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Capitolul I. EDUCAŢIA CA FENOMEN SOCIAL ŞI PEDAGOGIC
1. Educaţia şi funcţiile ei
2. Educaţia şi socializarea. Educaţia şi instruirea
3. Concepţiile generale ale educaţiei

Noţiunile cheie: educaţie, socializare, educaţie autoritară, pedagogie umanistă.
1. Educaţia şi funcţiile ei
Educaţia pentru toate timpurile şi pentru toate popoarele constituie cel mai important
fenomen al vieţii spirituale a societăţii. Fără educaţie este de neconceput viaţa societăţii
umane, or semnificaţia ei este transmiterea cunoştinţelor acumulate şi a experienţei de viaţă.
Educaţia este o categorie general-umană, o categorie veşnică. Ea a apărut odată cu
apariţia societăţii umane, odată cu ea şi se dezvoltă: se modifică scopurile, conţinutul şi
mijloacele educaţiei, metodele şi procedeele pedagogice.
În literatura de specialitate educaţia ca noţiune pedagogică se examinează în contextul
unui sens larg şi îngust. În sens larg educaţia reprezintă totalitatea de influenţe formative a
tuturor institutelor obşteşti care asigură transmiterea din generaţie în generaţie a
experienţei social-culturale, normelor şi valorilor. În acest sens noţiunea “educaţie” este mai
aproape de noţiunea “socializare”. În sens pedagogic îngust educaţia reprezintă activitatea
special organizată, orientată spre formarea anumitor calităţi ale omului, realizată prin
interacţiunea pedagogilor şi celor educaţi în cadrul sistemei educative. Activitatea
pedagogilor în acest caz este definită drept muncă educativă.
Există diverse definiţii ale educaţiei. Educaţia – proces creativ, bine orientat de
interacţiune a pedagogilor şi educatului(-ţilor) în vederea creării condiţiilor optimale pentru
organizarea asimilării valorilor social-culturale ale societăţii, şi ca urmare dezvoltarea
individualităţii, autoactualizarea personalităţii lui (-lor).
O altă definiţie interpretează educaţia ca “acţiuni încercate de oameni pentru a
favoriza într-un anumit sens personalitatea altor oameni” [V. Brezinka].
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În opinia lui Kant, educaţia este o activitate de disciplinare, cultivare, civilizare şi
moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de
care este susceptibil.
Potrivit altei definiţii “educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor
tinere cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări fizice, intelectuale şi mintale
necesare vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate” [Emil Durkheim].
Educaţia este o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se
dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori [Eduard
Spranger].
Noţiunea de educaţie în definiţiile prezentate acoperă multiple conţinuturi,
accentuîndu-se fie scopul educaţiei, fie natura procesului educativ, fie conţinutul educaţiei,
fie laturile sau funcţiile actului educativ.
Analizînd fenomenul educaţiei putem evidenţia trei repere metodologice ale ei, care
demonstrează extinderea conţinutului acestei noţiuni:
-

educaţia ca activitate organizată instituţional conform unor finalităţi pedagogice,
orientări valorice;

-

educaţia ca proces angajat între mai multe fiinţe umane, aflate în diferite relaţii de
comunicare şi de modificare reciprocă, marcînd drumul psihologic al
personalităţii spre umanizare, spre (auto)dezvoltarea sa continuă;

-

educaţia ca produs al activităţii de formare a personalităţii, determinat şi adaptat la
cerinţele societăţii; “producţie” a omului ca om, creaţie continuă a omului de către
om, producţie a omului social prin societate (I. Cerghit).

Succesul educaţiei depinde de participarea educatului în formarea personalităţii sale.
Activitatea conştientă a personalităţii umane în direcţia formării la sine a anumitor calităţi se
numeşte autoeducaţie.
Diferite abordări ale esenţei educaţiei subliniază complexitatea practică şi
multilateralitatea acestui fenomen. Totuşi, în baza sintezei unei serii de ipostaze ale educaţiei
pot fi evidenţiate următoarele trăsături caracteristice:
iEducaţia este un fenomen specific uman; acţiunea educativă nu se poate extinde
asupra lumii animalelor sau a plantelor, întrucît ele nu posedă conştiinţă fără de care nu
există educaţie.
iEsenţa educaţiei constă într-un sistem de acţiuni prin care educatorul în mod
intenţionat tinde să influenţeze asupra educatului.
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iEducaţia poate fi concepută ca o acţiune socială încercată de oameni spre a
îmbunătăţi durabil într-un anumit sens (îmbunătăţire, păstrare sau înlăturare) constituţia
predispoziţiilor psihice ale altor oameni. Indicaţia “a încerca” permite să admitem că
acţiunile educaţionale pot avea nu numai succes dar şi insucces.
iEducaţia constituie una din formele de activitate orientate spre schimbarea omului
sau a grupei de oameni. Această activitate practico-transformatoare este îndreptată spre
schimbarea stării psihice, concepţiei şi conştiinţei, cunoaşterii şi modului de activitate a
personalităţii şi orientărilor valorice ale educatului. Specificul său educaţia îl exprimă în
stabilirea scopului şi a poziţiei educatorului în raport cu educatul.
În literatura pedagogică sunt evidenţiate variate funcţii (sarcini, destinaţii, roluri,
activităţi) ale educaţiei. Spre exemplu, I. Nicola evidenţiază funcţiile de selectare şi
transmitere a valorilor de la societate la individ; de dezvoltare conştientă a potenţialului
biopsihic al omului; de pregătire a acestuia pentru integrarea activă în viaţa socială.
Alţi autori evidenţiază funcţia cognitivă, economică şi axiologică. Funcţia cognitivă a
educaţiei asigