он мог бы удовлетворить свои социальные и биоло-
гически обусловленные тенденции [1, с.169].

О. Кернберг (1999) утверждает, что насилие, пережитое в детстве и ранней 
юности, убеждает человека в том, что только его собственная сила является на-
дежной и что удовольствие насильственного, в том числе садистского, контроля 
является единственной альтернативой его страданиям и способом защиты. При-
сутствие данного убеждения хотя бы у одного из супругов может стать причиной 
возникновения спонтанной ситуации насилия.

Э. Фромм (1994) считал, что объяснение жестокости и деструктивности чело-
века следует искать не в унаследованном от животного разрушительном инстин-
кте, а в тех факторах, которые отличают человека от его животных предков. Он 
ссылается на Л. фон Берталанфи, который писал, что «в человеческой психике, без 
сомнения, есть некоторые деструктивные тенденции, которые похожи на биологи-
ческие задатки. Однако самые угрожающие формы агрессивности далеко выходят 
за рамки проблемы самосохранения и саморазрушения. Они коренятся в собствен-
но человеческой форме жизни, которая выше биологической и специфика которой 
обусловлена способностью к абстрактному мышлению, к созданию особого сим-
волического мира мысли, речи и общения [3, с. 163].
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Ситуации насилия в семье физической направленности, могут возникать и по-
вторяться из поколения в поколение, причиной тому могут стать культурные уста-
новки общества и опыт насилия, перенесенного в детстве, который может стать мо-
делью поведения во взрослой жизни, в супружеских и семейных взаимоотношениях. 
Ситуации насилия в семье могут возникнуть и проявляться вследствие личностных 
особенностей супругов, наличием и выраженным проявлением доминирующих ка-
честв личности и особенностей характера, не компенсированных вовремя адекват-
ным воспитанием в семье. Психологи нашли связь между ростом действия насиль-
ственного характера и таких психических факторов как: ослабление контроля над 
инстинктами, разочарованность, агрессия, алкоголизм и психопатология. Социологи 
полагают, что некоторые культурные нормы, принятые в социуме, провоцируют дей-
ствия насильственного характера, например, патриархальная социальная структура 
общества, которая благоприятствует доминированию мужчин. 

Среди факторов, способствующих повышению уровня напряженности в се-
мье и приводящих к жестокости и ситуаций насилия выделяют: разные взгляды на 
воспитание детей, интимные отношения, беременность, материальные проблемы, 
безработицу, необходимость в продолжительной медицинской помощи. 

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно сталкивается с са-
мыми разными трудностями и неблагоприятными условиями – болезни, жилищно-
бытовые неудобства, конфликты с социальным окружением, последствия широких 
социальных процессов (война, социальные кризисы и т.п.). В связи с этим перед 
семьей часто возникают непростые проблемы, которые могут отрицательно ска-
заться на ее жизни [4, с.47].

Ю.М. Антонян выделяет следующие группы причин насилия в семье: вну-
трисемейные, то есть порожденные отношениями в самой семье, в том числе ин-
тимными; внешне социальные, то есть реализующиеся в семейном насилии обиды, 
унижения, провалы, имевшие место вне семьи, но компенсированные в ней; эко-
номические, то есть созданные низким материальным достатком в семье, плохи-
ми жилищными условиями и т. д.; „медицинские”, то есть вызванные тяжелыми 
болезнями, особенно хроническими, в том числе психическими, инвалидностью, 
одного или нескольких членов семьи; индивидуальные, то есть связанные с осо-
бенностями психологии (и морали, вписанной в психологию) данного члена семьи 
или(и) расстройствами его психики [1, с. 171].

Из всех перечисленных причин, самой главной, по мнению Антонян Ю. М. 
является индивидуальная особенность личности члена семьи, остальные факто-
ры внутри семьи, внешне социальные и другие неизбежно будут осваиваться ин-
дивидом, причем в каждом случае в зависимости от его психологии и состояния 
психики. Расстройство последней, даже временное, может привести к самым тра-
гическим последствиям.

Е.Е. Мусатова опираясь на результаты конкретных криминологических ис-
следований и собственных наблюдений, выделяет следующие криминогенные 
причины семейного насилия. 
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1. Социально-экономическая и политическая нестабильность в обществе уси-
лили негативные тенденции в развитии брачно-семейных отношений, что выра-
зилось не только в ухудшении материальной и культурной составляющих, но и 
в увеличении числа неполных семей за счет разводов, росте внебрачной рождае-
мости и вдовства, семей с распространением сожительских отношений. Причины 
семейного насилия следует искать также в нравственном состоянии общества, в 
наличии или отсутствии в нем тех или иных моральных ценностей и установок.

2. Низкая эффективность предупредительно-профилактической работы с та-
кими негативными социальными явлениями, как пьянство, наркомания, токсико-
мания, проституция, детская безнадзорность и беспризорность. 

3. Внедряемые средствами массовой информации негативные образцы пове-
дения (половая распущенность, хамство, безнаказанность и т. п.), наряду с утра-
тившими силу традиционными воспитательными методами, приводят к снижению 
родительского авторитета, агрессивное насильственное поведение в семье связано 
с воздействием негативных микросоциальных факторов, утратой или нарушением 
ее основных функций, таких как воспитательная, эмоциональная, функция пер-
вичного социального контроля [2, с. 90-91].

Разные по своей природе причины способны переплетаться, не только усили-
вая, но и ослабляя друг друга в зависимости от того, где они существуют: в каком 
социальном слое, в какой культуре, в каком регионе. Названные причины могут 
породить конфликты и противоречия в семье, которые в свою очередь способны 
вызывать ситуации насилия в семье.
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Сексуальный интерес и сексуальная активность выполняют важные функ-
ции и являются существенным аспектом человеческой жизни, в том числе и в 
позднем возрасте [1, 2]. Несмотря на многочисленные утверждения о том, что 
сексуально-эротическая детерминанта жизни пожилых людей влияет на их пси-
хологическое состояние в значительной степени определяя активную или пас-
сивную психологическую установку человека к самому себе и окружающему 
миру, обсуждение вопросов, связанных с сексуальным аспектом жизни пожилых 
людей остается недостаточно изученным. Таким образом, нам представляется 
актуальным изучение сексуальности и сексуальной активности в пожилом воз-
расте. 

В свою очередь человек принимающей свою сексуальность как неотъемле-
мую и важную часть жизни [3, 4], выражающий свои потребности и желания и 
способный установить удовлетворяющие его сексуальные отношения, обладает 
направленностью на сохранение и укрепление сексуального благополучия, кото-
рое в свою очередь, является значительным компонентом, по нашему мнению, 
психологического благополучия. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи между сексуальностью 
и психологическим благополучием в пожилом возрасте. В качестве гипотезы ис-
следования было выдвинуто предположение о том, что пожилые люди, которые 
остаются сексуально активными и демонстрируют высокий уровень сексуаль-
ности характеризуются более высоким уровнем психологического благополучия. 
Исследование проводилось на базе организации «Эла», Израиль (Израильский 
центр психологической помощи в жизненных кризисах) и Министерства труда и 
социальной защиты посредством городской социальной службы, отдела для пожи-
лых лиц, а именно в клубах для пожилых и пенсионеров. В исследовании приняли 
участие 151 человек из них 107 (70,8%) женщин и 44 (29,2%) мужчин. Возраст 
респондентов варьировал от 60 до 90 лет, средний возраст по выборке – 73,1 года; 
средний возраст женщин – 73,6 года, а мужчин – 71,9 год. 

Для реализации нашего исследования были использованы следующие мето-
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дики: авторский опросник «Особенности сексуальности 60+» и «Шкалы психоло-
гического благополучия Рифф», в адаптации Лепешинского. 

Результаты проведенного корреляционного анализа между особенностями 
сексуальности в пожилом возрасте и психологическим благополучием пожилых 
людей показали наличие взаимосвязи между интегральным уровнем психологи-
ческого благополучия и такими шкалами опросника «Особенности сексуальности 
людей 60+» как «Стереотип о сексуальности» (r=0,167 при р=0,040) и «Отноше-
ние к телу» (r=0,191 при р=0,019). Таким образом, чем более позитивные пред-
ставления о сексуальности в данном возрасте наблюдаются у респондента, тем 
более высокий уровень психологического благополучия у него отмечается. Такая 
же тенденция характерна и для шкалы «Отношение к телу»: чем более положи-
тельно респонденты относятся к своему телу, тем более высокий уровень пси-
хологического благополучия у них отмечается. Анализируя результаты изучения 
взаимосвязи шкал опросника об особенностях сексуальности в пожилом возрасте 
и шкал опросника о психологическом благополучии, мы можем отметить наличие 
положительной взаимосвязи между шкалой «Стереотип о сексуальности» и шка-
лами опросника психологическое благополучие – «Управление средой» (r=0,181 
при р=0,026) и «Цели в жизни» (r=0,265 при р=0,001). Таким образом, чем более 
позитивные представления отмечаются у пожилых людей о сексуальности в этом 
возрасте, тем более им характерно обладание властью и компетенцией в управле-
нии окружением, контролирование всей внешней деятельности, они эффективно 
используют представляющиеся возможности, способны улавливать или создавать 
условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей 
и достижения целей. При этом у данной категории респондентов есть цель в жиз-
ни и чувство направленности; они считают, что прошлая и настоящая жизнь име-
ет смысл; придерживаются убеждений, которые и являются источниками целей в 
жизни.

Положительные взаимосвязи были также обнаружены между шкалой «Сексу-
альное поведение» и шкалами опросника психологическое благополучие – «Лич-
ностный рост» (r=0,177 при р=0,030) и «Цели в жизни» (r=0,309 при р=0,000). Та-
ким образом, более активное сексуальное поведение в пожилом возрасте сопрово-
ждается более активной жизненной позицией. Пожилые люди, демонстрирующие 
более активное сексуальное поведение, обладают чувством непрекращающегося 
развития, воспринимают себя «растущими» и самореализовывающимися, откры-
ты новому опыту, испытывают чувство реализации своего потенциала, наблюдают 
улучшения в себе и своих действиях с течением времени; изменяются в соответ-
ствии с собственными познаниями и достижениями. Подобная тенденция наблю-
дается и по шкале «Сексуальное здоровье», которая положительно взаимосвязана 
со шкалами «Личностный рост» (r=0,227 при р=0,005) и «Цели в жизни» (r=0,282 
при р=0,000). Кроме того, можно отметить наличие положительных взаимосвя-
зей между шкалой «Отношение к телу» и такими шкалами как «Управление сре-
дой» (r=0,172 при р=0,035), «Личностный рост» (r=0,204 при р=0,012) и «Цели в 
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жизни» (r=0,285 при р=0,000). Полученный результат указывает на тот факт, что 
пожилые люди, положительно относящиеся к своему телу и принимающие его из-
менения, чувствуют, что могут управлять средой, контролировать обстоятельства, 
развиваться и находить новые цели в жизни. Общая сексуальность по опроснику 
«Особенности сексуальности людей 60+» положительно коррелирует со шкалой 
«Управление средой» (r=0,179 при р=0,028), «Личностный рост» (r=0,213 при 
р=0,009) и «Цели в жизни» (r=0,365 при р=0,000). Таким образом, подтверждается 
наша гипотеза о том, что чем выше уровень сексуальности в пожилом возрасте, 
тем более высокий уровень психологического благополучия у респондентов. 

Проведенное исследование позволяет сделать нам вывод о том, что сексуаль-
ная сфера остается достаточно значимой у людей пожилого возраста. В ходе ис-
следования выявлено, что пожилые люди, отличающиеся более высоким уровнем 
психологического благополучия, склонны позитивно оценивать свое тело и отли-
чаются более свободными представлениями о сексуальной жизни. Таким образом, 
мы считаем, что сексуальность может выступать одним из факторов психологиче-
ского благополучия в пожилом возрасте. 
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В данной статье нами будут представлены результаты проведенного исследо-
вания доминирующих мотивов успеха и боязни неудачи, и их гендерные различия у 
юношей и девушек в целостной структуре учебной мотивации студентов экономи-
ческого Вуза. В исследовании была поставлена цель: изучить мотивационные по-
люса и уровни мотивации достижения успеха и боязни неудачи в структуре учеб-
ной мотивации студентов экономического Вуза. Объект исследования: особен-
ности мотивационной сферы, мотивации достижения успеха и избегания неудач 
у студентов экономического ВУЗа в возрасте от 17 до 22 лет, процесс и динамика 
ее развития в структуре их учебной деятельности. Выборка 103 студента с 0 до 4 
курса. В качестве метода исследования была использована методика «Мотивация 
достижения успеха и избегания неудач» (МУН) опросник А.А Реана. В зависимо-
сти от количества набранных баллов диагностируется либо мотивация на неудачу 
(боязнь неудачи), либо мотивация на успех (надежда на успех) либо мотивацион-
ный полюс личности ярко не выражен. 

Учебная мотивация студентов – это целая система, которая представляет чёткую 
иерархию мотивов, где определённые группы мотивов являются доминирующими. 
Мотивация студентов на успех относится к позитивной мотивации. При мотивации 
достижения на успех, действия человека осознанно направлены на достижение кон-
структивных, положительных результатов. Личностную активность высоко мотиви-
рованных студентов определяет потребность в достижении успеха. Мотивация на 
неудачу относится к негативной мотивации, когда активность человека связана с по-
требностью избежать отрицательных эмоций, наказания, любой неудачи в целом. 
Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания, или негативных ожиданий. 
Начиная, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания 
этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха в деле [1, с. 32]. 

Дискуссия результатов: По результатам проведения методики «Мотивация 
достижения успеха и избегания неудач» МУН – опросник А.А Реана, по итогам 
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анализа данных, нами было получено процентное количественное и качественное 
соотношение по выборке испытуемых, по 3 уровням мотивационных полюсов. 
Данные исследования, представленные по уровням развития мотивационного по-
люса по всей выборке испытуемых распределились так: на 3 группы по полюсам – 
полюс боязнь неудачи – 11 человек, мотивационный полюс не выражен – 24 чело-
века, полюс надежда на успех – 68 человек. По результатам исследования мотива-
ции успеха и боязни неудачи соответственно образовалось 3 группы испытуемых. 
Низкий уровень – диагностируется как мотивация на неудачу (боязнь неудачи), 
средний уровень – диагностирует, что мотивационный полюс ярко не выражен, 
высокий – диагностируется как мотивация на успех. Высокий уровень мотиваци-
онного полюса представлен самым низким показателем встречается у 68 человек 
– 66% испытуемых. Студенты высокого уровня в целом мотивированы на успех, 
их мотивация относится к позитивной мотивации и коррелирует с высокой успе-
ваемостью. Эти студенты, с выраженной мотивацией на успех и уверенные, посто-
янно находятся в стремлении добиться своего во что бы то ни стало, это их базо-
вое свойство личности, которое оказывает определяющее значение на все виды их 
деятельности, общение. Средний уровень представлен наибольшим количеством 
студентов – 24 человека – 23%, что составило среднюю часть выборки. Студенты 
данной группы в средней степени мотивированы на успех (мотивационный полюс 
ярко не выражен). Такие студенты часто уверены в себе, но могут колебаться в вы-
боре верного мотива, затрудняются в принятии правильных решений. Низкий уро-
вень мотивационного полюса представлен по выборке самым низким показателем 
– всего у 11 человек – 11% испытуемых. Испытуемые данного уровня в целом мо-
тивированы на неудачу, их мотивация избегания неудачи относится к негативной 
мотивации. При доминировании данного типа мотивации, студенты, начиная дело, 
не умеют четко спланировать его, путаются в выборе мотивов, не доводят начатое 
до конца. В основе активности у таких студентов - желание избежать неудач. Юно-
ши и девушки с мотивом избегания обычно неуверены в себе, в своих силах, часто 
безответственны, безынициативны. Они не проявляют настойчивости в достиже-
нии целей в работе и учебе, у них не наблюдается целеустремленности. Эти дан-
ные подтверждаются также при анализе их низкой академической успеваемости, 
низким уровнем активности на практических и семинарских занятиях [2, с.102].

После анализа данных по уровню развития мотивационного полюса в за-
висимости от гендерной принадлежности было выявлено: 1. Низкий уровень, то 
есть «боязнь неудачи» у девушек – самыме высокие результаты – 11 человек, всего 
11%, т.е. в группе испытуемых всего одна десятая часть девушек избегает неудач. 
Средний уровень у девушек составил 18%, т.е. 12 девушек не имеет выраженного 
мотивационного полюса, направленность личности формируется, нужно подни-
мать мотивацию, преобладает избегание неудач в учебе и общении. Высокий уро-
вень развития мотивационного полюса у девушек – 73 %, обладают высоким уров-
нем мотивации, с выраженным мотивационным полюсом, выстроенной иерархией 
мотивов [3,стр.128]. Результаты показывают, что по уровню развития мотиваци-
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онного полюса – низкий уровень, то есть «боязнь неудачи» у юношей представ-
лен высокими результатами – всего 5 человек, т.е. всего 5% испытуемых юношей 
характеризует доминирующий мотив избегания неудач. Показатель высокого 
уровня по уровню развития мотивационного полюса у юношей 53%. Количество 
успешных юношей составило 19 испытуемых, т.е. в данной группе испытуемых 
почти половина обладает высоким уровнем мотивации, и имеет ярко выраженный 
мотивационный полюс. Средний уровень у юношей 33%, т.е, 12 юношей не име-
ет выраженного мотивационного полюса, у них не сформирована направленность 
личности, актуальна необходимость повышения мотивации, т.к. избегают неудач 
в деятельности. Таким образом, полученные результаты наглядно демонстрируют, 
что девушки-студентки экономического Вуза в процессе обучения более склонны 
к проявлению доминирующего мотива на успех, чем юноши-студенты [4, с. 312].
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ

PSYCHOPHYSIOLOGY EMOTIONS
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Эмоция – это особый класс психических процессов и состояний, связанных 
с потребностями и мотивами. Условия, предметы и явления, способствующие 
удовлетворению потребностей и достижению целей, вызывают положительные 
эмоции: радость, интерес, удивление и т. д. Напротив, ситуация, воспринимае-
мая субъектом, как препятствующая реализация потребностей целей, вызывает 
отрицательные эмоции: печаль, страх, грусть, тревогу и т. д. 

И.П. Павлов отмечал, что эмоции связаны с деятельностью подкорковых 
образований. Исследования мозга обнаружили особые нервные структуры в об-
ласти подкорки (в гипоталамусе), являющимися центрами страдания и удоволь-
ствия, агрессии и успокоения [1, с.109-110]. Знак эмоций (положительный или 
отрицательный), по мнению Р. Дэвидсона и В. Геллера, зависит от соотношения 
активности левой фронтальной коры (ЛФК) и правой фронтальной коры (ПФК) 
головного мозга. Это правило В. Геллер представила в виде двух неравенств:

ЛФК > ПФК – положительные эмоции;
  ПФК > ЛФК – отрицательные эмоции.
Правое полушарие, более чувствительно к эмоционально отрицательным 

стимулам, а левое – к эмоционально-положительным. c точки зрения теории 
«приближения – избегания», основная функция эмоций в эволюции – это функ-
ция подкрепления приобретаемого опыта: максимизации положительного под-
крепления, в случае полезной для выживания информации и минимализации от-
рицательного подкрепления – в случае, когда новый опыт связан с угрозой для 
жизни [2, с. 135-139]. Идея о существовании в мозге особой системы ответствен-
ной за эмоции была высказана невропатологом Папецом (papez, 1937). Позднее 
американский исследователь физиолог П. Маклином (1949-1952) предложил на-
звать «лимбической системой». Мозговые механизмы эмоций имеют не только 
анатомические, но и биохимические особенности. Дофамин – это нейроактивный 
моноамин. Из дофамина образуется норадреналин, а затем и адреналин. Сниже-
ние серотонина в мозге ведет к депрессии [2, с. 147]. Р. Плутчик предложил рас-
сматривать эмоции, соответствующие базисным адаптивным процессам. 

Эмоции – это общая, генерализованная реакция организма на жизненно зна-
чимые воздействия. Эмоции классифицируются: по знаку; по интенсивности и 
длительности; по модальности по степени мобилизации и т.д.
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Рис.

В психологии существуют разнообразные теории эмоций, которые созда-
ны приверженцами различных научных школ, а затем усовершенствованы по-
следователями: ассоциативная теория В. Вундта (1880 г.); органическая теория 
Джеймса-Ланге (1880 г.); нейропсихологическая структурная теория Дж. Пейпе-
ца (1937г.); дифференциальные эмоции К. Изарда, наиболее удачная классифи-
кация, который выделил десять фундаментальных (базальных) эмоций: интерес, 
радость, удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина. 

Эмоциональные состояния имеют объективные (соматоневрологические) и 
субъективные (психические) проявления. Эмоциональная экспрессия обозначе-
на значимыми элементами лица, характерным для каждого варианта простран-
ственным расположением уголков рта и бровей [3, с. 314]. 

Теория происхождение эмоций, предложенная почти в одно и то же время 
американским психологом У. Джемсом и датским ученым К. Ланге, названная 
теорией Джемса-Ланге, согласно этой теории, должны произойти изменения в 
организме в ответ на воздействие стимулов, а затем возникает эмоция. Становле-
ние эмоций – это появление улыбки в ответ на стимуляцию кожи с первого дня 
жизни, а на обращение окружающих с 20 дня [3, с. 320]. После 7 лет ребенок 
должен понимать и вербализировать уже все эмоциональные состояния, выра-
женные в лицевой экспрессии [4, 112-116]. 

Перечисленные возможные эмоциональные проявления человека показыва-
ют богатство психологии эмоций. 

механизмы эмоций имеют не только анатомические, но и биохимические особенности. 

Дофамин – это нейроактивный моноамин. Из дофамина образуется норадреналин, а затем 

и адреналин. Снижение серотонина в мозге ведет к депрессии [2, с. 147]. Р. Плутчик 

предложил рассматривать эмоции, соответствующие базисным адаптивным процессам.  

Эмоции – это общая, генерализованная реакция организма на жизненно значимые 

воздействия. Эмоции классифицируются: по знаку; по интенсивности и длительности; по 

модальности по степени мобилизации и т.д. 

Ниже в рисунке, мы наглядно отобразили классификацию эмоций. 
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Burnout-ul reprezintă un fenomen frecvent întâlnit în societatea actuală, datorită 
solicitărilor cotidiente, multiplelor presiuni externe care vin din zona socială și profesio-
nală, dar și din perspectivele personale asupra evenimentelor. Burnout-ul este identificat 
prin intermediul celor trei valențe: epuizare emoțională, depersonalizare și diminuarea 
sentimentului de împlinire. efectele acestuia se pot observa pe termen lung, prin incapa-
citatea depășirii emoțiilor negative, randament redus la locul de muncă, izolare socială, 
lipsă de motivație, scăderea stimei de sine etc. Dintre cele mai eficiente terapii în redu-
cerea simptomelor de burnout se pot menționa: psihoterapia cognitiv-comportamentală, 
psihodrama și terapia prin mindfulness. 

psihoterapia cognitiv-comportamentală este printre puținele tipuri de psihoterapie 
care se bazează pe demersuri științifice riguroase, sigure. conform lui Daniel David, ea 
reprezintă „o combinare teoretico-metodologică fundamentată ştiinţific a terapiei com-
portamentale cu terapia cognitivă, cu aplicaţii în patologie şi sănătate. „autorul sublini-
ază faptul că acest tip de psihoterapie are atât un caracter clinic (tratarea bolilor), cât şi 
unul educaţional şi preventiv, optimizând și promovând sănătatea[1].

albert ellis și aaron Beck sunt inițiatorii acestui tip de psihoterapie: „premisa fun-
damentală a abordării cognitiv-comportamentale este că emoțiile și comportamentele 
umane sunt în mare parte consecințe directe ale convingerilor pe care oamenii le-au legat 
de situațiile cu care se confruntă” [2, p.173]. așadar, toate problemele de natură psiho-
logică nu reprezintă altceva decât răspunsuri de tip dezadaptativ învățat, menținute cu 
ajutorul convingerilor iraționale legate de propria persoană, ceilalți și de viitor. 

psihoterapia cognitiv-comportamentală se bazează pe numeroase tehnici de tip 
cognitiv și comportamental. printre tipurile cognitive, cele mai cunoscute sunt: dispu-
tarea cognițiilor iraționale (prin dialog socratic), imageria ghidată, oprirea gândurilor, 
comutarea gândurilor. printre cele comportamentale sunt: experimentele comportamen-
tale, desensibilizarea sistematică (in vitro și in vivo), exercițiile de relaxare corporală, 
tehnicile de control al stimulilor, jocul de rol, notarea gândurilor iraționale și automoni-
torizarea, sarcinile pentru acasă, antrenamentul asertiv etc. [3].

În anul 2007, a fost realizat un studiu centrat pe stabilirea eficacității tehnicilor 
de grup cognitiv-comportamentale în burnout. Subiecții erau angajați ai unui spital de 

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Psihologie



80

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

psihiatrie. Intervenția a constat din 8 sesiuni de intervenție (o dată pe săptămână) și 2 
sesiuni de follow-up (o dată pe lună). rezultatele au fost cele așteptate, simptomele de 
burnout reducându-se semnificativ [4].

În intervenția prin psihoterapie cognitiv-comportamentală în burnout, printre mai 
eficiente tehnici sunt: autodialogul, modificarea comportamentală, relaxarea, rezolvarea 
de probleme și antrenamentul asertiv, restructurarea cognitivă [5].

Autodialogul presupune o discuție interioară cu propriul sine, în scopul realizării 
unui schimb între cel aflat în suferință, care are resurse și credințe personale, pe de o par-
te, și mediul înconjurător care își impune solicitările și limitele sale. Modificarea com-
portamentală are ca scop stabilirea echilibrului, în care individul să reușească tolerarea 
influențelor extrinseci sau intrinseci care sunt peste nivelul propriilor resurse. pentru 
aceasta, sunt recomandate temele de acasă, ținerea unui jurnal, monitorizarea emoțională 
și comportamentală, realizarea zilnică de activități plăcute și energizante. Relaxarea, 
prin multiplele sale forme și strategii, permite adaptarea fiziologică la diferitele situații. 
Rezolvarea de probleme și antrenamentul asertiv constă în remedierea problemelor și 
scăderea nivelului emoțiilor pe care acestea le produc. Restructurarea cognitivă permite 
schimbarea modului dezadaptativ în care cineva ajunge să gândească, atât despre reali-
tate cât și despre starea sa. 

cele mai frecvente cogniții iraționale, identificate în cazul indivizilor cu simptome 
de burnout, sunt: abstragerea selectivă; amplificarea/minimalizarea; catastrofizarea; citi-
rea gândurilor; interferențele arbitrare; personalizarea; suprageneralizarea, imperativele 
categorice. Abstragerea selectivă presupune refocalizarea asupra unor aspecte nesemni-
ficative, în detrimentul celor semnificative. Amplificarea/minimalizarea constă în a da 
amploare, respectiv a reduce însemnătatea anumitor întâmplări. Indivizii cu manifestări 
ale burnout-ului, amplifică presiunea din exterior cu privire la solicitările profesiona-
le, de exemplu, iar în același timp, minimizează propriile resurse de a le face față. În 
catastrofizare, focalizarea se face pe cel mai dramatic deznodământ al unui eveniment 
și exagerarea probabilității ca acesta să se întâmple. Citirea gândurilor presupune că 
cineva din mediul social proxim al cuiva ar riposta, neputându-se demonstra acest fapt. 
Interferențele arbitrare determină o persoană să ajungă la anumite concluzii, neavând 
argumente care să le sprijine. Personalizarea și blamarea apar atunci când se consideră 
că sursa evenimentelor este exclusiv personală, neexistând un fundament logic pentru 
aceasta. Suprageneralizarea reprezintă interpretarea generală a oricărui eveniment, prin 
prisma unuia particular [6]. Imperativele categorice se referă la cerințele absolutiste cu 
privire la diferite aspecte ale vieții. În burnout, indivizii dețin astfel de imperative cate-
gorice, referitoare la viața profesională și socială, în special. 

Indivizii se confruntă cu burnout-ul, atunci când stresul repetat le depășește resur-
sele și abilitățile de a gestiona situația în mod adecvat, făcându-i să se simtă epuizați, 
cinici sau lipsiți de satisfacții la locul de muncă. Studiile realizate asupra intervențiilor în 
reducerea burnout-ului au evidențiat eficiența psihoterapiei cognitiv-comportamentale 
datorită complexității tehnicilor și a strategiilor implicate, respectiv a timpului relativ 
scurt necesar intervenției. realizată în cadrul unui grup, aceasta și-a dovedit, de aseme-



81

nea, utilitatea, prin faptul că persoanele învață împreună și se simt susținute, acceptate, 
conștientizând faptul că nu sunt singurele care trec prin această situație.
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Introducere. Summitul ONU pentru Transformarea Educației din aprilie 2022 a 
fost convocat în contextul a două provocări dramatice și strâns legate între ele pentru a 
asigura educația de calitate și învățarea pe întreg parcursul vieții pentru toți. În primul 
rând, lumea noastră trece printr-o criză educațională globală prin care sute de milioa-
ne de copii, tineri și adulți sunt privați de dreptul lor la o educație de calitate, aban-
donând numeroase dintre țintele educaționale ale obiectivelor de dezvoltare durabilă                      
(oDD-urilor). pandemia covID-19 care continuă și lipsa măsurilor eficiente privind 
riscurile de recuperare a procesului de învățare transformă această criză într-o catastro-
fă a generațiilor, în special pentru grupurile marginalizate și vulnerabile. În al doilea 
rând, criza învățământului face parte dintr-o provocare mai amplă legată de abilitatea 
sistemelor educaționale convenționale de a oferi cunoștințe, competențe și perspective 
pentru copii, tineri și adulți cu scopul de a progresa în lumea contemporană și a con-
tribui la un viitor durabil, sănătos și pașnic. În contextul unei crize climatice globale, 
al transformărilor tehnologice rapide, al schimbărilor profunde din lumea muncii, al 
nivelurilor scăzute de încredere în instituțiile publice, al erodării valorilor democratice 
și al sporirii dezinformării, a intoleranței și a discursului de incitare la ură, în raportul 
de referință al UneSco privind viitorurile educației s-a menționat că în prea multe 
cazuri, învățarea formală nu satisface necesitățile și aspirațiile copiilor și tinerilor și ale 
comunităților lor.

Direcții strategice de acțiuni privind transformarea educației 
 Școli incluzive, echitabile, sigure și sănătoase.(1)  Școlile sunt centre educaționale 

esențiale. ele reprezintă angajamentul societăților față de educație ca activitate umană 
publică și sunt vitale pentru incluziune, echitate și bunăstare individuală și colectivă. 
Școlile trebuie îmbunătățite și consolidate pentru a promova mai bine un viitor mai just, 
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echitabil și durabil ca activitate publică. Dincolo de școlarizarea formală, societățile ar 
trebui să extindă mediile de învățare îmbogățitoare care sprijină educația în fiecare etapă 
a vieții în diverse spații culturale și sociale.

Tendințe viitoare:
efectele prelungite ale perturbărilor școlare.•	
Schimbarea nevoilor curriculare și pedagogice.•	
cerere în creștere pentru competențe tehnologice.•	
creșterea cererii de educație de-a lungul vieții.•	
creșterea temperaturii, degradarea ecologică și solicitarea infrastructurii.•	
 (2) Învățare și abilități pentru viață, muncă și dezvoltare durabilă. educația ar 

trebui să le ofere cursanților cunoștințe, abilități, valori și atitudini pentru a fi rezilienți, 
adaptabili și pregătiți pentru viitoruri incerte, contribuind în același timp la bunăstarea 
umană și planetară și la dezvoltarea durabilă. Învățarea semnificativă, fundamentală, ar 
trebui să includă alfabetizarea, calculul, capacitățile științifice, științele umaniste și arte-
le, sunt indispensabile pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În plus, curricula trebuie 
să pună accent pe învățarea ecologică, interculturală și interdisciplinară, astfel încât toți 
cursanții din copilărie timpurie până la vârsta adultă nu numai să dobândească cunoștințe 
relevante, ci să fie, de asemenea, împuterniciți să ia măsuri și să contribuie la pacea glo-
bală, dezvoltarea durabilă și transformarea societății.

Tendințe viitoare:
performanțe educaționale în scădere.•	
creștere lentă a accesului la educația timpurie și la învățământul superior.•	
creșterea impactului climatic asupra educației.•	
Schimbări de pe piața muncii.•	
 (3) Profesorii, profesorul și profesia didactică. ceea ce a fost numit o criză globa-

lă a învățării este, în primul rând, o criză a predării. Studiile demonstrează că predarea de 
calitate este cel mai important factor determinant în școală al performanței elevilor și că 
calitatea instrucțională insuficientă este un factor cheie de „împingere” a uziunii timpurii 
a elevilor. asigurarea unor sisteme eficiente de recrutare, reținere, sprijin și inovare în 
predare și învățare necesită reimaginarea poziției importante pe care o dețin profesorii în 
fiecare societate și viitorul profesiei didactice.

Tendințe viitoare:
Lipsa cadrelor didactice.•	
Deprecierea salariilor.•	
Inechități de gen.•	
noi presiuni.•	
 Învățare și transformare digitală. (4) transformarea accelerată a societăților 

noastre, condusă de digitalizare și de tehnologiile digitale, remodelează modurile în 
care trăim și învățăm. tehnologiile digitale, în special cele orientate spre îmbunătățirea 
conectivității, pot îmbogăți anumite procese educaționale și pot îmbunătăți unele rezul-
tate ale învățării. ele ar trebui să fie îndreptate în direcția sprijinirii drepturilor omu-
lui, îmbunătățirii capacităților umane și facilitării acțiunii colective în direcțiile păcii, 
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justiției și durabilității. cu toate acestea, încă nu ne-am dat seama cum să ne îndeplinim 
pe deplin aceste multe promisiuni.

Tendințe viitoare:
Înlocuirea mașinilor pentru luarea deciziilor umane.•	
erodarea libertății intelectuale și personale.•	
tehnologia digitală și interesele comerciale.•	
viața în lumi virtuale.•	
 (5) Finanțarea educației. pentru a servi în mod corespunzător societățile noastre 

și viitorul nostru comun, educația trebuie să rămână un efort public al societății și trebuie 
să fie consolidată ca un bun comun. Finanțarea publică internă adecvată și durabilă este 
esențială pentru aceasta. Declarația geM de la paris din 2021 îndeamnă toate guvernele 
să dezvolte strategii de creștere a resurselor pentru educație și să utilizeze aceste resurse în 
mod eficient. După cum a demonstrat pandemia de covID, finanțarea internațională va 
continua să fie necesară, în special pentru răspunsul în situații de urgență și reconstrucția 
educațională după crize și urgențe. 

Tendințe viitoare:
Deficiențe de finanțare a educației continue.•	
Forme mai echitabile de cooperare internațională.•	
creșterea angajamentului și responsabilității societății civile în educație la scară •	

locală, națională și internațională.
creșterea impactului climatic asupra educației.•	

Concluzie. recomandările Summitului ONU pentru Transformarea Educației din 
aprilie 2022 au fost dezbătute public în cadrul unui Forum național din republica Mol-
dova (8 august 2022) și corelate cu Strategia de dezvoltare „eDUcaȚIa 2030”. 

În acest sens, republica Moldova promovează o politică educațională racordată la 
politicile educaționale europene și internaționale, relevantă pentru soluționarea proble-
melor și nevoilor actuale ale sistemului educațional și ale beneficiarilor acestuia. Docu-
mentele de dezvoltare strategică a sistemului de învățământ demonstrează preocuparea 
guvernului republicii Moldova pentru schimbarea accentelor în educație, în favoarea 
calității și sustenabilității, dar și pentru dezvoltarea competențelor-cheie de învățare pe 
parcursul întregii vieți.

Referințe:

1.  Summitul ONU Transformarea Educației 2022. viitorul educației. note de 
informare. raportul comisiei Internaționale pentru viitorul educației, aprilie 
2022.

2.  Strategia de dezvoltare „Educația 2030”. proiect. guvernul republicii Moldo-
va, 2022. 
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Marea provocare cu care se confruntă sistemele de învățământ în secolul XXI con-
stă în a ține pasul cu schimbările constante și rapide din economie, tehnologii și so-
cietate. Se impune racordarea ritmului schimbărilor în educație la ritmul schimbărilor 
în toate domeniile de activitate umană. recunoscând rolul primordial al educației în 
dezvoltarea umanității, menținerii păcii și protejării planetei pământ, președinții de state 
și miniștrii educației din întreaga lume, de la tribuna onU, au confirmat existența crizei 
globale în educație și și-au asumat responsabilitatea transformării educației. Schimbările 
în educație sunt lansate de politicieni prin politici educaționale, dar acestea devin auten-
tice doar în sala de clasă, în aula universitară, realizate fiind de către cadrele didactice. 
profesorii, în mod special profesorii universitari, pot face mult mai mult ca politicienii 
pentru transformarea educației. În același timp, profesorii au nevoie de abordări noi, de 
soluții fundamentate științific. 

În acest context, ne-am propus să identificăm factorii care ar facilita și impulsiona 
schimbările calitative în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și să elaborăm in-
strumente de dinamizare a acestor factori. am analizat mai multe cercetări în domeniu, 
din ultimii 10 ani, prezentate la conferințe științifice și în reviste de specialitate. totoda-
tă, am realizat trei interviuri de focus grup cu cadre didactice universitare implicate în 
formarea inițială a viitorilor specialiști pentru sistemul de învățământ din țara noastră. 
aceste metode ne-au permis să evidențiem câteva constatări și concluzii. În cele ce ur-
mează, vom descrie succint unele rezultate ale cercetării noastre.

cercetările realizate în diferite țări, cu nivel de dezvoltare economică mai înalt 
sau mai redus și, respectiv, cu sisteme educaționale mai dezvoltate sau mai puțin dez-
voltate, ne permit să evidențiem tendința de reinterpretare, redefinire, în mai multe țări, 
a conceptelor esențiale domeniului pedagogiei: învățare, inteligență, performanță și 
altele. reexaminarea definiției tradiționale a procesului de „a învăța” reclamă analiza 
„implementării curriculumului” din perspective noi. Din multitudinea punctelor de ve-
dere, ce pot fi desprinse din literatura de specialitate, prezentăm doar tre, ce ne permit să 
evidențiem câteva aspecte relevante în contextul cercetării de față. prin prisma cercetării 
realizate de Bachri, implementarea curriculumului este o etapă a ciclului de dezvoltare 
a curriculumului. În esență, este un proces de testare a curriculumului planificat, proces 
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ce permite identificarea nevoilor, constrângerilor și oportunităților care pot fi luate în 
considerare în dezvoltarea și inovarea următorului curriculum [3]. 

După Iosifescu, implementarea curriculumului presupune un proces de monitori-
zare a realizării curriculumului planificat și a rezultatelor obținute de cei ce învață. Iar 
monitorizarea presupune inclusiv un set de acțiuni ale cadrului didactic orientate spre 
înlăturarea barierelor și combaterea rezistenței, spre prevederea elementelor de flexibili-
tate care fac posibilă modificarea pe parcurs (dacă situația o cere) [1, p.148]. 

a.Lin goodwin constată din analiza realității educaționale din mai multe țări, că 
rolul cel mai răspândit pe care și-l asumă profesorul în implementarea curriculumului 
este „furnizarea curriculumului” într-o anumită secvență, la un moment dat, ca un pa-
chet de „cunoștințe”. astfel în educație se instaurează „tirania subiectelor și conținutului 
asupra procesului și gândirii”. goodwin, fiind cercetătoare și având titlul de professor 
universitar, consideră că situația trebuie schimbată dramatic și urgent. punctul de pornire 
ar putea fi „dezvoltarea profesorilor ce adoptă o mentalitate care creează curriculum în 
loc de una care implementează curriculum”. profesorul trebuie să fie architect al schim-
bării [4]. 

cunoaștem că implementarea curriculumului este un proces complex și calitatea 
acestuia depinde de felul în care profesorul percepe învățarea ca proces și ca rezultat. 
provocarea constă în pregătirea profesională a acestui profesor, la universitate, de către 
un alt profesor, universitar, care este deja un creator de curriculum și un architect al pro-
cesului. profesorul universitar trebuie să dispună de flexibilitatea și autonomia necesară 
pentru ca implementarea curriculumului să devină un proces de cocreare a curriculumu-
lui în care studenții sunt implicați la toate etapele. 

am analizat opiniile cadrelor didactice universitare cu privire la implementarea 
curriculumului, pornind de la ideea că gradul de flexibilitate și autonomie curriculară 
a profesorului universitar este maî înalt, comparativ cu profesorul școlar. autonomia 
universitară prsesupune și autonomia cadrelor didactice în elaborarea, implementarea, 
revizuirea curriculumului. profesorul universitar concepe un curs/un modul din progra-
mul educațional de formare profesională, elaborează și implementează curriculumul. La 
sfârșitul fiecărui an academic, profesorul realizează revizuirea curriculumului, care, în 
esență, este un process de dezvoltare. am constatat că circa 25%, din eșantionul de 45 
de cadre didactice universitare participante la interviurile de focus grup, nu valorifică 
pe deplin autonomia, ce li s-a oferit, în procesul de implementare a curriculumului. Una 
dintre cauzele autolimitării este frica și/sau nedorința de asumare a responsabilității, 
iar aceasta derivă din lipsa unor proceduri clare de autoevaluare și evaluare de către 
manager a curriculumului ca produs. cerințele existente reglementează, preponderent, 
structura curriculumului, solicită respectarea unei forme, dar nu oferă criterii de evaluare 
a calității conținuturilor curriculare și a calității contextelor de învățare planificate. Fără 
instrumentele pedagogice și manageriale cadrul didactic universitar nu dispune de sufi-
cientă certitudine și încredere în implementarea curriculumului. această stare de lucruri 
influențează negative calitatea pregătirii profesionale a viitoarelor cadre didactice.
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astfel, în baza datelor colectate în procesul cercetării, am elaborat un instrument 
de autoevaluare a implementării curriculumului. Instrumentul este conceput, ca formă, 
în cheia unei liste de control și conține un șir de afirmații ce descriu componentele de 
bază ale implementării curriculumului ca proces de co-creare. compartimentele instru-
mentului se referă la: competențe profesionale ce urmează a fi dezvoltate viitoarelor 
cadre didactice în procesul de studiere a cursului/ modulului; contexte de învățare create 
pentru dezvoltarea competențelor; dezvoltarea competențelor transversale; asimilarea 
conținuturilor și contextualizarea conținuturilor modulului/disciplinei în contextual pro-
gramului educațional de formare profesională. experimental s-a demonstrat că instru-
mentul este funcțional, iar aplicarea lui impune o schimbare calitativă a implementării 
curriculumului și, implicit, a formării profesionale a viitoarelor cadre didactice.

Referinţe: 

gUȚU, vl. 1. Curriculum educațional: Cercetare, Dezvoltare, Optimizare. 
chișinău: cep USM, 2014.
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gooDWIn,4.  A.L. Pedagogical Knowledge and Curriculum Making. https://
singteach.nie.edu.sg/2015/07/01/issue53-people02/ [accesat: 10.09.2022].

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Științe ale Educației



88

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

DEMERS PRAXIOLOGIC DE EFICIENTIZARE A 
COMUNICăRII

PRAXIOLOGICAL APPROACH FOR EFFICIENT COMMUNICATION

Viorica GORAȘPOSTICĂ, ORCID: 0000000106621X
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 37.015.3:005.57:371.3                                                e-mail: vgoras@yahoo.com

Toți comunicăm, puțini stabilim relații. (J. Maxwell)

problematica eficientizării comunicării a devenit una prioritară pentru cadrele didac-
tice și manageriale din varii motive, evident fiind faptul că întreaga activitate a acestora 
are ca instrument-cheie relaționarea, inclusiv verbală, cu beneficiari diverși în contexte 
plurale. Subiectul dat este vast și se poate plia pe cele mai neașteptate paliere, iar aceste 
abordări nu vor cuprinde niciodată pe deplin realitățile cotidiene. Scopul ministudiului 
nostru de natură praxiologică constă în a determina modalitățile de sporire a eficienței 
comunicării în context cotidian, didactic și școlar/instituțional la cadrele didactice de pe 
ambele maluri ale nistrului. obiectivele secvenței investigaționale s-au axat pe: iden-
tificarea blocajelor/barierelor de comunicare interpersonală, didactică și instituțională; 
determinarea soluțiilor pentru eficientizarea comunicării pe cele trei dimensiuni; simula-
rea tehnicilor didactice de comunicare verbală și nonverbală în diferite contexte; sinteza 
reperelor teoretice de optimizare a relațiilor emițător-receptor în contextele menționate 
anterior. Metodele utilizate au inclus proiectarea, aplicarea și evaluarea unui program 
formativ de eficientizare a comunicării la cadrele didactice și manageriale (15 subiecți, 
14 femei vârsta medie: 46 de ani), organizat sub forma unui atelier de comunicare cu 
elemente de training. activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Platforma Educație, 
sprijinit de pnUD-Moldova și implementat de ce pro DIDactIca, pe parcursul anu-
lui 2022 (http://prodidactica.md/category/stiri/).

Din punct de vedere teoretic, atestăm mii de definiții ale conceptului de comuni-
care, unele extrem de simple și tehnice, altele, încărcate de reflecții și chiar paradoxuri 
[2]. oferim un singur exemplu relevant în acest sens: „Înțelegerea greșită este cea mai 
obișnuită formă de comunicare între oameni” (peter Benary (1931-2015), compozitor 
elvețian). comunicarea didactică este o forma specifică a comunicării umane și poate fi 
definită ca un instrument, direct implicat în susținerea unui proces sistematic de învățare, 
fiind, în același timp, parte componentă a comunicării instituționale școlare. La etapa 
actuală, pentru o gestionare eficientă a comunicării organizaționale, trebuie să avem 
atât aspectele noilor tehnologii, cât și ele de ordin psihosociologic, pentru că: în planul 
inovațiilor tehnologice care afectează comunicarea, organizația se situează la intersecția 
noutăților apărute în informatică, în telecomunicații etc.; în planul relațiilor interperso-
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nale organizația se confruntă zi de zi cu problemele de comunicare ce apar între diversele 
categorii de personal care lucrează în interiorul său: între salariați se persoanele aflate în 
funcții de conducere, între directori și sindicate, între angajați etc. în planul politicilor și 
strategiilor manageriale organizația trebuie să își formuleze atât obiectivele de recepta-
re, cât și pe cele care privesc emisia de mesaje pentru a atinge maximum de eficiență în 
domeniul respectiv [4]. 

având o finalitate exclusiv practică, demersul nostru a demarat cu identificarea de 
către participanții la programul de formare a unor probleme de comunicare, care au fost 
clasificate, precum este structurat tabelul de mai jos. Soluțiile care au urmat s-au căutat 
și s-au dezbătut tot din perspectiva celor trei dimensiuni ale comunicării: interpersonală, 
didactică, organizațională.

Tabel 
comunicarea: probleme și soluții

 PROBLEME SOLUțII
Comunicarea interpersonală

nivel intelectual, cultural diferit al vorbi-
torilor; vârstă și experiență de viață diver-; vârstă și experiență de viață diver-
se; vocabular sărac; nivelul redus de cul-
tură a comunicării; atitudine excesiv de 
critică; eu-l personal impus; statutul soci-
al diferit; lipsa empatiei și a toleranței; ne-
glijarea nevoii de ascultare; neacceptarea 
unor păreri, a dialogului constructiv.

adoptarea fflexibilității în comunicare 
(emitere de mesaje pe înțelesul recepto-
rului); găsirea de teme de interes comun; 
motivație, răbdare, empatie, toleranță; în-
locuirea lui eU cu noI; vorbește și scapă 
de frică!; ascultare activă (adresare de în-
trebări, parafrazări); informare de surse di-
recte; gândire critică; oferirea din feedback 
constructiv; acceptarea/tolerarea diversității 
părerilor/argumentarea; decodarea adecvată 
a limbajului corpului; îmbogățirea continuă 
a vocabularului.

Comunicarea didactică
neglijarea particularităților de vârstă ale 
receptorilor; temperamente, caractere di-
ferite ce generează neînțelegeri; implica-
re neadecvată, nejustificată a părinților; 
lipsa motivației de a comunica la ore și, 
respectiv, de a învăța; lacune în cultura 
comunicării; exprimarea defectuoasă a 
elevilor; frica de a greși; lipsa afecțiunii 
cadre didactice – elevi, implicare 
iresponsabilă în actul de învățare.

adaptarea comunicării la particularitățile 
de vârstă; cunoașterea temperamentului 
și a caracterului elevilor; pedagogizarea 
părinților; creșterea măiestriei pedagogice; 
dragostea/acceptarea necondiționată pentru 
elevi din partea cadrului didactic; încura-
jarea și acceptarea comunicatorilor; spori-
rea încrederii; lansări de carte, întâlniri cu 
scriitorii, lecturiade, sesiuni de comunicare, 
care ar contribui la sporirea nivelului cultu-
rii comunicării elevilor, profesorilor, mana-
gerilor, părinților.
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Comunicarea organizațională
Stilul autoritar al managerului; lipsa de 
empatie interpersonală; blocaje în comu-
nicarea eficientă; colectivul divizat din 
diverse motive; problema generațiilor și a 
dialogului onest, constructiv între acestea; 
favoritisme; lider versus conducător; lipsa 
expunerii opiniei proprii; lipsa condițiilor 
pentru starea de bine/confortul fizic și psi-
hologic al actorilor educației.

Schimbarea stilului autoritar în unul demo-
cratic; crearea stării de bine în cadrul colec-
tivului; comunicarea asertivă a manageru-
lui; discutarea problemelor și identificarea 
căilor de soluționare; schimbarea accentu-
lui de pe eU pe noI; planificarea diverselor 
activități comune, care vor crește coeziunea 
grupului; crearea unui climat psihologic fa-
vorabil și a condițiilor fizice prietenoase, 
instituirea culturii organizaționale care pro-
movează etica, diplomația în comunicare.

    
În cadrul atelierului, s-au valorificat abilitățile de comunicare ale formabililor prin pre-

zentări frontale, prin lecturi individuale a suportului teoretic (SIneLg), discuții în perechi, 
lucru în echipe prin Revizuirea circular; Unul stă, ceilalți circulă; Turul galeriei ș.a.

Dintre cele mai importante rezultate calitative ale activității, menționăm: agenda 
evenimentului realizată sută la sută; participanți satisfăcuți, așteptări împlinite; probleme 
de comunicare identificate și soluționate prin recomandări operaționale, la nivel ipotetic, 
inclusiv în baza schimbului de experiență profesională și de viață, în general; grad înalt 
de implicare și activism sporit al cursanților; impact imediat vizibil al activităților orga-
nizate prin reflecțiile și concluziile cursanților; interacțiune pozitivă între participanții de 
pe ambele maluri ale nistrului, în pofida contextelor diferite în care muncesc. 

o sursă recomandată întru eficientizarea predării-învățării și a comunicării didactice 
și instituționale a fost bestsellerul internațional a lui D. Lemov, care conține algoritmul 
explicat a 62 de tehnici pentru a le deschide elevilor calea către facultate [3], îndemnând 
profesorii și elevii la maximă responsabilitate, argumentează importanța oferirii auto-
nomiei elevilor în organizarea discuțiilor formale din timpul orelor, fără intermediere 
avizată din partea profesorului ș.a.m.d.

Riscurile/limitele desfășurării programului de formare în timpul vacanței au fost 
depășite, în primul rând, prin asigurarea implicării directe a fiecăruia în grupuri mici, 
focusate pe sarcină. Deși dispoziția cursanților a fost influențată de perioada estivală, am 
reușit, ca formatori, să îi scoatem din zona de confort și să îi motivăm, implicându-i pe 
toți. timpul a fost limitat, în mod evident, pentru un subiect atât de vast, dar provocarea 
s-a produs cu succes, după noi. 

ca și concluzie finală, prezentăm rezultatele evaluării zilei, prin tehnica: După ate-
lierul de azi, pentru a fi mai eficienți în comunicare, urmează:

Start: să îmi autoevaluez mai riguros propriile argumente; să pun întrebări de 
verificare a înțelegerii; să insist pe înțelegerea părerilor împărtășite de interlocutori; să 
ascult mai atent interlocutorul; să fiu mai empatică în comunicare; să răspund prompt și 
pro activ provocărilor comunicării didactice actuale.
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Stop: a da ordine celor apropiați; a întrerupe interlocutorul; a utiliza clișee profe-
sionale în alte contexte decât cele educaționale; emoțiilor excesive, complexelor; ascul-
tării superficiale a interlocutorului.

voI contInUa: să citesc/să studiez despre comunicare; să îmi dezvolt abilitățile 
de comunicare; să respect interlocutorul; să îmi dezvolt abilitatea de ascultare; mă voi 
informa mai mult asupra intereselor celor cu care discut; voi diversifica tehnicile de co-
municare în procesul de predare; să fiu creativă.

 așadar, demersul nostru de eficientizare a comunicării, ca abilitate-cheie,                 
într-un context andragogic specific, poate fi extins și aprofundat, dar și promovat ca 
bună practică pentru formarea continuă a educatorilor.
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articolul se oferă ca bază orientativă în abordarea acțiunilor psihopedagogice ne-
cesare susținerii procesului de adaptare la elevi. Ținând cont de schimbările majore de 
politică educațională și de evoluțiile din școala modernă, acest aspect este oportun de a 
fi studiat și analizat. Se adresează, cu precădere practicienilor, pedagogilor care sunt pri-
mii factori socioculturali profesioniști sub influența cărora se realizează procesul trecerii 
elevului dintr-un stadiu ontogenetic în altul, ei acționând în vederea creării condițiilor 
optime pentru succesul acestuia și, respectiv, părinților sub îndrumarea cărora se dezvol-
tă și se formează copilul ca și personalitate, subliniind faptul că relaţia dintre școală și 
familie este absolut necesară.. 

Scopul principal al articolului este de informare referitor la această problemă majoră 
în vederea găsirii soluțiilor și strategiilor de a o depăși și prevenirii devierilor compor-
tamentale la elevi.  

 În sistemul general al științelor, adaptarea este concepută ca una dintre proprietățile 
fundamentale ale organismului de a-și modifica funcțiile și structurile corespunzător 
schimbărilor cantitative și calitative ale mediului înconjurător [1, p.11]. Din perspectiva 
lui J. piaget, adaptarea se referă la procesul de echilibrare între asimilare şi acomoda-
re în cadrul interacţiunii om-mediu. astfel adaptarea este, acordul individului cu me-
diul, presupunând acomodarea la condițiile și exigenele acestuia. După v. J. Derlega şi               
L.H. Janda (1978), o persoană bine adaptată manifestă următoarele caracteristici [2]:

capacitatea de a percepe corect realitatea;•	
capacitatea de a valorifica experienţele anterioare şi a planifica viitorul;•	
capacitatea de a se implica activ în activitate si de a avea satisfacţie de muncă;•	
capacitatea de a întreţine relaţii sociale satisfăcătoare şi de a atinge intimitatea •	
relaţională;
capacitatea de a simţi şi exprima o gamă largă de emoţii/sentimente;•	
capacitatea de a se percepe pe sine şi pe ceilalţi într-o manieră pozitivă.•	

adaptarea în cazul elevilor este asociată cu randamentul şcolar, conformarea la 
normele de conduită, activism și relații satisfăcătoare cu ceilalți. Un elev adaptat din 
punct de vedere şcolar este acela care își însuşește cu succes rolul de elev. orice conduită 
de neconformare presupune o formă de inadaptare, un fenomen care cu părere de rău ia 
amploare în mediul școlar și este necesar de a fi controlat. astfel adaptarea școlară este 
determinată, în mare parte, de măsura în care elevul reuşeşte să răspundă cerinţelor edu-
caţionale atât cu privire la conduită, cât şi la însuşirea informaţiilor. 
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Fenomenele de adaptare şi, respectiv, de inadaptare şcolară pot fi recunoscute pe 
baza anumitor indicatori specifici cum ar fi: modul de însuşire a cunoştinţelor; reuşita 
şcolară; integrarea în grup; perceperea pozitivă a grupului şcolar; perceperea pozitivă a 
elevului de către grup; asimilarea unor valori corespunzătoare vârstei; conduita cores-
punzătoare. 

În studiile de psihologie pedagogică, portretul școlarului adaptat/inadaptat este ela-
borat luând drept criteriu suma comportamentelor care influențează reușita școlară [3, 
p.6]. este bine știut faptul că comportamentul este determinat de trebuinţe – stare de 
insuficienţă a ceva, pe care persoana doreşte să o înlăture; tensiune internă ce motivează 
activitatea şi determină caracterul. Inadaptarea se referă la imposibilitatea unei persoane 
de a-şi satisface propriile nevoi şi pe cele ale anturajului deoarece nu poate răspunde ar-
monios condiţiilor de mediu şi noilor experienţe. or, elevul care nu s-a adaptat la școală 
este nemulțumit de condiția sa, de rolul pe care-l are de îndeplinit, de exigențele mediu-
lui în care se află. astfel că se simte frustrat pentru că trebuințele sale sunt nesatisfăcute. 
Devierile de comportament nu apar din nimic, ci constituie o treapta calitativă autono-
mă, rezultată în urma unui cumul de reacții neadaptate [4, p.19]. De aceea o modalitate 
pentru identificarea și prevenirea eventualelor probleme de adaptare ar fi observarea și 
analiza sistematică a comportamentului la elevi. Dintre cele mai frecvent întâlnite semne 
ce indică spre probleme de adaptare, putem enumera următoarele: 

comportamentul impulsiv, agresiv.•	
Schimbare frecventă de prieteni și conflicte cu cei din jur.•	
performanțe școlare slabe, atenție distrasă și incapacitate de a duce lucrurile la •	
final.
Infantilitate, iresponsabilitate. •	
anxietate, temeri, fobii, nervozitate.•	
Imagine de sine scăzută.•	
Îmbolnăviri frecvente.•	
Interese, înclinații, hobby-uri atipice și distructive.•	
automutilarea, tulburări de alimentație ș.a.•	

 Situaţiile de inadaptare pot să apară la orice vârstă, însă sunt mai frecvente la 
tranziţia de la o etapă de şcolarizare la alta, deoarece aceste treceri necesită  readaptarea 
elevului la noi cerinţe educative. adaptarea şcolară este rezultatul confluenţei, interac-
ţiunii unui ansamblu de factori, pe care-i organizăm în două categorii: factori interni 
(biopsihologici) şi factori externi (pedagogici şi sociofamiliali). Factorii interni se re-
feră la caracteristicile anatomo-fiziologice şi la variabilele personalităţii elevului, fiind 
consideraţi condiţii subiective, iar cei externi sunt independenţi de elev, fiind condiţii şi 
solicitări obiective, exterioare elevului [1, p.10]. o premisă pentru adaptarea ulterioară 
a elevului este determinată de condițiile mediului familial al acestuia, în care s-a realizat 
socializarea primară și s-a format, dezvoltat copilul ca personalitate. personalitatea ele-
vului se află în continuă evoluție, iar exigențele școlii sunt din ce în ce mai mari astfel, 
chiar dacă elevii au resurse inegale de adaptare la mediul școlar și, respectiv, probabi-
litatea de a intra în categoria celor cu risc de inadaptare este diferită, există mai mulți 
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factori care pot influența asupra inadaptării elevului: factorii ce țin de funcționarea școlii 
ca instituție, de procesul educațional, de cel de socializare în școală ș.a. În această ordine 
de idei, de fapt, toți elevii au șanse egale de a deveni inadaptați. 

pentru a preveni problemele de adaptare la elevi, este necesar ca în școală să fie 
create condițiile și atmosfera favorabilă procesului de învățare, iar activitățile să se axeze 
pe cooperare, stimularea și încurajarea succesului, comunicarea constructivă, antrenarea 
și asimilarea valorilor general-umane, este necesară existenţa unei compatibilităţi între 
natura cerinţelor şcolare şi posibilităţile reale ale elevilor de a le realiza. Deseori elevii 
sunt supuși unui efort sporit pentru a face față sarcinilor şcolare prea multe. Selectarea 
conținuturilor și a metodelor de predare trebuie să corespundă intereselor, priorităților 
elevilor pentru sporirea randamentului activității și a motivației școlare.

Succesul intervențiilor ameliorative depinde de caracterul timpuriu și prompt al 
aplicării acestora de către specialiști. În vederea depășirii problemelor ce perturbează 
adaptarea școlară, sunt necesare activități de consiliere psihopedagogică a elevilor și, 
după caz, a părinților acestora precum și a cadrelor didactice. obiectivele activităților de 
consiliere vizează identificarea și înlăturarea/atenuarea factorilor cauzali de natură in-
dividuală, pedagogică; aplicarea unor strategii de dezvoltare și menținere a echilibrului 
emoțional; menținerea unui ritm bun de muncă prin elaborarea unui orar bine structurat 
(acasă, la școală); evitarea procrastinării, a extenuării; dezvoltarea abilităților de comu-
nicare, de rezolvare, evitare a conflictelor inter; intrapersonale; autocunoașterea; stabili-
rea scopurilor și a obiectivelor ș.a. 

în concluzie. procesul de adaptare este unul complex, iar pentru a reuși și a se bu-
cura de succes copilul este pregătit pentru adaptare mai întâi în familie. aceste achiziții 
trebuie să se completeze și să se consolideze pe parcursul etapelor următoare, în școală. 
astfel, pentru a facilita procesul de adaptare școlară a elevului, școala trebuie să-i asigu-
re posibilitate pentru dezvoltarea multilaterală a personalității și a potențialului său, ofe-
rindu-i un mediu de învățare stimulativ cu un climat educațional echilibrat și eficient. 
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Introducere. primele încercãri de a sistematiza și explica în corelație factorii crimi-
nogeni s-au conturat încã din teza de doctorat a reputatului profesor canadian Denis Sza-
bo. Datele criminologiei sociologice desprinse de profesorul Szabo ajung, în opinia lui 
pinatel, nu numai sã confirme, dar și sã clarifice într-o luminã nouã rezultatele obținute 
de criminologia clinicã, mai ales în ceea ce privește relațiile dintre maladiile mentale, 
alcoolism, analfabetism, sãrãcie, pe de o parte, și criminalitate, de altã parte. Deoarece 
fenomenul delincvenței juvenile are o multitudine de condiționãri și determinãri cauzale, 
în cadrul diferitelor sale abordãri intervin și se conjugã multiple definiții și explicații, 
aparținând mai multor discipline științifice, fiecare încercând sã realizeze o anumitã 
perspectivã teoreticã [4].

Personalitatea delincventului juvenil: la confluenţa factorilor psihologici şi 
psihosociali

adevărata lege este înţelepciunea conformă cu natura prezentă în toţi oamenii, con-
secventă, eternă, care ne cheamă la datorie şi ne dă porunci înterzicându-ne să comitem 
fraude şi îndepărtându-ne astfel de ele, afirma cicero. 

comportamentul omului este determinat de modul de manifestare a personalităţii 
fiecărui individ, caracterizat de o atitudine dinamică, acordând acestuia un anumit loc 
în cadrul relaţiilor sociale în funcţie de exigenţa cu care răspunde cerinţelor sociale, 
de poziţia abordată în raportul social, criteriul social-psihologic impunând considera-
ţii referitoare la valoarea şi sensul acţiunilor individuale, la cauzele finale şi formale, 
acestea modificându-se mai repede decât criteriul biologic şi mai încet decât condiţiile 
social-economice. Structura şi conformaţia anatomică, un anumit tip de metabolism, 
particularităţile organelor de simţ şi ale sistemului nervos reprezintă însuşirile native şi 
sunt diferenţiate de la individ la individ, răspunzând unor trebuinţe subiacente, a căror 
sursă este mediul social.

prin intermediul procesului instructiv-educativ, societatea determină un anumit 
ideal de personalitate cu funcţii primordiale, care va urmări însuşirea unor cunoştin-
ţe, anumitor aptitudini, interese motivate, opiniile individului fiind necesare atât pentru 
existenţa acestuia, cât şi pentru viaţa socială. cu toate că societatea, prin regulile create, 
impune anularea individualităţii, dinamica personalităţii conferă existenţei profiluri indi-
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viduale în diferite stadii ale dezvoltării acesteia, dar şi posibilitatea realizării unei sinteze 
comportamentale între realităţile distincte individ-societate cel mai nobil element din 
conţinutul proceselor psihice constituindu-l atitudinea individului, ca fiinţă socială, faţă 
de fenomenele vieţii sociale [1, p.39-40]. 

Personalitatea delincventului minor: concept şi aspecte psihologice, sociale şi 
biopsihice

Ţinând cont de anumite legităţi ale dezvoltării personalităţii, se poate menţiona 
că tulburările de comportament, inclusiv la vârsta minoră, ţin de o structură deosebită 
de personalitate, care reprezintă aspecte psihologice şi psihosociale determinate de o 
dezvoltare deficitară şi determinând insuficienţe de adaptare socială. Distingem în per-
sonalitatea delincventului juvenil un şir de formaţiuni psihologice care denotă tulburări 
comportamentale: interese şi aptitudini, individualităţi tipologice temperamentale, indi-
vidualităţi tipologice de caracter [3, p.192]. 

Interese şi aptitudini ale delincventului minor. există două elemente diferite care 
condiţionează comportamentul personalităţii în sfera responsabilităţilor umane: pe de o 
parte, tendinţa generală constantă a individului de a dobândi anumite valori, cunoştinţe, 
de a înţelege unele fenomene, iar pe de altă parte de a practica anumite activităţi, tendinţe 
care definesc interesele individului minor. ele sunt reprezentate de activităţile reflexe de 
orientare a organismului spre activităţile practice, dar şi spre o adaptare cognitivă. Intere-
sele delincventului minor domină psihologia delincvenţei juvenile, reglând mecanismele 
de organizare, de adaptare, de conservare a tendinţelor delincvenţiale, ele distrugând 
celelalte interese, fiecare prezentând trăsături generale, specifice fiecărui delincvent mi-
nor, cu toate că în comportamentul acestuia este determinată o instabilitate emoţională şi 
acţională, aceasta acordând, totuşi, un sens precis intereselor delincvenţiale, individul se 
preocupă de menţinerea relaţiei cu mediul natural, de dobândirea cunoştinţelor necesare 
stabilirii sau abordării interesului delincvenţial. posibilitatea de a răspunde pentru con-
secinţe, pentru ordonarea şi sistematizarea acţiunilor într-un comportament distinctiv se 
asociază direct cu capacitatea minorului de a-şi coordona activitatea prin adoptarea unui 
grad mare de stabilitate [2, p.85].

Delincvența juvenilă: probleme actuale și căi de soluționare

experienţa agresivă este determinată de repetarea actelor agresive întrun mod pre-
ferenţial, selectiv şi eficient, iar interesul pentru cunoaşterea faptelor ce urmează a fi 
efectuate este condiţionat de modul în care delincventul deţine mijloace tehnice adecvate 
şi cunoaşte utilitatea practică a acestora, de înzestrarea sa genetică, de calitatea infor-
maţiilor provenite din mediul ambiant. În cadrul general al cercetării comportamentului 
delincventului minor, se va explica rolul mecanismelor şi dispoziţiilor înnăscute, pen-
tru a identifica originalitatea în realizarea acţiunii, formele comportamentale preferate 
de individul minor, structura comportamentului delincvenţial fiind rezultatul activităţii 
sociale a individului. Identificarea unor variabile comportamente sporadice, indepen-
dente, care întregesc concepţia delincvenţial-fundamentală a individului şi organizarea 
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dominaţiei acesteia asupra celorlalte concepţii şi atitudini, constituie analiza funcţională 
a comportării delincventului minor [2]. 

Aptitudinile delincventului minor. toate reprezentările ce caracterizează anumite 
însuşiri, motive dominante ale personalităţii duc la însuşirea anumitor activităţi de cu-
noaştere specifică, reprezintă un proces complex de învăţare din experienţă, fiind rezul-
tatul direct al efectului modelator-reformator al mediului ambiant, sugerează existenţa 
acestor aptitudini care au o pregnantă condiţionare în înzestrarea generală, socială şi 
culturală, reprezentând premise pentru apariţia talentului, forma cea mai înaltă de dez-
voltare a aptitudinii. ritmul dezvoltării unor aptitudini delincvenţiale este influenţat de 
mediu, care modifică direcţia exercitării actelor criminogene şi etapele de formare a 
intereselor delincvenţiale. totodată, aptitudinile delincventului sunt rezultatul facultăţii 
de cunoaştere individuală, precum şi al regulilor sociale de constituire şi dezvoltare a 
mediului ambiant, fiind dat de concepţia dominantă a actului criminogen. perseverenţa 
şi capacitatea specifică de a învăţa din experienţa mediului, de cultivare a intereselor în 
direcţia atitudinilor criminogene care depind de ambianţa socială asimilată şi organizată 
după un program delincvenţial, sunt fundamentate pe dezvoltarea aptitudinilor. Formele 
diferite de ierarhizare a însuşirilor individuale sunt întărite prin rezultatele lor adaptate 
la procesul de integrare în diferite forme de acţiuni agresive şi se regăsesc în structura 
psihică a fiecărui delincvent.
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timp de zeci de ani, accentul principal al industriei, sectorului de producție și cel 
tehnic a fost concentrat pe dezvoltarea competențelor tehnico-economice, care erau nece-
sare pentru performanța angajaților la locul de muncă. actualmente, în epoca globalizării, 
progresul personal și profesional al fiecărei persoane include o prioritate esențială – dez-
voltarea competenței de comunicare, în special în limba engleză. 

prin urmare, pregătirea profesională a elevilor din învățământul profesional tehnic 
ISceD 4, din republica Moldova, începând cu anul de studii 2017-2018, este bazată 
pe dezvoltarea competenței de comunicare eficientă în limba engleză în domeniul de 
specialitate ales [1]. 

astfel, proiectarea demersului instructiv-educativ în cadrul lecțiilor de limbă 
engleză în învățământul profesional-tehnic, e necesar să fie orientat spre dezvoltarea 
competenței de comunicare pragmatică în limba engleză. 

În acest context, pornind de la definiția de competență, propusă de cercetătoarea 
n. Bîrnaz, „Competenţa este un ansamblu de cunoştinţe, priceperi, deprinderi și atitu-
dini organizate pentru a rezolva o sarcină sau un ansamblu de sarcini corespunzătoare 
exigenţelor sociale” [2, p. 47], definim competența de comunicare pragmatică în limba 
străină drept ansamblu tridimensional de cunoștințe/a ști (Savoir), abilități/a ști să faci 
(Savoir faire) și atitudini/a ști să iei atitudini (Savoir vivre) necesar pentru comunicarea 
eficientă în limba străină în domeniul profesional.

astfel, componenta cunoștințe reprezintă: 
cunoașterea terminologiei în limba engleză specifice domeniului profesional;•	
identificarea situațiilor de comunicare pragmatică în limba engleză în context •	
profesional.

componenta abilități include:
receptarea și transmiterea mesajului scris și oral în limba engleză în situații de •	
comunicare profesionlălă;
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argumentarea în limba engleză a ideilor în contextul situațiilor de comunicare •	
profesională.

componenta atitudini presupune:
motivaţie pentru studiul limbii engleze aplicate;•	
consecvenţă în aplicarea terminologiei însușite în context practic;•	
deschidere pentru comunicare în limba engleză în context profesional etc. (Fig.). •	

Fig. Modelul grafic al competenței de comunicare pragmatică

pentru formarea consecutivă și consecventă a componentelor competenței de comu-
nicare pragmatică, în procesul de instruire se formulează sarcini în context taxonomic. 

pornind de la această premisă, punem în valoare taxonomia lui B. Bloom, drept 
instrument didactic eficient, utilizat în procesul de învățare prin implicarea proceselor 
cognitive orientate spre dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba 
engleză. 

taxonomia lui B. Bloom reflectă patru categorii de cunoștințe: factuale, conceptu-
ale, procedurale și metacognitive [3, p. 67-68]. 

Cunoștințele factuale includ fragmente izolate de informații, cum ar fi definițiile 
termenilor și cunoștințe despre detalii specifice. această categorie de cunoștințe este 

 identificarea situațiilor de comunicare pragmatică în limba engleză  în context profesional. 

Componenta abilități include: 

 receptarea și transmiterea mesajului scris și oral în limba engleză în situații de comunicare 

profesionlălă; 

 argumentarea în limba engleză a ideilor în contextul situațiilor de comunicare profesională. 

Componenta atitudini presupune: 

 motivaţie pentru studiul limbii engleze aplicate; 

 consecvenţă în aplicarea terminologiei însușite în context practic; 

 deschidere pentru comunicare în limba engleză în context profesional etc. (Fig.).  

  

Fig. Modelul grafic al competenței de comunicare pragmatică 

Pentru formarea consecutivă și consecventă a componentelor competenței de comunicare 

pragmatică, în procesul de instruire se formulează sarcini în context taxonomic.  

Pornind de la această premisă, punem în valoare Taxonomia lui B. Bloom, drept instrument 

didactic eficient, utilizat în procesul de învățare prin implicarea proceselor cognitive orientate spre 

dezvoltarea competenței de comunicare pragmatică în limba engleză.  

Taxonomia lui B. Bloom reflectă patru categorii de cunoștințe: factuale, conceptuale, 

procedurale și metacognitive [3, p. 67-68].  
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reflectată la nivel de cunoaștere. Cunoașterea presupune evocarea din memoria de lun-
gă durată a faptelor particulare şi generale, a metodelor sau procedeelor, evocarea unei 
structuri, unui model, unui termen etc. 

Cunoștințele conceptuale se referă la sisteme de informații, cum ar fi clasificări-
le și categorisirile. această categorie de cunoștințe este reflectată la nivelul înțelegere. 
Înțelegerea reprezintă capacitatea de ași forma propria înțelegere pe baza materialelor 
didactice suport și se manifestă prin construirea mesajelor orale, scrise și grafice prin 
interpretare, exemplificare, clasificare, comparare, explicare etc.

Cunoștințele procedurale includ algoritmi sau învățarea prin descoperire, tehnici 
și metode, precum și cunoștințe despre situațiile în care se folosesc aceste metode și 
procedee. această categorie de cunoștințe este reflectată în nivelul aplicare. Aplicarea 
presupune utilizarea unui procedeu, unei metode, unui algoritm etc. Învățat/cunoscut 
într-o situație familială sau una nouă.

Cunoștințele metacognitive se referă la cunoștințele despre procesele de gândire, 
informații legate de gândire și la felul cum pot fi folosite aceste procese în mod eficient. 
această categorie de cunoștințe se reflectă la nivelele analiză, sinteză, evaluare.

Analiza constă în descompunerea imaginară a informației/cunoștințelor în părți 
componente și stabilirea relației dintre părțile componente și structura generală. elevii 
analizează prin diferențiere, organizare și atribuire, axându-se pe detalii, pe fapte obiec-
tive și pe logică. 

Sinteza este abilitatea de a combina lucruri existente pentru a crea ceva nou, inedit 
și autentic. pentru a îndeplini sarcini creatoare, cei care învață generează, planifică și 
produc, ceea ce este important pentru viitoarea carieră profesională.

Evaluarea reprezintă ultimul nivel al taxonomiei și include verificarea și critica. 
acest aspect solicită elevilor să aplice abilități și concepte prin prisma mai multor su-
biecte simultan și să sintetizeze aceste informații înainte de a ajunge la o concluzie.

în concluzie, evidențem faptul că aplicarea taxonomiei lui Bloom în procesul de 
instruire a elevilor stimulează procese cognitive complexe ce contribuie la dezvoltarea 
competenței de comunicare pragmatică în limba engleză, aspect care oferă performanță 
în mediul ocupațional.
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pentru ambele tabere ale actului educațional, pe de o parte, părinți, elevi și studenți, 
iar pe de altă parte, profesori și cercetători, motivația este cheia succesului în învățare. 
Fiecare profesor interesat și responsabil trebuie să țină cont și de motivație, mai ales 
că în zilele noastre tocmai aceasta pare să le lipsească educabililor, aceștia fiind uneori 
lipsiți de modele și de viziune asupra viitoarei cariere sau asupra utilității celor învățate. 
provocările actuale sunt fără precedent, iar consecințele perioadei petrecute de elevi 
în online stabilesc ca scop pentru o astfel de cercetare stabilirea nivelului de motivație 
al elevilor și optimizarea acesteia, astfel încât să se poată realiza partea funcțională a 
educației, formarea de absolvenți care să dețină competențe lectorale, mai ales în peri-
oada în care analfabetismul funcțional este o amenințare tot mai mare. Motivația este 
deja în sine un metaobiectiv al educației, așadar obiectivele cercetării vor trebui să ducă 
la stabilirea factorilor ce stimulează motivația și cultivarea perseverenței în dezvoltarea 
competenței lectorale. 

ne întrebăm tot mai des în cancelarii sau chiar în familie de ce nu mai sunt motivați 
elevii, încercând să îi înțelegem și din perspectiva a ceea ce observăm și la copiii de 
acasă sau la toată generația actuală de elevi. am tot încercat să găsim circumstanțe ate-
nuante, scuze, dând vina pe sistemul educațional, pe cel politic, pe contextul social sau 
pandemie. generațiile anterioare își canalizau tot efortul spre școală, fiind foarte puține 
activitățile pe care le-ar fi putut face pe lângă aceasta. Un copil motivat este cel care 
dorește să aibă rezultate bune la școală, care nu așteaptă să fie împins de la spate să învețe, 
nu urmărește doar note mari, ci acumularea de cunoștințe. Școala este într-o continuă 
competiție cu industria de divertisment, iar pe alocuri chiar pierde lupta – dovadă fiind 
cifrele alarmante privind abandonul școlar sau eșecul elevilor la testările internaționale 
[1, p.8]. anual se fac analize și se dau semnale de alarmă după testele pISa, iar comisia 
europeană chiar a remarcat, în 2019, în românia, o persistentă lipsă de competențe [2, 
p.27]. testele menționate au poziționat românia pe locul 49 în lume, în partea a treia 
a clasamentului, în ceea ce privește competențele lectorale, cele matematice și cele din 
științe, iar Moldova este pe locul 51 [3, p.136]. În sens larg, motivația reprezintă acel set 
de resorturi care ne determină să facem un anumit lucru. 

În context școlar, motivația nu este altceva decât procesul care conduce, ghidează 
și menține un anumit comportament dezirabil statutului de elev: participarea la ore, im-
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plicarea în activitățile de învățare din clasă și de acasă, rezolvarea cu succes a sarcinilor. 
Motivația este și ea un fenomen aflat într-o dinamică permanentă, comportamentele și 
percepțiile elevilor depinzând de mai mulți factori. ea diferă de alte stări afective, pre-
cum pasiunea sau interesul pentru o activitate, acestea manifestându-se spontan, în timp 
ce motivația implică alegerea deliberată de a se angaja și de a persevera pentru a atinge 
un anumit scop, iar stabilirea nivelului motivației elevilor se face prin metoda observației 
și a testului sociometric.cercetătorii diferențiază două tipuri de motivație: intrinsecă și 
extrinsecă. cea intrinsecă se referă la forța care incită la efectuarea de activități volun-
tare, prin interesul pentru ele însele și pentru plăcerea și satisfacția pe care o obținem. 
este tipul de motivație care corespunde intereselor spontane ale persoanei [4, p.51]. 
cea extrinsecă își găsește motivația în exterior, reprezentând consolidări, recompense și 
feedback și este cea care predomină în cazul elevilor noștri. teoriile numeroase privind 
motivația elevilor puneau întotdeauna în centru profesorul ca fiind cel mai important 
factor. contextul actual a diminuat cu siguranță acest rol, elevii având nevoie se pare și 
de alte impulsuri, fie din partea familiei, fie a societății. 

În abordarea motivației se operează cu teoria umanistă a lui c.rogers, cea beha-
vioristă a lui B.F. Skinner și cea sociocognitivă a lui r. viau. În prima dinte acestea, 
carl rogers pune accent pe relația dintre partenerii educației, rolul fundamental în dez-
voltarea motivației elevilor revenindu-i profesorului, care trebuie să dea dovadă de trei 
calități: congruență, acceptare necondiționată și empatie. În această teorie, motivația se 
situează nemijlocit în dorința elevului, lucru valabil și în cazul competenței lectorale ce 
depinde unilateral de acest factor intrinsec. conform acesteia, profesorul trebuie să gă-
sească un echilibru ideal între exigențele documentelor școlare și interesele personale ale 
fiecărui elev. a doua teorie urmărește predarea programată și face apel la utilizarea efici-
entă a stimulărilor. elevul progresează în etape și motivația e menținută prin situații de 
stimulare care să țină elevul implicat în ceea ce face. cea de-a treia teorie leagă motivația 
de mediu. teoreticienii acesteia pornesc de la ideea că elevii nu au o motivație înnăscu-
tă, ci aceasta se construiește pe parcursul învățării și prin interacțiunea unor factori de 
mediu. În acest sens, viau consideră că activitățile pedagogice favorizează angajamentul 
cognitiv și perseverența elevilor [4, p.55]. conform acestor teorii, motivația poate avea 
următoarele surse: importanța relației profesor – elev, existența unui context relațional 
pozitiv, posibilitatea libertății de a învăța, definirea obiectivelor, acordarea feedbacku-
lui pozitiv, stimulările, percepția valorii sarcinii, sentimentul de competență al elevului, 
controlabilitatea activității. 

În mod fundamental, motivația depinde de felul în care elevul consideră o activitate 
ca fiind relevantă, iar pentru a-l convinge că e absolut necesar să-și dezvolte competența 
lectorală trebuie să îi prezentăm partea practică a acesteia, faptul că aceasta stă la baza 
celorlalte, dar să facem acest lucru lăsându-i libertatea de alegere a modalităților și mij-
loacelor de a o îndeplini dintr-o serie de metode și strategii. Modelul intervenției în 
creșterea motivației trebuie să parcurgă următorii pași: înțelegerea particularităților ele-
vilor, evaluarea interesului fiecărui elev pentru dezvoltarea competenței lectorale, dez-
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voltarea unor strategii, evaluarea impactului acestora și revizuirea sau inițierea unor noi 
strategii după evaluare. 

în concluzie, prin decodificarea interesului elevului, prin selectarea unor strate-
gii potrivite, prin regândirea rolului profesorului în etapa de motivație și prin adapta-
rea demersului educațional la noile schimbări din societate se preconizează creșterea 
motivației pentru îmbunătățirea competenței lectorale, lucru ce poate fi măsurat prin 
evaluări curente, evaluări la final de ciclu gimnazial sau, mai noi, câteva școli au testat 
evaluarea standardizată, ce poate servi drept instrument de măsurare a rezultatelor.
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ACHIZIțIONAREA VOCABULARULUI îN LIMBA STRăINă 
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Introducere. Învățarea unei limbi străine poate fi captivantă și în același timp pro-
vocatoare. pentru a reuși, este necesar de a obține o cantitate semnificativă de informații 
în limba țintă. Majoritatea informațiilor sunt disponibile sub formă de cuvinte prezentate 
în diferite contexte. Mai mult de atât, este clar că implicarea studenților și a profesorilor 
în cadrul orelor de limbă străină oferă oportunități de a reflecta asupra învățării și de a 
încuraja creierul să creeze, mai degrabă, relații între cuvinte și idei decât să solicite me-
morarea listelor de cuvinte.

cu toate acestea, pentru unii studenți este dificil de creat legături între cuvinte și 
context. În plus, profesorii ar putea înțelege greșit diferitele moduri în care studenții prac-
tică, achiziționează și rețin informații în creierul lor. potrivit lui t. Buzan, „cercetările 
au arătat că, în timpul procesului de învățare, creierul uman în primul rând își amintește 
orice elemente asociate cu lucruri sau modele deja stocate sau legate de alte aspecte ale 
a ceea ce este învăţat” [1]. prin urmare, este important de implementat acele strategii 
care permit realizarea conexiunilor şi a lucrului cu asocieri de cuvinte care îmbunătățesc 
funcțiile specifice ale creierului, cum ar fi primirea, reținerea, analiza, scoaterea și con-
trolul informațiilor și conceptelor.

Scopul acestei lucrări este de schița strategiile de hărți mentale care permit asoci-
erea cuvintelor cu reprezentări vizuale pentru a ajuta memorarea și organizarea ideilor 
pentru a facilita înțelegerea conținutului prin utilizarea diferitelor materiale de învățare, 
ceea ce va duce la performanțe mai bune.

Obiective: 
analiza abordărilor teoretice de utilizare a hărților mentale.•	
Identificarea caracteristicilor hărților mentale.•	
crearea hărților mentale prin utilizarea instrumentelor digitale.•	

Metode de cercetare: 
A•	 naliza şi sinteza literaturii de specialitate.
S•	 istematizarea şi generalizarea informaţiei ştiinţifice.
E•	 xperimentul psihopedagogic.

termenul de „hartă mentală” a fost popularizat pentru prima dată de autorul brita-
nic de psihologie tony Buzan. 
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o hartă mentală este un instrument vizual care poate fi folosit pentru a genera idei, a 
face notițe, a organiza gândirea și a dezvolta concepte; este un instrument holistic, grafic 
și vizual care poate fi aplicat tuturor funcțiilor cognitive, în special memoria, creativita-
tea, învățarea și toate formele de gândire [2].

Caracteristici ale unei hărți mentale:
1. Fiecare hartă mentală are un nod central care servește ca locație de pornire și 

conține tema sau ideea principală. punctul central al hărții mentale trebuie să fie întot-
deauna o imagine, deoarece creierul este atras de o imagine mai mult decât de un cuvânt 
[1].

2. Ideile hărții mentale „radiază” din nodul central ca ramuri conectate între ele. 
Diferențele de mărime a ramurilor și cuvintele asociate sunt folosite pentru a consolida 
asocierile și pentru a adăuga accent [3].

3. Structura radiantă a unei hărți mentale cu ramuri explicite promovează asociațiile. 
conștiința umană analizează întotdeauna modul în care lucrurile sunt conectate unele cu 
altele. Și când se face asta, mintea creează o imagine care să simbolizeze structura. o 
mare parte din munca creierului se bazează pe asociere și leagă automat diferite subiecte 
pentru a crea un sistem.

4. Fiecare conector sau ramură are cuvinte-cheie sau imagini colorate asociate. Se 
recomandă utilizarea amplă a imaginilor în întreaga hartă mintală, deoarece un contur 
tradițional este adesea monocromatic, în timp ce utilizarea culorii este importantă în 
crearea hărților mentale. pentru fiecare categorie majoră se folosește o culoare pentru a 
organiza structura hărții. Fiecare ramură este captată de un singur cuvânt-cheie, nu de 
o expresie sau propoziție. Folosirea cuvintelor individuale reduce ideile la sensul lor de 
bază [3].

Cum funcționează o hartă mentală?
apelează la memoria vizuală. 	
Stimulează învățarea activă. Hărțile mentale forțează gândirea, pentru a extrage 	
esențialul, pentru a prioritiza și converti informația verbală în informație vizu-
ală, pentru a fi pusă pe hârtie.
creează legăturile dintre lucruri și nu se limitează doar la învățarea lineară, 	
ci integrează materia în imaginea de ansamblu; se face legătura cu celelalte 
concepte.

Cum creăm o hartă mentală? 
pentru a crea o hartă mentală, se începe de obicei din mijlocul paginii cu tema cen-

trală sau ideea principală. Din acel moment, se lucrează spre exterior în toate direcțiile 
pentru a crea o diagramă în creștere compusă din cuvinte-cheie, fraze, concepte, fapte și 
cifre. Hărțile mentale prezintă grafic ideile într-un context relațional, cu subiectul princi-
pal în centrul hărții, subsubiectele majore pe ramuri care iradiază din subiectul principal 
și subsubiectele în jurul fiecărui subtopic care poate fi creat cu hârtie și pixuri sau cu una 
dintre mai multe aplicații digitale, cum ar fi XMind, Bubbl.us, MindMeister, Popplet. 
aceste aplicații au versiuni gratuite, ce pot fi instalate pe calculator sau smartphone sau 
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pot fi utilizate on-line. pentru început este necesar de creat un cont, ceea ce va permite 
utilizarea aplicațiilor. 

De exemplu, Popplet este un instrument unic, deoarece oferă un singur loc pentru 
a stoca documente, imagini şi alte resurse utilizate în crearea de idei noi. este util în sta-
bilirea temelor şi funcţionează ca o hartă de brainstorming. Utilizatorul alege elementele 
care se leagă împreună şi astfel nu se uită şi nu se pierde, relevanţa unei idei. popplet 
oferă mai multă organizare, resurse şi opţiuni, decât dacă s-ar nota totul pe foi, sau pe 
simple schiţe. Utilizatorii pot structura vizual ideile folosind resursele online, note şi alte 
tipuri de conţinut. astfel se face mult mai uşor lucru cu alte persoane pentru a genera 
idei noi care pot fi împărţite cu alţii. In final, rezultatele de pe popplet pot fi partajate prin 
e-mail, Facebook sau twitter sau ca un link generat de site.

Concluzie. Utilizarea hărților mentale pentru însuşirea vocabularului s-a dovedit a 
fi eficientă pentru diferite stiluri de învățare. În prezent, avem o gama largă de software 
gratuit de pe web care oferă activități de cartografiere a minții. În această eră tehnolo-
gică, profesorii ar trebui să conștientizeze faptul că instrumentele digitale pot fi utili-
zate eficient atât în sala de clasă cât și în afară. este necesar de reconsiderat metodele 
tradiționale de predare și de menționat importanța puterii multidimensionale a medului 
digital în dobândirea de concepte și definiții. Se recomandă continuarea studiului și exer-
sarea diferitelor utilizări ale hărților mentale pentru a îmbunătăți abilitățile de utilizare a 
tehnicilor care sprijină memorarea și organizarea conceptelor și ideilor.

Referințe:
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competența pentru modul sănătos de viață (cMSv) presupune un sistem integrat 
de resurse (cunoștințe, abilități, atitudini/valori) obținute prin educația pentru sănătate și 
valorificate prin acţiuni formale (în școală) şi nonformale (și cu ajutorul familiei), desfă-
şurate într-o interconexiune în vederea formării-dezvoltării prosănătate a personalităţii, 
și totodată organizate pentru a rezolva problemele apărute la nivel personal cu referire la 
sănătatea în ansamblu. prin dezvoltarea comptenței pentru MSv, se urmărește transmite-
rea de cunoștințe și formarea de atitudini și comportamente și ulterior, utilizarea acestora 
ca resursă de organizare a vieții.

Dezvoltarea cMSv reprezintă și un proces complex ce poate fi abordat din diferite 
dimensiuni: psihologic, pedagogic și social.

Dimensiunea psihologică a dezvoltării cMSv la elevii de vârstă școlară mică este 
cercetată din perspectiva psihologiei personalității. Din acest punct de vedere, se disting 
trăsăturile individuale de personalitate ale elevului care cuprind ansamblul proceselor 
psihice, cognitive și comportamentale. or, procesele psihice, cognitive constituie un 
fundament în formarea și dezvoltarea ulterioară a achizițiilor de bază prosănătate și nu 
doar. 

În acest sens, psihologia sănătății asigură modele explicative care servesc drept 
fundament teoretic în eleborarea strategiilor și menținere a sănătății, pornind de la trăsă-
turile individuale de personalitate [5].

Modelul de formare a comportamentelor relaţionate cu sănătatea are la bază teoria 
cognitivcomportamen tală a personalităţii. conform acestuia, un comportament se cul-
tivă prin evaluarea de către individ a două componente [5]:

percepţia ameninţării bolii sau comporta mentului de risc,•	  determinată de infor-
maţiile pe care educabilul le are despre acel comportament sau boală, este influ-
enţată de trei factori: valorile generale privind sănătatea; convingerile privind 
vulnerabilitatea la o anu mită boală; convingerile despre consecinţele bolilor.
costurile şi beneficiile comportamentului. •	 evaluarea acestora reprezintă un fac-
tor important în formarea atitudinii faţă de comportamentele protectoare şi de 
risc, în luarea unei decizii adecva te pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 
acestea pot fi materiale sau psihologice.

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Științe ale Educației



108

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

prin urmare, modelul formării convingerilor despre sănătate orientează spre evi-
denţierea unei condiţii foarte importante pentru realizarea educaţiei prosănătate, care 
poate fi definită prin necesitatea formării convingerilor despre sănătate la elevi, care se 
află într-o interconexiune strânsă cu aspectul cognitiv şi cel emoţional. 

cerecetătoarea L. apostol-Stănică dezvoltă modelul, delimitând încă două condiţii: 
organizarea cunoaşterii/iniţierea elevului în dobândirea informaţiei cu privire la sănăta-
tea omului şi menţinerea ei, inclusiv dezvoltarea interesului, satisfacţiei şi responsabili-
tăţii pentru propria sănătate [1].

pentru dezvoltarea cMSv, anume motivaţia este responsabilă de menţinerea direc-
ţiei învăţării și experimentării, prin managementul şi controlul efortului investit, atunci 
când apar obstacole, deoarece în acest sens necesită o doză fermă de conștientizare, 
voință și perseverență. or, învăţarea, mai ales pentru MSv, implică adesea scopuri înde-
părtate, pentru o perioadă îndelungată, care pot intra în competiţie cu dorinţele imedia-
te, situaţie în care apare necesitatea amânării acestora, controlul impulsurilor, inhibarea 
unor tendințe. Familia, cadrele didactice au un rol promordial în acest aspect, predând 
o lecție foarte importantă necesară pentru viitor. Strategiile de motivare, automotivare 
reprezintă activităţi de inițiere, menţinere şi suplimentare conştientă pentru păstrarea 
voinţei de a îndeplini anumite sarcini. Scopul acestora este de a influenţa credinţele, 
atitudinile, interesul, abilităţile, strategiile ce facilitează învăţarea prin susţinerea efor-
tului şi atenţiei necesare desfăşurării activităţii de studiu; promovarea unor preferinţe 
motivaţionale valoroase (interese, motivaţie intrinsecă); promovarea încrederii în sine şi 
a credinţelor epistemice, ajustarea standardelor personale; controlul voinţei; monitoriza-
rea credinţelor personale cu privire la propria eficacitate; controlul atribuirilor cauzale 
expectaţiilor personale [2].

 cunoştinţele, strategiile cognitive şi metacognitive la nivel singular sunt insufici-
ente pentru realizarea performanțelor în contextul MSv, fiindcă este necesară motivația 
în aplicarea și utilizarea acestor cunoştinţe, cadrele didactice și părinții având sarcina 
de formare a acestei motivații și ulterior susținerea transformării acesteia din motivație 
extrinsecă în una intrinsecă.

Dimensiunea pedagogică se raportează la conceptele educației și paradigma 
educației centrate pe elev, precum și formarea unui cadru de învățare și a circumstanțelor 
prosănătate, experimentate de către acesta. Învăţarea centrată pe elev valorifică integral 
resursele de care dispune elevul în organizarea procesului de predare-învățare-evaluare, 
distribuindu-le și în celelalte contexte ale vieții, elevul devenind astfel pe lângă profesor 
unul dintre agenții acțiunii educaționale. Școala are rolul de a aduce pe elevi în contact 
cu realitatea mediului lor, societății, moștenirii culturale [3].

astfel, în contextul dezvoltării cMSv, elevul devine responsabil de acțiunile sale 
privind sănătatea începând cu vârsta școlară mică, școala realizându-și rolul de ghid și 
transmițător de resurse informaționale. De aceea, încă o sarcină a parteneriatului școală-
familie se referă la orientarea, stimularea copilului spre autoeducație. considerăm că 
autoeducația este în interdependență cu dezvoltarea unui mod sănătos de viață, cu cât 
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copilul, elevul este mai orientat spre autoeducație, cu atât mai evolutiv este procesul de 
dezvoltare a cMSv.

Dimensiunea socială poate fi abordată din perspectiva factorilor sociali. Factorii de 
influenţă a dezvoltării cMSv au fost precizați în concordanță cu reperele epistemiologi-
ce ale MSv, care se referă la următoarele: factori biologici: ereditatea, specificul vârstei, 
starea sănătăţii mintale, starea afectivităţii şi sensibilităţii, particularităţile proceselor 
psihice cognitive, tipul sistemului nervos/temperament, sexul; factori psihologici: ni-
velul dezvoltării intelectuale, nivelul dezvoltării proceselor motivaţionale şi atitudinale, 
nivelul inteligenţei, procesele emoţionale, trăsăturile de personalitate; factori familiali: 
personalitatea părinţilor şi implicarea lor în educaţia copilului, autoritatea părinţilor şi 
climatul moral al familiei, competenţa parentală privind educaţia şi MSv, metodele şi 
procedeele aplicate în educaţia familială a copiilor; factori socioculturali/școlari: totali-
tatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor valorificate în educaţia şi instruirea elevului, 
conţinutul valoric al procesului educaţional, educaţia copiilor şi părinţilor pentru MSv 
[apud 4].

În baza analizei specificului dezvoltării micului şcolar, determinării impactului di-
feritelor categorii de factori asupra personalităţii acestuia, a studiului epistemologic rea-
lizat, elucidează interdependenţa factorilor biologici şi psihologici (condiţii interne), ale 
celor familiali şi şcolari/socio-culturali (condiţii externe) [apud 4].
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În trecut, termenul asociat acestui tip de acţiune era cunoscut sub denumirea de vi-
olenţă, ulterior a fost înlocuit cu conceptul de bullying, care se practică în mod repetitiv 
din partea unui individ ce poartă denumirea de agresor, iar partea supusă acestui feno-
men este victima, aceştia fiind actorii principali în cadrul acestui proces de intimidare, 
în urma căruia victimei îi este provocată suferinţă, intenţionat, de către agresor. Scopul 
principal este de a schimba atitudinile indivizilor din societate asupra elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale şi orientaţi spre promovarea şi aplicarea valorilor fundamentale 
ce trebuie respectate de fiecare persoană, şi anume: Iubire, adevăr, Binele, Frumuseţea, 
dând dovadă de spirit civic şi de un bun cetăţean în societate şi în relaţiile cu ceilalţi din 
jur. a luat o amploare în ultimii ani, în instituţiile sistemului de învăţământul, de la nivel 
european până la nivel local, cu diferite grade de dezvoltare, acestea fiind în raport cu 
strategiile şi planurile de intervenţie aplicate în şcoală, în vederea prevenirii, diminuării 
sau stopării acestui fenomen, fiind unul dintre obiectivele constatate în urma consultării 
mai multor abordări despre această temă. acesta poate fi de mai multe feluri: verbal, 
fizic, psihic/emoţional, de asemenea, poate îmbrăca şi forma de cyberbullying, în mediul 
online. elevii cu ceS pot deveni foarte uşor victime ale acestui fenomen, întrucât ei fiind 
incluşi în instituţiile din învăţământul de masă alături de elevii tipici, în timpul şcolari-
zării, încep să se evidenţieze anumite diferenţe între ei, de unde reies neînţelegeri, con-
flicte, ce degenerează în bullying, deoarece şi aşa elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
resimt sentimente de frustrare, nesiguranţă, neîncredere în sine şi în propriile forţe, ima-
gine de sine negativă, marginalizare, respingere, neacceptare, inferioritate faţă de ceilalţi 
elevi tipici şi de membrii comunităţii în care convieţuiesc împreună. Din mediul şcolar, 
managerul şcolii şi cadrele didactice care se implică în procesul incluziunii elevilor cu 
ceS în clasele incluzive din învăţământul de masă, ar trebui să fie antrenaţi în modifi-
carea atitudinilor din partea personalului şcolii, a elevilor tipici şi a părinţilor acestora, 
precum şi a altor membri din comunitatea locală şi societate, în general, faţă de elevii 
cu ceS. acest proces al incluziunii se bazează pe respectarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilităţi, astfel încât orice individ are dreptul la educaţie şi trebuie să i se acorde 
şanse egale, acces şi participare la propria dezvoltare, pe toate ariile, prin valorificarea 
potenţialului personal de care dispune fiecare elev în parte. De aici reiese un alt obiectiv, 
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şi anume, acela de a lucra în echipă personalul didactic, psiholog şcolar, mediator şcolar, 
auxiliar, nedidactic, în vederea stabilirii şi selectării celor mai bune metode de interven-
ţie în cazul copiilor care practică bullying-ul în şcoală, de asemenea, este obligatorie 
construirea unui parteneriat stabil cu familiile elevilor, în vederea continuării interven-
ţiei şi acasă, precum şi a monitorizării permanente. În instituţia de învăţământ, părinţii 
copiilor implicaţi în acţiuni de bullying trebuie să beneficieze de şedinţe de consiliere 
alături de copiii lor, în vederea restabilirii echilibrului interior [1, p.109]. atitudinea 
exprimă o modalitate de raportare faţă de anumite aspecte ale realităţii şi implică reacţii 
afective, comportamentale şi cognitive. cele trei dimensiuni ale atitudinii au valoare eu-
ristică, deoarece poate orienta demersul educativ de formare şi schimbare a atitudinilor 
şi metode şi tehnici ce vizează componentele afective, cognitive şi comportamentale ale 
atitudinii-ţintă. În structura caracterului pot exista trei grupe fundamentale de atitudini 
faţă de sine însuşi (modestie, orgoliu, demnitate, inferioritate, culpabilitate), atitudinea 
faţă de ceilalţi indivizi din societate (altruism, umanism, atitudini politice) şi atitudinea 
faţă de muncă. atitudinile pot fi atât pozitive, cât şi negative, astfel agresorul şi victima 
adoptând diferite poziţii, cum ar fi: dominator, independent, empatic, responsabil, mani-
festând acceptare şi realizare de sine, relaţii de socializare, autocontrol, toleranţă, milă. 
comportamentul copiilor care practică fenomenul de bullying poate fi schimbat prin sis-
temul de recompense şi pedepse, întrucât comportamentele adecvate ce sunt urmate de 
consecinţe pozitive au tendinţa de a fi repetate mai mult, iar numărul comportamentelor 
indezirabile, ce au efecte negative, sunt în scădere. În mediul şcolar din românia, mă-
surile propuse necesare scăderii numărului de conduite deviante în şcoală, trebuie să fie 
în concordanţă cu factorii individuali (personali) şi cei sociali (externi) în determinarea 
acestor conduite. Factorii personali ţin de capacitatea personală a fiecărui elev de a reac-
ţiona, adică de resursele personale, de capacitatea de a se adapta, unii elevi se pot adapta 
uşor, dispunând de comunicare, acceptarea regulilor impuse, de toleranţă la frustrare, în 
timp ce alţii se află la polul opus, la această categorie de elevi nivelul de adaptare este 
mai redus, astfel, ei sunt mai rigizi, intoleranţi, mai puţini permisivi în raport cu ceilalţi. 
Factorii individuali pot fi grupaţi în două categorii: factori constituţionali, dependenţi de 
latura ereditară şi de structura neuropsihică a copilului şi cei care ţin de unele particu-
larităţi care sunt încă în formare. Factorii externi se referă la determinarea conduitelor 
de dezadaptare şcolară şi este motivată de faptul că motivaţia pentru elev joacă un rol 
esenţial, atitudinea sa faţă de şcoală sunt în strânsă relaţie cu realitatea psihopedagogică 
din şcoală, cu climatul afectiv din familie, cu gradul de dificultate al activităţii şcolare 
impuse de profesori sau părinţi. aceştia pot fi: factori psihopedagogici de ordin familial 
şi de ordin şcolar [2 p.62,63,65,108,109]. 

Un alt obiectiv important care reiese din cele expuse este nevoia de formare iniţială 
şi continuă a cadrelor didactice din sistemul de învăţământul, din perspectiva fenome-
nului de bullying, în vederea prevenirii şi/sau intervenţiei în situaţiile reale întâlnite în 
diferite şcoli. În cadrul şcolii, cadrele didactice pot utiliza diverse metode prin care pot 
schimba atitudinile actorilor implicaţi în procesul incluziunii elevilor cu ceS în clasele 
din învăţământul de masă, prin două etape: informarea personalului şcolii, a părinţilor 
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şi elevilor tipici, a altor cadre didactice din şcoală, cu privire la specificul şi particula-
rităţile individuale ale acestei categorii de elevi, în special a cazurilor avute de către 
cadrul didactic la clasă. astfel, persoanele informate ar putea conştientiza problemele cu 
care se confruntă aceşti copii şi faptul că ar fi nevoie de ajutorul şi suportul lor, pentru a 
putea avea parte de o educaţie corespunzătoare, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, 
iar exercitarea acestui fenomen asupra lor nu are decât o influenţă negativă gravă, în 
ceea ce priveşte starea lor generală de sănătate. cea de-a doua etapă este sensibilizarea 
indivizilor cu privire la elevii cu ceS, în vederea implicării lor în procesul incluziunii 
acestora în clasele din învăţământul de masă. cadrele didactice trebuie să aibă capa-
citatea de a gestiona şi rezolva situaţii-problemă şi luarea deciziilor adecvate, în anu-
mite contexte şcolare, prin asumarea de responsabilităţi, folosind metode didactice ca, 
metode verbale: explicaţia, conversaţia, exemplificarea prin situaţii concrete din clasă, 
expunerea, în scris, la avizierul şcolilor, prin intermediul afişelor, pliantelor, întocmirea 
fişei psihopedagogice, a unui studiu de caz pentru fiecare elev cu ceS. Se organizează 
în cadrul şcolii, cu părinţii activităţi, în mediul extraşcolar, alături de ceilalţi membri ai 
comunităţii locale, implicarea şi participarea la viaţa socială şi la evenimentele organi-
zate de către reprezentanţii autorităţilor locale, cu ocazia marcării unor zile importante, 
la nivel naţional [3, p.190]. 

în concluzie, o parte dintre indivizii societăţii au început să îşi schimbe atitudinile 
faţă de elevii cu cerinţe educaţionale speciale în bine, manifestând toleranţă, acceptare, 
empatie, sunt dornice să ofere ajutor acestor persoane, de ordin financiar, emoţional, mai 
ales la nivelul instituţiilor de învăţământ. La nivel social, mulţi dintre membrii comu-
nităţii exprimă sentimente de respingere, ignorare faţă de copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale şi din gesturile observate în cadrul unui interviu stradal, faţă de aceştia. 

Referinţe:

rUDIcĂ, t. 1. Psihologia frustraţiei. Iaşi: polirom, 2006. 109 p. ISBn 973-46-
0341-8.
coSMovIcI, a., IacoB, L. 2. Psihologie şcolară. Iaşi: polirom, 2005. ISBn 
973-683-048-9.
cocHIneScU, L. 3. Probleme actuale ale psihologiei sociale. piteşti: paralela 
45, 2008. 190 p. ISBn 978-973-47-0337-1.



113

METODELE DIDACTICE MODERNE ȘI JOCUL DIDACTIC 
MATEMATIC

MODERN TEACHING METHODS AND THE MATHEMATICAL TEACHING 
GAME

 Oana CODREANU, 
 Școala Gimnazială „Alexandru Sever”, Moinești 

CZU: [37.02 + 37.382:51]-053.4 e-mail: oanacodreanu@yahoo.com

prin caracterul său atractiv, prin dinamismul sau prin stimularea interesului și 
competitivității, jocul didactic matematic are o deosebită valoare practică.

avantajele oferite de utilizarea metodelor didactice moderne în procesul de instrui-
re impun stabilirea cât mai exactă a modului în care calitățile acestora ca interactivitatea, 
precizia operațiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple și dinamice ale 
fenomenelor și, mai ales, faptul că pot interacționa consistent și diferențiat cu fiecare 
preșcolar în parte, pot fi cât mai bine valorificate.

cercetări experimentale au demonstrat că activitățile matematice din grădiniță con-
stituie o bună introducere a copilului preșcolar în matematica modernă, iar primii pași 
sunt favorizați de utilizarea frecventă în activitatea preșcolară a strategiilor didactice 
moderne și a jocului didactic matematic.

Scopul cercetării noastre a fost să demonstrăm că dacă în cadrul activităților cu 
conținut matematic, realizate cu preșcolarii, utilizăm în mod frecvent și eficient jocul di-
dactic matematic și metodele didactice moderne, în contexte variate și urmărim caracte-
rul practic-aplicativ, atunci vom înregistra un progres al preșcolarilor în ceea ce privește 
învățarea conceptelor matematice.

pentru reliefarea efectelor produse ca urmare a utilizării jocului didactic matematic 
și a metodelor didactice moderne, ne-am propus următoarele obiective:

o1 – evidențierea importanței utilizării jocului didactic și a metodelor și procedee-
lor tradiționale și moderne în activitățile matematice din grădiniță;

o2 – determinarea nivelului de pregătire a copiilor prin teste inițiale;
o3 – dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice;
o4 – dezvoltarea capacității de a cunoaște și utiliza numerele și cifrele;
o5 – monitorizarea și compararea rezultatelor obținute de copiii grupei experi-

mentale (testul inițial și final) în urma utilizării jocului didactic și a metodelor didactice 
moderne.

pentru a realiza obiectivele cercetării și pentru a se valida ipoteza formulată, am 
selectat și aplicat mai multe metode și tehnici de cercetare din literatura de specialitate. 
am considerat că cele mai eficiente metode ce trebuie folosite în demersul meu metodo-
logic sunt: metoda observației, metoda convorbirii, metoda experimentului pedagogic, 
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metoda testelor psihopedagogice, metoda analizei produselor activității și metode statis-
tico-matematice.

eșantionul experimental a fost alcătuit din 20 de preșcolari ai grupei mari de la 
Școala gimnazială „alexandru Sever” Moinești – nivel preșcolar, din care 11 fete și 9 
băieți, cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani.

pe parcursul anului școlar 2020-2021 am utilizat metode, procedee și tehnici mo-
derne precum Metoda 6-3-5, Metoda hărții conceptuale, Metoda cubului, Metoda cior-
chinelui, metoda exercițiului. aceste metode au condus la rezultate observabile în ceea 
ce privește nivelul de dezvoltare a preșcolarilor la grupa mare.

considerămcă obiectivele propuse și ipoteza lucrării privind importanța utilizării 
jocului didactic matematic la preșcolari au fost confirmate. Datele obținute au reliefat 
că situații diferite de învățare constituie un mijloc de a descoperi ce anume îi mobili-
zează pe preșcolari mai mult. În situațiile de joc, copilul realizează cea mai autentică 
învățare, având impresia că se joacă. cunoștințele teoretice se împletesc cu cele practice, 
cu activitățile de destindere. varietatea elementelor de joc, precum și gama variată de 
jocuri conferă activității dinamism, farmec și dau posibilitatea abordării în mod creator 
a acesteia.

Analiza comparativă

 
 

 

Considerăm că obiectivele propuse și ipoteza lucrării privind importanța folosirii jocurilor 

didactice și a metodelor moderne matematice în creșterea eficienței învățării au fost confirmate. 

Datele obținute au reliefat că situațiile variate, create în experiment, reprezintă o valență specifică 

diferitelor categorii de copii (foarte buni, buni, și care necesită sprijin). Punerea copilului în situații 

diferite constituie un mijloc de a descoperi care anume îi mobilizează mai mult. În situațiile de joc, 

copilul realizează cea mai autentică învățare, având impresia că se joacă. Cunoștințele teoretice se 

împletesc cu cele practice, cu activitățile de destindere. Varietatea elementelor de joc, precum și 

gama variată de jocuri conferă activității dinamism, farmec și dau posibilitatea abordării în mod 

creator a acesteia. 

Cercetarea efectuată a condus la concluzia că jocul didactic oferă educatoarei prilejul de a 

atinge obiective importante ce țin de latura formativă, dar și de cea informativă în dezvoltarea 

personalității copilului preșcolar. Jocul didactic evită activități de tip receptiv-reproductiv, 

solicitând procesele psihice de cunoaștere la nivel operațional, formându-se astfel deprinderi 

practice, intelectuale, strategii cognitive, atitudini, sentimente, structuri de personalitate.   
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considerăm că obiectivele propuse și ipoteza lucrării privind importanța folosirii 
jocurilor didactice și a metodelor moderne matematice în creșterea eficienței învățării au 
fost confirmate. Datele obținute au reliefat că situațiile variate, create în experiment, re-
prezintă o valență specifică diferitelor categorii de copii (foarte buni, buni, și care nece-
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sită sprijin). punerea copilului în situații diferite constituie un mijloc de a descoperi care 
anume îi mobilizează mai mult. În situațiile de joc, copilul realizează cea mai autentică 
învățare, având impresia că se joacă. cunoștințele teoretice se împletesc cu cele practice, 
cu activitățile de destindere. varietatea elementelor de joc, precum și gama variată de 
jocuri conferă activității dinamism, farmec și dau posibilitatea abordării în mod creator 
a acesteia.

cercetarea efectuată a condus la concluzia că jocul didactic oferă educatoarei pri-
lejul de a atinge obiective importante ce țin de latura formativă, dar și de cea informa-
tivă în dezvoltarea personalității copilului preșcolar. Jocul didactic evită activități de 
tip receptiv-reproductiv, solicitând procesele psihice de cunoaștere la nivel operațional, 
formându-se astfel deprinderi practice, intelectuale, strategii cognitive, atitudini, senti-
mente, structuri de personalitate. 
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UN INSTRUMENT UTIL îN SPRIJINUL FEMEILOR 
îNSăRCINATE ȘI AL COPILULUI: ADOPțIA îNCEPUTă îN 

PERIOADA SARCINII

A USEFUL TOOL TO SUPPORT PREGNANT WOMEN AND THEIR CHILD: 
ADOPTION DURING PREGNANCY

Nadejda USATÎI, ORCID: 0000000323469226
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 364-782.44 e-mail: usatii.nadejda@gmail.com

Uneori, dorința femeii este de a avea copii, dar uneori copiii nu urmează planul. 
Sarcinile neașteptate se întâmplă multor femei, chiar și în rândul adolescentelor. 

pentru o femeie care ia în considerare opțiunile pe care le are în ceea ce privește 
sarcina – creșterea copilului, încredințarea spre adopție, avortul – în unele state există o 
îmbunătățire la una dintre ele. astfel, țări precum SUa, Marea Britanie sau australia permit 
deschiderea procesului de adopție din timpul sarcinii, nu doar după nașterea copilului. 

Majoritatea femeilor însărcinate care trec prin criza de sarcină se simt lipsite de 
sprijin, tristețe, confuzie, frică, disperare, abandon – și în pofida acestor circumstanțe 
își doresc cu tot dinadinsul să aleagă ce este mai bine pe termen lung – viața copilului, 
dar, totodată sunt conștiente că nu se pot ocupa corespunzător de creșterea lui. prin inter-
mediul adopției din timpul sarcinii, acești copii să poată beneficia de un mediu familial 
iubitor și de un atașament securizant necesar, iar femeia însărcinată are un sentiment de 
bucurie că, deși nu a fost o decizie ușoară, e cea mai bună alegere pentru ea și pentru 
copilul ei. 

,,aceasta este o poveste despre călătoria mea în timpul sarcinii de la frică și con-
fuzie la un loc de încredere, pace și convingere. este lupta mea personală cu intuiția, 
așteptările și circumstanțele provocatoare.”, a relatat Britta nelson, despre adopție [1].

puține femei au puterea de a lua această decizie. În SUa, doar șapte femei în criză 
de sarcină din 1.000 aleg adopția în locul avortului [2]. 

adopția este o modalitate de a oferi copilului noi părinți legali. adopția transferă 
drepturile și responsabilitățile legale parentale de la părinții naturali ai copilului către 
părinții adoptivi [3]. există multe familii/indivizi care nu pot avea copii proprii, fie că 
este vorba de probleme ereditare sau de infertilitate. astfel, este firesc ca adopția să de-
vină din ce în ce mai comună.

Țări ca australia sau SUa au o lege numită ,,adopției deschise”, care permite în-
ceperea demersului de încredințare spre adopție încă din timpul sarcinii. S-a dovedit o 
soluție foarte bună pentru toate părțile implicate.

Mai jos sunt extrase din broșura de informare Considering adoption for your child 
realizată de către Departamentul pentru protecția copilului din statul australian Western 
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australia pentru mamele însărcinate care iau în considerare încredințarea copilului 
spre adopție. La rândul său, această broșură este o adaptare după materialul ,,pregnant 
and thinking about adoption?”, realizat de către British association for adoption and 
Fostering în anul 2009.

cel mai adesea, părinții care-și dau copilul spre adopție sunt convinși că este cea 
mai bună soluție pentru acesta.

Lucrătorii sociali de la serviciul specializat le vor explica părinților/mamei ce 
înseamnă adopția, fără a pune nicio presiune asupra ei până când aceasta ia o decizie 
sau alta.

Mama va putea să-și crească singură copilul, dar și cu participarea tatălui, sau cu 
participarea familiei extinse (bunicii copilului etc.).

există posibilitatea de a da copilul într-un cămin specializat până când mama se 
pune pe picioare sau familia se reunește. ei pot lua copilul înapoi când fac dovada 
asigurării unui cămin stabil.

Legea australiană din 1994 a adopției îi oferă mamei o perioadă lungă de gândi-
re.

este ilegală realizarea de înțelegeri particulare pentru a da copilul în grija altcui-
va, dacă aceasta ar putea duce la adopție. Se pedepsește cu amendă de până la 25.000 
de dolari și doi ani de închisoare. 

Confidențialitate. Mama decide gradul de confidențialitate al situației sale, ea 
decide cui îi spune despre copil și cui nu. ea alege dacă le spune părinților și altor 
rude. totuși, mamele sunt sfătuite să le dezvăluie părinților și rudelor adevărul despre 
copil, deoarece e mai bine pentru copil, care va vrea mai târziu să-și cunoască familia 
naturală.

Plasament temporar. copilul poate fi dat unui asistent maternal până când mama 
se hotărăște cu privire la adopție. Mamele sunt îndemnate să-și viziteze copilul cât 
timp este în această situație, deoarece e mai bine pentru amândoi. cu toate acestea, 
multe mame nu vor să facă acest lucru. asistenții sociali care se ocupă de adopție vor 
discuta cu mama despre motivele pentru care nu vrea să vadă copilul, dar nu vor pune 
presiune pe ea să o facă.

Drepturile celuilalt părinte. ambii părinți au aceleași drepturi și responsabilități 
legale în legătură cu copilul nou-născut. ambii trebuie să-și ca consimțământul pentru 
adopție. Sunt însă cazuri când aceasta nu este posibil și se poate elibera o dispensă în 
acest scop de către un tribunal de familie.

Cât timp ai să te gândești la adopție. După semnarea consimțământului de 
adopție, urmează o perioadă de 28 de zile numită ,,perioada de revocare”. aceasta în-
cepe din momentul în care Directorul Direcției de protecția copilului a luat cunoștință 
că ambii părinți au semnat acordul. În această perioadă, mama încă se mai poate răz-
gândi. 

Cum se aleg părinții adoptivi. asistentul social o întreabă mama ce calități și 
ce stil de viață caută pentru părinții copilului ei. Dorințele mamei sunt suprapuse pe 
cererile de adopție ale cuplurilor atent selecționate de serviciul de adopții.
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cei care vor să adopte un copil trebuie să aibă cazierul curat, o evaluare medicală, 
precum și una detaliată făcută de Direcția pentru protecția copilului.

Un raport scris despre fiecare dintre cuplurile de părinți interesate de adopție este 
trimisă unei comisii de experți spre evaluare (comisia pentru cereri de adopție).

Mama va primi 3-4 profiluri de familii care vor să adopte și care au primit apro-
barea acestei comisii. Dosarele trimise mamei vor conține informații despre calitățile 
familiei, stilul de viață, religia, istoricul lor medical și altele asemenea.

Adopția anonimă nu e cea mai bună soluție. În trecut, se credea că aceasta ar fi 
cea mai bună soluție pentru copil, dar cu timpul s-a realizat că aceasta dăunează mult 
tuturor celor implicați. În ultimul timp, atitudinea societății față de sarcina în afara 
căsătoriei s-a relaxat. Iar studiile au arătat că mamele care și-au dat copiii spre adopție 
sub protecția anonimatului au suferit toată viața, pentru că nu au mai știut ce se întâm-
plase cu ei. De asemenea, și mulți copii vor să-și cunoască familia naturală. povara 
secretului care trebuie păstrat duce uneori și la un sentiment de rușine al copilului care 
află că a fost adoptat.

Adopția deschisă: părinții naturali își pot vedea copilul ulterior. Din 1995 
încoace, în australia, aproape toate părțile implicate în adopție își cunosc identitatea. 
părinții adoptivi trebuie să-i explice copilului situația pe înțelesul lui.

Cum iau legătura unii cu alții. Se întocmește un plan de adopție, act cu efecte 
juridice, în care se menționează cât de des se va comunica și ce tip de informație se va 
comunica (scrisori, fotografii, filmări), în ce fel și cu cine. acesta mai stabilește dacă și 
cât de des părțile implicate vor lua legătura, cum vor fi programate întâlnirile și unde. 
planul poate fi redefinit prin acordul părților, dar trebuie înregistrat la tribunalul de 
Familie. orice abatere aduce penalități grave părților.

Perioada de evaluare înainte de confirmarea statutului de părinți adoptivi. 
După ce copilul a fost luat în grijă de familia adoptivă, timp de șase luni, Direcția pen-
tru protecția copilului le va face vizite pentru a evalua felul în care copilul s-a integrat. 
asistenții sociali le dau sfaturi părinților și elaborează o evaluare pe care o prezintă 
tribunalului pentru Familie. Dacă este pozitivă, abia atunci părinții primesc ordinul 
de adopție, document care îi consacră definitiv ca părinți ai copilului.

Numele copilului. copilul va primi numele de familie al părinților adoptivi. 
aceștia nu pot, însă, să schimbe numele mic al copilului, fără permisiunea unui tribu-
nal de familie [4].

adopția poate fi un lucru minunat, dar ai nevoie de un sistem de suport adecvat. 
Iar familiile noastre trebuie să fie educate cu privire la modul în care pot sprijini pe cei 
implicați în adopție, în vederea eliminării mentalității disprețuitoare la adresa copiilor 
adoptați, a părinților adoptivi și, mai ales, la adresa mamelor sau părinților care își 
încredințează copiii spre adopție, când dificultăți majore le afectează capacitatea de a 
se ocupa corespunzător de creșterea acestora. 
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Ministudiul nostru include o analiză rezumativă a literaturii de specialitate și a 
documentelor de politici educaționale cu privire la două teme limitrofe: managemen-
tul calității și managementul strategic, sfere conjugate spre eficientizarea serviciilor 
educaționale. evoluția învățământului profesional tehnic (Îpt) din republica Moldova, 
în ultima perioadă, trece printr-un șir de schimbări și modificări de paradigmă, de viziu-
ne, valori și principii, de organizare și funcționare, suportând numeroasele provocări, atât 
de la nivel național, cât și de la nivelul spațiului european sau global. aceste reforme au 
evidențiat și mai mult necesitatea unor servicii educaționale care ar asigura calitatea pro-
cesului instructiv-educativ, accesul liber, egal și deplin al tuturor elevilor la studii, adec-
varea ofertei educaționale la interesele și nevoile beneficiarilor și a pieței muncii. În acest 
sens, a devenit necesară dezvoltarea performanțelor organizaționale, prin implementarea 
unor concepte noi, principii, mecanisme specifice pentru managementul organizațional 
și managementul calității. acest proces presupune multă implicare și motivare, respon-
sabilizare, viziune și gândire strategică, competențe profesionale și manageriale, toate 
acestea fiind parte componentă a unei noi abordări a managementului din instituțiile 
de învățământ profesional tehnic. Forma de conducere modernă, axată pe anticiparea 
schimbărilor ce trebuie operate în cadrul organizației școlare și în interacțiunile acesteia 
cu mediul în care funcționează, pentru a evita producerea unor situații în care serviciile 
oferite să devină depășite, este reprezentată de managementul strategic educațional [3]. 
analiza literaturii de specialitate în domeniul managementului educațional ne demon-
strează într-un mod definitoriu că procesul de elaborare și implementare a pDS-ului 
instituțional ca cerință standard în organizarea și funcționarea instituției de învățământ 
este elucidat fundamental și exhaustiv, pe când condițiile specific contextuale de proiec-
tare ale acestui referențial intern ce ar duce la dezvoltarea instituției de învățământ spre 
performanțe și excelență în domeniul educațional poartă un caracter nedefinitivat. De 
asemenea, din această cauză în foarte multe cazuri proiectarea strategică a dezvoltării 
instituției este un exercițiu formalizat, care nu implică pe deplin toți actorii educaționali, 
iar produsul intelectual al acestui act – planul de dezvoltare strategică, nu se utilizează 
în mod sistematic ca instrument/pârghie de evoluție și planificare operațională partici-
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pativă și funcțională. În Strategia de dezvoltare sectorială, educația-2030, este prezen-
tată provocarea nr. 9, care semnalează un „management educațional mai puțin eficient 
la nivel de sistem și subsistem educațional privind proiectarea strategică, comunicarea 
organizațională, (...) dezvoltarea capacităților instituționale și de sistem [6].

Misiunea educației de satisfacere a cerințelor educaționale ale individului și 
societății, care este promovată de Codul educației al Republicii Moldova, art. 5, poa-
te fi realizată cu succes numai printr-un management strategic bine definit și conturat 
al instituției de învățământ, deoarece proiectarea strategică este condiția definitorie de 
realizare a acesteia. Întrucât managementul strategic reprezintă un proces complex de 
prefigurare a viitorului instituției și a evoluției sale pe termen lung, în cadrul planului 
de dezvoltare strategică (pDS) se produce formularea strategiei, implementarea și con-
trol-evaluarea ei în mod permanent. elaborarea și implementarea pDS-ului instituției de 
învățământ a devenit o condiție indispensabilă a activității manageriale, pentru că acest 
document asigură creșterea calității, a eficienței și a echității sistemului de educație, a 
gradului de autonomie a instituției, precum și responsabilitatea publică pentru serviciile 
educaționale prestate [1].

conform codului educației, calitatea în învățământ se reduce la un ansamblu de 
caracteristici ale unui program de studiu și ale ofertanților acestuia, prin care sunt satis-
făcute așteptările beneficiarilor în raport cu standardele de calitate [2]. În același sens, 
Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic dezvoltă ideea: 
„managementul calității reprezintă un ansamblu de activități coordonate, efectuate în 
scopul orientării și menținerii unei organizații în ceea ce privește calitatea; înseamnă 
evaluarea reală a potențialului și îmbunătățirea performanței, nu crearea unei impresii 
bune în contextul mediului extern al organizației; este un mod de conducere, bazat pe 
calitate și pe participarea tuturor membrilor instituției de Îpt, având drept scop eficiența 
activității pe termen lung, obținută prin asigurarea așteptărilor beneficiarilor și incluzând 
realizarea de beneficii pentru Îpt, în general, și, în particular, pentru membrii instituției 
și pentru comunitate [4]. 

Managementul calității în învățământul profesional tehnic din republica Mol-
dova își fundamentează activitatea pe principiile: responsabilității și răspunderii pen-
tru procesele întreprinse; centrării pe beneficiari; orientării spre rezultate; autonomiei 
instituționale; transparenței, dialogului și al parteneriatului; învățării colegiale și valo-
rificării experienței dobândite. În așa mod, implementarea managementului calității are 
drept scop satisfacerea beneficiarilor și așteptărilor acestora. Și acest sistem trebuie să fie 
unul dinamic, cu capacități de adaptare la nevoile, cerințele și așteptările beneficiarilor. 
totodată, pentru a face față dinamicii economiei și concurenței intense, este necesară so-
licitarea unor noi competențe și forme de pregătire a specialistului, care pot fi asigurate 
prin prestarea unor servicii de calitate de către instituții de învățământ dezvoltate, cu mi-
siune și viziune clare. planificarea strategică, la rândul ei, presupune abordarea, coerența 
factorilor interni și externi care au incidență asupra instituției și, pornind de aici, elabo-
rarea și implementarea de strategii riguroase și explicite care să permită instituției să facă 
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față schimbărilor susceptibile din mediul înconjurător, să-i permită să se dezvolte și să se 
adapteze în mod echilibrat și competitiv. Instituția de învățământ oferă condiții optime 
de învățare în cazul în care la procesul de planificare strategică și de luare a deciziilor 
participă reprezentanți ai principalelor grupuri implicate în procesul educațional: elevi, 
părinți, profesori, administrația instituției și reprezentanți ai comunității ș.a. 

Pornind de la Standardele de competență profesională ale cadrelor manageriale, 
fiecare cadru de conducere trebuie să gestioneze procesul de elaborare și implementare 
a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ în vederea promovării politicii 
educaționale naționale și locale. pentru aceasta: va organiza procesul de elaborare parti-
cipativă a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ general în baza evoluării 
holistice a mediului intern și extern; va conduce procesul de implementare a obiectivelor 
strategice; va coordona procesul de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor stra-
tegice proiectate [5]. Fiind valorificate în practica educațională, aceste standarde contri-
buie în mod principial, după noi, la eficientizarea serviciilor educaționale prezentate de 
manager, împreună cu echipa managerială și profesorală din instituție, țintind în mod 
direct spre proiectarea, implementarea și evaluarea calității serviciilor educaționale. 

în concluzie, dezvoltarea unei instituții de învățământ, prin prisma schimbărilor 
și transformărilor accelerate din societate, a evoluției tehnologiilor informaționale și 
comunicaționale, nu se poate realiza decât pe baza unor repere strategice clare și bine 
identificate, iar ulterior calitativ valorificate. or, misiunea învățământului profesional 
tehnic este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a beneficiarilor, dar 
și nevoilor de dezvoltare socială și economică a țării. pentru a obține un asemenea rezul-
tat, instituțiile Îpt trebuie să se orienteze spre atingerea performanței și să se concentreze 
pe nevoile elevilor și ale pieței muncii, pe cerințele actuale și viitoare ale societății [1].
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everyone has likely given thought to why people so quickly and for such a long 
time remember the plots of movies, various tv shows, rumors, and gossip, but at the 
same time studying a lecture or a textbook for most people turns into real torture. today, 
being surrounded by the constant flow of information including a lot of various distract-
ing factors, teachers of preschool educational institutions face an urgent question: how to 
involve parents in perceiving the necessary information about the education of preschool 
children so that they get the maximum benefit for themselves? How to interest them and 
keep their attention? 

In order to ensure that the presented material is definitely remembered for a long 
time, and then applied in practice, a teacher must evoke emotions in parents by present-
ing the material through situations that can occur in real life and, thus, prepare them to 
solve the task that will appear before them one day.

Within the scope of our article, we will reveal the essence of the innovative technol-
ogy of storytelling, which ensures the transfer of the necessary meanings in the form of a 
story in order to win people’s attention and provide them with the necessary motivation.

the method of storytelling has been known since the 90s of the XX century. the 
theoretical principles of storytelling were substantiated by K. gopius, r. Jensen, n. Du-
arte, J. campbell, r. McKee, M. Sikes. However, in Ukraine, this method is considered 
to be an innovation in education. Some aspects of the use of storytelling were described 
in the works of n. Bondarenko, H. Hych, n. Hushchyna, L. Zdanevych, t. Kushch, K. 
Krutii, S. nemchenko, Z. Udych, I. chereshniuk.

Storytelling is an effective method of conveying information to the audience by 
telling funny, touching, or instructive stories with real or fictional characters [2]. this 
technology of creating a story and using it to pass the necessary information aims to 
influence the listener’s emotional, motivational and cognitive spheres.

Storytelling closely connects different areas, in particular: psychology, pedagogy, 
didactics, and acting.

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Științe ale Educației



124

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

In order to involve the parents of preschool children, who visit their institution, in 
cooperation, teachers need to make them feel something about the proposed activity be-
cause a person remembers things related to emotions much better than facts and figures. 
Using the storytelling method, what the teacher said remains in the parents’ memory 
without any effort on their part. the told life story evokes trust and finds a response in 
the souls of the listeners, prompting the audience to think: what would happen if the hero 
acted differently, if the hero could, then I can too. With the help of such stories, we can 
achieve important goals:

to present ourselves and to gainonei parents’ trust;- 
to overcome their objections to certain beliefs and persuade opponents;- 
to passone’s own experience;- 
to inspire others to new achievements;- 
to help parents remember many unrelated things [5; с.31-132].- 

In the 90s of the last century, storytelling was developed and successfully imple-
mented in the international corporation management by the american David armstrong 
– a general director and president of armstrong global Holdings [1; с. 92]. He drew 
attention to the fact that real-life stories are perceived much better, they are more in-
teresting than logical arguments and plain reasoning and, thus, may evoke trust in the 
listener and motivate to certain actions. Having considered that psychological factor, he 
successfully implemented storytelling technology in his company. 

In 1986, educational philosopher K. egan suggested that storytelling be introduced 
as an alternative strategy for organizing learning in primary educational institutions [4].

But, in fact, humanity has always been engaged in storytelling. our ancestors 
passed on from generation to generation all the experience and knowledge accumulated 
by mankind with the help of stories. Myths, legends, and fairy tales were based on real 
facts, which were given a mystical character and metaphoricity, such stories were ex-
pressive, interesting, and easily associated with personal experience.

the ability to speak and express one’s own ideas are necessary life skills for every 
person. 

today, the following types of storytelling are known: cultural, social, myths and 
legends, jump stories (scary stories when the unexpected ending makes us jump on our 
chairs from fear), family, friendly and personal [3].

In the teachers’ work with parents, the most effective type of storytelling will be 
personal, when teachers can tell personal stories about their own experiences and feel-
ings, thus bringing themselves closer to the parents, showing that they are the same 
persons who also make mistake and learn from them. Such stories will help parents 
understand themselves and begin to develop.

the main functions of storytelling include motivational, unifying, communicative, 
influential, and utilitarian functions. 

Using storytelling, the teacher can convince parents, inspire them to take initia-
tive in the education of their own child, unite them in a friendly team, and increase the 
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effectiveness of communication between members of the parent team and the peda-
gogical team of the preschool educational institution. By storytelling, the teacher may 
have a non-directive influence on parents and form their socially useful beliefs.

Several key principles distinguish storytelling from a simple statement of facts, 
namely the presence of a character, the presence of suspense, and the presence of a 
plot.

It is necessary to consider that the characters are as close as possible to the au-
dience so that the listeners can empathize with them and imagine themselves in their 
place. Due to the suspense in the story, the teacher will be able to keep the attention of 
the audience and unobtrusively make them listen to the whole story, eagerly waiting for 
how everything will end. The plot in a story should consist of an exposition, rising ac-
tion, climax, and resolution, thus helping to inform, compare, visualize, and detail the 
material being presented.

the teacher should remember that the stories should be meaningful, logically con-
sistent, expressive, understandable to the listeners, and small in size. 

Conclusion. the art of storytelling is one of the most natural and at the same time 
most effectively used methods to provide a special quality to the educational process. In 
addition to working with parents, educators can effectively use this method in working 
with preschool children in order to diversify the lesson or educational situation as an 
individual approach and during group work to develop children’s imagination, fantasy, 
creativity, and speech. 
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pe zi ce trece, constatăm cu stupoare, dar și cu vădită îngrijorare, cum lumea post-
modernă e bântuită nu doar de crize sanitare, alimentare, militare etc. ci și de crize 
culturale ori educaționale ori chiar, mai recent, identitare. cultura postmodernă îndeo-
sebi este puternic amalgamată și reprezintă un teritoriu prielnic de manifestare a indi-
vidualismului. ,,postmodernismul – consideră constantin cucoș – exprimă o realitate 
fragmentată și o temporalitate glisantă. cultura imediatului și efemerului este revela-
toare mai ales sub aspectul mijloacelor de expresie: arta cinetică, happening-ul, refuzul 
de a crea ceva precis și definit” [1, p. 27]. Într-adevăr, cultura postmodernă reprezintă 
un teritoriu prielnic de manifestare a individualismului. În societatea actuală, individul 
însuși se mișcă mai repede, mai profund decât o făceau, de pildă, scriitorii ori pictorii 
avangardiști de la începutul veacului trecut. Din această perspectivă, s-ar putea spune 
că postmodernismul este tentativa de a reinsufla un nou dinamism artei contemporane, 
știut fiind că, la scara istoriei, arta modernă este un mod de a provoca o cultură expe-
rimentală și liberă, o creație deschisă și nelimitată, o cultură strict individualistă care 
se pretează la a fi reinventată mereu. poate de aceea postmodernismul se dorește a fi o 
mișcare de deconstrucție, de sfărmare a ierarhizării de cunoștințe sau valori, a tot ceea 
ce contribuie la formarea unui sens sau a unui model. astfel spus, modernitatea actuală 
reprezintă o avansare spre teritorii sociale, culturale și educaționale necunoscute unde se 
pot produce, inevitabil, tensiuni, mutații ori chiar rupturi definitive cu trecutul. Diminu-
area consecințelor nedorite ale șocului provocat în societate de ciocnirea dintre vechi și 
nou, de înlocuirea vechilor paradigme și de schimbarea mentalităților poate fi realizată 
doar printr-o postmodernizare a școlii, adică printr-o mai rapidă și eficientă sincronizare 
a școlii cu realitățile vieții sociale. După cum bine se știe, școala a fost dintotdeauna o 
instituție delegată de comunitate să transmită un anumit sistem de valori. Spre deosebire 
de organele politice și administrative, comunitatea comportă o anumită stabilitate, inclu-
siv sub aspectul constanței valorice.

,,Școala – se spune într-un recent document intitulat Punctul de vedere al Acade-
miei Române privind unele aspecte ale învățământului preuniversitar din România – nu 
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trebuie redusă la o instituție de prestări de servicii care livrează ocupanți de locuri de 
muncă, robotizați, limitați. Școala trebuie să-i dea absolventului sentimentul că viața sa 
are un sens, o motivație culturală, care se concretizează într-o armonie a identității perso-
nale și a celei naționale, cu apartenența la cultura europeană și la cea planetară” [2, p.7]. 
Într-adevăr, constatăm că așa s-au petrecut lucrurile în țările avansate și în perioadele de 
largă respirație democratică, unde școala a populat valorile umane fundamentale, între 
care cele vizând identitatea națională. De secole întregi, școala are menirea și rosturile 
ei, de care trebuie să se țină seama și în contemporaneitate. Din această perspectivă, 
autorii documentului mai sus menționați consideră că schimbările dese și mărunte din 
cadrul sistemului de educație din românia nu fac decât să creeze dezorientare, instabi-
litate și să conducă la o pregătire precară, superficială și nepotrivită exigențelor lumii 
contemporane. Iată de ce, școlii în general, și în special disciplinelor umaniste le revine 
misiunea de a conserva elementele care țin de identitatea națională. De aceea, se impune 
necesitatea prezervării educației pentru valorile identitare în programele și manualele 
disciplinelor umaniste.

Din perspectiva educației pentru valorile identitare extrem de importante rămân 
disciplinele umanistice din curricula școlară, cum ar fi istorie, limbă și literatura ro-
mână, geografia, religia, psihologia, limbile străine. În acest sens, este cât se poate de 
neavenită tendința actuală sesizabilă în intenția unor factori de decizie din învățământul 
românesc de a reduce numărul de ore la disciplinele umaniste și la științele sociale. e 
adevărat că, actualmente, digitizarea devine tot mai mult o metodă universală de viață 
și un mod de a acționa în toate domeniile, dar este tot atât de adevărat că omul modern 
nu poate trăi și acționa în viață fără cunoștințe lingvistice, istorice, geografice, etnogra-
fice, filozofice, etice etc. Îngrijorați, pe bună dreptate, de importanța tot mai scăzută pe 
care o capătă educația, membrii Biroului prezidiului academiei române lansează un 
semnal de alarmă spunând: ,,Dimensiunea istorică a existenței noastre individuale și de 
grup rămâne esențială. nu putem transforma conștiința socială în tabula rasa – ștergând 
întreaga experiență de viață a omenirii – ca să construim noi identități iluzorii. europa 
unită are șanse să existe în continuare și să se fortifice nu prin încercările de destrămare a 
identităților etnice, ci prin făurirea unui concert al națiunilor libere și dornice să trăiască 
împreună” [2, p.6]. Se înțelege de aici că evoluția spirituală a popoarelor din europa de 
azi – inclusiv cea a românilor, firește – nu poate fi cunoscută fără studierea temeinică 
și sistematică a valorilor culturale, a specificului identitar. atât valorile culturale, cât și 
celelalte elemente ce țin de educația identitară, trebuie încadrate în contextul cultural 
universal doar prin educația școlară realizată la disciplinele specifice. În aceeași ordine 
de idei, amintim că o altă condiție sinequanon a realizării dinamicilor identitare o con-
stituie siguranța socioafectivă a elevilor, continuitatea logică și diacronică a noțiunilor 
însușite. La rândul său, academicianul Ioan aurel pop, referindu-se la rolul culturii în 
educația tinerilor, consideră că la această vârstă, se pot desprinde valori ale culturii, ,, 
Dacă vom stăpâni cultura generală – se spune în eseul Cultura română – cultură euro-
peană – atunci nu vom fi stăpâniți de instincte primare și de spirit gregar, ci de valori 
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morale, de virtuți ale cunoașterii și de încredere în binele și în viitorul omenirii. Iar amă-
girea si manipularea opiniei publice vor devenii mult mai dificile” [3, p.15].

în concluzie, istoria și cultura, dar și religia, limba și literatura aduc un aport major 
în componenta axiologică a elevilor de liceu și, implicit, în formarea sferei valorice a 
personalității.
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relația dintre transmițător și receptor este o relație de putere, iar diferitele tipuri de 
baze ale puterii oferă cheia analizei și înțelegerii formelor pe care o relație le poate lua. 
noi vorbim despre o relație univocă între instituția educațională și tânătul specialist unde 
influența comunicațională joacă un rol important.

tânărul specialist care se încadrează în instituția educațională, care intră într-un 
colectiv nou de muncă, nu cunoaşte regulile, normele de grup, modul de îndeplinire 
a sarcinilor şi poate întâmpina diverse dificultăţi de integrare. acest proces este unul 
destul de complex din punctul de vedere al socializării, profesionalizării, şi, în acelaşi 
timp, al transformării. orice început presupune emoţii, anumite temeri, dar şi anumite 
scopuri, obiective pe care doreşte să le atingă tânărul specialist. Integrarea noilor angajaţi 
în instituția educațională cere timp şi depinde de o serie de factori care vizează motivaţia, 
comportamentul, relaţiile interpersonale, performanţa în muncă. 

Scopul: Integrarea tinerilor specialiști în activitatea educațională prin eficientizarea 
actului de comunicare.

Obiective: 
Inițierea programelor de inserție profesională;- 
echilibrarea obiectivelor individuale ale tânărului specialist cu cele existente în - 

instituția educațională;
eficientizarea actului de comunicare la nivel instituțional.- 

Metodele utilizate: observarea, chestionarea, mentoratul.
Introducere: procesul de integrare a tinerilor specialiști în instituția educațională 

se defineşte printr-o activitate complexă, care este generată de un șir de factori interni 
organizaționali cât și externi. astfel, putem vorbi despre următoarele forme ale adaptării 
socioprofesionale expuse de J. nekoranek și L. nogyova [4]:

- ,,integrarea administrativă; 
- integrarea sanitaroigienică; 
- integrarea economică; 
- integrarea psihofiziologică;
- integrarea socială etc.”.
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În procesul de integarare a tânărului specialist, un rol aparte îl definesc cercetătorii 
în domeniu ca fiind, comunicarea, pe toate filierele exercitate de actorii implicați. ,,pri-
ma observație general privind efectele comunicării este că schimbarea în direcție încu-
rajată de sursă va fi cu atât mai mare, cu cât monopolul respectivei surse de comunicare 
asupra receptorului e mai complet. această afirmație se aplică nu numai propagandei de 
masă în societate, dar și în sfera familiei sau școlii” [7]. 

observațiile generale arată că, în situații de comunicare diverse, s-a arătat că proba-
bilitatea reușitei influenței este mai mare cu cât receptorul acordă un prestigiu și o credi-
bilitate mai mare sursei mesajului. este o chestiune de bun simț care nu mai are nevoie 
de alte explicații. totuși, este de remarcat faptul că această formulare generală implică o 
serie de elemente diferite și are o relație complexă cu tipologia influenței despre care s-a 
vorbit. În cadrul instituției educaționale, un număr de factori diferiți, aspecte diferite, dar 
corelate, care-i privesc pe comunicatori, se asociază influenței.

conducătorul instituției de învățământ: monitorizează asigurarea amenajării locu-
lui de muncă a noului angajat; - pregătirea colectivului de muncă pentru primirea noului 
angajat; - prezentarea noului angajat; - explicarea drepturilor şi obligaţiilor de serviciu; - 
explicarea fişei postului; - comunicarea orarului de muncă; - realizarea dialogului direct 
şi periodic cu noul angajat; - verificarea adaptării noului angajat. Serviciul resurse umane 
realizează întocmirea ordinului de angajare; - elaborarea ghidului noului angajat; - ex-
plicarea modalităţii de salarizare; - prezentarea organigramei organizaţiei şi a altor spaţii 
auxiliare; - elaborarea programului de integrare a noului angajat; - monitorizarea proce-
sului de integrare a angajatului. Mentorul desemnat prin ordinul directorului instituției 
educaționale se implică în sensibilizarea echipei de lucru pentru acceptarea noului anga-
jat; - familiarizarea noului angajat cu cultura organizaţională: norme şi reguli de condu-
ită, tradiţii, mituri; - introducerea angajatului în sistemul de relaţii interpersonale ale co-
lectivului de muncă; - încurajarea iniţiativelor din partea noului angajat; - perfecșționarea 
aspectelor metodice; - ghidarea în activitatea didactice în primiitrei ani de activitate; 
- încurajarea tânărului specialist de a participa la activități de dezvoltare profesională.  
 Un factor important în realizarea cu succes a inserţiei profesionale a cadrelor didactice 
îl constituie respectarea principiilor etice de integrare, și anume: respectarea propriu-
lui ritm de dezvoltare a angajatului, adică angajatul nu va fi supus unei presiuni non-
rezonabile în acest sens; principiul-cheie al managementului inserției profesionale în 
învățământ este cel al satisfacţiei profesionale a cadrelor didactice, care se definește 
„ca o configuraţie psihică complexă, constituită dintr-un set de atitudini pozitive ale ca-
drului didactic faţă de activitatea profesională, formate în rezultatul trăirii sentimentelor 
de plăcere în raport cu îndeplinirea nevoilor, dorinţelor, aspiraţiilor profesionale, aces-
tea conducând la performanţe profesionale, trăirea sentimentului de împlinire, realizare 
profesională.” [1].

cercetătoarea v. andrițchi evidențiază următoarele domenii ale satisfacţiei profe-
sionale a cadrelor didactice: specificul activităţii pedagogice, parteneriatul cu familia, 
angajarea profundă a elevului în actul educaţional şi performanţele acestuia, formare şi 
dezvoltare, evaluarea, aprecierea şi promovarea, relaţiile în colectiv, suportul şi consi-
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lierea, puterea de decizie, conducerea, siguranţa, gradul de solicitare, starea de bine din 
instituţie, climatul organizaţional, justiţia organizaţională [2].

pentru echilibrarea obiectivelor individuale ale cadrelor didactice debutante legate 
de carieră şi a obiectivelor instituției, se va realiza Managementul carierei didactice, 
prin asigurarea asistenţei coerente, planificării şi dezvoltării strategiilor individuale le-
gate de carieră. cadrele didactice debutante vor fi direcționate spre elaborarea propriului 
traseu de dezvoltare profesională prin descrierea acestuia în Planul individual de dez-
voltare profesională și personală, în care se va preciza obiectivele şi modalităţile de 
realizare a acestora [5, 6]. 

Concluzii. În fiecare colectiv pedagogic se pot găsi resurse pentru a atrage tine-
rii pedagogi, a-i face să se îndrăgostească de această profesie. Încadrarea de succes a 
debutanților în instuția educațională trebuie privită în ansamblu implicând mai mulți 
factori: comunicare, motivare, ghidare, mentorat, promovare etc.

Ținem cont de faptul că adaptarea profesională într-o instituție educațională este 
un proces complicat şi de lungă durată, care depinde de calităţile individuale ale fiecărei 
persoane, pe de o parte, şi de managementul instituțional, de metodele motivaţionale 
promovate de conducerea instituției, pe de altă parte.

adaptarea tinerilor specialiști la activitatea profesională în cadrul instituției 
educaționale implică acomodarea persoanei la noile condiţii concrete de muncă în gru-
pul de pedagogi, la grupul de copii și respectiv la colectivul de părinți. În cadrul acestui 
proces are loc procedura de cercetare şi cunoaştere detaliată a colectivelor, precum şi a 
noilor responsabilităţi de însuşire a modelelor de comportament, de asimilare – adapta-
rea completă la mediul de muncă şi de identificare – integrare a intereselor şi scopurilor 
personale cu cele generale.

După cum se poate deduce, o parte din eventualele probleme ale tinerilor angajați 
pot fi înlăturate de înșiși angajații din sistem, cu eforturi calculate, sistematizate și deloc 
exagerate. De real folos sunt Standardele profesionale în evaluarea cadrelor didactice. 
Documentul permite, pe de o parte, o obiectivitate sporită în aprecierea performanțelor 
cadrelor didactice, pe de altă parte – oferirea unei motivații continue în creșterea profe-
sională. esențialmente, comunicarea la nivel instituțional, aplicarea Standardelor care 
conturează cu precizie domeniile de manifestare a tânărului specialist proaspăt absol-
vent al facultăților pedagogice, vor crea condiții optime pentru activitate de succes în 
instituțiile educaționale. cu siguranța achizițiilor de pe băncile universității și cu încre-
derea într-o reală devenire grație unei formări continue judicioase, proaspătul salariat din 
domeniul educației are certitudinea zilei de mâine.

 Întru satisfacerea domeniilor de încadrare profesională care sunt desfășurate prin 
prisma componentei comunicaționale, debutanții în activitatea educațională vor realiza 
activități incluse în planul de inserție profesională. pentru etapa de evocare, propunem 
activitatea cartea de vizită a unui cadru didactic debutant.

Cartea de vizită a unui cadru didactic debutant.
Scopul: 
- cunoaștere și autocunoaștere;
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prezentare, autocaracterizare;- 
formulare de întrebări și răspunsuri;- 
promovare.- 

Materiale necesare: instrument de scris, cărți de vizită.
Fiecare participant va primi o carte de vizită cu următoarele rubrici:

nume și prenume;- 
vârstă;- 
Localitatea de origine;- 
pasiuni.- 

cărțile de vizită se vor completa de către fiecare participant cu datele solicitate, 
după care moderatorul va strange fiecare carte de vizită și le va redistribui participanților, 
de data aceasta fiecare primind cartea de vizită a unui coleg, și nu cartea de vizită perso-
nală. apoi, pe rând, participanții vor prezenta cărțile de vizită ale colegului (ex.: elena 
Miron, colega mea, are…ani, este din localitatea …și îi place să…).

totul despre o carte de vizită de succes 
cărțile de vizită au apărut pentru prima data în china, prin secolul al Xv-lea. Inițial, 

scopul lor era de a anunța o vizită, nu pentru a prezenta o activitate sau o personalitate, 
așa cum se întâmplă în zilele noastre.

În sec. al XvII-lea, cărțile de vizită au început să fie folosite ca și materiale publici-
tare cu ajutorul cărora clienții puteau afla despre o anumită afacere, în țări precum Franța 
sau Marea Britanie.

În zilele noastre, cărțile de vizită sunt folosite pentru a schimba rapid date de con-
tact între posibili clienți și parteneri, persoane sau firme.

nu de puține ori, când vorbim cu o persoană importantă, sau îi cerem numărul de 
telefon, putem primi o carte de vizită. 

cărțile de vizită folosite în zilele noastre sunt de dimensiuni mici, fapt pentru care 
ele trebuie realizate într-un mod profesionist, iar imaginea pe care ele o reprezintă să fie 
una clară și simplă.

pentru a deveni un instrument eficient, cartea de vizită este ideal să cuprindă cel 
puțin cinci elemente din cele prezentate mai jos:

Designul unei cărți de vizită trebuie să fie unul cât mai simplu, dar și interesant. 1. 
grafica și textul trebuie combinate perfect, astfel încât informațiile să fie citite ușor. 
cărțile de vizită trebuie să fie cât mai simple și să atragă clienții, nu să îi distragă.

e recomandat ca o carte de vizită să conțină un slogan care să caracterizeze acti-2. 
vitatea pe care o desfășurați.

În cazul în care biroul este amplasat într-o locație mai puțin cunoscută, pe cartea 3. 
de vizită e bine să fie indicată o hartă.

 Important este și sigla instituției în care își desfășoară activitatea autorul cărții 4. 
de vizită. tipărirea siglei cu culori șterse pe fundal creează un plus de originalitate și o 
îmbunătățire a aspectului cărții de vizită și, implicit, a imaginii celui care oferă cartea 
de vizită.
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În cazul în care nu dispuneți de resurse finaciare necesare tipăririi unui catalog cu 5. 
produsele preztate, puteți trece pe o carte de vizită principalele cu o mica descriere.

Fotografie proprie.6. 
calitatea hârtiei trebuie să fie superioară.7. 
Qr cod al instituției, adresa de web site.8. 
Imprimarea unui anume parfum, nu prea strident, reprezintă un alt lucru care 9. 

poate aduce plus de imagine cărții de vizită.
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ROLUL FAMILIEI îN EDUCAțIA COPIILOR 
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regresul economic este una din cele mai importante consecinţe în ruptura progre-
sivă a funcţiei educative în familie. organizaţiile de educaţie au preluat de la familie nu 
numai medierea unor deprinderi speciale, dar şi o mare parte a achiziţiilor normative. 
aceasta înseamnă că şcoala a devenit instanţa educativă centrală, cel puţin în perioada în 
care copilul este încadrat în sistemul educativ. totuşi, această instituţie întâmpină impe-
dimente în preluarea şi îndeplinirea totală a funcţiilor respective. şcoala nu poate înlocui 
căminul familial. primii 5-6 ani de viaţă sunt de o importanţă fundamentală în dezvol-
tarea psihologică, moral-spirituală a copilului, comportamentul şi punctul de vedere al 
părinţilor îl marchează chiar şi după debutul şcolar. nu mai puţin adevărat este faptul 
că, pe lângă şcoală şi familie, şi alte organizaţii şi instituţii îşi asumă rolul de „ghizi” 
în labirintul existenţial al copilului. Funcţia formativă a părinţilor rămâne totuşi priori-
tară, aceştia exercitând o influenţă esenţială asupra reacţiei copilului vizavi de şcoală. 
Din această cauză, psihologii şi pedagogii îşi îndreaptă atenţia spre analizarea acestei 
influenţe. În special, ei încearcă să descrie relaţiile familiale care provoacă o reacţie fa-
vorabilă faţă de şcoală şi un randament şcolar bun şi, respectiv, reacţiile nefavorabile cu 
consecinţele unui randament scăzut. 

numeroase studii arată că, de regulă, motivarea randamentului şcolar este înaltă, 
atunci când copilul este constrâns să-şi atingă independenţa şi autocunoaşterea, pentru 
care va fi remunerat [1, p. 60]. De exemplu, mamele cu cerinţe mai mari faţă de copii 
la vârste fragede impun pretenţii mari acestora şi-i remunerează mai des când aceste 
cerinţe sunt îndeplinite şi, respectiv, copiii lor vor avea performanţe mai mari, spre de-
osebire de mamele cu o motivare mai joasă. În familiile cu o atmosferă de democraţie 
rece, aceasta pare să fie o motivaţie a performanţei prin care urmează să prevaleze, în 
mare măsură, angajamentul mamelor de a contribui la dezvoltarea autocunoaşterii. co-
piii cu performanţe mai mari îşi privesc părinţii ca pe nişte organe de control, dar iubesc 
în acelaşi timp aceste persoane de control. Unii cercetători, cum ar fi Drews şi teahan 
[2, p. 74], au demonstrat că acei copii care au performanţe, au părinţi mai autoritari şi, 
respectiv, mai exigenţi. copiii cu un randament mai redus nu primesc, din partea părin-
ţilor, atâta atenţie şi instrucţiuni, mai mult decât atât, pot duce lipsa lor. elevii cu perfor-
manţe distinse au tendinţa să creadă şi să caracterizeze familiile lor ca pe o creşă, un loc 
al odihnei, a puterii spirituale nutritive şi a încrederii, dar şi ei, respectiv, aşteaptă de la 
familie recunoaştere şi încredere. ei îşi doresc să nu le lipsească cordialitatea, libertatea 
şi generozitatea, iar cerinţele de capacitate să fie fără presiune. 
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La dezvoltarea constrângerii randamentului şcolar, rolul tatălui poate aduce rezul-
tate diferite în raport cu cele ale mamei. taţii autoritari s-ar asocia, automat, cu o moti-
vare redusă, pe când o mamă autoritară poate îndeplini funcţia unei instituţii întregi de 
control. În funcție şi de statutul părinţilor, şi de nivelul de inteligenţă creşte sau scade 
ambiţia copilului. părinţii inteligenţi ştiu să se reorienteze spre acele metode de educaţie 
prin care să motiveze copilul să înveţe. copiii cu scopuri şi tendinţe mai mari, datorită 
educaţiei din familie, au o atitudine mai serioasă faţă de toate disciplinele şcolare şi 
aproape că nu necesită pedepse în cazul în care nu-şi îndeplinesc obligaţiunile. aceşti 
copii, în comparaţie cu copiii lipsiţi de exigenţa şi autoritatea părinţilor, numesc relaţiile 
lor cu părinţii – cordiale. ei îşi petrec timpul liber împreună şi în aceste familii aproape 
că nu se constată sentimente ostile faţă de părinţi. angajamentul părinţilor şi al copii-
lor, faptul că sunt familii în care se ignoră metode de disciplină şi educare mai austere, 
joacă poate rolul principal în educarea şi cultivarea copilului. Dragostea şi afecţiunea 
sunt lucrurile elementare de care au nevoie copiii, dar dragostea reciprocă este prezentă 
într-o familie întreagă. relaţiile de dragoste conjugală, care-l înconjoară pe copil, îi in-
fluenţează comportamentul. „aceste tehnici” corelează, de regulă, cu reacţiile interioare 
şi la încălcări, cum ar fi: sentimentul de vină, responsabilitatea, mărturisirea vinei şi 
ignorarea relaţiilor social agresive. pe de altă parte, tehnicile şi metodele autoritare de a 
controla elevii corelează, de obicei, cu reacţii externe la încălcări, ca de exemplu: frica 
faţă de pedeapsă, ostilitatea rezultată din aceasta, relaţii agresive necooperante. este evi-
dent faptul că întrebuinţarea dragostei în metodele bazate pe supraveghere şi verificare 
duce, de cele mai multe ori, la interiorizarea valorilor părinţilor. părinţii pentru care in-
struirea şi educaţia nu sunt doar norme naturale şi obligatorii au tendinţa de a aplica mai 
frecvent metode bazate pe dragoste ca: cordialitatea, respectul şi înţelegerea reciprocă. 
copiii lipsiţi de supravegherea unui sau a ambilor părinţi, par a fi mai independenţi şi 
mai precoce, dar în acelaşi timp sunt lipsiţi de control, ceea ce duce la regresul randa-
mentului şcolar. Lipsa supravegherii copiilor de către unul sau ambii părinţi duce la 
ruptura relaţiilor tradiţionale: părinţi – copii, copii – părinţi. După o perioadă de libertate 
şi independenţă, uneori nemărginită, copilul afirmă că nu mai vrea să fie educat, pentru 
că ştie şi singur ce este bun şi corect. această poziţie, şi anume, acest punct de vedere 
reflectă amplitudinea independenţei şi dezvoltarea posibilităţilor copiilor şi a tinerilor, 
ceea ce aduce cu sine consecinţele transformării condiţiilor de viaţă. Din acest context, 
rezultă şi o nouă poziţie a părinţilor, care presupune ignorarea funcţiei educative, care ar 
dăuna dezvoltării personalităţii copiilor. această atitudine îndrumă, în linii generale, la 
diferite teorii antipedagogice, nepedagogice sau de alternativă care încep să fie practicate 
în unele familii şi chiar în unele şcoli. alţi părinţi susţin, că nu-şi mai pot educa copiii din 
cauza transformărilor din societate şi consideră că prin schimbările sociale şi culturale, 
normele educative se distrug. tabloul teribil cu numele de „postmodernism” este oglin-
direa problematicii educaţiei la etapa actuală. 

trebuie însă de menţionat, şi este foarte îmbucurător acest fapt, că o bună parte din 
părinţi cred că trebuie să educe, deoarece generaţia tânără are nevoie de o orientare clară. 
ei (părinţii) nu reacţionează prompt la problemele modernizării societăţii. Unul din peda-
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gogi, Strodtbeck, care şi-a dedicat cercetările acestei probleme, a demonstrat în studiile 
despre puterea şi rolul familiei în educaţie, că în familiile în care influenţa părinţilor este 
mare, este mare şi randamentul şcolar [3, p. 54]. acolo unde părinţii îşi protejează şi-şi 
încurajază copiii, sunt grijulii, nu-i resping şi nu-i ignoră, se naşte o armonie din care 
rezultă succesele viitoare. copiii din aceste familii sunt atât de disciplinaţi, încât cred că 
ei mai mult decât altcineva ar fi responsabili de performanţele intelectuale proprii. 

Dragostea şi afecţiunea familiei sunt lucrurile elementare de la care porneşte pro-
cesul instructiv-educativ. copilul care simte deficitul dragostei părinteşti încearcă să o 
compenseze cu elemente „din afară”. el încearcă să-şi găsească prieteni noi sau chiar să 
creeze o familie nouă. Lipsa afecţiunii mamei sau a tatălui îl provoacă pe copil să caute 
alte legături, de exemplu cu surori, fraţi, bunei, profesori, vecini, prietenii părinţilor, 
animale sau chiar unele obiecte cum ar fi computere, televizoare, cărţi, jucării. Dacă co-
pilul nu găseşte o astfel de legătură şi nici nu-şi poate face la moment prieteni buni, el se 
mulţumeşte, de nevoie, şi cu cei răi. În cele din urmă, copilul întâlneşte o bandă de tineri 
huligani, narcomani, skinheads sau chiar satanişti. peste un timp prietenii se schimbă, 
dar şi copiii reuşesc să preia ideologiile lor, ca de exemplu: modul de a vorbi, de a se 
comporta, de a se îmbrăca ş.a.m.d. aceste situaţii încep, aproape întotdeauna, cu dorul 
de familie, dorul de comunicare, dorul de recunoaştere şi căutarea „eu-ului” finalizând, 
din păcate, tragic aşa precum ne indică şi statisticile criminalităţii. Statul, din păcate, nu 
poate face rost de familii pentru aceşti copii. 

astăzi în familii şi în şcoală domină pedagogizarea. părinţii şi pedagogii ştiu multe 
despre potenţialele greşeli din relaţiile cu tinerii şi copiii. Mulţi dintre ei renunţă la rolul 
de părinte sau dascăl numai să nu facă ceva greşit şi se retrag din controversele chinu-
itoare. această ipostază educativă nu este exclusiv o problemă pedagogică a părinţilor 
şi educătorilor sau a învăţaţilor. criza educaţiei prezintă aspectul special al unei crize 
culturale generale. 
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În ultimii ani, s-a constatat creșterea interesului în ceea ce privește studiul motivației, 
așa cum putem observa și din preocupările autorilor contemporani, motivația umană 
fiind punctul central al activității umane, fie că este legată de muncă, educație, psihote-
rapie sau sport. Motivația reprezintă unul dintre cele mai importante mistere din știință, 
totodată, fiind unul dintre factorii determinanți pentru succesul școlar [2, p.97-101].

comportamentele nu apar şi nu se manifestă în sine, fără incitare, direcţionare şi 
susţinere energetică, orice comportament are cauze, chiar dacă nu există un scop, moti-
vaţia fiind cea care explică de ce respectivul comportament s-a produs, de aceea profe-
sorul trebuie să acorde o atenție sporită factorilor declanșatori care conduc la sporirea 
motivației învățării. pe larg, termenul de motivaţie reuneşte „ansamblul factorilor dina-
mici care determină conduita unui individ” sau „totalitatea mobilurilor interne ale con-
duitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple 
trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte” [3].

Deși motivația nu ne îndreaptă spre atingerea succesului, efectele comportamentale 
rezultate în urma acțiunii acesteia pot avea efecte asupra evitării unor obstacole sau întăririi 
unor acțiuni, deducându-se faptul că există o direcționalitate care vine din interior, având 
ca țintă atracția sau repingerea unor ținte. Dinamismul relației vine din faptul că persoa-
na este o entitate deschisă, dependentă de mediul înconjurător, motivația fiind cea care 
evidențiază dependența individului în sensul creșterii, funcționării și autoreglării, atât în 
plan psihic, cât și psihologic [3, p.674]. În ceea ce privește motivația pentru învățare, aso-
cierea acesteia cu performanța, cu rezultatele școlare, devine un stereotip și, în acest sens, 
este necesară schimbarea atitudinii prin concentarea atenției nu pe performanța percepută, 
în cazul învățării – nota, ci pe dezvoltarea elevului pe toate dimensiunile personalității 
(cognitiv, afectiv, comportamental). este bine cunoscut faptul că există elevi care pot în-
tâmpina dificultăți în ceea ce privește cunoștințele declarative, însă pot excela pe dimensi-
unea pocedurală și astfel verificarea performanțelor acestora nu este relevantă atât în ceea 
ce privește dezoltarea personalității și nici a motivației pentru învățare.

golu susține că „motivul, scopul şi mijlocul, componente ale activității, reprezintă 
una din trăsăturile esenţiale ale saltului de la organizarea psihocomportamentală de tip 
preconştient, instinctiv la cea de tip conştient, raţional” [3, p.675].
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La om, conștientizarea care domină activitatea face ca instinctul să nu domine mo-
tivul, iar acesta este evaluat pe baza unui întreg mecanism psihic, însă acest fapt nu poate 
fi generalizat, existând și motive inconștiente, dar și impulsuri care pot duce la compor-
tamente automate, nefiind eliberate intenționat [3, p.669-679].

Leontiev consideră motivele ca fiind „trebuinţele conştientizate”, în afară de nuanţa 
uşor intelectualizată a acestei definiţii, subliniem şi faptul că ea îngustează mult sfera no-
ţiunii respective, este ştiut că nu toate sunt conştiente. Dimpotrivă, multe dintre ele sunt 
inconştiente, cu un substrat nu prea clar delimitat, dar cu un rol important în activitate, 
întreaga doctrină psihanalitică demonstrând acest fapt [4, p.163].

Ștefan Bârsănescu vede educaţia o necesitate socială, urmărind „transplantarea” 
culturii de la o generație la alta. prin conceptul de „educaţie” se exprimă o realitate 
foarte complexă, ce rezidă într-un complex de acţiuni care izvorăsc din iubirea pe care 
educatorul o simte pentru copil şi care se manifestă în trei direcţii fundamentale, prin trei 
forme de activitate: îngrijire, îndrumare şi cultivare [1]. Din această perspectivă, tehnici-
le expresiv-creative vin în sprijinul elevului și profesorului, făcându-l să conștientizeze 
faptul că activitatea la nivelul clasei trebuie să pornească de la activități simple, dar 
stimulative, învățarea să ia traseul ascendent, al descoperirii, făcându-l pe elev să de-
vină propriul creator de idei, să-l determine să caute răspunsuri la întrebări, oferindu-i-
se suport complementar în mediul online, preferat de aceștia, unde informațiile vin cu 
ușurință. pornirea demersului didactic de la abstract, de la teorii, atâta timp cât acestea 
sunt accesibile elevului oricând si oriunde, devine anostă, în schimb, ar trebui realizate 
pe parcursul orelor o serie de activități simple, active și creatoare, utilizând materiale 
naturale și diversificate, care să-i arate elevului că este capabil de a realiza obiectivele 
propuse și care să faciliteze insight-ul.

teoria lui Lewin consideră învățarea ca un proces relativist prin care un cursant 
dezvoltă o nouă perspectivă sau le schimbă pe cele vechi. conform teoriei, învățarea 
nu este un proces mecanic de conectare a stimulilor și a răspunsurilor în cadrul unui 
organism biologic. psihologia câmpului explică dezvoltarea intuiției ca o schimbare a 
structurii cognitive a spațiului de viață.

teoria lui Lewin consideră învățarea ca un proces relativist prin care un învățat 
dezvoltă o nouă înțelegere sau le schimbă pe cele vechi. conform teoriei, învățarea nu 
este un proces mecanic de conectare a stimulilor și a răspunsului în cadrul unui organism 
biologic. psihologia câmpului explică dezvoltarea insight-ului ca o schimbare a structu-
rii cognitive a spațiului de viață” [5].

Din această perspectivă, profesorul este imperios necesar să provoace elevul în 
maniera dezvoltării insight-ului care reprezintă schimbarea structurii cognitive.

Scopul școlii este acela de a se apropia de elev și astfel să-l determine să actioneze 
în ceea ce privește obținerea de informații clarificatoare, de conceptualizare. analizând 
teoriile învățării, constatăm că elevul adolescent are nevoie de confirmare, de validare, de 
autonomie, astfel că tehnicile expresiv-creative satisfac aceste nevoi, activitatea îndrep-
tată în acest sens concentrându-se pe experiența creatoare și nelăsând loc de comparații 
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între elevi, de stabilire a unei scale valorice în ceea ce privește performanța, oferindu-i 
elevului posibilitatea să actioneze liber și independent.
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Schimbările sociale survenite de-a lungul timpului au produs transformări în toate 
domeniile vieții. Sistemul educațional, de fiecare dată, a trebuit să se adapteze exigențelor 
societății, astfel încât să poată oferi beneficiarilor săi o educație de calitate. actorii aces-
tui sistem, cadrele didactice, au jucat un rol important în pregătirea corespunzătoare a 
tinerilor, astfel încât aceștia să se poată familiariza cu noilor tehnologii și să se adapteze 
unei societăți în continuă schimbare.

aderarea româniei la Uniunea europeană a impus țării noastre condiția să se ali-
nieze atât nevoilor naționale, cât și standardelor și cerințelor europene. În acest sens, 
învățământul românesc, alături de alte domenii de activitate, a trebuit să corespundă și 
evoluțiilor europene. Deciziile luate în această perioadă au produs schimbări în Legea 
educației naționale nr. 1/2011, la nivelul formării continue. De exemplu, în art. 245 
alin. (1) se face precizarea cu privire la obligativitatea participării profesorilor la pro-
gramele de dezvoltare profesională continuă, „pentru personalul didactic, de conduce-
re, de îndrumare și de control, formarea continuă este un drept și o obligație”, situație 
întâlnită și în majoritatea sistemelor educaționale europene [1]. această îndatorire nu 
se regăsea în actele normative anterioare. conform Legii învățământului nr. 84/1995 
(republicată), art. 159 alin. (1), „formarea continuă a personalului didactic constituie 
un drept” [2].

cercetările realizate la nivel european în domeniul educației au demonstrat necesi-
tatea pregătirii cadrelor didactice pentru a putea îndeplini sarcinile impuse de societatea 
europeană. consiliul european de la Lisabona, din martie 2000, stabilește ca până în 
2010 Uniunea europeană să-și dezvolte economia, să creeze mai multe locuri de muncă, 
dar și o mai strânsă coeziune socială. pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se are în vede-
re creșterea investițiilor în educație pentru o mai bună pregătire profesională a cadrelor 
didactice [3].

În momentul actual, politicile educaționale europene au în vedere învățarea pe tot 
parcursul vieții, calitatea și eficiența educației, mobilitatea și egalitatea persoanelor. „Stra-
tegia europa 2020”, în domeniul educației impune noi schimbări în învățământ prin asi-
gurarea resursei umane calificate în sistemul de învățământ și încurajarea performanței 
acestora [3, p. 6].
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obiectivele politicilor europene se vor regăsi și în proiectele elaborate la nivel 
național. Unul dintre aceste proiecte ale cărui obiective sunt aliniate atât cu agenda euro-
peană, cât și cu nevoile naționale este și programul „românia educată” [4]. adoptarea 
acestui program va aduce noi modificări în Legea educației naționale, inclusiv în do-
meniul pregătirii profesorilor. Un exemplu în acest sens îl constituie și schimbările care 
vor surveni în urma asigurării unei educații incluzive și echitabile. Integrarea elevilor cu 
ceS în școlile obișnuite va crea cadrul necesar inițierii unor programe de formare conti-
nuă a cadrelor didactice, în vederea dezvoltării unor competențe necesare în activitățile 
cu elevii cu ceS. 

Un alt obiectiv al politicilor europene îl constituie și realizarea unui spațiu euro-
pean eficient și competent al educației prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 
acest aspect a fost prezentat în cadrul conferinței ministeriale „perspective europene 
în dezvoltarea profesorilor” din 3 martie 2022, în care s-a subliniat importanța formării 
cadrelor didactice prin intermediul mobilităților desfășurate în cadrul proiectelor eras-
mus+, precum și crearea până în anul 2025 a unei comunități de profesori europeni [5]. 
același obiectiv, cel al investițiilor de calitate în educație, a fost prezentat și la conferința 
„Investiții în educație” din 15 februarie 2022, organizată de președenția franceză la con-
siliul Ue [6].

pregătirea cadrelor didactice trebuie să se facă în acord cu cerințele societății actu-
ale și viitoare și să înceapă încă din mediul universitar prin pregătirea studenților pentru 
o carieră didactică. Dezvoltarea profesională continuă ar trebui să înzestreze cadrele 
didactice cu cunoștințe, competențe profesionale și abilități care să atingă performanțe 
superioare. 
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adolescența este perioada cu multe probleme comportamentale. Mulți adolescenți 
și minori sunt familiarizați cu țigările, drogurile, sexul gratuit, cearta de furt și sunt 
implicați în multe alte acte criminale care se abat de la normele care se aplică în societate 
și se ocupă cu legea [1, p.164]. consilierea educațională a adolescenților este practica de 
asistenţă individuală sau de grup care oferă servicii de consiliere în mediul educațional 
cu scopul de a reabilita indivizii să fie mai eficienți în realizarea şi dezvoltarea personală, 
socială, educațională şi profesională. 

În opinia lui Jordan, Myers și Layton (1968), consilierul educațional este specialistul 
din domeniul educației care adună date despre subiecții umani folosind diferite metode 
de cercetare calitativă, de exemplu: interviul, studii de caz şi tehnicile observaționale. 
activitatea sa constă în a selecta, administra, şi interpreta testele psihologice pentru a 
evalua inteligența, aptitudinile, abilitățile şi interesele, evaluează datele pentru a identifica 
cauza problemelor şi a determina necesitatea de intervenție pentru a elabora recomandări 
pentru alți specialiști şi instituții. 

Scopul acestei lucrări este identificarea reperelor epistemologice și praxiologice 
ale consilierii educaționale în contextul provocărilor societale în limita de timp 1920-
prezent. 

pentru realizarea scopului, au fost setate următoarele obiective de cercetare:
identificarea tendințelor globale a conceptului de consiliere educațională; •	
analiza metaliteraturii de specialitate și identificarea limitelor practicii consilierii •	
educaționale în formarea personalității adolescenților în diverse perioade de 
timp. 

Metodele cercetării includ analiza surselor bibliografice și sinteza celor mai 
relevante paradigme și a definițiilor corespunzătoare, inclusiv cu google Books ngram 
viewer. Utilitarul google Books ngram viewer se folosește pentru a identifica tendințele 
globale în evoluția cercetărilor în una sau mai multe domenii de cercetare. 

Rezultate. La începutul secolului XX metodele tradiționale de învățământ cedează 
treptat poziția în favoarea metodelor alternative realizate prin intermediul tehnologiilor. 
În mediul educațional școlar se aplică radioul, filmul științific, mașinile de instruire și 
testare etc. Soluțiile identificate de către managerii școlari constau în setarea noilor 
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obiective, practicării metodei de evaluare formativă și a planurilor individuale de 
instruire [3, p. 11]. aceste și alte inovații educaționale globale au contribuit la necesitatea 
consilierii educaționale, fapt probat în Figură. 

Fig. tendințele globale în evoluția consilierii educaționale 

termenul „orientare educațională” este folosit pentru prima dată în teza de doctorat 
a lui truman L. Kelley la Universitatea columbia în 1914 pentru a descrie metoda de 
ajutor oferită studenților care au avut întrebări despre alegerea studiilor și adaptarea 
școlară. În anii 1970-1990, odată cu emergența tehnologiilor informaționale inteligente, 
adolescenții sunt tot mai mult atrași de tehnologii, iar aria de cercetare a consilierii 
educaționale ia amploare. 

Din Figură constatăm că în 2010 se produce declinul consilierii educaționale. 
conform cercetării lui reardon și Bertoch (2011), specialiștii în consilierea educațională 
sunt preocupați de îndrumare, coaching și intermediere. autorii explică că consilierii 
educaționali sunt puși în situația în care trebuie să țină pasul cu inovațiile digitale pentru 
a îmbunătăți realizările academice, cunoașterea de sine, adaptarea la provocările societale 
și corectitudinea alegerii carierei. acest fapt a contribuit la revitalizarea consilierii 
educaționale prin utilizarea tehnologiilor digitale în școală, dar și la apariția unui număr 
mare de teorii și modele, cele mai importante fiind: teoria contextului carierei; teoria 
circumscripției, compromisului și autocreării; teoria procesării informației cognitive; 
teoria spațiului vital de viață; teoria construcției narative; teoria corespondenței persoană-
mediu; teoria carierei cognitive sociale etc. 

Un alt motiv constituie emergența econsilierii. Conform studiului lui abdallah și 
awwad (2022) în 1970 a fost realizată prima consultație online între Universitățile din 
Stanford și california [5], iar în 1996 – prima sesiune de terapie plătită realizată distanțat. 
În Statele Unite ale americii, problema codului etic în e-consiliere este abordată și 
promovată de organizațiile: American Psychological Association, American Counseling 
Association, American Medical Informatics Association și Association of Mental Health 
Counselors. aceiași autori remarcă că pandemia covID-19 a validat metodologia 
digitală a consilierii educaționale. e-consilierea educațională este complementară la 
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serviciile de consiliere față-în-față. totuși, e-consilierea nu este lipsită de unele riscuri, 
precum securitatea, confidențialitatea, absența îndrumării morale etc. fiind determinate 
de nivelul de cunoaștere a tehnologilor digitale. 

Concluzii. provocările societale au acutizat necesitatea în serviciile de consiliere 
educațională în mediul școlar. acest articol ilustrează limitele reperelor praxiologice și 
axiologice ale consilierii educaționale de la consilierea educațională la econsilierea 
educațională și importanța studiului eticii și deontologiei consilierului educațional. 
perioada postpandemia covID-19 indică spre necesitatea de a identifica noi metode de 
consiliere educațională hibridă care ar permite adolescenților să comunice cu consilierul 
educațional, indiferent de provocările mediului. 
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până nu demult, conflictele erau percepute ca fiind dăunătoare, trebuiau evitate, 
deoarece presupuneau existența unui învingător și a unui învins. acestea reprezentau 
o fatalitate, pe care trebuia să o înfruntăm, însă de-a lungul evoluției istoriei, omul a 
progresat și prin conflicte. copiii evoluează definindu-se pe ei înșiși prin comparație 
cu părinții lor, cei mici învață să spună nu, înainde de a spune da, au nevoie de multe 
confruntări, pentru a-si contura personalitatea [1, p. 72].

termenul „conflict” provine din limba latină şi înseamnă ciocnire sau interferare 
violentă. conflictul este un concept complex, implică un dezacord sau nepotrivire între 
o anumită stare de lucruri și o alta [2, p 119]. acesta reprezintă un incident provocat de 
divergențele existente între atitudini, scopuri, modalități de acțiune față de o situație din 
procesul conducerii unei organizații [2, p. 109]. conflictul a existat dintotdeauna, este 
un fenomen care generează confuzie, neliniște, apare la o singură persoană sau între mai 
multe persoane. abordarea științifică a fenomenului de conflict s-a realizat în a doua 
pătrime a secolului XIX, datorită puternicilor zguduiri sociale – războaie, crize econo-
mice, revoluții sociale.

conflictele apar natural, atât între copii, între interacțiunea dintre cadrele didactice, 
managerul unității de învățământ, cât și între cadrele didactice și părinți. Motivele pot 
fi întemeiate sau nu, însă pentru o bună desfășurare a activităților didactice și pentru o 
atmosferă propice învățării, este necesar să identificăm conflictul, apoi să îl rezolvăm.

este firesc să apară conflicte în instituțiile de învățământ preșcolar, deoarece 
interacționează preșcolari și adulți cu personalități diferite, care au opinii, scopuri di-
ferite, însă soluționarea conflictelor necesită voință, toleranță și sinceritate din partea 
acestora. În situațiile de conflict sunt implicate toate genurile de variabile, ce acoperă 
aproape toate aspectele comportamentului uman, valori, atitudini, convingeri [2, p. 120]. 
conflictele și-au făcut loc și pe tărâmul magic al personajelor, printre chipurile angelice, 
cu ochi curioși, zâmbete largi și întrebări nenumărate. Setea de cunoaștere, scoate la 
suprafață de cele mai multe ori întrebări, situații problemă, care se transformă în con-
flicte. pe umerii educatorului, cad responsabilități mari, atunci când se intersectează cu 
conflictul. În fiecare grupă, există copii care creează probleme, nu reacționează așa cum 
ne așteptăm, atunci când i se trasează sarcini, nu respectă regulile grupei. La grădiniță, 
conflictul poate fi rezolvat în mod creativ, folosind motivațiile generate de conflict, pen-
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tru a crea ceva superior. atunci când preșcolarul nu vrea să participe la activitatea de po-
vestire, repovestire, povestea poate fi pusă în scenă printr-o piesă de teatru. preșcolarul 
va fi fascinat de personaje și de noutatea materialelor didactice [2, p. 130]. conflictul 
stimulează autocunoaşterea şi posibilitatea de a accepta și înțelege părerile celorlalți, 
dezvoltând spiritul de toleranţă. capacitatea de a aborda conflictele în mod construc-
tiv contribuie la sănătatea individuală a preșcolarilor, precum și la o adaptare facilă la 
activitățile școlare.

În procesul pedagogic şi managerial, conflictele pot avea atât un caracter construc-
tiv, cât şi distructiv. este necesar de apreciat diferenţiat de fiecare dată conduita fiecărui 
participant în parte, precum şi a situaţiei în întregime, deoarece pentru unul conflic-
tul poate fi constructiv, pentru altul – distructiv. consecinţe constructive au loc, atunci 
când se folosesc căi eficiente de rezolvare de tipul câştig – câştig. conflictul oferă un 
potenţial imens de dezvoltare, direcţionat spre extinderea cunoştinţelor despre situaţia 
dată, dezvoltarea aptitudinilor de a pronostica şi conduce interacţiunile interpersonale, 
dezvoltarea personală. cu cât mai mare este potenţialul de dezvoltare, cu atât mai deplin 
individul îşi dezvăluie laturile personale puternice şi detestă cele slabe ale oponenţilor 
săi. greşelile şi nereuşitele pot servi drept un impuls în dezvoltarea personalităţii. con-
flictul este produsul unei activităţi manageriale păguboase a instituţiei educaţionale, iar 
conştientizarea și înţelegerea lui ca simptom al relaţiilor comportamentale interperso-
nale preșcolari – educator, educator – manager, părinţi, ne permite să-l folosim pentru a 
diagnostica deficienţele şi a îmbunătăţi calitatea procesului instructiv-educativ. rezolva-
rea eficientă şi la timp a conflictului accelerează tempoul perfecţionării morale a oame-
nilor, îmbunătăţeşte relaţiile dintre ei. cercetările în domeniul psihologiei demonstrează, 
că frustrările şi trăirile avute în primii ani de viaţă pregătesc copilul pentru a lupta cu 
contradicţii şi dificultăţile vieţii. rezolvarea eficientă a conflictului educă bunăvoinţă, 
independenţă, compasiunea şi retrăirea, consolidează în plan moral şi etic personalitatea 
individului, cristalizează demnitatea umană. 

conflictul are și consecinţe destructive, atunci când influenţează negativ starea de 
bine a omului, când provoacă depresia, insatisfacţia. conflictul educator-educabil este, 
de multe ori, o barieră în corectarea unor lucruri care influenţează emoţional copilul. 
apariţia disconfortului intern dereglează procesul formării personalităţii, stimulează stări 
negative care influenţează activismul, iniţiativa personală, diminuează respectul faţă de 
propria persoană. există și alte consecințe negative precum provocarea brutalităţii, pier-
derea autorităţii părintelui sau a educatorului, lipsa interesului pentru activități, abando-
nul şcolar [3, p. 83-85].

în concluzie, conflictul este natural și eradicarea lui este imposibilă, de aceea este 
necesară manipularea lui în mod constructiv, în interesul tuturor celor implicați. pentru o 
bună gestionare a conflictelor, ne putem îmbunătăți abilitatea de management al conflic-
tului, astfel vom deveni mai competenți în managementul relațiilor umane, al abilităților 
de comunicare [1, p. 134].
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Strategia educaţia-2030 stabilește o serie de obiective  orientate spre racordarea 

educației la cerințele și nevoile pieței muncii, din perspectiva dezvoltării sustenabile, 
prin restructurarea mecanismelor de dezvoltare a capitalului uman, asigurarea siste-
mului educațional de toate nivelurile de învățământ cu personal didactic, științifico-
didactic și managerial calificat, competent și competitiv, îmbunătățirea formării 
profesionale inițiale și asigurarea calității programelor de formare a cadrelor didac-
tice conform standardelor de calitate și, nu în ultimul rând, consolidarea coeziunii 
socioeducaționale pentru o educație de calitate, prin conjugarea eforturilor tuturor fac-
torilor și actorilor procesului educațional [2] .

codul educației al republicii Moldova (art.45) stipulează că evaluarea 
competențelor profesionale ale cadrelor didactice este un proces complex atât intern, 
cât și extern [3]. La nivelul instituției de învățământ, evaluarea cadrelor didactice re-
prezintă un proces sistemic continuu, desfășurat anual, de o comisie care monitorizea-
ză și estimează experiența profesională a cadrelor didactice, în baza unei metodologii 
de evaluare aprobată de Ministerul educației și cercetării. evaluarea externă a ca-
drelor didactice se efectuează o dată la 5 ani de către organele abilitate, în baza unei 
metodologii de evaluare aprobată de Ministerul educației, culturii și cercetării.

evaluarea internă a cadrelor didactice este reglementată de Standardele de 
competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general, aprobate prin 
ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018. Stan-
dardele constituie un cadru de referință important pentru autoevaluarea nivelului de 
performanță al cadrelor didactice, pentru dezvoltarea continuă a competențelor profe-
sionale, în raport cu necesitățile educaționale, tendințele existente și gradul didactic 
solicitat; pentru motivarea autoformării și realizării unei activități didactice de calitate 
[6, p. 3].  repartizate în cinci domenii de competență, care reflectă natura complexă a 
activităţii profesorului, documentul precizează pentru fiecare domeniu standardul ne-
cesar de atins/realizat: proiectarea didactică, mediul de învățare, procesul educațional, 
dezvoltarea profesională și parteneriate educaționale. Fiecare standard este derivat în 
indicatori care reflectă acțiunile cadrului didactic, oportune pentru atingerea lor. In-
dicatorii sunt atât dovezi ale funcționalității standardelor, cât și sursa de elaborare a 
diferitelor instrumente de evaluare/monitorizare a acţiunilor/activităţii cadrului didac-
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tic, raportate la standarde de competențe profesionale. observarea directă a activității, 
analiza documentelor, chestionarea/intervievarea tuturor factorilor de interes, exami-
narea portofoliilor și alte modalități și surse de verificare demonstrează atingerea stan-
dardelor. acest document servește atât cadrului didactic pentru autoevaluare, cât și 
factorilor de decizie pentru realizarea evaluării externe.

evaluarea în  baza standardelor evidenţiază abilitatea cadrului didactic de a in-
tegra cunoştinţele teoretice, deprinderile practice şi capacitatea proprie de gândire, 
analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ 
descris în standard, asigurând obţinerea performanţei în activitate. performanţa indică 
nivelurile superioare ale indicatorilor de calitate, rezultatele și realizările excepţionale, 
eficienţa maximă, implică obligaţiuni reciproce (individuale, organizaţionale) şi pre-
supune participarea activă la dezvoltarea instituţiei și la promovarea imaginii pozitive. 
evaluarea performanţei cadrelor didactice reprezintă un criteriu de validare a proce-
durilor de selecţie, de instruire a angajaţilor, de motivare, de avansare în carieră etc. şi 
joacă un rol semnificativ din perspectiva performanţei şcolii [1, p. 5]. 

 atestarea cadrelor didactice constituie o acţiune de evaluare cu funcţie peda-
gogică şi socială specifică, ce constă în  stabilirea nivelului de competenţă a cadrelor 
didactice, în conformitate cu standardele profesionale, dezvoltate individual, la nivelul 
practicii didactice şi prin cursuri specializate de perfecţionare profesională, precum și 
prin crearea cadrului motivațional pentru dezvoltarea profesională, pentru realizarea 
maximă a potențialului intelectual și creativ al cadrului didactic [4, p. 98].  procesul de 
atestare pune în evidență profesionalismul, calitatea procesului educațional și integri-
tatea cadrului didactic. aceasta reprezintă o formă de instruire continuă, de aspirație și 
avansare în cariera didactică.

 reglementările referitoare la sistemul de evaluare necesar pentru atestarea ca-
drelor didactice sunt incluse în documente oficiale de politică a educaţiei, cu caracter 
general (codul educației) şi specific (Standardele de competență profesională a cadre-
lor didactice din învățământul general, regulamentul de atestare a cadrelor didactice 
din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psi-
hopedagogică etc.), care vizează activitatea de formare iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice.

Dacă evaluarea cadrelor didactice în baza standardelor este o un proces realizat la 
nivelul echipei manageriale, atunci implicarea cadrului didactic în procesul de atesta-
re, este benevolă și se realizează o dată la cinci ani, pentru confirmarea sau conferirea 
consecutivă a gradului didactic doi, unu și superior.  

În anul 2020, s-a propus spre discuții Metodologia de evaluare a cadrelor di-
dactice din învățământul general și profesional tehnic. Scopul Metodologiei constă 
în reglementarea procedurii de evaluare a cadrelor didactice din învățământul general 
și profesional tehnic, inclusiv prin identificarea punctelor forte ale pregătirii profe-
sionale, precum și a domeniilor de îmbunătățire ale acesteia [5, p. 8]. Implementată, 
metodologia ar facilita remedierea   practicilor de evaluare a cadrelor didactice, din 
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perspectiva corelării lor cu necesitățile de creștere profesională, cu propriile scopuri de 
dezvoltare a carierei și cu finalitățile în educația copiilor și a tinerilor.
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abordarea pedagogică a fenomenului de gândire critică pornește de la diagnos-
ticarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării 
proceselor cognitive superioare, identificarea factorilor psihopedagogici favorizanți ai 
procesului educațional și fundamentarea pe politici educaționale de sprijinire a profeso-
rilor în implementarea strategiilor specifice în context școlar. Se consideră că o activitate 
educațională planificată riguros, utilizând sarcini ce stimulează activismul elevilor, pro-
duce efecte pe plan cognitiv favorizând formarea unei gândiri de tip critic și constituie 
fundamentul pentru perfecționarea cadrelor didactice în acest domeniu conducând la 
optimizarea strategiilor de aplicare în practică a noțiunilor dobândite. 

Scopul studiului de față constă în evaluarea nivelului de pregătire științifică a ca-
drelor didactice în abordarea psihologică, pedagogică și metodologică a procesului de 
stimulare și dezvoltare a gândirii critice la elevi. 

obiectivele urmărite au fost: analiza formării inițiale de specialitate, nivelul 
abilităților de utilizare a instrumentelor specifice dezvoltării la nivel cognitiv, impactul 
participării la programele de formare în domeniul educației intelectuale.

La soluționarea problemelor enunțate, au participat un număr de 20 de cadre didac-
tice din învățământul primar ce aparțin Școlii gimnaziale nr.1 Țolici, județul neamț, ro-
mânia. procedura de selecție a cadrelor didactice a avut în vedere îndeplinirea condiției 
de a preda în cadrul învățământului primar, deoarece o intervenție optimă în acest do-
meniu se consideră a se derula cât mai timpuriu pentru formarea corectă a abilităților 
cognitive. 

Instrumentul care a stat la baza demersului constatativ, destinat cadrelor didactice, 
au fost: „chestionarul de identificare a pregătirii profesionale a cadrelor didactice în 
domeniul gândirii critice”. 

Identificarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice s-a concreti-
zat prin completarea unui chestionar ce evaluează aspectele importante ale demersului 
educativ din perspectiva formării abilităților cognitive de tip superior. chestionarul este 
format din 6 itemi și a vizat: gradul de participare la cursurile de formare în dome-
niul dezvoltării gândirii critice; nivelul de informare în domeniul gândirii critice; gradul 
de utilizare în activitatea didactică a sarcinilor ce stimulează gândirea critică; viziunea 
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didactică asupra procesului educațional; utilizarea metodelor didactice tradiționale sau 
moderne; practicarea stilurilor educaționale formale sau informale.

analiza chestionarului aplicat a oferit informații relevante privind pregătirea 
profesională a cadrelor didactice participante la cercetare și a diagnosticat nivelul de 
cunoaștere și de aplicabilitate a noțiunilor asimilate în procesul educativ. 

Itemul 1 a vizat gradul de participare a cadrelor didactice participante la experi-
ment la cursuri de formare pe tema gândirii critice. S-a constatat că inițial doar 2 ca-
dre didactice au participat, ceea ce denotă un nivel scăzut al organizării cursurilor de 
perfecționare în domeniul gândirii critice și un dezinteres sau o lipsă de conștientizare a 
acestui aspect.

analiza Itemului 2 a urmărit diagnosticarea nivelului de informații asimilat deținut 
de cadrele didactice din eșantionul experimental cu privire la gândirea critică. În eta-
pa inițială, la începutul programului formativ s-a constatat că 9 subiecți au cunoștințe 
foarte puține despre gândirea critică, 9 subiecți cunoștințe minime și doar 2 dintre ei au 
cunoștințe mai aprofundate. Se constată un nivel scăzut de informare în domeniul gândi-
rii critice, nivel ce se impune a fi îmbunătățit printr-un program de formare. 

În analiza Itemului 3 s-a avut în vedere gradul în care cadrele didactice au introdus 
în procesul educațional sarcini specifice stimulării gândirii critice. S-a constatat că doar 
2 subiecți formulează sarcini de stimulare a gândirii critice, 7 subiecți foarte rar și 11 
subiecți rar. concentrarea rezultatelor spre „rar” și „foarte rar” denotă că lipsa unei pre-
gătiri profesionale temeinice în domeniul gândirii critice nu are o aplicabilitate eficientă 
în practica educațională. 

În analiza Itemului 4 s-a constatat că doar 5 subiecți au o viziune modernă a 
învățării în etapa inițială a experimentului. Lipsa unei viziuni moderne manifestate de 
cadrele didactice este cauzată de manifestarea unui conservatorism specific pe fondul 
lipsei de informare corectă și eficientă. 

analiza rezultatelor înregistrate la Itemul 5 a evidențiat că în etapa inițială doar 5 
cadre didactice utilizează metode activ-participative. Utilizarea frecventă a metodelor 
tradiționale se realizează pe fondul unei „comodități” pedagogice, deoarece acestea nu 
necesită o pregătire în prealabil și nu sunt consumatoare de timp, în timp ce metodele 
activ-participative impun o informare corectă în vederea aplicării în condiții eficiente. 

În analiza Itemului 6 s-a constatat inițial că 16 dintre subiecți utilizează un stil 
educațional informal și doar 4 dintre ei se bazează pe stilul formal. abordarea unui stil 
educațional formal sau informal depind de pregătirea inițială a cadrelor didactice și vi-
ziunea asupra învățării. 

Concluziile care reies din aplicarea chestionarului și care vor constitui fundamen-
tul pentru organizarea unui program de formare destinat pregătirii profesionale continue 
a cadrelor didactice în domeniul gândirii critice sunt următoarele: 

se constată o lipsă de implicare a cadrelor didactice participante la experiment •	
la cursurile de formare în domeniul gândirii critice; 
se constată că nu există o bună informare a cadrelor didactice participante și o •	
lipsă de pregătire în domeniul gândirii critice; 
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se constată că s-au introdus foarte rar în procesul educațional, a sarcinile ce •	
stimulează gândirea critică;
se constată o utilizare frecventă a metodelor tradiționale în detrimentul celor •	
activ-participative; 
se constată o abordare frecventă a unei viziuni tradiționale fără manifestarea •	
inițiativei de abordare modernă a învățării; 
se constată adoptarea frecventă a unui stil educațional informal.•	

o pregătire profesională de calitate contribuie la atingerea standardelor eficienței în 
educație și se realizează doar în condițiile unei informări corecte și a unei conștientizări 
a importanței pe care o are formarea și dezvoltarea gândirii critice la elevi. 
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an interdisciplinary approach is an important part of the education system moder-
nization and creates a precedent for disputes about its effectiveness. It is difficult to deny 
its positive features, which allow modern teachers to learn to work in a team with their 
colleagues and help students to explore the world beyond their field. the traditional, 
disciplinary method used in schools for decades does not allow the new generation of 
students to fully develop, driving their thinking method into the framework of a specific 
subject, while today the emphasis is on a competence approach.

So, let’s consider and answer to this important question: Is it possible to help stu-
dents to develop research competence by applying an interdisciplinary method during 
the learning process? the interdisciplinary approach has many positive qualities, such as 
expanding the learning horizons, breaking down the barriers between disciplines, under-
standing the process of problem solving outside the context of a certain subject, leaving 
the comfort zone, teamwork, but it is impossible not to touch on the negative aspects of 
this method - the difficulties experienced by teachers in trying to integrate this method, 
a longer and more complex process of compiling didactic projects. as we can see, the 
main disadvantages fall on the teacher, not the student [3].

today, both modern employers and universities prefer young people who are able 
to effectively solve emerging problems, despite the context of the situation. Looking at 
the problem from different perspectives, solving the problem using methods that may 
not be characteristic of a certain area, teamwork, creativity and innovation - all these 
features and other key details are important qualities characterizing a modern young 
person [3].

the development of research competence can be considered one of the most im-
portant problems faced by teachers of the twenty-first century. You may ask: Why? the 
new generation has become a challenge for the education system - the concentration 
problem, due to the active digitalization and constant consumption of information throu-
gh fast flow, a request for new, creative, innovative solutions and methods of presenting 
information. nowadays’ students are not ready to perceive information blindly, not un-
derstanding why they may need this knowledge, where it will be possible to apply it in 
the future. 
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Let us consider specific examples of methods to increase the level of motivation 
and interest in the research process among students. thinking about opportunities for 
collaboration, educators rarely turn to colleagues who teach fine arts, despite the fact 
that social and cultural aspects remain relevant for students in any context and help to 
better study the proposed topic. In conditions where the read work should be illustrated, 
processed graphically in a digital editor and turned into a printed book, the student will 
be motivated to study the text most thoroughly, highlight important details and moments 
for displaying the real picture in illustrations, study the types of illustrations, the capabi-
lities of graphic editors, learn and study the subtleties of preparing the processed image 
for printing.  the least obvious team would be specialists in mathematics and artistic 
education. For example, in the process of working on the “portrait proportions” project, 
owing to the cooperation between the specialists of the disciplines mentioned above, 
students could most accurately study the concept of proportion within the framework of 
mathematics lessons and apply the knowledge gained in the process of building a por-
trait. the presence of a goal and a specific end result motivated students to learn more 
about the topic of proportions. Here we can cite as an example a project that was able 
to combine such subjects as music education, fine arts education, english language and 
computer science. Students were asked to implement animation based on the text learned 
on english lessons. In addition to in-depth study of the text, students were able to practi-
ce new techniques for the animation development (stop-motion), select and record music 
for background accompaniment (team members who can play musical instruments), le-
arn about the capabilities of programs that allow to edit the final product. 

project activities in groups and their impact on the research competence develop-
ment are also the subject of controversy among many researchers. For example, in the 
book Innovations in Interdisciplinary teaching [2], richards D., argues that the projects 
that the team works on cannot always be successful and achieve the set tasks due to 
disagreements between the members of the group. this can be caused by the fact that 
everyone sees the end result differently. Working in a group can often be associated with 
the following problems: conflict situations arising between group members, a low level 
of cooperation, an illogical distribution of roles, etc. But there are authors who claim 
that the group method has many advantages, one of them being that it helps students 
to develop research and other competencies [4]. this method remains quite in demand 
among teachers and students. 

next we will consider its advantages. Interesting views on this issue can be found 
in “Young adolescent voices” by Susan J. Boyer and p. Bishop, where we learn about 
the results of a survey that showed that students are positive about this method and note 
that working as a team helped them to better master the material and contributed to per-
sonal growth, the development of tolerance towards colleagues (support for weak group 
members), leadership qualities, the development of long-term cooperation, and the cre-
ation of a democratic environment for learning. this statement is supported by the prac-
tice of “Young adolescent voices” authors, who joined a team of students of different 
ages to work on a multidisciplinary project. the eighth-grade representative commented 
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on this experience: “We are a team of sixth, seventh and eighth-grade students, which 
is very important because younger group members can get help from senior colleagues 
and eighth-grade students can take the lead. We stick together and work together” [1, 
p.6]. another student, whose experience has been described in this paper, notes that the 
interdisciplinary approach helps to see the result of the work over the entire trimester, 
which fits in the portfolio, which motivates her to develop further [1, p.9]. Many students 
note that the interdisciplinary approach has helped them in the development of a com-
municative skill [1, p.9].  

Interdisciplinary training programs do indeed require cooperation and participati-
on. Working in such conditions may seem tedious, but all existing positive aspects sho-
uld motivate us, teachers, to use this method as often as possible to improve the quality 
of education, increase the level of students’ motivation and develop their competencies 
that are so necessary to study at the university and at the future place of work. 
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Introducere. Învățarea și educația adulților este un proces global care integrează 
toate laturile personalității și toți factorii de socializare ai acesteia și se realizează în cadrul 
a trei forme organizaționale: educație formală, educație nonformală și educație informală.

Învățarea și educația nonformală a adulților este un proces organizat sau/și situațional 
și/sau spontan, vizează dezvoltarea acelor abilități care sunt necesare pentru satisfacția 
unor nevoi personale și care creează contexte și oportunități pentru libertatea reală de a 
crea și acționa independent. Învățarea și educația nonformală a adulților se axează, ca 
orice act educațional, pe viziunea didactică, finalități, proces, resurse – componente ale 
unui curriculum modern.

Învățarea și educația nonformală a adulților, având caracteristici specifice, gene-
rează și necesitatea dezvoltării fundamentelor științifice ale acestui proces: psihologice, 
pedagogice, sociale, manageriale, logistice. De menționat că aceste fundamente parțial 
sunt reflectate în mai multe publicații, însă nu există un Cadru de referință al educației 
nonformale a adulților, ca concept unitar, ca paradigmă andragogică. 

Cadrul de referință al educației nonformale a adulților: un posibil concept. 
elaborarea unui document de acest tip trebuie pornită de la două premise fundamentale: 
(1) definirea clară a noțiunii de „învățare și educație nonformală a adulților” și (2) axarea 
pe prevederile conceptuale ale pedagogiei adulților – andragogiei.

așadar, educaţia nonformală desemnează o realitate mai puţin formalizată sau 
nefor malizată, însă cu efecte formative. activităţile educaționale angajate în acest sens 
se caracterizează printr-o mare diversitate, flexibilitate, fiind determinate de interesele 
şi opţiunile individuale ale adulților. conceptul-cheie al educaţiei nonformale constă în 
realizarea funcţiei de com plementaritate în raport cu educaţia formală. această funcţie 
se realizează prin două direcţii: activităţi organizate în afara instituțiilor de învățământ: 
cercuri, concursuri, competiții, manifestări culturale şi artistice etc.; activităţi organizate 
în cadrul instituțiilor specializate: centre de creație, cluburi etc.
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caracteristicile de bază ale educaţiei nonformale: flexibilitate şi mai mare deschi-
dere în raport cu educaţia formală; proiectarea pedagogică neformalizată, deschisă spre 
interdisciplinaritate şi educaţie permanentă, spre inovaţie şi experiment; evaluarea facul-
tativă, neformalizată cu accente pe stimulare; costurile mai mici faţă de cele ale educaţiei 
formale. prin aceste caracteristici, educaţia nonformală se plasează în afara sistemu lui de 
învăţământ formal, însă în strânsă corelaţie cu acesta, fiind menită să ofere serviciile sale 
adulților şi să atingă obiectivele educaţionale preco ni zate/ identificabile.

educaţia nonformală se încadrează în conceptul educaţiei pe parcursul între gii vieţi şi 
este privită ca o strategie de creare/constituire a societăţii bazate pe cunoaştere [2, p.67].

În acest aspect, andragogia reprezintă un sistem de poziționări conceptuale care, în 
mare parte, și constituie un cadru de referință al învățării și educației adulților. În tabel  
prezentăm bazele epistemologice ale andragogiei ca orientări conceptuale de elaborare a 
unui referențial al învățării și educației nonformale a adulților.

Tabel
Demersuri andragogice ale unui Cadrul de referință al învățării și educației 

nonformale a adulților

Demersuri psihologice Demersuri pedagogice
Asociativismul1. . procesul de învățare se 
produce prin asociații (I.pavlov, W.James, 
J.Dewey și alții).
Behaviorismul2. . procesul de învățare se 
bazează pe formarea de conexiuni în 
creier în baza formulei „stimul – efect” 
(e.thorndike).
Gestaltismul3. . Învățarea este legată de pro-
cesele memoriei și ale gândirii și se bazea-
ză pe conceptul unității și dinamismului 
integralității și structuralității proceselor 
psihice și de dobândire de noi experiențe 
(M.Werthei mer, W.Kouller şi K.Kaffka).
Constructivismul4. . teorie a cunoașterii pri-
vită ca proces de recunoaștere a realității 
care permite individului să se adapteze 
mediului. constructivismul se axează pe 
ideea construirii cunoașterii prin resur-
sele interne ale individului, din propria 
inițiativă și activismul în procesul de 
învățare.
Teoria acțiunilor mintale5.  fundamentată 
de p.galperin, p.Janet. Învățarea se axea-
ză pe formarea pe etape a acțiunilor mini-
male și a noțiunilor.
Teoria socialcognitivă a lui A.Bandura6. . 
acumularea de achiziții noi are loc în 
procesul interacțiunii între mediu și ca-
racteristicile personale ale adultului.

Modelul logocentric1.  sau modelul 
axat preponderent pe formarea de 
cunoștințe. educabilul este, mai de-
grabă, obiectul învățării.
Modelul empiricentric 2. se axează pe 
caracterul formativ al instruirii și pe 
descoperirea proprie de către adulți.
Modelul tehnocentric 3. se axează pe 
raționalizarea strictă a procesului de 
instruire în sensul descompunerii în-
văţării în operaţii concrete.
Modelul sociocentric4.  se axează pe 
învățarea prin cooperare în colectiv, 
în grupuri mici ale adulților.
Modelul psihocentric5.  se axează pe 
valorificarea nevoilor adulților de 
formare/dezvoltare profesională și 
personală.
Modelul instruirii dezvoltative6.  se 
axează pe acțiuni de comparație, 
generalizare, conceptualizare prin 
intermediul gândirii empirice a edu-
cabilului de a rezolva multitudini de 
sarcini.
Modelul instruirii problematizate7.  re-
prezintă o modalitate de interacțiune 
între formator și formabil în vederea 
situațiilor-problemă.
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așadar, învățarea și educația nonformală a adulților, axată pe andragogie, este un 
sistem specific, care se fundamentează în baza principiilor, conținuturilor, proceselor 
proprii. acest demers are nevoie de o abordare științifică, axiologică, metodologică, ma-
nagerială, dar și experimentală.

această nevoie a elaborării unui Cadrul de referință al învățării și educației non-
formale a adulților este generată de următoarele: asigurarea coerenței și continuității 
între educația formală și educația nonformală a adulților; ajustarea politicilor în dome-
niul educației nonformale a adulților la tendințele internaționale și documentele nor-
mative existente; crearea condițiilor socioeconomice, motivaționale, organizaționale și 
educaționale de realizare a educației nonformale a adulților.

Cadrul de referință al învățării și educației nonformale a adulților va fi un docu-
ment de pionierat de politici educaționale, având următoarele funcții: de conceptualiza-
re/fundamentare, întrucât definește reperele conceptuale, metodologice și praxiologice 
și prezintă componentele, demersurile esențiale ale educației nonformale a adulților din 
perspectivă filosofică, psihologică, sociologică, pedagogică și managerială; reglatoare 
și normativă, deoarece definește cadrul de politici de dezvoltare a educației nonforma-
le a adulților, în general, și de dezvoltare curriculară, în special; integratoare, întrucât 
stabilește liniamente, conexiuni/interconexiuni între educația formală și cea nonformală 
și, respectiv, educația informală; metodologică, dat fiind că stabilește formele, meto-
dele de elaborare a produselor curriculare specifice educației adulților și de aplicare 
procesuală a acestora; managerială, întrucât vizează modalități specifice de gestionare 
a educației nonformale a adulților în raport cu formele organizaționale și profilurile de 
activitate [1, p.4-5].

Cadrul de referință al învățării și educației nonformale a adulților va include în 
structura sa următoarele componente: politici europene, internaționale și naționale pri-
vind educația nonformală a adulților; concepția educației nonformale a adulților; referințe 
ale managementului educației nonformale a adulților și altele.

Concluzii. Cadrul de referință al învățării și educației nonformale a adulților va 
genera reactualizarea unor prevederi normative și reglatorii cu referire la următoarele 
aspecte: definirea clară a educației nonformale a adulților din perspectiva andragogică; 
formularea principiilor politicilor de stat în domeniul educației nonformale a adulților; 
conceptualizarea curriculumului pentru educația nonformală a adulților; stabilirea unui 
sistem de management al educației nonformale a adulților; stabilirea surselor și meto-
delor de funcționare a educației nonformale a adulților. așadar, elaborarea și valorifi-
carea Cadrului de referință al învățării și educației nonformale a adulților va crea noi 
oportunități de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere.
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Introducere. necesitatea transformării educației, în general, și a educației adulților, 
în special, a fost discutată pe larg la Summitul ONU Transformarea Educației 2022 din 
aprilie 2022. educația ar trebui să le ofere educabililor cunoștințe, abilități, valori și 
atitudini pentru a fi rezilienți, adaptabili și pregătiți pentru viitorul incert, contribuind, în 
același timp, la bunăstarea globală și la dezvoltarea durabilă. Învățarea fundamentală ar 
trebui să includă alfabetizarea; informatizarea; dezvoltarea abilităților științifice; fami-
liarizarea cu științele umanistice și artele – ceea ce este indispensabil pentru învățarea 
pe tot parcursul vieții. În plus, curricula trebuie să pună accent pe învățarea ecologică, 
interculturală și interdisciplinară, astfel încât toți aducabilii din copilăria timpurie până 
la vârsta adultă nu numai să dobândească cunoștințe relevante, ci să fie apți să ia decizii 
și măsuri necesare în vederea menținerii păcii globale, dezvoltării durabile și transfor-
mării societății. 

aproximativ 773 mil. de tineri și adulți încă nu au competențe de bază de alfabeti-
zare. Fiecare al patrulea tânăr este analfabet astăzi în țările cu venituri economice mici. 
chiar și în țările cu venituri medii și superioare, o proporție considerabilă a copiilor de 
15 ani în școală nu sunt în măsură să înțeleagă ceea ce citesc dincolo de nivelurile cele 
mai elementare. Disparitățile economice, barierele de gen și geografice, discriminarea 
etnică și lingvistică și lipsa relevanței culturale au impact asupra realizării educaționale, 
a învățării și a dezvoltării abilităților. Deficiențele în educație urmăresc indivizii de-a 
lungul vieții. ratele de participare la forța de muncă au scăzut lent în aproape toate 
regiunile lumii și categoriile de venit din 1990. acest lucru este valabil mai ales pentru 
participarea tinerilor și poate fi atribuit parțial nivelurilor îmbunătățite de educație, dar 
unul din cinci tineri de astăzi nu sunt încadrați în muncă, educație sau formare [2, p.7].

Cadrul conceptual de referință al Curriculumului de bază pentru învățarea 
și educația nonformală a adulților. propunerile Summitului ONU Transformarea 
Educației 2022, din aprilie 2022, derivă din analiza provocărilor globale generate de 
pandemia covID-19; consecințele conflictului armat din Ucraina; crizele economică, 
energetică, demografică, climatică etc. și țin de mai multe aspecte ale educației, pe plan 
global, inclusiv de educația adulților, cea mai vulnerabilă pătură a societății.

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Curriculumul pentru educația nonformală în dezvoltare



162

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare” 
dedicată Zilei internaţionale a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare, 10-11 noiembrie 2022

În acest context, creșterea lentă a accesului adulților la educație și, în primul rând, la cea 
nonformală, creșterea impactului climatic asupra educației, schimbările rapide pe piața mun-
cii, criza valorilor democratice, radicalizarea societăților impun căutarea de noi viziuni asupra 
educației și asupra educației adulților, în special, și anume: educația trebuie să fie relevantă 
pentru toate formele de muncă în schimbare; educația trebuie realizată pe parcursul întregii 
vieți; educația trebuie să asigure dezvoltarea durabilă fiind un scop și un principiu educațional; 
educația trebuie să asigure realizarea intereselor, oportunităților, opțiunilor proprii ale educa-
bililor la toate vârstele și, prioritar, la vârstele adulte.

realizarea acestor prevederi, în mare parte, este asigurată de un Curriculum re-
levant. Ținând cont de o mare diversitate de contexte, situații, forme de educație, de 
nevoile de învățare și educație a adulților este dificil de a elabora pentru fiecare caz un 
Curriculum educațional relevant. totodată, în viziunea noastră, poate fi elaborat un Cur-
riculum de bază pentru învățarea și educația nonformală a adulților, axat pe un sistem 
de competențe generale și specifice.

proiectarea Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru învățarea și 
educația nonformală a adulților poate fi axată pe următoarele repere: raportarea la dina-
mica și nevoile actuale generate de mutațiile la nivel de societate și, în speță, la nivelul 
pieței muncii; raportarea la nevoile, interesele, aptitudinile, oportunitățile adulților din 
perspectiva profesionalizării continue și dezvoltării personale; raportarea la specificul 
și valențele formative ale domeniilor, profilurilor de formare profesională și personală; 
raportarea la competențele-cheie și la competențele pentru educația formală, în vederea 
asigurării continuității și dezvoltării personalității celor ce învață în plan profesional și 
personal; raportarea la acele tradiții și experiențe ale sistemului autonom de educație 
nonformală care sunt pertinente din punctul de vedere al eficienței și eficacității.

Curriculumul de bază: sistem de competențe pentru învățarea și educația nonfor-
mală a adulților va include următoarele componente: Preliminarii; Competențecheie/
transversale; Competențe generale pentru domeniile de profesionalizare și dezvoltare 
personală; Taxonomia competențelor.

actualitatea elaborării Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru 
învățarea și educația nonformală a adulților, care ar stabili orientările clare privind 
finalitățile educaționale, este determinată de mai mulți factori: necesitatea creării unui 
mecanism care ar regla și asigura coerența învățării și educației nonformale a adulților 
la nivel de domenii și profiluri de formare profesională continuă și dezvoltare personală; 
necesitatea creării unui cadru teleologic diversificat al învățării și educației nonformale 
a adulților; necesitatea racordării sistemului de finalități pentru educația nonformală a 
adulților la competenețele-cheie pentru educația pe parcursul întregii vieți (recoman-
dările consiliului europei privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții, Bruxelles, 22 mai 2018); competențe transversale sustenabile (oDD); necesitatea 
asigurării coeziunii dintre diferite categorii de competențe, dar și la cele de dezvoltare 
durabil.

Curriculumul de bază: sistem de competențe pentru învățarea și educația nonfor-
mală a adulților are menirea de a asigura racordarea învățării și educației nonformale 
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a adulților la paradigma învățării axate pe competențe – un nou cadru de referență al 
finalităților educaționale.

componenta dominantă a Curriculumului de bază: sistem de competențe pentru 
învățarea și educația nonformală a adulților o constituie competențelecheie pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții; competențele transversale sustenabile și competențele 
necesare în secolul XXI.

competențele-cheie sunt acele competențe de care au nevoie toți cetățenii pentru îm-
plinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială, un stil 
de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o gestionare a vieții 
care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă. acestea sunt dezvoltate în 
perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilăria mică și pe tot parcursul 
vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și informale, în toate contexte-
le, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte comunități [1, p.9].

Competențele specifice domeniilor și profilurilor de formare/dezvoltare profesiona-
lă și de dezvoltare personală (de formare a culturii generale) se deduc din competențele-
cheie, din specificul activităților în cadrul domeniilor și profilurilor respective, precum 
și din nevoile de profesionalizare și de dezvoltare personală în cadrul acestor profiluri. 
această categorie de competențe se concretizează și se prezintă gradual în procesul de 
proiectare și realizare a activităților de profesionalizare și de dezvoltare personală.

Concluzie. cerințele proiectării curriculare impun realizarea unor acțiuni peda-
gogice situate într-o ordine ierarhică explicită: fundamentarea clară a concepției cur-
riculumului de profil sau pe tipul de activități (centrare pe cel ce învață, centrare pe 
competențe, centrare pe context, centrare pe nevoi); definirea clară a competențelor 
în termeni de finalități, angajate în selectarea și ordonarea conținuturilor în funcție de 
potențialul său formativ, valorificabil la maximum în contextul vârstei psihologice, dar 
și în raport cu interesul, aptitudinile, orientările valorice ale adulților; divizarea materiei 
pe module/unități mari de conținut, aplicabile în sensul educației diferențiate, individu-
alizate, contextuale, situaționale; sugerarea soluțiilor metodologice opționale în diferite 
situații de educație nonformală în cadrul profilurilor respective.
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Societatea contemporană – fie că este vorba despre românia sau despre restul lu-
mii – parcurge o serie de transformări, având un caracter profund și permanent. putem 
menționa aici transformările din punct de vedere economic, social, cultural, demografic 
ș.a.m.d., care, în timp, poate influența evoluția mentalității indivizilor. Unul dintre cele 
mai bune exemple în acest sens este reprezentat de trecerea de la politica predominant 
izolaționistă a unor state la cea favorabilă globalizării, bazată pe competiție – pe de o 
parte, pe toleranță și respect – pe de altă parte. Întrucât reprezintă un pilon în dezvol-
tarea societății, învățământul ar trebui să constituie un model de bună practică în ceea 
ce privește globalizarea, prin promovarea cooperării, spiritului de fair-play, respectului, 
toleranței față de nevoile celorlalți, acceptării diversității etc. [3]. Domeniul cu impactul 
vizual și emoțional cel mai puternic în care asemenea valori devin fundamentale pare a fi 
cel al educației speciale. această afirmație se susține prin faptul că, dincolo de strategiile 
specifice de intervenție în vederea recuperării și reabilitării persoanelor cu dizabilități, 
educația specială ar trebui să promoveze filosofia integraționistă, potrivit căreia, mediul 
școlar și social trebuie să răspundă cerințelor educaționale ale acestor persoane, oferin-
du-le totodată posibilitatea să se exprime la adevărata lor valoare [4].

În acest context, unul dintre principalele programe propuse de autorităţile educa-
ţionale pentru realizarea educaţiei incluzive este reprezentat de Strategia Naţională de 
acţiune comunitară (Snac) prin intermediul căruia elevi cu dezvoltare tipică şi cu di-
ferite dizabilităţi se implică împreună în desfăşurarea unor activităţi, astfel ei având po-
sibilitatea să se cunoască şi să îşi descopere, respectiv valorifice calităţile de care dispun. 
Scopul principal al Snac este dat de promovarea şi dezvoltarea activităţilor de volunta-
riat în comunitate prin care elevii şi cadrele didactice se angajează în vederea sprijinirii 
persoanelor sau grupurilor dezavantajate din punct de vedere social, educaţional etc. ca 
modalitate principală de operare, acţiunea comunitară implică stabilirea unei legături 
între Licee, pe de o parte, şi şcoli Speciale; centre de plasament şi Instituţii; Locuinţe 
Sociale şi centre de Zi şi Spitale – pe de altă parte, în felul acesta creându-se premisele 
pentru diversitate, acceptare şi toleranţă reciprocă. Motivaţia principală a Snac este 
aceea că, pe de o parte, persoanele defavorizate pot beneficia de sprijin voluntar din 
partea celorlalţi membrii ai comunităţii, iar aceştia învaţă să descopere şi să aprecieze, la 
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justa lor valoare, pe toţi semenii lor, indiferent de problemele cu care se confruntă. Mai 
mult, debutul acţiunilor comunitare în perioada şcolarizării este justificată de faptul că 
incluziunea şcolară constituie primul pas către incluziunea socială, cu efecte pe durata 
întregii vieţi [1].

Istoricul apariţiei Snac în românia este extrem de interesant şi presupune parcur-
gerea câtorva etape deosebit de importante. Despre acest subiect s-a vorbit, pentru prima 
dată la nivel înalt în septembrie 2003, cu ocazia reuniunii grupului de lucru pentru copiii 
româniei, şedinţă prezidată la acea vreme de prim-ministrul ţării, respectiv de raporto-
rul pentru românia al comisiei europene. Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului 
a fost însărcinat cu crearea cadrului legislativ şi metodologic de implementare a Snac, 
iar în februarie 2004 a fost încheiat un Memorandum la nivelul guvernului româniei 
prin care toate ministerele se angajau să susţină acest program naţional. Lansarea pro-
priu-zisă a Snac a avut loc cu prilejul unei conferinţe naţionale pe probleme de educa-
ţie, eveniment găzduit de palatul parlamentului, urmată de diseminarea informaţiilor la 
nivel regional prin intermediul mai multor sesiuni de formare şi întâlniri de lucru. rea-
lizarea efectivă a activităţilor de voluntariat cuprinse în Snac a debutat în anul şcolar 
2004-2005, fiind implicate un număr de 416 unităţi de învăţământ şi un efectiv de 22.500 
voluntari. treptat, numărul acestora a crescut de la an la an, ajungându-se, de exemplu, 
ca în 2006-2007 să fie implicaţi aproximativ 50.000 de elevi şi studenţi voluntari. creşte-
rea constantă a acestor valori, precum şi diversificarea activităţilor comunitare a revelat 
succesul de care s-a bucurat programul, atât la nivelul beneficiarilor, cât şi al voluntarilor 
implicaţi.

organizarea şi managementul Snac se face pe mai multe niveluri ierarhice şi 
presupune implicarea mai multor persoane, atât cu funcţii de decizie, cât şi cu respon-
sabilităţi de execuţie. astfel, la nivelul Ministerului educaţiei, Snac este coordonat 
de Secretarul de Stat pentru învăţământ preuniversitar/ învăţământ superior, Directorul 
general al Direcţiei Management Învăţământ preuniversitar/Direcţiei generale Mana-
gement Învăţământ Superior, respectiv Inspectorul general pentru învăţământ special/
special incluziv. La nivel local, Snac este coordonat de 8 responsabili desemnaţi prin 
ordin de Ministru de către Secretarul de Stat pe probleme de învăţământ preuniversitar, 
în vreme ce la nivel judeţean acţiunea este coordonată de inspectorii pentru învăţământ 
special/special incluziv, de cei responsabili cu realizarea educaţiei permanente, respectiv 
de directorii centrelor Judeţene de resurse şi asistenţă educaţională – toţi aceştia fiind 
numiţi prin Decizii ale Inspectorilor şcolari generali din cadrul Inspectoratelor şcolare 
Judeţene. În fine, la nivel local, directorul şcolii numeşte unul sau mai mulţi profesori cu 
atribuţii în coordonarea grupelor de voluntari din unitatea respectivă. aceste grupe pot 
fi alcătuite din 20-30 de elevi din clase diferite de la acelaşi nivel sau niveluri diferite 
interesaţi să se implice în activităţi caritabile, iar un cadru didactic poate coordona una 
sau mai multe asemenea grupe. 

recunoaşterea valorii activităţilor de voluntariat şi a meritelor celor care s-au im-
plicat în realizarea acestora se face de către structurile imediat superioare persoanelor 
participante. astfel, elevii şi studenţii implicaţi în acţiuni cu caracter social-comunitar 
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primesc un certificat de voluntar semnat de coordonatorul activităţilor la nivel de unitate 
şcolară sau universitate. cadrele didactice voluntare primesc certificatul cu semnătu-
ra directorului şcolii sau al rectorului universităţii, în vreme ce munca coordonatorilor 
judeţeni sau regionali este apreciată de către responsabilii din ministerul de resort. o 
asemenea abordare formală a problematicii activităţilor sociale şi comunitare prin vo-
luntariat demonstrează recunoaşterea oficială a fenomenului şi poate fi interpretată ca un 
semnal de încurajare a tuturor celor care, prin implicarea lor directă, doresc să contribuie 
la schimbarea în bine a comunităţilor în care trăiesc [2].
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Introducere. teoriile evaluative din domeniul curricular intensifică interesul pen-
tru determinarea cadrului de referință al evaluării și propun reflecția asupra practicii 
educaționale. În acest context, termenul generic de practică educațională însumează 
produsele observabile ale aplicării programului curricular și are în vedere atât relațiile 
de interdependență între actori, cât și contextele politice și culturale, așa cum sunt ele 
percepute de către societate. astfel, în practica educațională, analiza și evaluarea unui 
curriculum aduce informații relevante care permit: orientarea și corelarea acțiunilor de 
elaborare, realizare și evaluare a curriculumului; diagnosticarea disfuncționalității și a 
soluțiilor pentru remedierea lor [2, p.31].

Unele modele de evaluare a curriculumului educațional

Modelul Tyler. Împreună cu r.gagné și M. Schriven, savantul american r.tyler 
valorizează teoria constructivistă a învățării care afirmă importanța controlului compor-
tamentelor cognitive în învățare și deschide astfel o nouă direcție de acțiune în proiec-
tarea curriculumului. În acest proces, evaluarea are un rol reglator, întrucât proiectarea 
curriculumului este controlată prin evaluări succesive. Modelul conceput de tyler și 
colegii săi (1967) pentru proiectare și evaluare este primul model bazat pe paradigma 
obiective – experiențe de învățare – evaluare. În această triadă, obiectivele sunt conce-
pute ca standarde de evaluare și sunt parte a procesului de învățare. această abordare 
se regăsește atât în proiectarea curriculumului, cât și în evaluarea acestuia și aduce o 
nouă viziune asupra procesului de învățare. principalele caracteristici ale curriculumului 
valorizate în evaluare sunt următoarele: prioritatea definirii scopurilor față de selecția 
mijloacelor; definirea obiectivelor sub forma comportamentelor observabile; congruența 
între componentele proiectului și obiective; neutralitatea valorică a modelului [5]. 

Modelul evaluării centrată pe decizie elaborat de Stufflebeam și colegii săi în anii 
ʼ80 sistematizează elemente semnificative ale modelelor evaluative tyler (1967) și Star-
ke (1976). paradigma evaluării a lui Starke păstrează în evaluare elemente din modelele 
anterioare și, în plus, afirmă necesitatea evaluării calitative și procesuale în contextul 
aplicării în practica educațională a unor strategii de învățare [3]. În evaluarea centrată pe 
decizie Stufflebeam analizează curriculumul ca program educațional prin acțiuni dezvol-
tate de patru nivele care conduc, fiecare în parte, la luarea unor decizii specifice:
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Evaluarea contextului •	 constă în aprecierea oportunității obiectivelor în raport cu 
nevoile sociale care au generat programul și are ca scop luarea unor decizii de planificare 
referitor la relația de determinare dintre obiective și nevoile identificate, dar și aprecierea 
gradului de adecvare a obiectivelor la aceste nevoi.

Evaluarea „intrărilor” •	 constă în aprecierea gradului de adecvare a strategii-
lor prevăzute a se derula în plan organizațional sau pedagogic în raport cu obiectivele. 
această evaluare are în vedere adoptarea unor decizii de structurare prin identificarea 
unor noi strategii sau adaptarea celor existente la sistemul de obiective.

Evaluarea procesului •	 constă în aprecierea gradului de adecvare a strategiilor 
implementate în raport cu cele proiectate. acesată evaluare vizează adoptarea unor de-
cizii de aplicare a strategiilor, de operaționalizare și de adaptare a modului de aplicare a 
acestora funcție de condițiile reale de implementare a curriculumului.

Evaluarea produsului •	 constă în aplicarea gradului de adecvare a rezultatelor 
obținute în raport cu rezultatele așteptate, adică cu obiectivele și adoptarea unor decizii 
de revizuire care conduc la validarea programului curricular în ansamblul său [4].

Modelul „cutiei deschise”. Încă din 1993, împreună cu Jean-Marie De Ketelle, 
pedagogul belgian Xavier roegiers preia și dezvoltă constructiv modelul evaluativ Stu-
fflebeam (1980). ei abordează problematica evaluării dintr-o perspectivă ce relaționează 
explicit evaluarea cu procesul de elaborare a curriculumului. Ulterior, roegiers a siste-
matizat și operaționalizat anumite elemente care influențează proiectarea și implementa-
rea oricărui curriculum și care au efecte asupra funcționării modelului de evaluare: diver-
sitatea beneficiarilor unui curriculum; diversitatea structurilor educaționale; diversitatea 
practicilor de formare; diversitatea modalităților de gestionare a sistemelor educaționale 
sub influența descentralizării și a surselor de finanțare [1].

aceste elemente exercită o presiune clară asupra domeniului curricular și impun 
adaptarea modelelor de proiectare și evaluare la o sumă de realități: dimensiunea eco-
nomică generată de existența legilor de piață, dimensiunea participativă a educației cen-
trată pe elev și, nu în ultimul rând, dimensiunea științifică pe care a căpătat-o educația și 
dezvoltarea teoriei curriculare prin apelul la expertiză (experți în curriculum, specialiști 
disciplinari, didacticieni etc.). 

Modelul criterial. acest model cuprinde cinci criterii de evaluare care acope-
ră subcompetențele curriculumului obiective – strategii – resurse și un criteriu pentru 
performanța managerială. criteriilor le sunt asociați indicatori rafinați apoi în întrebări 
evaluative.

Criteriul 1 – Pertinența 	 permite stabilirea legăturii între obiectivele urmărite 
prin curriculum și nevoile educative și socioeconomice care vor fi satisfăcute.

Criteriul 2	  – Coerența dă măsura în care curriculumul are obiective clare, articu-
late la finalități, conținuturi și activități de învățare semnificative, adecvate obiectivelor 
și disciplinei de studiu.

Criteriul 3 – Valoarea metodelor pedagogice	  care constituie ansamblul 
modalităților de învățare prin care sunt realizate obiectivele curriculumului educațional 
proiectat.
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Criteriul 4 – Adecvare la resursele umane, materiale și financiare. 	 calitatea cur-
riculumului depinde, în mod esențial, de resurse umane, materiale și financiare necesare 
pentru implementarea curriculumului.

Criteriul 5 – Eficiența 	 relevă gradul de realizare a obiectivelor curriculumului.
Criteriul 6 – Calitatea managementului	 . Fără un management de calitate care să 

valorizeze competența tuturor celor implicați în realizarea programului educațional este 
greu de acceptat că nivelul calitativ va fi acceptabil.

Concluzii. complexitatea procesului de evaluare a curriculumului rezultată prin 
cercetarea asupra unor modele de evaluare semnificativă conduce la formularea unor 
concluzii privind acest aspect:

cadrul de referință este esențial pentru dezvoltarea unui model de evaluare a •	
curriculumului în care definirea rolurilor și a relațiilor între „actori” sunt elemente sem-
nificative pentru evaluare.

Un model evaluativ este funcțional în măsura în care promovează o viziune •	
holistică asupra procesului de evaluare și se centrează pe măsurarea efectelor și acordă 
importanță interferențelor cauzale și factorilor de context care influențează implementa-
rea curriculumului.

adoptarea unui model pentru evaluarea curriculumului necesită o construcție •	
coerentă într-un cadru referențial determinat și utilizarea unei metodologii clare, armo-
nizată cu scopul evaluării.

 Referințe:

De KeteLe, J.-M., roegIerS, X. 1. Méthodologie du recueil dʼinformations. 
Bruxelles: DeBoeck Université, 1993b, pp.91-113.
neagU, M., acHIrI, I. 2. Evaluarea curriculumului școlar proiectat: ghid me-
todologic. Iași: editura pIM, 2008. 111 p.
StarKe, r.e. a theoretical Statement of responsive evaluation. In: 3. Studies 
in Educational Evaluation, 1976, pp.19-22.
StUFFLeBeaM, D.L. et al. 4. Educational evaluation and decision making. 
Itaska: peacok, 1971. 236 p.
tYLer, r., gagnÉ, r., ScHrIven, M. 5. Perspective of Curriculum Evalua-
tion. chicago: rand Mc nally&company, 1967. 102 p.
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EDUCAțIA FEMEILOR îN CONTEXTUL CRIZEI UMANITARE

WOMEN’S EDUCATION IN THE CONTEXT OF HUMANITARIAN CRISIS

Valentina LUNGU, ORCID: 0000000229572796
Universitatea de Stat din Moldova

CZU: [374.71:396]:355.4(477:470) e-mail: valentina.bodrug.lungu@usm.md 

Introducere. prezenta publicație are drept scop elucidarea specificului educației 
nonformale a adulților, în special a femeilor, în contextul crizei umanitare. 

numărul tot mai mare de refugiați/refugiate care vin în europa pe parcursul ulti-
milor ani a declanșat o discuție stringentă asupra răspunsului necesar pentru atenuarea 
crizei. afluxul mare de oameni, pe lângă multitudinea de probleme de ordin economic, 
social și cultural, conduce și la provocarea legată de integrarea acestora într-un mediu 
nou. respectiv, printre preocupări se conturează aspectele – cum poate fi sprijinită inclu-
ziunea acestora și ce rol joacă educația adulților?

John Field, analizând importanța educației adulților în fața fluxului de refugiați, 
deduce că educația adulților ia mai multe forme și poate juca rol important la diferite 
niveluri în a ajuta refugiații să se stabilească și să se integreze în noua lor țară [apud 1]. 

pe fundalul crizei refugiaților, în pofida costurilor semnificative, organizațiile 
din toată europa lucrează pentru a face față provocării la direct. asociația europea-
nă pentru educația adulților (eaea – engl.) subliniază că învățarea adulților este o 
parte a soluției atât pentru refugiați (fiind ajutați să se integreze în țara gazdă), cât și 
pentru țările-gazdă [2].

astfel, în europa instituțiile de educație a adulților oferă, de exemplu, cursuri de 
limba țării-gazdă și cetățenie care sprijină refugiații/refugiatele la intrarea în țară. aces-
tea joacă, la fel, un rol important în furnizarea informațiilor cu privire la opțiunile și 
drepturile refugiaților/refugiatelor. Instituțiile de educație a adulților organizează, de ase-
menea, întâlniri interculturale pentru nou-veniți și localnici. este important ca populația 
de origine să înțeleagă cine sunt refugiații/ refugiatele, de unde provin, de ce au fost 
nevoiți să plece/să fugă, ce presupune statutul lor de refugiați și ce înseamnă pentru co-
munitate să primească noi locuitori. pe de altă parte, aceste întâlniri permit refugiaților/
refugiatelor să înțeleagă mai bine cultura locală. În acest sens, educația pentru toleranță 
și respect este foarte necesară în vederea prevenirii mesajelor și actelor de xenofobie și 
discriminare.

„educația adulților oferă o contribuție substanțială la dezvoltarea personală, inclu-
ziunea socială, cetățenia activă și altele” (platforma europeană pentru învățarea pe tot 
parcursul vieții (eUcIS-LL)).
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Context. războiul din Ucraina a provocat criza umanitară în creștere. În peri-
oada 24 februarie-9 septembrie 2022 au fost înregistrate peste 12,3 mil. de ieșiri din 
Ucraina [3].

republica Moldova a găzduit peste 600 mii de refugiați din Ucraina, dintre care 
90.439 au rămas în țară, majoritatea fiind femei și copii [4]. Din primele ore, persoa-
nele, care au intrat în țară, au primit asistența primară necesară. 

totodată, pe parcurs, având în vederea necesitățile persoanelor refugiate din 
Ucraina în Moldova, bazate pe sex/gen, vârstă, dizabilitate, limba vorbită, religie și 
cultură, au fost identificate mai multe strategii de lucru cu acestea. Menționăm rolul 
major al organizațiilor societății civile, cu suportul partenerilor internaționali de dez-
voltare, dar și a grupurilor de cetățeni, în managementul crizei. aceștia au reușit să 
sprijine refugiații/refugiatele cu hrană, cu adăpost, cu asistență psihologică, lingvistică 
și administrativă, prin diverse activități de suport și integrare.

Mai mult, s-au conturat mai multe inițiative menite să asigure continuitatea 
solidarității și toleranței prin educația adulților. Mai multe organizații lucrează cu gru-
purile de interese privind învățarea pe tot parcursul vieții pentru a face față provocă-
rilor legate de inegalități și discriminare, în special violența în bază de gen, traficul de 
persoane, care s-au intensificat pe fundalul crizei de război.

În calitate de practică pozitivă la acest capitol poate servi activitatea proiectului 
„acţiune umanitară feministă și localizată”, implementat de gender-centru în parte-
neriat cu clubul politic al Femeilor 50/50 și ao onoarea și Dreptul Femeii contempo-
rane (oDFc), în cadrul platformei pentru egalitate de gen, cu susținerea Un Women, 
și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență Umanitară. proiectul contribuie 
la sporirea participării și liderismului femeilor în planificarea și răspunsul umanitar, 
fiind organizate diverse seminare, oferirea ajutorului umanitar, granturilor mici pentru 
sprijinirea femeilor refugiate și din comunitățile locale, evenimente publice de advo-
cacy etc., axate pe protecție, reziliență și abilitare. ca rezultat al proiectului, răspun-
sul de coordonare a crizei va asigura că diferitele nevoi și capacități ale refugiaților 
afectați și ale populațiilor comunității – gazdă, femei și bărbați de diferite vârste și 
statut, sunt incluse și abordate. 

astfel, academia de Liderism Feminin pentru pace (25-27 august 2022) a ofe-
rit participantelor platforma de formare/dezvoltare a cunoștințelor și abilităților de 
reziliență și liderism, fiind abordate mai multe subiecte: „Stereotipuri și egalitatea 
de gen”, „Simte-ți puterea: strategii de rezistență la patriarhat”, „Securitatea umană 
în contextul crizelor”, „violența în bază de gen”, „Mituri despre Feministe”, „Lea-
dershipul feminin”, „curajul de a fi LIDera”, „Dezvoltarea proiectelor comunitare 
care vizează femeile vulnerabile”. La baza programului au stat: principiile de lucru cu 
adulții, abordarea transformatoare de gen cu accent pe „Femeile ca agenți ai schim-
bării”, teoria leadership-ului tarnsformațional, teoria rolurilor de gen ș.a. evaluarea 
opiniilor participantelor permite constatarea următoarelor rezultate: educația nonfor-
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mală a femeilor poate juca un rol important în furnizarea de informații cu privire la 
drepturile lor și oportunitățile de depășire a crizei, traseul de dezvoltare mai departe ca 
agenți ai schimbării; depășirea stresului legat de situația de război și refugiu; creșterea 
stimei de sine și înfruntarea abordărilor femeilor doar ca victime; prevenirea violenței 
asupra femeilor și a traficului. 

totodată, educația nonformală a femeilor, prin promovarea cetățeniei active, 
dezvoltarea competențelor de reziliență și de leadership, le ajută să se implice într-o 
schimbare socială a societății care duce la mai multă solidaritate, de ex. prin formarea 
de alianțe ale grupurilor de femei și platforme ale societății civile. respectiv, educația 
adulților poate contribui la crearea unor medii de sprijin pentru integrarea refugiaților/ 
refugiatelor în țările-gazdă.

De ce accentul este pus pe lucrul cu femeile? Femeile reprezintă 80% din 
populația adultă de refugiați (18+), cu 1 din 2 femei cu vârsta cuprinsă între 25-44 de 
ani [5]. Femeile și bărbații au necesități specifice biologice și sociale diferite în raport 
cu securitatea personală și comunitară, femeile fiind mai des victime ale violenței se-
xuale și traficului. Femeile cu copii sunt mai afectate de frica de acțiuni militare, de 
schimbarea bruscă a condițiilor de viață, de modul de protejare a copiilor, de modul de 
acoperire a nevoilor de gen, de frica pentru soții rămași la război etc.

Concluzii. În contextul crizei umanitare curente, strategiile de lucru trebuie abor-
date pe trei dimensiuni majore: asigurarea protecției, formarea rezilienței și abilitarea 
refugiaților/refugiatelor, dar și a populației comunităților-gazdă. educația adulților în 
raport cu răspunsul umanitar ar trebui să ia în considerare profilurile demografice ale 
refugiaţilor în abordarea nevoilor specifice ale diferitelor grupuri de femei și bărbați. 

educația adulților poate contribui la integrarea grupurilor de refugiați/refugiate în 
comunitățile-gazdă. refugiații/refugiatele învață despre noul lor mediu, comunitățile-
gazdă învață despre persoanele nou-venite. educația nonformală a adulților, poate re-
uni oameni din medii diferite și, astfel, contribui la creșterea înțelegerii și cultivarea 
toleranței, dar și a solidarității. programele și activitățile educaționale nonformale, 
organizate cu participarea ambelor părți (refugiați și gazde) pot preveni și/sau reduce 
tensiunile în comunități. 

 Referințe:

HaLacHev, r. 1. What role does adult education play in the refugee crisis?, 
2015. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/what-role-does-adult-education-play-
refugee-crisis#:~:text=%e2%80%9cadult%20education%20can%20introdu-
ce%20the,the%20labour%20market%e2%80%9D%20he%20added
EAEA, 2. Statement on role adult education can play in refugee crisis, 2015. 
https://epale.ec.europa.eu/en/content/eaea-statement-role-adult-education-can-
play-refugee-crisis
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https://data.unhcr.org/en/documents/details/95460
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Introducere. prezenta publicație are drept scop elucidarea unor aspecte ale dezvol-
tării personale a adulților în contextul migrației. 

Schimbările sociale rapide, provocările lumii contemporane, marcate puternic de 
pandemia covID-19, impun regândirea și restructurarea politicilor socioeconomice, in-
clusiv ele legate de migrație.

conform estimărilor organizației națiunilor Unite (onU), pandemia covID-19 
va avea un impact socioeconomic considerabil în republica Moldova în următorii ani, 
iar profilul migrațional al Moldovei va fi un factor decisiv în acest sens [1]. printre 
problemele identificate, este remarcată probabilitatea unui înalt nivel de șomaj din ca-
uza covID-19 în rândul unei treimi dintre cetățenii moldoveni care trăiesc și lucrează 
în străinătate, ducând la revenirea unei părți impunătoare acasă, crescând presiunea pe 
piața de muncă internă. 

Studiile expres, realizate în contextul pandemiei covID-19 [2, 3], confirmă vulne-
rabilitatea mai mare a femeilor migrante, comparativ cu bărbații. 

reiterăm faptul că pandemia a acutizat și mai tare problemele cu care se confruntau 
o bună parte din femeile migrante din Moldova (îngrijirea persoanelor bolnave, vârstni-
ce; munci grele casnice; izolarea în locuințele unde muncesc, necunoașterea limbii țării 
unde muncesc, dorul de copii, de casă ș.a., drepturi limitate ș.a.). În baza mai multor stu-
dii de caz, realizate în cadrul instituțiilor medicale, multe femei, revenind acasă, suferă 
de depresie, anxietate, stres.

Situația acestora este una controversată. pe de o parte, ele au contribuit la acumu-
larea unor resurse pentru familie la etapa anterioară (la nivel de țară remitențele consti-
tuind în jur de 30% pIB). pe de altă parte, revenind în țară, ele se simt rupte de context, 
înstrăinate de familii (în special de copii), au simțul culpabilității că nu mai pot ajuta 
familia ca anterior. 

Context. La etapa actuală, în Moldova sunt programe care ajută persoanele reve-
nite din migrație să-și dezvolte afaceri (oDIMM, pare 1+1) [4]. Dar printre participanți 
sunt mai puține femei, deoarece deseori nu mai au forțe să înceapă o altă activitate. 
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programele pare 1+1 sunt axate pe instruire în business. Iar analiza în teren (alianța 
mamelor cu mulți copii din gagauzia/gender-centru, 2020) au demonstrat necesitatea 
stringentă a programelor de dezvoltare personală a acestor femei. 

totodată, menționăm faptul că programele de instruire focusate pe inițierea în 
business sunt o componentă importantă a educației nonformale a adulților, necesitând 
implementarea principiilor corespunzătoare. În contextul subiectului abordat, reiterăm 
importanța conexiunii acestora cu activitățile orientate spre dezvoltarea personală, după 
cum urmează:

• îmbunătățirea conștientizării de sine;
• îmbunătățirea autocunoașterii;
• îmbunătățirea abilităților și/sau învățarea altora noi;
• construirea sau reînnoirea identității/a stimei de sine;
• dezvoltarea punctelor forte sau a talentelor;
• îmbunătățirea unei cariere/îmbrățișarea unei noi profesii, domeniu de activita-

te;
• identificarea sau îmbunătățirea potențialului/formarea de noi abilități. 
aceste aspecte trebuie valorificate în cadrul celor patru faze de evoluţie în dezvol-

tare personală:
1. Faza de descoperire: faza, în care persoana începe să studieze orice la întâm-

plare: meditaţie, comunicare, spiritualitate, leadership, nLp, coaching etc. Face ceea ce 
se numeşte dezvoltare personală nedirecţionată. tot ce află i se pare interesant şi parcă 
ar vrea să le ştie pe toate. Dar la un moment dat poate realiza că nu acţionează eficient. 
conştientizează că nu poate deveni bună în toate şi va trebui să se limiteze doar la câteva 
zone.

2. Faza de învăţare: faza, în care persoana devine mai selectivă, nu mai studiază 
orice la întâmplare. De exemplu, comunicare, leadership şi coaching. alege acele zone 
care simte că se completează una pe cealalată şi împreună o conduc într-o anumită direc-
ţie. partea bună este că acum atenţia şi energia sunt mult mai bine direcţionate.

care este marea provocare la această etapă? atunci când persoana doar studiază, 
dar nu urmăreşte rezultatele, încă este neatentă. şi este absolut normal ca lucrurie să stea 
în această manieră, întrucât nu este la un nivel de maturitate în dezvoltarea personală 
prin care să convertească cunoaşterea în rezultate semnificative.

Din acest motiv, se recomandă ca la această etapă să se depună efort considerabil în 
procesul de evoluţie. Mulţi rămân blocaţi în această etapă, întrucât nu au suficient avânt 
care să le asigure tranziţia la următoarea fază de dezvoltare personală. şi nu este o pro-
blemă legată de potenţialul lor, ci este o problemă legată de lipsa strategiei. Se dezvoltă 
doar într-un ritm de întreţinere, nu unul de evoluţie, de creştere.

3. Faza de creştere accelerate: acum este momentul în care persoana ştie destul de 
bine ce vrea să aprofundeze, în ce direcţie să se îndrepte şi ce vrea să obţină. ceea ce 
face se numeşte dezvoltare personală focalizată. aceasta este faza în care își manifestă 
în mod frecvent dorinţa de a-i învăţa şi pe alţii. Iar partea bună este că reuşeşte să facă 
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acest lucru, de principiu. Încă nu are suficientă maturitate şi experitență în dezvoltarea sa 
personală, nu este foarte performant, dar totuşi se descurcă.

4. Faza de creştere explozivă: este etapa în care persoana ajunge după mulţi ani 
de investiţie conţinută în dezvoltare personală. De această dată face ceea ce se numeşte 
dezvoltare personală specializată. aceasta este faza în care deja a prins viteza şi lucrează 
la rafinarea tehnicilor şi a instrumentelelor de dezvoltare personală pe care le foloseşte.

astfel, programele de dezvoltare personală a adulților, în special a femeilor și 
bărbaților reveniți din migrație, pot fi implementate cu succes doar în conexiune cu 
alte componente, precum dezvoltarea afacerilor, antreprenoriatul feminin, formarea 
comptențelor digitale. 

Concluzii. Dezvoltarea personală prin educația adulților în raport cu fenomenul 
migrației ar trebui să ia în considerare profilurile demografice și sociopsihologice ale 
persoanelor revenite în țară, țind cont de nevoile specifice ale diferitor grupuri de femei 
și bărbați. 

teoria schimbării, teoria managementului, conceptul educației adulților demon-
strează o corelare directă dintre dezvoltarea personală și starea de bine, crearea de 
precondiții pentru dezvoltarea profesională. 

considerăm că studierea aspectelor psihoemoționale și relaționale ce conduc la 
dezvoltarea personală a femeilor revenite din migrație, presupune contribuții importante 
pentru îmbunătățirea calității vieții acestora, dar și la atenuarea efectelor negative ale 
migrației economice. totodată, aceasta poate contribui la coeziunea instituției familiei 
în republica Moldova. 

Referințe:
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curriculumul pentru educația extrașcolară, pe de o parte, reprezintă o expresie a 
teoriei generale a curriculumului, validată de comunitatea științifică; pe de altă parte, 
preia unele caracteristici dictate de specificul și particularitățile educației extrașcolare 
(nonformale) [1]: diversitatea finalităților/caracter deschis al finalităților, diversita-
tea abordărilor și formelor de organizare, axarea puternică pe cel ce învață; principiile 
educației individualizate și diferențiate sunt dominante, nivelul înalt de motivație pentru 
educația extrașcolară (nonformală), orientarea dominantă la proces și construirea de noi 
cunoștințe, noi experiențe, centrarea pe probleme cotidiene, orientarea spre o evaluare 
ascunsă, autoevaluare etc. 

Curriculumul de bază pentru „Școlile sportive”, alături de alte documente metodo-
logice, face parte din ansamblul de produse/documente curriculare și reprezintă o com-
ponentă a curriculumului național pentru educație și Învățământ extrașcolar, elaborat 
în conformitate cu prevederile documentelor de politici educaționale [2, 3], dar și cu 
Teoria antrenamentului sportiv modern [4, 5, 6], Curriculumul reprezintă un document 
reglator, care prevede prezentarea interconexă a demersurilor conceptuale, teleologice, 
conținutale și metodologice ale pregătirii tinerilor sportivi în cadrul programului de pre-
gătire în școlile sportive de diferit profil, accentul fiind pus pe sistemul de competențe ca 
un nou cadru de referință al finalităților educaționale. 

caracteristica de bază a Curriculumului este promovarea încrederii în cadrul didac-
tic/antrenor prin sporirea libertăților și a responsabilităților în proiectarea parcursului de 
formare a sportivului de performanță, în funcție de multipli factori de impact ce țin de 
specificul resurselor umane şi materiale. 

ca și concept, Curriculumul „conferă” rolul finalităților exprimate în termeni 
de competențe, care devin și criterii pentru selectarea și organizarea conținuturilor pe 
componente ale pregătirii, alegerea strategiilor planificării, de instruire și de evalua-
re. Sistemul de competențe abordat prin Curriculum se structurează pe patru niveluri: 
Competențelecheie/transversale; Competențele generale domeniului Sport, Turism și 
Agrement; Competențele specifice profilului Sport/ Pregătire sportivă; Competențele 
specifice etapelor de pregătire. 
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curriculumul prin structura și componentele sale determină pregătirea sportivă pe 
probe de sport în funcție de ramura și structura sa motrice, astfel încât să asigure acestuia 
posibilităţi maxime de valorificare a potenţialului personal. totodată, curriculumul oferă 
cadrelor didactice/antrenorilor un sprijin concret în elaborarea strategiilor didactice care 
să permită valorizarea experienţelor profesionale și să reflecte competențe de a se adapta 
condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii de pregătire/instruire şi particularităţilor 
specifice ale subiecților. alternarea tipurilor de activitate, diversificarea mediilor și a 
mijloacelor ale pregătirii – acestea și alte modalități pot face ca elevul/sportivul să par-
ticipe motivat și cu plăcere la activități de pregătire, să dobândească experiențe motrice/
sportive pozitive și să le valorizeze în diferite contexte.

	 Administrarea conținutului pregătirii multianuale. pentru educația și învă-
ţământul extrașcolar (nonformal) profil sport, orele pentru „instruirea sportivă”, repar-
tizate pe etape și ani de studii/ instruire, sunt prevăzute în conformitate cu regimul de 
instruire și norma didactică alocată în conformitate cu regulamentul de organizare și 
funcționare a școlilor sportive/ planul-cadru.

	Sistemul de competențe abordat în curriculum își are rolul de finalități de stu-
diu, la nivelul domeniului Sport, turism și agrement, la nivelul obținerii performanței 
(profilul sport/pregătire sportivă), la nivel de etapă a pregătirii (începători, avansați, mă-
iestrie sportivă) și unități de competențe pe componente ale pregătirii care devin și crite-
rii pentru selectarea și organizarea conținuturilor de instruire.

Conținuturile pregătirii. conținuturile pregătirii/procesuale servesc unități          
pentru formarea competențelor specifice profilului/etapelor de pregătire. conținuturile 
sunt structurate în unități de competență și activități de învățare în conformitate cu nive-
lul respectiv de instruire și indică orientări, direcții și modalitățile de operare în procesul 
de pregătire specific probei de sport practicate, pe componente ale pregătirii.

Componenta pregătirii fizice generale. elementele de conținutul acestei compo-
nente urmăresc: menținerea stării optime de sănătate, dezvoltarea fizică și armonioa-
să, creșterea capacităților funcționale ale organismului, performanței motrice generale 
a sportivului și reprezintă fundamentul pregătirii continue pentru obținerea rezultatelor 
sportive în proba de sport practicată.

Componenta pregătirii fizice speciale. conținuturile acestei componente urmărește 
direcționarea procesului de creștere/adaptare a capacităților motrice specifice disciplinei 
sau probei de sport, a unei/ unor anumite calități motrice pronunțate, care va asigurarea 
gradul de pregătire sportivă și realizarea acesteia în competițiile sportive. 

Componenta pregătirii tehnice. prin unitățile de competențe și activitățile de 
învățare ale acestei componente se urmărește formarea abilităților de a îndeplini acțiuni 
motrice specifice probei de sport cu cea mai mare eficiență, raționament, stabilitate și 
varietate, care va asigura succesul competițional.

Componenta pregătirii tactice. elemente de conținut al componentei pregătirii tac-
tice urmăresc procesul de instruire pe două direcții: învățarea varietății acțiunilor tactice 
care vor fi aplicate în competiții pentru a obține succesul; formarea cunoștințelor despre 
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tactică și formarea gândirii tactice, planul tactic, adaptarea competițională în funcție de 
pregătirea sportivă, adaptarea psihologică etc. 

Componenta pregătirii competiționale/integrale. vizează îmbinarea/abordarea 
complexă de diferite laturi ale pregătirii (fizic, tehnic, tactic, psihologic și teoretic) în 
procesul de pregătire cu orientarea specifică activităților competiționale. 

Componenta pregătirii teoretice și psihologice. Se urmărește scopul de orientate 
spre formarea ideilor, conceptelor, viziunilor, convingerilor etc. despre rolul personal 
și social al activităților sportive, antrenamentului sportiv și pregătirii sportive, pentru 
devenirea personalității. 

	Activitățile de învățare promovează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, 
bazată pe metode interactive și specializate care solicită motricitatea, gândirea, procesele 
afectiv-volitive, imaginaţia și creativitatea. activitatea de învățare este un mijloc de for-
mare a competenţei și se transpune la subiecți prin diverse metode didactice generale și 
specifice domeniului/disciplinei. 

În acest context, Curriculumul încredințează antrenorului dreptul de a decide în 
acord cu alți actori ai procesului educațional (manageri educaționali): structura etapelor 
de instruire la nivel de începători/avansați/măiestrie sportivă (ani de instruire) pentru 
atingerea performanței sportive; până la ce nivel/etapă va avansa pregătirea grupei de 
instruire; numărul de ore alocate procesului de instruire/pregătire pentru fiecare etapă/
grupă de sportivi; în ce măsură va proiecta și valorifica conținuturile de învățare; cum 
va pune în valoare activitățile de învățare recomandate; care din teste va selecta/aplica 
pentru evaluarea performanțelor motrice și sportive în fiecare grupă de instruire.

Referințe:
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perspectiva utilitaristă asupra educației adulților, bazată pe nevoi, este bine cu-
noscută, dar totiși, este aplicată sporadic în politicile și practicile educației adulților. 
afirmația noastră este susținută de constatările similare din următoarele surse [1, 2].

La nivelul politicilor educaționale naționale, referitoare la educația adulților și 
educația pe parcursul vieții, nevoile de formare sunt determinate strategic, în funcție de 
contextul economic, social, demografic, tehnologic, un exemplu poate servi proiectul 
Strategiei de dezvoltare „educația 2030” [8]. Documentele de acest tip determină oren-
tarea fluxurilor financiare, a scopurilor sectoriale și instituționale.

La nivel sectorial, nevoile de formare pro-
fesională inițială a lucrătorilor, specialiștilor și 
managerilor, sunt identificate într-o manieră 
interacționistă a pieței muncii cu furnizorii de 
educație, prin aplicarea procedurilor și meto-
delor, prescrise de Metodologia de elaborare a 
standardelor ocupaționale (2020) și Metodo-
logia de elaborare, revizuire și validare a stan-
dardelor de calificare (2019). nevoile sectoriale 
sunt proiectate la nivel de competențe prin ela-
borarea standardelor ocupaționale pentru forma-
rea lucrătorilor pentru ocupațiile muncitorești 
și a standardelor de calificare pentru formarea 
specialiștilor [5, 6].

portivit codului educației, formarea conti-
nuă a adulților, în republica Moldova, include: 
educaţia generală, prin care se asigură dezvolta-
rea generală a adulţilor sub aspect cultural, so-
cioeconomic, tehnologic, ecologic și formarea 

profesională continuă, prin care se înţelege orice proces de instruire în cadrul căruia un 
salariat, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează competenţele profesionale 
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prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea 
unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective [2]. prin stipula-
rea organizării formării continue a adulţilor, documentul determină spectrul nevoilor de 
formare a adulților pentru dezvoltare generală și profesională.

Fig. 2. organizarea formării continue a adulţilor conform codului educației 

am afirmat că valorificarea nevoilor (personale, organizaționale, sectoriale), ca bază 
motivațională a învățării, propune o perspectivă utilitaristă asupra educației adulților: 
omul este nevoit să învețe pentru satisfacerea asteptărilor și exigențelor profersionale și 
sociale?! or, aceasta (nevoia) nu este baza reală a motivației învățării la vârstele adulte. 
Întrun studiu asupra motivației învățării la vârstele adulte din perspectiva conceptului de 
învățare pe parcursul vieții, am fundamentat un model andragogic de motivare a adulţi-
lor pentru învăţare, bazat pe originea binară a motivaţiei (aseev, Lowe) [7]. Diferenţiem 
factorii actualizaţi şi latenţi ai structurii motivaţiei la adulţi, și anume: Interesul-atitudi-
ne a adultului faţă de învăţare; Motivele învăţării, percepute de adulţi la etapa diagnos-
ticării psihoandragogice nevoile de formare); contextul socioprofesional de stimulare a 
adulţilor pentru activitatea de învăţare; tehnologiile didactice cu valenţe motivaţionale 
(programe educaţionale) [7, p. 65]. potrivit lui Leontiev, „deosebim două nivele de ana-
liză a motivaţiei învățării la vârstele adulte: analiza psihologică a nevoilor şi analiza 
motivelor şi distingem două segmente ale procesului motivaţional: unul energizant şi 
dinamogen, altul orientativ şi direcţional. pe măsura dezvoltării activităţii umane, care 
devine polimotivată, se produce o dedublare a functiilor motivelor – unele determinând 
activitatea, şi conferindu-i sens personal, devin motive generatoare de sens (de esenţă), 
iar altele au rolul factorilor decanşatori (pozitivi sau negativi) – adesea deosebit de emo-
tivi şi afectivi şi sunt motivestimul” [9, p.212-213]. 

88,9% dintre adulţii, chestionaţi de noi, au o percepere monistă a motivelor (în 
mare parte percep motivele generatoare de sens) şi doar 3,7 percep motivele ca structură 
duală. prin urmare, deşi motivaţia este o noţiune de factură psihologică, subiectivă, adul- 2 
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ţii percep cu mai multă uşurinţă valenţele obiective ale motivaţiei decât îşi pot identifica 
condiţia psihologică a motivaţiei de a învăţa [4]. astfel, odată cu vârsta, implicit odată cu 
dezvoltarea naturii reflexive a omului, motivele activităţii de învăţare se află în următoa-
rea relaţie: Motivele orientative şi direcţionale > Motivele energizante şi dinamogene.

așadar, nevoia constituie doar unul dintre factorii motivației învățării adulților și 
poate servi ca bază pentru conceperea sistemelor de formare și a proceselor de educație 
și învățare a adulților doar integrată în cadre conceptuale privind motivele și motivația 
activității umane, iar orientarea educației și formării adulților (eFa) doar pe nevoi deno-
tă perspectiva utilitaristă a politicilor și practicii eFa.

Referinţe:

CARA, A. 1. Formarea/dezvoltarea profesională a personalului didactic la nive-
lul instituției școlare. Institutul de politici publice, 2006. 46 p.
codul educației al republicii Moldova. 2014, art. 126. 2. 
educaţia adulţilor, cu excepţia formării profesionale, în europa. Sumar execu-3. 
tiv al informaţiilor naţionale din baza de date eurybase. Document de lucru, 
eurydice, 2007.
gUȚU, vl., poSȚan, L. 4. Didactica pentru adulţi din perspectivă motivaţiona-
lă. vol. I. chişinău: cep USM, 2009.
Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale, aprobată prin Hotărârea 5. 
nr. Hg 678/2020 din 10.09.2020. În: Monitorul Oficial, nr. 241-245, art. 818 
din 25.09.2020.
 6. Metodologia de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare. 
Mec, 2019. Disponibil pe:https://mecc.gov.md/sites/default/files/metodolo-
gia_de_elaborare_rev [accesat: 04.09.2022]
poSŢan, Liliana. paradigma andragogică de motivare a adulţilor pentru învă-7. 
ţare: repere metodologice. În: Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și 
realități sociopsihopedagogice. 14 mai 2021.chișinău: Univers pedagogic, 
2021, pp. 64-69. ISBn 978-9975-3336-2-7.
 8. Strategia de dezvoltare „Educația 2030” MEC. proiect. chișinău: 2022. Dis-
ponibil pe: https://particip.gov.md/ru/document/stages/proiectul-strategiei-de-
dezvo [accesat: 04.09.2022].
ЛЕОНТЬЕВ, А.Н. 9. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: 
„Политиздат”, 1975, cc.212-213.



183

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Curriculumul pentru educația nonformală în dezvoltare

EVALUAREA CURRICULUMULUI PENTRU îNVățAREA ȘI 
EDUCAțIA ADULțILOR: MODEL DE EVALUARE STATICă

CURRICULUM ASSESSMENT FOR ADULT LEARNING AND EDUCATION:
STATIC EVALUATION MODEL

Lilia SPÎNU, ORCID: 0000000196905450 
Natalia TOMA, ORCID: 0000000171682561 

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 378.147:374.71:37.016 e-mail: spinulilia0305@gmail.com
e-mail: nataliatoma2007@gmail.com

Introducere. evoluția conceptului de curriculum și multiplele sale accepții pun în 
evidență faptul că acesta contribuie la satisfacerea unor nevoi sociale prin oportunitățile 
educaționale pe care le oferă. această realitate îi conferă curriculumului perspectiva unui 
program de formare care valorizează elemente de ordin istoric și cultural al societății, 
program în interiorul căruia actorii sunt legați prin problematica evaluării. În acest con-
text, „evaluarea necesită o practică care nu poate fi dobândită in abstracto, dar se jus-
tifică și se manifestă într-o situație care influențează semnificația rezultatelor, ceea ce 
ne obligă ca, în mod necesar, să legăm evaluarea de contextul în care se manifestă” [3, 
p.11].

pentru că „a evalua înseamnă a confrunta un ansamblu de informații cu un ansam-
blu de criterii” [2, p.68], este important de determinat ansamblul de criterii, indicatori și 
întrebări evaluative centrate pe elementele-cheie ale curriculumului care, în funcție de 
scopul evaluării, vor contura cadrul referențial al evaluării. Demersul, definit de g.Figari 
(1994) drept „proces de elaborare a unui cadru de referință (articular după cele două 
dimensiuni ale sale: generală și situațională), semnifică identificarea unui context și con-
truirea, pe baza datelor, a unui corp de referințe relativ la un anume obiect (sau situație) 
în raport cu care putem stabili un diagnostic, un program de formare și de evaluare” [2, 
p.54].

Modelul de evaluare statică a curriculumului pentru educația nonformală a 
adulților. evaluarea statică a curriculumului [1; 5, p.52-57; 4] este un model dezvoltat 
pentru evaluarea curriculumului educațional proiectat în republica Moldova, printr-o 
acțiune realizată din două perspective: Evaluarea curriculumului în baza unor criterii și 
cerințe prescrise și Evaluarea inter și transdisciplinară în baza unei metodologii.

evaluarea statică are ca obiective: (1) determinarea coerenței verticale și orizontale 
dintre componentele curriculumului educațional, curriculumului la nivelul ariilor curri-
culare și a sistemului disciplinelor/activităților de dezvoltare; (2) determinarea dozării 
optime de unități de competențe, capacități și atitudini. evaluarea statică este centrată 
pe analiza componentelor curriculare și vizează trei subcomponente curriculare: unități 
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de competențe – conținuturi – acțiune didactică, componente care descriu cadrul de 
referință al evaluării și delimitează direcțiile de acțiune în elaborarea și desfășurarea 
demersului evaluativ.

evaluarea subcomponentei Unități de competențe are ca obiective: aprecie-
rea conceptului de curriculum disciplinar în relația cu concepția generală; aprecierea 
competențelor generale din perspectiva realizării transdisciplinarității și a elementelor 
de ordin cantitativ (suficiență și supradozare); evaluarea unităților de competențe din 
perspectiva complexității și a caracterului lor inter- și transdisciplinar.

evaluarea subcomponentei Conținuturi are ca obiectiv: aprecierea conținuturilor: 
dozare, flexibilitate, pragmatism, corelare cu unitățile de competențe, acordul cu nivelul 
de dezvoltare al educabilului, sistematizare, suficiență.

evaluarea subcomponentei Acțiune didactică are ca obiective: valorificarea suges-
tiilor metodice din perspectiva metodelor pedagogice propuse, a eficienței, a adecvării 
activităților de învățare la unități de competențe și conținuturi și a suficienței acestora; 
aprecierea sugestiilor de evaluare din perspectiva clarității, tipurilor de evaluare, criteri-
ilor și corelării evaluării cu demersul didactic centrat pe competențe.

Tabel 

Modelul de evaluare statică a curriculumului: sistem de indicatori de evaluare [6]

Componenta Indicatori de evaluare

Structura 
curriculumului

prezența componentelor structurale formale ale curriculumului •	
pentru fiecare disciplină/ activitate: preliminarii, concepție, obiective 
generale, obiective cadru și de referință, conținuturi, activități de 
învățare, sugestii metodologice și de evaluare, bibliografie.

competențe 
generale

numărul total de competențe.•	
numărul de competențe comune pentru toate disciplinele/ activitățile •	
învățare.

competențe 
specifice/ 
unități de 

competențe

cunoștințe.•	
capacități.•	
atitudini.•	

conținuturi numărul de unități de conținut.•	
corelarea conținuturilor cu unitățile de competențe.•	

Sugestii 
metodologice, 

activități de 
învățare

Strategia didactică.•	
Metodele de învățare și educație.•	
Formele organizaționale.•	
tipurile de acțiuni educaționale.•	

evaluare
obiective de evaluare.•	
Metode și tehnici de evaluare; tipologia testelor; măsurare și notare; •	
feed-back.
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așadar, evaluarea statică cuprinde structura curriculumului, competențe genera-
le și specifice, conținuturile și sugestiile metodologice. Modelul urmărește aprecierea 
gradului de complexitate a unităților de competențe prin următoarele acțiuni: (1) cuan-
tificarea unităților de competențe în raport cu taxonomia competențelor acceptate; (2) 
înregistrarea frecvenței unităților de competențe de un anumit tip în raport cu taxonomia 
competențelor adoptate; (3) determinarea indicelui de variabilitate pe categorii de unități 
de competențe.

Metodologia asociată acestui model de evaluare utilizează metode cvalimetri-
ce pentru obținerea de informații utile pentru perfecționarea textului curriculumului. 
acțiunile sunt bazate pe harta sinoptică și pe analiza gradului de complexitate a obiecti-
velor, dar lasă deschisă evaluarea curriculumului ca model pedagogic. evaluarea statică 
a făcut obiectul unei cercetări doctorale în republica Moldova [1]. cercetarea a validat 
prin experimentare instrumentarul de evaluare prin aprecierea calității curriculumului 
educațional de către experți independenți.

evaluarea statică se realizează în baza analizei holistico-sistemice a calităţii curri-
culumului ca document şi este dominant orientată spre curriculum ca „intrare” în sistem, 
procesul fiind analizat numai la nivel proiectiv, aşa cum este descris în curriculumul 
proiectat. În modelul de evaluare statică evaluarea de proces este realizată ca descriere 
curriculară, scopul fiind evaluarea coerenţei, pertinenţei şi fezabilităţii demersului de 
învăţare pe care curriculumul îl construieşte la nivel strategic şi tactic. aplicarea aces-
tui model evidenţiază dominanţa evaluării de regularizare cu deschideri spre orientare 
şi validare, întrucât evaluarea sugestiilor metodologice, a ansamblului activităţilor de 
învăţare şi a componentei evaluare este extinsă prin activități de învățare și prin analiză 
statistică, experiment sau observare.

Concluzie. Informaţiile care susţin analiza şi evaluarea sunt dominant cantitati-
ve şi accentul cade pe coerenţa, aplicabilitatea şi fezabilitatea curriculumului proiectat. 
evaluarea gradului de complexitate a unităților de competențe este realizată din trei 
perspective: (1) corelarea acestora cu diferite categorii de competențe transdisciplinare, 
(2) plasarea în taxonomie şi (3) determinarea indicelui de variabilitate – elemente care 
completează harta sinoptică.
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Introducere. Demersul de operaţionalizare a modelului de evaluare a calităţii cur-
riculumului şcolar proiectat şi metodologia de evaluare constituie un parcurs complex 
dezvoltat în funcţie de:

Componenta strategică•	  subordonată conceptului teoretic şi modelului de evalu-
are a calităţii curriculumului şcolar proiectat care valorizează componentele curriculare 
supuse evaluării în raport cu criterii şi indicatori.

Componenta tactică•	  subordonată domeniului praxiologic de analiză a calităţii 
curriculumului şcolar proiectat care valorizează ansamblul de metode, instrumente de 
evaluare şi proceduri de lucru relaţionându-1 cu obiectivele, etapele şi obiectul evaluă-
rii.

Demersul metodologic evidenţiază funcţiile evaluării generate de cadrul de refe-
rinţă şi descrie parcursul operaţional al evaluării tehnice, demers structurat schematic 
astfel:
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Nivel Etape și obiective ale evaluării calității 
curriculumului educațional proiectat

Rolul și funcțiile 
evaluării

N
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→
1. evaluarea oportunităţii selecţiei 
finalităţilor disciplinei şi a calităţii formulării 
acestora în relaţie cu concepţia generală a 
curriculumului şi specificul domeniului.

← Evaluare de 
context

E
valuare de regularizare

→

2. evaluarea oportunităţii selecţiei 
obiectivelor generale şi a calităţii formulării 
acestora în relaţie cu concepţia generală 
a curriculumului, finalităţile, specificul 
domeniului şi a ariei curriculare.

← Evaluarea 
„intrărilor”

→
3. evaluarea oportunităţii selecţiei 
obiectivelor-cadru şi a calităţii formulării 
acestora în relaţie cu obiectivele generale.

← Evaluarea 
„intrărilor”

→
4. evaluarea oportunităţii selecţiei 
obiectivelor de referinţă şi a calităţii 
formulării acestora în relaţie cu obiectivele 
cadru.

← Evaluarea 
„intrărilor”

→
5. evaluarea selecţiei continuturilor şi a 
formulării acestora în relaţie cu concepţia 
generală a curriculumului, specificul 
domeniului şi cu obiectivele de referinţă.

← Evaluarea 
„intrărilor”

→
6. evaluarea selecţiei standardelor de 
evaluare şi a formulării acestora în relaţie 
cu sistemul de obiective şi conţinuturile 
învăţării.

← Evaluarea 
„ieșirilor”

→

7. evaluarea selecţiei activităţilor de 
învăţare şi a formulării acestora în relaţie 
cu obiectivele de referinţă, conţinuturile 
învăţării şi strategiile didactice.

← Evaluarea 
procesului

E
valuare de 
orientare

↑
Revizuirea curriculumului educațional 

proiectat și experimentare
← Feed-back →

↑

Schema 1. evaluarea curriculumului educațional proiectat: demers metodologic

În demersul metodologic descris schematic anterior, se observă că procesul de eva-
luare a curriculumului şcolar proiectat parcurge un traseu similar celui de proiectare, 
astfel încât calitatea produselor curriculare de la fiecare nivel este analizată şi evaluată în 
raport cu referenţialele care le-au generat. așadar, din perspectiva strategică a demersu-
lui metodologic, finalităţile sunt analizate în relaţie cu politicile educaţionale care le-au 
generat şi cu concepţia generală asupra curriculumului, obiectivele generale în relaţie 
cu concepţia generală, finalităţile, specificul domeniului şi a ariei curriculare, sistemul 
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obiectivelor de referinţă este relaţionat cu obiectivele cadru, dar şi în relaţie cu conţinu-
turile, conţinuturile sunt evaluate în raport cu concepţia generală a curriculumului, spe-
cificul domeniului şi cu Unități de competențe. criteriile de evaluare acţionează pentru 
fiecare dintre componentele curriculare considerate obiect al evaluării.

Întrucât fiecare componentă se poate evalua după criterii şi indicatori specifici, pen-
tru o mai bună operaţionalizare şi aplicabilitate, schema următoare descrie parcursul 
operaţional de relaţionare dintre demersul metodologic descris anterior, componente, 
etape, criterii, indicatori şi metodele de evaluare:

Obiectivul 
evaluării Indicatori Metode de evaluare

Finalități 
și obiective 

generale

reprezentaţi vitatea şi legitimitatea •	
finalităţilor disciplinei în relaţie cu domeniul 
de referinţă
evitarea contaminărilor ideologice•	 analiza de context

Matricea de asocierereprezentativitatea. legitimitatea selecţiei •	
obiectivelor generale în raport cu concepţia, 
finalităţile, specificul domeniului şi ariei 
curriculare

Obiective- 
cadru

reprezentativitatea, legitimitatea obiectivelor •	
în relaţie cu domeniul de referinţă

analiza de context
Harta de dezvoltare a 

conceptelor
extensiunea obiectivelor•	

Matricea de asociere
analiza de conținut

variabilitatea obiectivelor•	
continuităţi, discontinuităţi între obiectivele •	
a două cicluri de învăţământ
Fezabilitatea obiectivelor•	 analiza de conținut

analiza comparată

Obiective 
de 

referință

raportul dintre obiectivele informative şi •	
cele formative analiza de conținut

analiza cvalimetricăvolumul obiectivelor•	
calitatea obiectivelor de referinţă în relaţie •	
cu obiectivele-cadru

Harta de dezvoltare 
operațională a 
conceptelor

Matricea de asociere

Dezvoltarea obiectivelor în succesiunea •	
anilor de studiu în interiorul aceluiaşi 
obiectiv-cadru
Sistematica obiectivelor•	
calitatea definirii obiectivelor•	
gradul de acoperire a principalelor categorii •	
de obiective Harta de dezvoltare 

operațională a 
conceptelor

analiza de conținut
Specificarea obiectivelor în relaţie cu •	
diferenţele individuale
valoarea şi poziţionarea obiectivelor•	

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
Curriculumul pentru educația nonformală în dezvoltare
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Conținu-
turi

rigoarea ştiinţifică, relevanţa culturală şi •	
actualitatea informaţiilor analiza comparată

respectarea structurii logice a ştiinţelor, •	
tehnologiilor, a sistematicii domeniilor şi a 
produselor culturale

analiza comparată

concordanţa conţinutului cu obiectivele din •	
curriculum Matricea de asociere

volumul cunoştinţelor•	 analiza comparatăaccesibilitatea conţinuturilor•	
conţinuturile şi tratarea diferenţiată a •	
elevilor analiza de conținut

relevanţa pragmatică a conţinuturilor•	 analiza comparată
esenţialitatea infonnaţiilor, accentuarea •	
cunoştinţelor cu valoare aplicativă şi 
capacitate de transfer analiza de conținut
valoarea motivaţională•	
Structuri interdisciplinare•	

Activități 
de învățare

Specificitatea activităţilor de învăţare în •	
relaţie cu obiectivele analiza de conținut

Învăţarea şi diferenţele individuale•	

analiza comparatăÎnvăţarea şi obiectivele educaţionale•	
promovarea învăţării active prin adoptarea •	
unei metodologii didactice modeme
Învăţarea şi accesibilitatea•	 analiza de conținut

și comparată
Învăţarea şi integrarea mijloacelor modeme •	
în procesul de învăţare analiza comparată

Atandarde 
de evaluare

calitatea standardelor de performanţă•	 analiza de conținut
analiza comparatăImplicaţiile standardelor pentru evaluare•	

calitatea tehnică a standardelor•	 analiza de conținut
Schema 2. Metodologia de evaluare a calității curriculumului educațional proiectat

Concluzie. În acest demers metodologic, este evidenţiată relaţionarea clară dintre 
componenta de evaluat, criteriile după care se realizează evaluarea, indicatori, procedura 
de lucru şi metode într-o manieră sistemică, care susţine procesul de evaluare raţională 
descris prin model. acest traseu operaţionalizează evaluarea şi asigură monitorizarea 
variabilelor curriculare printr-un demers aplicativ funcţional. De remarcat faptul că me-
todele de evaluare sunt specifice pentru fiecare criteriu dar, aşa cum se observă din Sche-
ma 2, în funcţie de componentă, criteriile sunt verificate prin proceduri de lucru diferite 
datorită întrebărilor evaluative, care sunt personalizate şi pentru care răspunsul trebuie 
căutat utilizând un instrumentar adecvat.
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politicile educaționale actuale valorifică integralizarea educației formale și ce-
lei nonformale datorită cadrului instituționalizat în care se desfășoară, conținutului 
informațional abordat, strategiilor de realizare, modalităților de evaluare și certificare 
etc., ceea ce semnificativ pot fi conceptualizate și realizate în programe alternative/cur-
ricula la decizia școlii în organizarea diverselor activități din perspectiva „Școlii altfel” 
(cf. Modelului româniei), promovând unele valori europene, precum egalitatea socială, 
accesul la o educație de calitate, participare activă, principii democratice ș.a., oferind 
celor interesați un spațiu extrem de generos de acțiune [3].

programul „şcoala altfel” a fost implementat în românia pentru prima dată în anul 
şcolar 2011-2012, fiind apoi redenumit în anul şcolar 2012-2013 „Să ştii mai multe, să 
fii mai bun”, iar în prezent se numește „şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 
dar acesta este de obicei prescurtat la „şcoala altfel”.

În fiecare an şcolar, este planificată o săptămână, dedicată activităţilor educative 
extracurriculare şi extraşcolare. Scopul lui este implicarea tuturor preşcolarilor/elevilor 
şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse 
ale preşcolarilor/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite 
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participa-
rea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

„şcoala altfel” se desfăşoară timp de 5 zile, în conformitate cu un orar special, pro-
gramul activităților fiind elaborat şi organizat de fiecare unitate de învățământ, incluzând 
toţi copiii preşcolari/elevii şi toate cadrele didactice. Instituțiile aveau libertatea de a de-
cide perioada organizării programului, care de regulă se suprapunea cu etapele naţionale 
ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi concursurile şcolare organizate 
de Ministerul educației. pentru anul de studii 2021-2022, Ministerul a stabilit pentru 
toate instituțiile perioada 8-14 aprilie 2022 [4].

În vederea stabilirii programului în timpul primului semestru, unitatea de învățământ 
solicită propuneri de activităţi din partea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi repre-
zentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii. acestea sunt dezbă-
tute în colectivele de elevi, în consiliul profesoral şi în asociaţia părinţilor, iar selecţia 
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activităţilor propuse se face la nivelul unității de învățământ implicând, în egală măsură, 
elevii, cadrele didactice, părinţii și asigurând concordanţa cu obiectivele educaţionale 
specifice comunităţii şcolare.

tipul, durata, modalităţile de organizare a activităţilor şi responsabilităţile se stabi-
lesc în consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. consilierul 
educativ din unitatea de învăţământ centralizează propunerile agreate, în vederea inclu-
derii acestora în calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ. conduceri-
le unității de învățământ asigură popularizarea programului la nivel local pentru crearea 
unui impact pozitiv al activităţilor organizate, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul co-
munităţii. Se încurajează, acolo unde este posibil, participarea părinţilor, a voluntarilor, 
a reprezentanţilor mass-media şi a publicului larg la activităţi.

proiectele propuse pot fi realizate la nivelul grupelor/claselor, al grupurilor de clase 
sau al şcolii şi trebuie să urmărească şi să permită realizarea unor obiective educaţionale 
prin alte tipuri de activităţi care nu se pot derula în programul normal din perioada cur-
surilor. elevii şi cadrele didactice au posibilitatea de a alege activităţile la care doresc să 
participe, din lista celor propuse. activităţile trebuie să fie coordonate de un număr co-
respunzător de cadre didactice, iar conducerea unității de învățământ şi cadrele didactice 
vor asigura supravegherea copiilor preşcolari/elevilor şi a securităţii acestora.

În cadrul programului pot fi organizate următoarele tipuri de activităţi: culturale, 
tehnico-ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv 
voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi co-
municare etc.) şi altele. aceste activităţi sunt organizate sub formă de: ateliere de teatru, 
dans, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică; competiţii organizate la 
diferite niveluri; activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; proiecte comunitare, 
de responsabilitate socială; tabere/şcoli de creaţie sau de cercetare. ele se desfășoară în 
fiecare zi lucrătoare a săptămânii dedicate, acoperind cel puţin numărul de ore prevăzut 
în orarul obişnuit al şcolii, programul fiind obligatoriu, atât pentru elevi, cât şi pentru 
cadrele didactice.

conţinutul activităţilor propuse în acord cu obiectivele specifice angajate este rea-
lizat şi dezvoltat la nivelul unor structuri de organizare proprii instruirii nonformale: (a) 
Clubul elevilor – dezbateri, asalt de idei, studii de caz, iniţiere de proiecte; (b) Cabinet/
Laborator de dezvoltare personală (morală, estetică, psihofizică); (c) Atelier de cultu-
ră tehnologică (profesională, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere/ghida-
re în carieră); (d) Expediţii/Excursii în zone istorice, geografice, literare, tehnologice, 
economice – semnificative la nivel de formare-dezvoltare a personalităţii educatului în 
perspectiva adaptării sale la condiţii de schimbare continuă; (e) Muzeul şcolii/satului/
comunităţii educaţionale locale/instituţiei culturale – artistice, sportive, religioase; (f) 
Voluntariat realizat la nivel comunitar, cu obiective preluate din zona educaţiei sociale 
(cu conţinuturi civice, politice, economice, artistice, sportive, religioase etc.).

În viziunea savantului S. cristea, „Şcoala altfel reprezintă un concept pedagogic 
operaţional, exprimat printr-o formulă metaforică deschisă spre toate resursele proiec-
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tării curriculare, în ascensiune în era globalizării, identificabile la nivel comunitar (şco-
lar, local, teritorial, naţional, internaţional). acest concept, iniţiat la nivel de politică a 
educaţiei, în context istoric determinat (românia, republica Moldova etc.), defineşte 
un tip special de educaţie nonformală, raportată la: a) cunoştinţele de bază (teoretice şi 
aplicative) acumulate de elevi în condiţii de instruire formală (şcolară); b) experienţele 
de învăţare ale elevilor dobândite spontan, informal, în mediul comunitar (familie, grup 
de prieteni, comunitate locală educaţională), în condiţii de valorificare a mass-mediei şi 
a tIc-ului etc.” [1, p.53-56].

programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât 
cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine 
într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările 
individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale [2].

În perspectivă pentru instituțiile de învățământ general din republica Moldova poa-
te fi implementat programul la nivel național „Școala altfel” care are o durată de 5 zile 
consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări 
ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ. Dar necesitatea acestui program poa-
te fi introdus în planul-cadru național, doar conform deciziei Ministerului educației.

obiectivul principal al proiectului „şcoaLa aLtFeL” constă în implicarea ele-
vilor şi a cadrelor didactice în activităţi de educaţie nonformală, care să pună în valoare 
talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele elevilor, în domenii cât mai diverse 
şi interesante. De aceea, în săptămâna „şcoala altfel” se pot organiza, printre altele, acti-
vităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pen-
tru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, activităţi de educaţie 
pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a 
mediului şi activităţi de educaţie rutieră.

Referințe:

crIStea, S. şcoala altfel în era globalizării. În: 1. Didactica Pro..., 2020, nr.4 
(122). 
https://www.edupedu.ro/scoala-altfel-revine-la-o-saptamana-stabilita-inainte-2. 
de-vacanta-de-primavara-pentru-toate-scolile
Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel”3. .anexă la 
o.M.e.n.c.Ș. nr. 5034/29.08.2016. În: https://www.edu.ro/sites/default/files/
Metodologie%20Scoala%20altfel.pdf
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Rezumatul a fost elaborat în cadrul Programului de Stat: „Cadrul conceptual, 
metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova”. Cifrul: 
20.80009.0807.23.



195

SISTEMUL NOSTRU DE VALORI – „CREIERUL ȘI MăDUVA 
SPINăRII” FORMATE PRIN EDUCAțIE 

OUR VALUE SYSTEM – "BRAIN AND BACkBONE" FORMED THROUGH 
EDUCATION

Ludmila BOTNAR, ORCID: 0000000237300141
Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO

CZU: 37.014 e-mail: ludmila.botnar@artico.md 

oportunitatea conjugării eforturilor pentru formarea orientărilor valorice la copii 
și tineri rezultă din conținutul documentelor de politici ale educației, relevante pentru 
dezvoltarea sistemului educațional pe plan național și internațional: 

codul educației al republicii Moldova;- 
concepția dezvoltării învățământului în republica Moldova; - 
Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”;- 
cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică, publicat de - 

consiliul europei; 
agenda de Dezvoltare globală.- 

În contextul conferinței Mondiale privind educația pentru Dezvoltare Durabilă 
„educație pentru planeta noastră. acțiuni de sustenabilitate” (17-19 mai 2021), orga-
nizată de către UneSco, a fost prezentat noul cadru al educației pentru Dezvolta-
rea Durabilă (eDD) pentru 2020-2030, ideea centrală a căruia este sporirea calității 
educației din perspectivă axiologică pentru formarea tinerilor ca agenți de schim-
bare și dezvoltare durabilă prin implicarea civică în valorificarea oportunităților de 
învățare [7].

Înţelegerea actualizată a educaţiei ca mecanism de schimbare a societăţii, care poa-
te fi promovată printr-o experienţă de învăţare globală şi permanentă, dezvoltată în plan 
cognitiv, practic, personal şi social, se reflectă și în cele patru scopuri principale ale 
educaţiei în secolul XXI:

A învăţa să înveţi- , care presupune a şti să acumulezi pe parcursul întregii vieţi 
cunoştinţele necesare pentru formare şi autorealizare;

A învăţa să faci- , care vizează achiziţionarea unui sistem de competenţe-cheie, 
necesare pentru autodezvoltare şi adaptare la condiţiile schimbătoare ale lumii moder-
ne;

A învăţa să fii,-  care vizează formarea de atitudini, pregătirea pentru luarea de 
decizii şi dezvoltarea capacităţii de autoedificare a personalităţii în baza valorilor morale 
şi sociale;

A învăţa să trăieşti împreună cu alţii- , ceea ce presupune acceptarea alterităţii, 
comprehensiunea celuilalt, învăţarea cooperării, a dialogului social [apud 4].

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
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potrivit codului educației al republicii Moldova, politica de stat în domeniul 
educației este orientată spre „realizarea idealului şi a obiectivelor educaționale, formarea 
conştiinței şi identității naționale, promovarea valorilor general-umane şi a aspirațiilor 
de integrare europeană ale societății” [2]. Iar, idealul educaţional al şcolii din republica 
Moldova urmărește formarea personalităţii „în contextul valorilor naţionale şi universale 
asumate”.

Finalitățile educaționale sunt stabilite în art. 11 al codului educației al republicii 
Moldova, unde în punctul (1) se nominalizează „formarea unui caracter integru și dez-
voltarea unui sistem de competențe care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori 
ce permit participarea activă a individului la viață socială și economică” și, respectiv, 
în punctul (2) sunt enumerate competențele-cheie necesare a fi formate printre care, în 
subpunctul (i) sunt menționate „competențele de exprimare culturală şi de conştientizare 
a valorilor culturale” [2]. 

Încă o trimitere la dimensiunea valorică, în codul educației se referă la obligațiile 
personalului didactic, științifico-didactic, ştiințific şi de conducere de a „promova va-
lorile morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism şi alte valori” [2, art. 135, 
lit.e].

noțiunea de valoare se referă la obiecte, fenomene, evenimente, subiecți care 
conțin/ reflectă o notă de dezirabilitate și au o semnificație deosebită pentru fiecare caz 
aparte, cu un grad mai mic sau mai mare de generalitate, raportat la realitățile vieții; va-
loarea este o proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important [DeX, p. 8].

Sintetizând sistemele de valori la care face trimetere codul educației, putem con-
chide că listele de valori pentru educație pot include:

valorile general-umane;- 
valorile naţionale şi universale;- 
valori ce permit participarea activă a individului la viață socială și economică;- 
valorile culturale;- 
valorile morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism şi alte valori.- 

Un principiu general al educației și învățământului extrașcolar, stipulat în cadrul 
de referință al educației și învațământului extrascolar, este cel al orientărilor valori-
ce – axarea pe componenta conţinutală a educaţiei, pe cultivarea valorilor, ca: „om”, 
„viaţă”, „natură”, „societate”, „dragoste”, „stimă” etc. Iar unul din principiile specifice 
ale educației și învățământului extrașcolar (de formare instituțională), in conformitate 
cu acelasi document, este principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și 
democratice [1]. 

educația și învățământul extrașcolar (eÎe) se bazează și urmărește formarea valori-
lor personale care servesc drept factori motivaţionali ce ghidează acţiunile beneficiarilor, 
copii și tineri, între 5 și 21 de ani, deoarece această formă a educației se pliază pe intere-
sele, vocațiile, visele copiilor și tinerilor, este valorică, prin esența sa, deoarece, similar 
valorii, eÎe determină modul în care beneficiarii își alocă atenția, timpul și resursele 
(motivația) spre ceea ce consideră ei a fi important.
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așadar, educația și învățământul extrașcolar urmăresc formarea unui ansamblu 
structurat de valori din domeniile cultură, societate, arte, știință, tehnică, tehnoilogii, 
sport, turism, agrement, sedimentate în societate, care la un moment dat devine punct de 
reper în proiectarea și realizarea educației.

Referinţe:
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EDUCAȚIE FIZICĂ – ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN
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odată cu trecerea instituţiilor de învăţământ superior la cerinţele procesului Bo-
logna, apare problema căutării unor abordări noi, netradiţionale, care vor contribui la 
creşterea eficacităţii procesului de formare a competențelor profesionale ale viitorilor 
specialiști. această problemă este înaintată și către specialiștii din domeniul educației 
fizice și a sportului pentru eficientizarea procesului de predare-învățare-evaluare a 
studenților din învățământul superior. 

educaţia fizică a studenţilor constituie o parte componentă a învăţământului supe-
rior, rezultat al acţiunii pedagogice complexe asupra personalităţii viitorului specialist în 
procesul de formare a competenţelor de educație fizică, a cărui calitate depinde în mod 
direct de nivelul individual al culturii fizice a fiecărui student, de valorile lui spirituale şi 
de gradul de dezvoltare a aptitudinilor profesionale specifice [1, 2]. 

În acest context, predarea-învățarea la disciplina „educaţie fizică” în învăţământul 
superior la nivel de acte normative elaborate de cadrele didactice vizează următoarele 
aspecte metodologice [3, p.5-7]: 

adaptarea conţinutului corespunzător timpului didactic, condiţiilor materiale, - 
tradiţiilor universităţii, interesului şi opţiunii studenţilor pentru anumite exerciţii fizice; 

valorificarea nivelului de pregătire al studenţilor; - 
axarea obiectivelor educaționale prin strategii didactice optime; - 
acţiunea sistematică asupra stării de sănătate, a dezvoltării fizice generale şi a - 

calităţilor motrice; 
predarea disciplinelor şi probelor sportive, însoţită în permanenţă de practicarea - 

globală a acestora; 
implementarea spiritului creator şi inventiv în desfăşurarea lecţiilor, astfel încât - 

acestea să devină părţi atractive pentru studenţi.
o altă problemă a specialiștilor din domeniu, la fel de importantă, este proiec-

tarea curriculară la disciplina educație fizică în instituțiile superioare de învățământ, 
care trebuie să orienteze strategiile de predare-învățare-evaluare, prin implicarea activă 
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a studenților în selectarea și modelarea activităților după interese sportive și necesitățile 
individuale.

astfel, proiectarea curriculară trebuie reperată ca urmare a procesului de evaluare a 
curriculumului anterior și bazat pe paradigma dată de Cadrul de Referință al Curriculu-
mului Universitar [4] și realizat ținând cont de:

abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și - 
cel internațional;

necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, ne-- 
voile studenților, dar și la tradițiile instituțiilor de învățământ superior din țară;

valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și - 
a celor specifice;

necesitățile asigurării continuității și interconexiunii dintre nivelurile și cicluri-- 
le învățământului: învățământul primar, învățământul gimnazial, învățământul liceal și 
învățământ universitar.

totodată, funcţia centrală a curriculumului va consta în reglarea/orientarea proiec-
tării activităţilor de instruire concrete în cadrul activităților de educație fizică și astfel 
Curriculumul denotă și alte funcții:

de reglementare și asigurare a coerenței dintre disciplina dată și alte discipline; - 
de reglementare și asigurare a coerenței dintre predare, învățare și evaluare; - 
de asigurare a coerenței dintre produsele curriculare specifice disciplinei;- 
de proiectare a demersului educațional/contextual (la nivel de grupă concretă);- 
de evaluare a rezultatelor învățării etc.- 

conceptul curriculumului la disciplina „educație fizică și sport” în cadrul USM, 
prin demersurile inovative sunt circumscrise reorganizării și diversificării formelor de 
practicare a lecțiilor. Curriculumul propune o structură flexibilă, care oferă studentului 
mai multe forme de practicare a educației fizice în USM, formată din lecții – probe de 
sport pe cerc, module la alegere, și secții sportive. pentru fiecare formă de organizare a 
activității specifice disciplinei, sunt proiectate competențe specifice, unități de conținut, 
strategii de evaluare, precum și bibliografia pentru studiul individual. 

ca și concept, Curriculumul „conferă” rolul prioritar finalităților exprimate în ter-
meni de competențe, care devin și criterii pentru selectarea și organizarea conținuturilor, 
alegerea strategiilor de instruire și de evaluare. 

Deci, competenţele generale și specifice ale disciplinei „educație fizică și sport” 
sunt generice – comune pentru toate programele de studii și dezvoltarea lor are loc într-
un mod integrat şi ciclic pe parcursul întregului program de studiu.

Sistemul de competențe abordat prin Curriculum se structurează pe trei niveluri: 
competențele-cheie/transversale/transdisciplinare; competențele generale ale dis-
ciplinei „educație fizică și sport”; competențele specifice ale activităților disciplinei 
„educație fizică și sport”.

Sistemul de conținuturi ale Curriculumului este structurat din unități de conținut, 
pe probe de sport, module și cercuri sportive la alegere. o caracteristică importantă 

ȘTIINțE ALE EDUCAțIEI
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constă în intensificarea abordărilor inter- și transdisciplinare la nivelul conținuturilor 
curriculare (legități, proprietăți, fenomene, procese, date etc.).

Din punct de vedere procesual, Curriculumul se axează pe următoarele aspecte 
generale: 

promovarea concepţiei constructiviste şi interactive: centrarea pe cel ce învaţă;- 
realizarea intra-, inter- şi transdisciplinarităţii în contexte autentice de învăţare, - 

asigurând formarea eficientă a competenţelor; 
valorificarea principiilor individualizării, diferenţierii, personalizării în procesul - 

de învăţare; 
crearea mediilor de învățare cu eficiență înaltă; - 
redimensionarea evaluării rezultatelor învățării, axându-se pe evaluarea nivelu-- 

lui de manifestare a competenţelor studenților.
Strategiile de predare-învățare-evaluare, în Curriculum, prezintă liste deschi-

se de contexte semnificative și autentice de învățare în care se valorifică manifestarea 
competențelor studenților, proiectate pentru formare și evaluare în cadrul activităților de 
lecție.

existența celor trei forme de activități și a modulelor la alegere, prin diferite probe 
sportive, ca continuare a modulelor studiate în învățământul general, asigură parcursul 
deplin al formării competențelor, conducând spre formarea progresivă, graduală și con-
tinuă a competențelor generale ale disciplinei la finele studiului. astfel, acest concept 
al curriculumului, prin diversificarea ofertelor educaționale ale disciplinei și libertățile 
acordate profesorului și studentului în proiectarea demersului activității în cadrul lecției 
de educație fizică și a activităților extracurriculare, asigură pe deplin atingerea finalităților 
educaționale. 
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Disciplina „educație fizică” în instituțiile de învățământ superior, pe lângă valențele 
formative care sunt variate și valoroase în plan pedagogic, presupune și se completează 
prin: menținerea stării sănătoase a organismului; ridicarea capacității de muncă; auto-
aprecierea nivelului și menținerea calităților motrice la un grad sporit de manifestare; 
motivarea practicării sistematice și independente a activităților motrice; practicarea unei 
probe de sport în scopul de menținere fizică și a sănătății, recreere și refacere pe parcur-
sul întregii vieți; petrecerea rațională a timpului liber [1]. 

procesul instructiv-educativ al educaţiei fizice universitare contribuie în mod esen-
ţial la pregătirea studenţilor pentru adaptarea lor la condiţiile şi funcţiile activităţii pro-
fesionale. cu toate acestea, după cum demonstrează cercetările și practica educațională, 
majoritatea studenților, la finalizarea cursului disciplinei „educație fizică”, nu posedă 
competențele necesare pentru practicarea sistematică a activităților motrice independen-
te sau implicarea în diverse forme de practicare a onor sporturi, fapt ce se reflectă negativ 
asupra stării de sănătate a tânărului specialist, pe diferite domenii.

actualmente, conţinutul educaţiei fizice a studenţilorşi strategia direcţiilor priori-
tare de perfecţionare sunt determinate în mod direct de influenţa activă a factorilor soci-
al-economici. politica de stat în domeniul învățământului superior determină comanda 
socială a viitorului specialist, însă excluzând şi nivelul lui de pregătire motrice. Lacunele 
esenţiale ale conţinutului educaţiei fizice a tineretului studios la etapa contemporană sunt 
legate de conservatismul acesteia, unitatea şi depersonalizarea subiecţilor implicaţi în 
procesul de instruire [2, p.9]. 

este necesar să remarcăm și faptul că sistemul de educație fizică în instituțiile de 
învățământ superior este învechit, fapt ce provoacă dezinteres față de disciplină în rându-
rile studenților. Unul dintre aspectele renovării/reconceptualizării sistemului de educație 
fizică, care să atragă viitorii specialiști pe domenii, este abordarea inovațională a proce-
sului de instruire care să conducă la înlăturarea cauzelor ce au contribuit la deformarea 
atitudinilor socioculturale și umanistice generale ale educației fizice universitare. După 
cum menționează L.I. Lubîșeva, 1996 [citat 2, p.21], pentru acesta ar fi necesar:
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 recunoașterea tradițiilor democratice ale instruirii, științei și învățământului, in-•	
clusiv a tradițiilor sportive;

 construirea unor relații noi între cadrele didactice și studenți, bazate pe colabo-•	
rare și încredere;

 De a folosi o varietate în cadrul procesului educațional, creativitate și inițiativă •	
din partea profesorilor și studenților.

educaţiafizică în cadrul Universității de Stat din Moldova este o disciplină cu ca-
racter obligatoriu, inclusă în planul de învățământ pentru toate specialitățile, având alo-
cat în planul calendaristic 1 oră săptămânal, activitatea practică realizată a câte 2 ore, o 
dată la 2 săptămâni [3, p. 21, 29]. De fapt, numărul de ore săptămânal alocat nu permite 
influențarea psihomotrică și nici nu permite formarea unor noi competențe ale disciplinei 
la studenți pentru a ajunge la nivelul şi standardele dorite. În acest sens, este argumen-
tată inițierea unei noi abordări a disciplinei educație fizică în instituția USM, care să 
influențeze direct sau indirect asupra practicării independente și sistematice activităților 
motrice de către studenții înscriși la programele de studii și continuarea stabilizării 
competențelor specifice ale disciplinei din treptele de învățământ inferioare. 

o nouă concepție/formă de organizare a lecțiilor de educație fizică este propusă 
de către Departamentul educație fizică al USM, care prevede demersuri inovative cir-
cumscrise în curriculumul disciplinar prin reorganizarea și diversificarea formelor de 
practicare a lecțiilor de educație fizică.

o formă, o modalitate de organizare de practicare a lecțiilor de educație fizică este 
„Lecția în sistemul de probe de sport pe cerc”. aceasta prevede studierea (proiectarea/ 
realizarea) conținutului a unei probe de sport pentru o lecție, respectiv mai multe probe 
de sport pe parcursul unui semestru (ex.: 7 lecții – 7 probe studiate). După tipologia 
lecțiilor, ele sunt organizate din perspectiva formării de competențe: lecție de formare a 
capacităților de aplicare a cunoștințelor. 

probele de sport selectate pot fi proiectate câte o activitate pentru fiecare semestru. 
pentru fiecare semestru, se pot selecta și proiecta alte probe de sport, la decizia actorilor 
implicați în procesul educațional.

Finalitățile învățării disciplinei prin sistemul Educație fizică – probe de sport pe cerc 
sunt exprimate în termeni de competențe specifice care au următoarea formulare [1]:

valorificarea efectelor activităților motrice asupra organismului uman, mani-- 
festând gândire critică și pozitivă în diferite contexte de învățare, activitate și valori 
umane.

explorarea potențialului motric în activități educaționale și cotidiene, dând - 
dovadă de autoapreciere, autocontrol și autoreglare în vederea dezvoltării fizice armo-
nioase.

gestionarea abilităților motrice achiziționate în cadrul practicării de diferite pro-- 
be de sport, demonstrând reziliență și adaptare.

totodată, conceptul Curriculum încredințează profesorului dreptul de a decide în 
acord cu alți actori ai procesului educațional (studenți, manageri instituționali ș.a.) ce 
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probe de sport vor fi practicate în cadrul lecției de educație fizică cu probe de sport pe 
cerc în funcție de multipli factori ce țin de specificul resurselor umane şi materiale.

această formă de organizare a lecției presupune și permite încadrarea studenților 
scutiți și scutiți temporar de efort în grupele de bază și promovează Educația integrată, 
care se referă la includerea studenților cu cerințe speciale în procesul educațional 
(tineri cu deficiențe senzoriale, fizice, culturale, intelectuale sau de limbaj, defavorizați 
socioeconomic și cultural, tineri cu ușoare tulburări psihoafective și comportamenta-
le) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a 
personalității acestora.

ca rezultat, se așteaptă o creștere atât a motivației studenților pentru practicarea dis-
ciplinei, cât și a activităților motrice independente, conducând la o sporire a atractivității 
și prestigiului disciplinei, amplificând impactul educației fizice și sportului asupra for-
mării personalității studentului. 

Referințe:
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tul educație fizică; Facultatea psihologie, Științe ale educației, Sociologie și 
asistență Socială, USM, 2022.

2.  coZMeI, g. Metodologia binară a educației fizice a studenților facultăților cu 
profil medical: teză de doctor. chișinău, 2020. 183 p.

3.  planuri de învățământ pe specialități din cadrul USM.https://usm.md/?page_
id=216
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Fiind parte componentă a currcula Universitare, Curriculumul reprezintă un sis-
tem de  concepte, procese și finalități care, în integritatea sa, asigură toate experiențele 
planificate riguros pentru a fi formate studenților în cadrul disciplinei „educație fizică 
și sport”, spre a atinge finalitățile învățării la cele mai înalte standarde de performanță 
permise de posibilitățile lor individuale [1]. 

ca și concept, Curriculumul „conferă” rolul prioritar finalităților exprimate în ter-
meni de competențe, care devin și criterii pentru selectarea și organizarea conținuturilor, 
alegerea strategiilor de instruire și de evaluare. 

competenţele reprezintă o combinaţie dinamică de abilităţi cognitive şi metacogni-
tive, demonstrarea cunoştinţelor şi a înţelegerii, a capacităţilor interpersonale, intelectu-
ale şi practice, precum şi a valorilor etice [2].

evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de pre-
dare și învățare ea furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestora. Se 
recomandă, cu prioritate, abordarea modernă a evaluării, ca activitate de învățare.

evaluareala disciplina educație fizică în cadrul USM este o componentă funcțională 
importantă a procesului educațional care orientează și se concep acele strategii de eva-
luare, astfel încât să solicite studenților eforturi intelectuale, practic-acţionale şi să îi 
ajute să se dezvolte şi să se modeleze în plan cognitiv, spiritual, psihomotor şi afectiv-
motivaţional. 

evaluarea se va axa pe măsurarea-aprecierea competenţelor specifice, care sunt con-
cepute ca finalităţi de bază ale procesului de învăţământ şi ca rezultate autentice ale în-
văţării necesare studentului în viaţa de adult. astfel, scopul evaluării vizează stimularea 
evoluţiei experienţelor motrice/sportive şi a gradului de formare a finalităților disciplinei.

evaluarea la disciplina educație fizică în cadrul USM se aplică prin cele trei forme: 
iniţială, formativă și finală [3]: 

evaluarea iniţială/noninstrumentală se efectuează la începutul activităţii/modu-1. 
lului pentru a stabili gradul de pregătire a studenților pentru cursul preconizat, potenţialul 
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de învăţare la începutul unei noi activităţi. Se apreciază prin interviu, chestionare orală, 
conversaţie, expuneri orale cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale formate 
prin disciplina educație fizică școlară sau alte practici ale planului de învățământ. 

evaluarea formativă care se efectuează sub forma de 2. participare activă în lecție 
și activități extracurriculare/competiționale, organizarea secvențelor de lecție specifi-
că probei de sport/ modulului cu colegii din grupă ale cursului şi realizarea sarcinilor 
din activitatea individuală a studentului. Demersul vizează atât cunoaşterea progreselor 
studentului, cât şi identificarea dificultăţilor de învăţare pe care le întâmpină în cadrul 
cursului. pornind de la esenţa evaluării dinamice, constatăm caracterul formativ al aces-
teia. 

evaluarea finală/sumativă, de bilanţ se efectuează conform planului de studii 3. 
prin colocviu, sub forma analizei portofoliului și susținerea probelor practice specifice 
activității/modulului etc. 

Tabel
Sistemul de evaluare la disciplina „Educație fizică și sport”

în cadrul Universității de Stat din Moldova

Evaluarea 
finală (ponderea 
exprimată în %)

Calificativul „admis” 100%
participarea activă în procesul educațional (lecții/ 
secții) 90%

prezentarea portofoliului 20%
participarea în activități competiții interuniversitare 40%

realizarea sarcinilor „lucrulindividual al studentului” 10 - 
20%

teste de diagnosticare a calităților motrice 40%
pregătire sportivă în asociații sportive, altele decât 
USM 70%

voluntariat în educație fizică și sport 40%

organizarea evenimentelor sportive în cadrul USM 40%

portofoliul ca instrument de evaluare complex, aplicat studenților sportivi ce par-
ticipă în activități organizate de asociații sportive în afara USM, și include experiența și 
rezultatele obținute prin celelalte metode de evaluare, urmărind progresul global efec-
tuat de student. reprezintă un mijloc de a valoriza munca individuala a studentului și 
acționează ca un factor de dezvoltare a personalității.

realizarea sarcinilor „lucru lindividual al studentului” din care poate fi și proiectul 
care are, de asemenea, un rol pentru învăţarea unor teme mai complexe, care se pretea-
ză la abordări pluridisciplinare, interdisciplinare şi transdisciplinare sau ca metodă de 
evaluare (pe parcursul instruirii sale) sumativă. cu ajutorul lui, elevii pot da dovadă că 
au capacitatea de a investiga un subiect dat, cu metode şi instrumente diferite, folosind 
cunoştinţe din diverse domenii.
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testele motrice de diagnosticare a nivelului de pregătire fizică generală nu consti-
tuie un produs evaluabil obligatoriu, de fapt au scopul de a-l informa obiectiv pe stu-
dent despre nivelul pregătirii fizice generale, încurajându-l să practice activ și sistematic 
activitățile motrice din cele trei forme propuse de curriculumul disciplinar. rezultatele 
pozitive ale testelor motrice pot fi incluse în procesul cumulativ de evaluare, la solicita-
rea studentului evaluat, luând în calcul progresele individuale. testarea poate fi efectuată 
la sfârșitul semestrului, inclusiv în scopul diagnosticării/autoevaluării.
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În orice domeniu de activitate, inclusiv în cel de Educație fizică și sport, sfera 
motivaţională formează planul activităţii personalităţii. conform opiniilor renumitului 
psiholog S.L. rubinştein, „pentru formarea oricărei capacităţi, cât de cât semnifica-
tive, e necesar, mai întâi de toate, de creat necesitatea vitală într-un anumit aspect de 
activitate”. Spre deosebire de motive, orientările valoroase caracterizează atitudinea 
omului faţă de valorile materiale şi intelectuale, faţă de lumea înconjurătoare, sistemul 
lui de orientări, convingeri, preferinţe exprimate prin comportare [4]. 

clarificarea proceselor şi a mecanismelor formării pregătirii profesionale nu este 
posibilă fără studierea relaţiilor motivaţionale ca forţe ce formează interesele, nece-
sităţile şi motivele acestei activităţi. pătrunderea în esenţa intereselor, motivaţiei, ne-
cesităţilor studenţilor permite de a determina orientarea şi sfera acţiunilor legităţilor 
obiective. De aceea, în procesul aprobării experimentale a eficacităţii optimizării con-
ţinutului procesului de învăţământ, s-au studiat diferite pricini, stimulenţi, factori, care 
au o influenţă deosebită asupra formării motivelor, orientărilor valoroase şi intereselor 
faţă de activitatea de cunoaştere a viitorilor specialişti de cultură fizică [1, 2, 3].

cercetarea nivelului motivaţiei activităţii instructive a studenţilor Universității 
de Stat de educaţie Fizică şi Sport din chişinău, conform orientării lor spre procesul 
de obţinere a cunoştinţelor, de căpătare a profesiei sau a diplomei, arată că în procesul 
experimentului de constatare, la studenţii an. II-Iv, un rol important îl joacă motivul 
obţinerii cunoştinţelor, apoi urmează motivul obținerii profesiei (tab. 1).
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Tabelul 1
Motivele activităţii instructive a studenţilor, n=900 studenți (în puncte)

Anul 
de 

stu-
dii

Indicii 
statis-

tici

Orientarea motivaţională pentru obținerea
Cunoştinţelor Profesiei Diplomei

Experi-
ment con-

statativ

Experi-
ment for-

mativ

Expe-
riment 
consta-

tativ

Experi-
ment for-

mativ

Experi-
ment con-

statativ

Expe-
riment 

formativ

2
X

±m
±δ

5,5
0,11
1,21

6,3
0,09
1,01

4,1
0,08
0,89

4,9
0,09
1,05

3,0
0,06
0,63

2,1
0,11
1,17

3
X

±m
±δ

5,6
0,13
1,43

6,7
0,10
1,12

4,7
0,07
0,78

5,2
0,09
0,93

3,5
0,07
0,78

2,0
0,09
1,03

4
X

±m
±δ

5,4
0,16
1,67

7,1
0,17
1,82

4,8
0,10
1,01

5,5
0,12
1,24

3,7
0,10
1,03

2,1
0,09
0,94

Motivul obținerii diplomei nu prevalează la studenţi, cu toate că importanţa lui 
creşte de la anul II spre anul Iv. Sub influenţa factorilor experimentului formativ, nivelul 
motivaţiei, ce ține de obținerea cunoştinţelor şi profesiei, creşte esenţial la studenţii din 
toţi anii de studii în cadrul instituţiei de învăţământ, iar motivul primirii diplomei îşi 
pierde importanţa sa. astfel, optimizarea conţinutului procesului de învăţământ are o 
influenţă pozitivă asupra motivaţiei activităţii instructive a studenţilor.

nivelul motivaţiei profesional-instructive la studenţi a fost studiat cu ajutorul an-
chetei „Motivele alegerii profesiei”, care era orientată spre evidenţierea intereselor şi 
orientărilor valoroase ale viitorilor specialişti, atitudinea faţă de profesia aleasă. Stu-
dierea acestei atitudini faţă de profesia aleasă avea scopul de a afla anumite informaţii 
despre utilitatea profesională. În procesul experimentului de constatare, a fost stabilit că 
interesul conştient pentru profesia aleasă scade şi este prezent la 33,8% studenţi ai anului 
II, 33,3% studenţi ai anului III şi 28,6% ai anului Iv. La fel creşte semnificaţia motivului 
de a căpăta cu orice preţ studii superioare (tab. 2). 

Tabelul 2 
repartizarea studenţilor conform motivelor alegerii profesiei (în %)

Cauzele alegerii profesiei
Experimentul

constatativ
Experimentul

formativ
Anul II Anul III Anul IV Anul II Anul III Anul IV

1. Interesul conştient pen-
tru profesie 33,8 33,3 28,6 42,1 48,4 55,0

2. Dobândirea studiilor 
superioare 21,5 23,2 27,6 20,4 16,3 8,2

3. Alte cauze 44,7 43,5 43,8 37,5 35,3 36,8
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În comparaţie cu anul II, semnificaţia acestui motiv la anul Iv creşte cu 27,6%. În 
procesul experimentului formativ se observă o dependenţă inversă, cu cât mai mult timp 
trece, cu atât mai mult studenţii dau dovadă de un interes vădit pentru profesia aleasă, 
cu atât este mai mică tendinţa lor de a căpăta studii superioare cu orice preţ. totodată, în 
procesul instruirii în cadrul universității, interesul conştientizat faţă de profesie creşte cu 
12,9%, iar tendinţa spre căpătarea diplomei scade cu 12,2%.

Studierea cauzelor care au influenţat alegerea profesiei a demonstrat că, în primul 
rând, ele se formează sub influenţa interesului studenţilor pentru activitatea sportivă cu 
copiii (tab. 3).

Următoarea pricină este tendinţa de a repeta drumul vieţii antrenorului, de auto-
realizare în calitate de specialist de educație fizică şi sport şi doar pe locul trei se află 
motivul legat de dorinţa de căpătare a studiilor superioare. printre alte cauze studenţii 
menţionează dorinţa de a face sport, de perfecţionarea măiestriei sportive, de întărirea 
sănătăţii, de a avea un corp nobil etc.

Tabelul 3 

gradul semnificaţiei cauzelor care au influenţat studenţii la alegerea profesiei (în %)

Cauzele alegerii profesiei Numărul 
de respondenţi

Interesul pentru activitatea sportivă cu elevii 50,1
Asemănarea cu antrenorul (vrea să devină la fel) 37,5
Căpătarea studiilor superioare 27,6
Sfaturile antrenorului, profesorilor, părinţilor, prietenilor 23,7
Creşterea popularităţii sportului preferat 12,1
Dorinţa de a se ocupa cu activitatea ştiinţifică 7,6
Tradiţii de familie 4,8
Altele 2,1

Notă: suma % >100, deoarece majoritatea studenţilor numesc câteva cauze concomitent

oricare ar fi cauzele după care se conduce studentul, pregătirea lui profesională va 
fi determinată, în primul rând, de o comportare, ce se va exprima prin activitatea instruc-
tivă de cunoaştere. ambianţa în care se află studentul în perioada instruirii îi formează 
un sistem de legături individuale conştiente, cu diferite laturi ale activităţii profesionale, 
îi formează atitudinea lui care reflectă necesităţile, sentimentele, interesele, motivele, 
voinţa etc. atitudinea faţă de procesul de instruire reprezintă pregătirea pentru eventua-
lele reacţii la obiectul relaţiilor. această pregătire are un caracter stabil şi, de aceea, este 
concepută ca trăsătură esenţială a personalităţii. 

componentele structurale ale atitudinii faţă de procesul de instruire sunt de cunoaş-
tere, care caracterizează concepţia personalităţii, nivelul cunoştinţelor ei despre obiectul 
relaţiilor (caracterul şi conţinutul instruirii, posibilităţile ulterioare ale profesiei căpătate 
etc.), comportamentul emoţional, sentimentele studentului legate de includerea lui în 
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procesul instructiv, predispoziţia de comportare a studentului într-o anumită situaţie in-
structivă.

activitatea instructivă de cunoaştere a studenţilor se determină, în primul rând, prin 
atitudinea lor faţă de studii, care, la rândul său, este condiţionată de înţelegerea necesită-
ţii cunoştinţelor pentru pregătirea profesională. 
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conceptul curriculumului „educație fizică și sport”, proiectat și aprobat în cadrul 
ședinței departamentului educației fizice și consiliului Facultății pSeSaS, propune o 
structură flexibilă, care oferă studentului mai multe forme de practicare a educației fizice 
în Universitatea de Stat din Moldova, formată din lecții – probe de sport pe cerc, module 
la alegere, și secții sportive. pentru fiecare formă de organizare a activității specifice dis-
ciplinei, sunt proiectate competențe specifice, unități de conținut, strategii de evaluare, 
precum și bibliografia pentru studiul individual [1, p.5]. 

Beneficiarul principal al Curriculumului este studentul, prin caracteristica sa im-
portantă accentuează intensificarea centrării pe student prin diversificarea ofertei 
educaționale: reorganizarea disciplinei prin propunerea de module la alegere pentru stu-
diu pe parcursul unui semestru, respectiv patru semestre – patru module.

 „Modulul este un element autonom constituit din conţinuturile de învăţământ în-
soţite de un program de acţiuni”, „o unitate funcţională integrată, care furnizează expe-
rienţe de învăţare (teoretice şi practice) ca mijloc pentru atingerea scopurilor didactice 
(finalităților)” [apud 2, p. 56]. 

același autor continuă și definește tehnologia instruirii modulare ca fiind un sistem 
didactic ce reprezintă ansamblul de forme, mijloace de organizare şi dirijare a procesului 
de învățământ care oferă elevilor un nivel înalt de independenţă, asigurată de o progra-
mare „pas cu pas”, pe etape, a însuşirii unor cunoştinţe funcţionale din domeniu. Instru-
irea modulară se deosebeşte de alte sisteme de instruire prin faptul că [2, p.57]: 

toate conţinuturile sunt propuse în complexe independente, însuşirea lor fiind •	
realizată în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse; 
scopul este formulat pentru cel ce învaţă şi conţine indicaţii privind volumul •	
materialului de învăţat, dar şi nivelul de însuşire; 
subiectul primeşte de la profesor recomandări legate de modul de acţiune în •	
timpul învăţării;
se schimbă forma de comunicare cu subiecții (aceasta se realizează prin comu-•	
nicare individuală între cel ghidat și cel ce ghidează); 
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subiectul lucrează mai mult timp individual, învaţă să îşi formuleze obiective, •	
să îşi proiecteze, organizeze şi autocontroleze activitatea de învăţare şi rezul-
tatele; 
scopul IM este de a influenţa dezvoltarea independenţei la subiecți, a deprinde-•	
rilor de lucru în corespundere cu propriile capacităţi. 

o abordare modulară accentuează caracterul interactiv al metodelor utilizate în pro-
cesul de predare-învăţare-evaluare, renunţând la discipline, dispare nevoia de memorare 
şi repetare mecanică a unor definiţii, chiar şi la orele teoretice, elevul trebuie să înveţe 
prin simulări de caz, rezolvare a situaţiilor-problemă, exerciţii. 

cum a fost menționat mai sus, pentru fiecare semestru se va proiecta un mo-
dul/probă de sport din oferta propusă (respectiv vor fi proiectate patru module co-
respunzător celor patru semestre pentru anul I și II conform planului de studii). 
Deciziile privind modulele și probele de sport selectate, precum și succesiunea 
practicării acestora pe parcursul cursului pot varia de la o grupă academică la alta. 
În alegerea modulelor/probelor de sport se va ține cont de opțiunile studenților, 
dotările disponibile, alți factori de impact.

oferta educațională propusă studenților, module la alegere, reflectă condițiile și 
dotările Universității de Stat din Moldova și sunt proiectate în curriculumul disciplinar 
(tab.):

Tabel
 oferta educațională propusă studenților Univesității de Stat din Moldova

Nr. crt. Module la alegere Nr. de ore Semestre Locul desfășurării
1. Atletism 15 I valea morilor
2. Baschet 15 I palatul sporturilor
3. Handbal 15 I palatul sporturilor
4. Fotbal 15 I terenul de minifotbal USM
5. volei 15 I Sala sport, Blocul 5
6. Badminton 15 I palatul sporturilor
7. tenis de masă 15 I Sala sport, Blocul 6
8. Șah 15 I academia de șah; 
9. Fitness forță 15 I palatul sporturilor; Sala 

sport, Bl. 6
10. aerobică 15 I palatul sporturilor; Sala 

sport, Bl. 5
11. Înot 15 I palatul sporturilor

 
probele de sport proiectate sunt cele care au fost, tradițional, prezente în programele 

curriculare anterioare, iar proiectarea în module respectă conceptul prin care conţinuturi-
le prezintă unități funcţionale integrate, care furnizează experienţe de învăţare (teoretice 
şi practice) ca mijloc pentru atingerea finalităților exprimate în termeni de competențe. 
optarea pentru o probă/modul pe semestru se argumentează prin necesitatea de a diver-
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sifica structurile de mișcări în vederea îmbogățirii potențialului motrice al studentului, 
care prezintă o valoare certă în viața cotidiană.

Curriculumul modular al disciplinei „educație fizică” se axează pe următoarele 
aspecte generale: 

promovarea concepţiei constructiviste şi interactive: centrarea pe cel ce învaţă;- 
realizarea intra-, inter- şi transdisciplinarităţii în contexte autentice de învăţare, - 

asigurând formarea eficientă a competenţelor; 
valorificarea principiilor individualizării, diferenţierii, personalizării în procesul - 

de învăţare; 
crearea mediilor de învățare cu eficiență înaltă; - 
redimensionarea evaluării rezultatelor învățării, axându-se pe evaluarea nivelu-- 

lui de manifestare a competenţelor studenților.
existența celor trei forme de activități și a modulelor la alegere, prin diferite probe 

sportive, ca continuare a modulelor studiate în învățământul general [3, p.8], asigură par-
cursul deplin al formării competențelor, conducând spre formarea progresivă, graduală 
și continuă a competențelor generale ale disciplinei la finele studiului.

astfel, acest concept al curriculumului, prin diversificarea ofertelor educaționale 
ale disciplinei și libertățile acordate profesorului și studentului în proiectarea demersu-
lui activității în cadrul lecției de educație fizică asigură pe deplin atingerea finalităților 
educaționale. 
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3.  Curriculum național. Educația fizică clasele XXII. Ministerul educației, cul-
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Actualitatea studiului. Din cauza sarcinii intelectuale sistematice, ce solicită 
tot mai mult timp și consacrare majoră, elevul modern este expus la sedentarism și 
o permanentă încordare psihică, ceea ce conduce la scăderea gradului de motricitate 
și dereglarea dezvoltării fizice normale a corpului [2, 4]. Lecțiile de educație fizică 
sunt menite să contribuie la creșterea numărului de locomoții zilnice și să sporească 
potențialul biomotric al elevilor, să îmbunătățească starea funcțională a organismului.
Dar, s-a stabilit că lecțiile tradiționale de educație fizică din clasele terminale ale ciclului 
primar de învățământ nu asigură intensificarea activității principalelor sisteme de organe 
ale elevilor (ca o condiție obligatorie pentru păstrarea sănătății acestora) și creșterea 
eficientă a potenţialului lor de deprinderi motrice [1]. această stare de lucruri creează 
necesitatea intensificării lecțiilor respective, mai ales că la această etapă de creștere și 
dezvoltare a organismului, elevii pot executa ușor eforturi fizice intense de scurtă durată, 
fiind dispuși să treacă ușor de la un tip de activitate motrice la alta [3]. 

Implementarea metodei antrenamentului în circuit, preluată din domeniul 
antrenamentului sportiv, în cadrul lecțiilor de educație fizică cu elevii de 10-11 ani, poate 
contribui esenţial la stimularea creșterii și dezvoltării organismului tânăr, ceea ce este 
necesar în condițiile sedentarismului urban. 

Scopul cercetării: stabilirea impactului antrenamentului în circuit, implementat în 
cadrul lecțiilor de educație fizică asupra bunăstării fizice a băieților de 10-11 ani. 

Obiectivele cercetării: 
Monitorizarea modificărilor ce intervin în dezvoltarea fizică și în starea •	

funcțională a organismului elevilor sub influența antrenamentului în circuit.
elaborarea concluziei privind impactul antrenamentului în circuit asupra •	

bunăstării fizice a băieților de 10-11 ani. 
Metode de cercetare: experimentul pedagogic, metode somatometrice și 

fiziometrice, metode matematico-statistice de prelucrare a datelor, analiza comparativă 
a rezultatelor.

Organizarea cercetării științifice. experimentul pedagogic propriu-zis, cu 
folosirea metodei antrenamentului în circuit în cadrul lecțiilor de educație fizică, s-a 



215

derulat în perioada noiembrie-mai, timp de 42 de ore (lecții cu durata de 45 min).
cercetările pedagogice s-au desfăşurat pe un eşantion de 28 de băieți de 10-11 ani, 
nesportivi, selectaţi dintre elevii claselor a Iv-a. elevii aleşi frecventau lecţiile de 
educaţie fizică de 2 ori săptămânal.

elevii din lotul martor (băieți) (n=14) au participat la lecțiile de educație fizică 
organizate conform curriculum-ului școlar, iar elevii din lotul experimental (n=14) – 
la lecțiile în care era folosită metoda antrenamentului în circuit. cercetările medico-
biologice necesare pentru aprecierea bunăstării fizice a organismului elevilor s-au 
desfășurat la începutul anului de învățământ, fiind menționată în text ca testare inițială, 
precum și la finele lui (mai), testarea finală, în perioada noiembrie-mai.

Rezultatele cercetării. Armonia dezvoltării fizice. Monitorizarea rezultatelor 
dezvoltării fizice a băieților în dinamică anuală ne-a permis să stabilim că la testarea 
finală cota băieților din lotul experimental, dezvoltați fizic armonios, constituie 60%, 
ceea ce este mai mult cu 13% în raport cu testarea inițială, care era de 47%. 

Perimetrul toracic. referitor la valorile perimetrului toracic, la testarea finală, 
valorile medii de grup pentru ambele loturi, atât cel martor, cât și experimental, s-au 
înregistrat progrese semnificative, care atingeau cifre de 64,5±1,88 cm în lotul martor și 
67,61±1,54 cm în cel experimental. aceste valori sunt, respectiv, cu 4,3 cm (p<0,01) și 
6,4 cm (p<0,001) mai mari decât cifrele inițiale, ceea ce denotă că perimetrul toracic al 
băieților din lotul experimental a crescut mai mult, față de cel al elevilor din lotul martor, 
ceea ce, în opinia noastră, denotă un impact pozitiv al antrenamentului în circuit asupra 
nivelului de dezvoltare fizică a băieților de 10-11 ani. 

Elasticitatea toracică. La testarea finală, valorile respective s-au ameliorat, însă în 
mod diferit: în lotul martor sporul a constituit 0,55 cm, fiind nesemnificativ, comparativ 
cu datele inițiale (p>0,05), iar în lotul experimental a ajuns până la cifra de 2,86 cm, 
ceea ce este semnificativ mai mult (t=2,65; p<0,05) în raport cu cifrele medii stabilite la 
testarea inițială.

Talia corporală. La testarea finală, valoarea medie a taliei corporale constituia 
138,85±1,71 cm, ceea ce este cu 4,31 cm mai mult, comparativ cu valorile inițiale 
de 134,54±1,33 cm. acest rezultat semnifică o creștere veridică a indicelui cercetat, 
la pragul de semnificație matematico-statistic t=2,99; p<0,05, care se datorează, 
probabil, influenței stimulative a lecțiilor de educație fizică organizate în baza metodei 
antrenamentului în circuit asupra creșterii în lungime a oaselor tubulare lungi, inclusiv 
ale membrelor inferioare.

Proba Ştanghe.La testarea iniţială, valoarea medie de grup a băieţilor constituia 
în medie 32,00±2,11 sec pentru băieţii din lotul martor şi 32,25±3,18 sec pentru cei 
din lotul experimental, deosebirile dintre ele fiind nesemnificative (p>0,05). La testarea 
finală, durata reţinerii respiraţiei în faza de inspiraţie s-a mărit veridic în ambele loturi 
de băieţi, constituind în lotul martor 37,15± 1,58 sec, iar în lotul experimental 40,29±   
1,98 sec, creșterea majoră fiind atestată în lotul experimental, la pragul de semnificație 
matematico-statistică t= 3,07; p<0,01. 
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Indicele cardiorespirator Skibinski (ICRS). ca indice integral al stării funcţionale 
a organismului, a cunoscut o dinamică anuală pozitivă, atât în loturile experimentale 
de elevi, cât şi în cele martor, cele mai mari valori fiind stabilite în lotul experimental, 
în care valorile medii de grup au atins nivelul de 10, 47±0,81 unit. conform datelor 
din bibliografia de specialitate [1, p. 177], acest nivel poate fi apreciat ca „satisfăcător” 
pentru înotătorii de 10-11 ani, dar pentru nesportivi poate fi calificat ca „bun”.

Concluzie. Metoda antrenamentului în circuit, folosită în cadrul lecțiilor de educație 
fizică cu elevii de 10-11 ani, în perioada noiembrie-mai a anului de învățământ, are un 
impact pozitiv asupra bunăstării fizice a organismului băieților de 10-11 ani, ceea ce se 
exprimă prin:

creșterea veridică în dinamică anuală a elasticităţii toracice (la pragul de - 
semnificație statistică (p<0,05), a dimensiunilor taliei corporale (p<0,05), a perimetrului 
toracic (p<0,01) şi a cotei elevilor dezvoltaţi fizic armonios; 

îmbunătăţirea capacităţii de reţinere a respiraţiei în faza de inspiraţie (proba - 
Ștanghe) a valoarii tapping-testului și a indicelui cardio-respirator Schibinski (IcrS). 
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Actualitatea temei. Sănătatеa, ţinսta соrесtă, dеzvоltarеa fiziсă armоniоasă 
соnstitսiе prеmisе impоrtantе alе сalităţilоr, сapaсităţilоr şi trăsătսrilоr dе сaraсtеr 
alе preşcolarilоr. Inflսеnţarеa favоrabilă a sănătăţii, spоrirеa сapaсităţii dе еfоrt al 
оrganismսlսi, prin еxеrsarеa sistеmatiсă a fսnсţiilоr vitalе şi dе adaptarе la mеdiսl 
înсоnjսrătоr, prесսm şi fоrmarеa dеprindеrilоr dе igiеnă individսală şi соlесtivă – 
соnstitսiе mоtivеlе fսndamеntalе alе nесеsităţii şi valоrii еdսсaţiеi fiziсе în instituţiile 
preşcolare. 

Situaţia creată în sistemul de educaţie fizică a preşcolarilor în ultimii 15-20 ani 
dictează necesitatea de a aplica metode şi mijloace mai moderne, cu grad redus de di-
ficultate dar mai eficiente, care să contribuie la dezvoltarea în timp util a capacităţilor 
lor fizice şi psihomotrice în scopul fortificării sănătăţii şi al acumulării experienţei 
motrice. acest fapt are o importanţă substanţială pentru copiii de vârsta preşcolară, 
etapă la care începe să se formeze o atitudine conştientizantă faţă de acţiunile motrice 
şi dorinţa pertinentă de mişcare activă pentru toţi anii ulteriori.

rezolvarea problemei abordate poate fi soluţionată prin cunoașterea tehnologiilor 
și crearea unor condiții de perfecţionăre a procesului de organizare şi desfăşurare a ac-
tivităţilor de educaţie fizică cu preşcolarii în scopul îmbunătăţirii indicilor dezvoltării 
fizice și fortificării stării de sănătate [1, 4, 5]. În conformitate cu tema abordată, noi am 
stabilit scopul şi obiectivele cercetării.

Scopul cercetării constă în formarea culturii sănătății preşcolarilor prin utili-
zarea eficientă tehnologiilor moderne de organizare şi desfăşurare a activităţilor de 
educaţie fizică .

pentru realizarea scopului, au fost stabilite următoarele obiective: (1) analiza li-
teraturii de specialitate cu privire la poziţiile pedagogice de formare a culturii sănătății 
preşcolarilor; (2) caracteristica factorilor și tehnologiilor ce determină nivelul de for-
mare a aculturii sănătății preşcolarilor.

În scopul realizărilor obiectivelor propuse, au fost aplicate următoarele metode 
de cercetare: analiza şi generalizarea datelor literaturii de specialitate; observaţia pe-
dagogică; sondajul sociologic etc.

Studiile din domeniul didacticii educației fizice și psihologiei dezvoltării atestă 
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faptul că, la vârstele mici, dezvoltarea copilului pe diferite paliere (fizicomotric, cog-
nitiv, verbal, social, afectiv, motivaţional) nu se realizează izolat, achiziţiile dintr-un 
domeniu având consecinţe importante pe planul dezvoltării în celelalte domenii [2, 
p.11]. 

În acest context, domeniul ,,Dezvoltare fizică şi fortificarea sănătăţii” vizează 
toate schimbările produse în plan fizic (mişcări ample, mişcări de fineţe, coordonare 
senzorio-motorie, pre cum şi în planul sănătăţii şi securităţii personale). vorbim astfel 
despre două dimensiuni de bază:

1. Dezvoltarea fizică, cu următoarele subdomenii: dezvoltarea motricităţii grosi-
ere (responsabilă de postură şi locomoţie); dezvoltarea motricităţii fine (responsabilă 
de fineţea gesturilor, mişcărilor); dezvoltarea senzoriomotorie (responsabilă de relaţi-
onarea optimă între mişca re şi funcţionarea organelor de simţ).

2. Fortificarea sănătăţii, cu subdomeniile: promovarea sănătăţii şi nutriţiei; pro-
movarea îngrijirii şi igienei personale; promovarea practicilor privind securitatea 
personală [3, p.13].

astfel, pentru realizarea obiectivelor domeniului menționat, vorbim despre nece-
sitatea cunoașterii și aplicării în practica procesului educațional a tehnologiilor peda-
gogice orientate spre realizarea obiectivelor specifice ale educației fizice și educației 
copiilor de vârstă preșcolară. 

În această ordine de idei, prezentăm cele mai cunoscute tehnologii inovaționale 
de practicare a exercițiilor fizice:

fitbolaerobică •	 – exerciții cu mingile de gimnastică mari, care asigură o acțiune 
asupra coloanei vertebrale, în consecință asupra activității aparatului locomotor și sis-
temelor vegetative ale organismului copiilor de vârstă preșcolară;

ritmoplastica•	  – cuprinde compoziții muzicale cu elemente de plasticitate, fie-
care din ele avănd un caracter de joc foarte pronunțat și înțeles copiilor;

gimnastica ritmică;•	
stretching cu caracter de joc •	 – exerciții statice de întindere a mușchilor trun-

chiului, articulațiilor și ligamentelor membrelor superioare/inferioare, precum și a 
coloanei vertebrale, care, în consecință, vor preîntâmpina devierile de ținută ce au o 
influență asanativă profundă asupra organismului uman.

paralel cu cele menționate mai sus, în opinia autorilor [1, 5], un loc aparte în acti-
vitatea profesională a cadrelor didactice ce activează în instituțiile preșcolare îl ocupă 
tehnologiile aplicate în procesul pregătirii fizice a copiilor pentru școală, precum: teh-
nologia dezvoltării articulațiilor labei măinii și motricității grosiere în scopul pregătirii 
copiilor pentru însușirea graficii scrisului; tehnologia dezvoltării mișcărilor lente prin 
jocuri de mișcare și exerciții de joc.

analiza rapoartelor privind organizarea procesului educațional în instituțiile 
preșcolare din ultimii ani permit să menționăm că odată cu înrăutățirea indicilor stării 
de sănătate a copiilor devine tot mai necesar/actual de aplicat unele tehnologii speciale 
ale educației fizice cu caracter de formare și asanare. aceste tehnologii vor prevedea 
folosirea valorilor educației fizice pentru crearea cu scop bine determinat a condițiilor 
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și factorilor (Fig.) ce asigură formarea culturii și îmbunătățirea indicilor stării de sănă-
tate a copiilor din instiuțiile preșcolare.

Fig. Factorii ce determină starea de sănătate a preşcolarului

actualmente, pentru educarea culturii sănătății copiilor în instituțiile preșcolare, 
cele mai eficiente tehnologii sunt: experimentarea activă, jocurile didactice pe baze de 
manipulare a obiectelor, jocuri/ activități ludice cu subiect în bază de problemă, jocuri de 
rol cu subiect. La vârstele 3-7 ani se recomandă folsirea activă a folclorului și literaturii 
pentru copii conform tematicii curriculare ca psibilitate de integrare artistică a cuvân-
tului și jocului, la 6-7 ani se recomandă a fi aplicată tehnologia activității de proiecta-
re, de colectare a informațiilor, de înscenare teatrală, de organizare de sine stătătoare a 
activităților copiilor în scopul formării culturii sănătății.

în concluzie, menționăm că tehnologiile de formare a culturii sănătății copiilor 
de vârstă preșcolară au la bază câteva semne specifice comune: orientare spre descope-
rirea de sine stătătoare sau împreună cu maturii a experienței practice, acumulată prin 
căutare sau pe cale experimentală, posibilitate de a o analiza și a o transforma, precum 
și însușirea spontană a experienței de socializare și colaborare colectivă cu semenii și 
maturii. 

Referințe:
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Scopul psihologiei activităţii sportive, ca ramură a ştiinţei psihologiei, constă în 
studierea proceselor intelectuale şi educaţionale ale omului angajat în activitatea fizică 
şi sportivă, comportamentul acestuia, precum şi modalitatea de manifestare motrică a 
sportivului în scopurile profesionale ale specialităţii. Interesul pentru psihologia cogni-
tivă a sportului se reflectă în progresul înregistrat în domeniul cercetării în psihologia 
sportului, cercetarea fiind direcţionată pe obiective, cum ar fi: identificarea celor mai 
eficace maniere de antrenament pentru optimizarea formării deprinderilor şi dezvoltarea 
personalităţii, a tehnicilor de armonizare a echipei, a modalităţilor de comunicare, de 
cunoaştere a caracteristicilor psihologice a sportivilor de perspectivă. 

Doar exercițiul fizic nu este suficient în pregătirea competițională; este necesară 
și o pregătire psihologică specifică, menită să ajute sportivul să-și depășească propriile 
limite, să știe cum să-și controleze propriul corp, să domine emoțiile necontrolate, astfel 
încât, la final, să fie câștigător din toate punctele de vedere. Importanța pregătirii psiho-
logice pentru concurs.

După 1970, psihologia sportului a început să înflorească în america de nord şi să 
fie acceptată în mai mare măsură ca o disciplină separată în cadrul ştiinţelor sportului. 
cercetarea sistematică, prin numărul crescând de psihologi în sport, a jucat un rol im-
portant în impunerea acestei discipline. De fapt, scopul primar al psihologilor devan-
sa baza cunoaşterii psihologiei sportului prin intermediul cercetării experimentale [1, 
p.101-105].

După anii 1990, se constată creşterea continuă a cercetării în psihologia sportului şi 
aplicarea cunoştinţelor în domeniul pregătirii în antrenament şi pentru concurs. psiholo-
gia sportului în fostele ţări din europa de est s-a dovedit a fi de o importanţă deosebită 
pentru cei interesaţi de performanţele de vârf. Decurgând de aici, specialiştii psihologi 
în sport din europa de est exercită un rol semnificativ la toate nivelele – de la selectarea, 
antrenarea şi pregătirea competitivă a sportivilor. [2, p.206-210].

Societatea Medicală americană pentru Medicină Sportivă susține abordarea integra-
tă în activitatea competițională a sportivilor, prin echipe alcătuite din medici, specialiști 
în sănătate mentală și antrenori. astfel, se dorește prevenirea accidentărilor, dar și a pro-
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blemelor psihologice cu care se pot confrunta sportivii, printre care se numără: stresul 
competițional, depresia, anxietatea competițională, tulburările de alimentație, probleme 
legate de programul de somn, deficitul de atenție etc. [2, p.304-307].

psihologia sportivă studiază atât sentimentele sportivilor, cât și modul în care 
aceștia gândesc și se comportă, astfel că intervenția unui psiholog sportiv este deose-
bit de importantă pentru a ajuta sportivii să evolueze în cele mai bune condiții și la un 
nivel competițional optim, cu scopul de a îmbunătăți constant performanțele acestora.                            
t. vasile (2016) consideră că, alături de preocuparea pentru menținerea unui stil de viață 
sănătos, abilitatea de a depăși cu bine situațiile stresante este realizată și prin cultivarea 
unui mod de gândire sănătos și echilibrat [3, p. 406]. S. Sanduleac subliniază că stările și 
procesele psihice reprezintă un aspect important în pregătirea competițională, de aseme-
nea, fiind foarte importante și capacitățile intelectuale și cele de colaborare de grup ale 
sportivilor [4, p. 88]. conform cercetării realizate de către v. Dorgan și S. goncearuc, 
pregătirea psihologică precompetițională a sportivilor necesită cerințe sporite, calități 
fizice și psihice deosebite, dar și competențe multilaterale ale acestora. astfel, din ca-
uza consumului imens de energie, condițiilor stresante și nivelului ridicat de tensiune 
emoțională, este posibilă apariția stării de „apatie a startului”, manifestată prin epuizarea 
funcțiilor psihice, stare de somnolență, viteză de reacție scăzută, diminuarea nivelului 
atenției și a energiei [5, pp. 14- 15].

psihologia aplicată în sport este un domeniu relativ nou. ea se deosebeşte de alte 
tipuri de psihologii, prin specificul său, dar în special prin scopul acesteia, depăşirea 
limitelor umane. psihologia practică în sport îşi doreşte echilibrul dintre emoţional şi ra-
ţional prin diferite metode în funcţie de caracteristicile sportivului. În stare de tensiune, 
emoţiile îşi fac loc cu mare uşurinţă în comportamentul unui sportiv. aşadar, psihologul 
are rolul de a ajuta sportivul să-şi identifice emoţiile şi să-l determine pe acesta să ajungă 
sặ se obişnuiască cu propriile trăiri în vederea acceptării acestora.

prima abordare a psihologiei și sportului a constat în consultarea antrenorilor 
cu psihologi. aceștia le-au arătat descrieri ale comportamentului sportivilor în timpul 
competițiilor pentru a găsi indicii despre autocontrolul lor. cu toate acestea, psihologia 
sportului a evoluat de-a lungul anilor și astăzi relația dintre psiholog și sportiv este con-
siderată elementară. 

 Un alt rol important ar fi realizarea unui profil psihologic, sau realizarea unor 
testări clinice în vederea depistării nivelului aptitudinal pe care sportivul le manifestă. 
trebuie evidenţiat faptul că jucătorii de tenis au un nivel general mediu la toate aptitu-
dinile, rar există deficite într-o anumită direcţie, însă doar prin combinaţia acestora sub 
diferite grade se poate ajunge la rezultate notabile. Dacă un sportiv are un nivel al apti-
tudinilor foarte ridicat, asta nu este o premisă a succesului, ci doar are o şansă în plus. 

psihologul nu este o soluţie, el este o perspectivă în vederea cunoaşterii aprofunda-
te într-o direcţie în care el poate interveni, psihologul nu rezolvă probleme, el încearcă 
să găsească perspective, iar sportivul trebuie s-o aleagă pe cea care este cea mai bună 
pentru el. psihologul poate fi un plus dar şi un minus, mai ales atunci când transmite 
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informaţii despre anumite testări, despre anumite atitudini, el poate deveni un factor 
perturbator sau inhibitor.

Concluzii. valoarea psihologului sportiv a fost demonstrată în lucrul cu echipe 
sportive de nivel înalt. În acest fel,  prezența în echipă a psihologului sportiv a devenit 
aproape indispensabilă în orice sport sau disciplină. Fără îndoială, acest lucru deschide 
noi oportunități pentru psihologii sportivi în domenii, precum inițierea în activitatea fizi-
că, sporturile de agrement și recreative sau persoanele cu nevoi speciale. 
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Multilingual education is defined as the teaching of several languages, including 
the students mother tongues, global languages, community languages and heritage lan-
guages, where each language is taught at different levels according to the needs in the 
different contexts.

this definition of multilingual education resonates with parallel definitions by 
other researchers in the field of sociolinguistics, who emphasize the need for students to 
learn more than one language [2] to move between different languages through linguis-
tic mixing translanguaging to promote the understanding of students from marginalized 
groups in the content area through the use of their first language or languages in the 
classroom, and to enrich the linguistic repertoire and linguistic awareness of all students 
by building links between similar patterns in different languages [3, p.103]. 

this type of policy is not limited to certain classes and professions but is relevant 
to all the subjects, for the entire school, and even for communities and contexts outside 
of school. the main aspect of a multilingual policy is increasing the supply of languages 
taught, deepening and improving the teaching methods of foreign languages, and giving 
a central place to heritage languages/ “heritage languages” = the definition refers to in-
digenous languages, minority languages, and home languages, whose descendants now 
partially control the language [5]. 

Learning two foreign languages at the same time – tucker claims that multilingua-
lism is the norm in most countries of the world and is not an exceptional situation. From 
this it follows that a respectable number of citizens around the world, they speak two or 
more languages, in everyday life [5, p.31]. 

Many students in africa, for example, speak their mother tongue at home, another 
language in the conduct of the community, and another language as the language of 
instruction at school. In some cases, the language of instruction in the school, it is a “le-
gacy” from the days of colonialism. 

often added to this system is the english language, whose status as a global lan-
guage gives it a place of honor in linguistic education all over the world. Bokamba holds 
that a policy that encourages multilingualism is the basis for educational and economic 
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development. We are witnessing a similar situation, albeit under very different circum-
stances, in some european countries, where tri/multilingualism prevails, and students in 
many countries learn two or three foreign languages. 

the education council of the european Union has, indeed, proposed a policy of 
teaching two foreign languages in addition to the mother tongue, in order to ensure 
linguistic diversity in europe. In light of the proposal, a plan called “Strategy for Mul-
tilingualism” was drawn up in 2008, which was adopted by the european commission 
(european commission, 2008). 

 among the documents it published there is a document declaring the advantages of 
multilingualism in education. among the goals of the multilingual policy are: to encou-
rage the learning of languages and to encourage linguistic diversity in society - to enco-
urage a healthy multilingual economy – to provide legislation that will assist european 
citizens in dealing with government offices and information in their mother tongue. 

 the long-term goal of the committee is to increase the degree of multilingualism of 
the residents, until every citizen has mastered practical skills, in at least two languages, 
in addition to the mother tongue. 

the development of the concept – in fact, until the culmination of phenomena such 
as: the invention of printing, the growth of the nation-state and the development of mo-
dern linguistic science, the use and mixing of different language codes and dialects was 
less controlled and manipulated, so that the codes themselves were less defined, if at all 
In other words, the use of language throughout history is considered by many sociolin-
guists to be multilingual – multilingual – that is, one that included a number of mixed 
languages, either at the level of the individual who moves between different codes and 
dialects in the discourse or at the level of the society in which there are groups speaking 
different and mixed languages [2]. 

Most regions of the world, for example, in the West. this fact is rooted in the stan-
dardization process that certain languages went through to represent the nation states. 
Underlying this perception of languages as necessarily separate are monolingual ideolo-
gies, which have become a tool in the hands of nation-states to separate and marginalize 
many groups of minorities, immigrants and natives. thus, nation states began to intro-
duce a rigid linguistic policy that uses language as a marker of national identity - one 
language, one country. Because of this use of language as a sign of national identity, 
outlines of a rigid educational linguistic policy were implemented in schools in nation 
states. 

a monolingual educational approach helped establish and maintain a hierarchy be-
tween different languages, a hierarchy that is largely artificial. Moreover, the ideological 
preference for monolingualism has become the norm, which is justified through far-re-
aching and scientifically unfounded assumptions regarding the superiority of monolin-
gualism over multilingualism. 

emerging changes in ideology, alongside growing processes of globalization versus 
expressions of resistance by groups of immigrants and natives, have recently led certain 
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researchers in the field of sociolinguistics to encourage a multilingual educational policy, 
which recognizes the linguistic diversity of the speakers, permits the integration of this 
diversity in the curriculum and encourages learners to cultivate multilingualism. 

this turn in linguistic education in the last decade, known by several researchers as 
the multilingual turn [4, p.101] is also receiving increasing support from the research fin-
dings, which point to the advantages of bilingualism in cognitive and social dimensions 
and the encouragement of social tolerance in cultural and emotional dimensions.
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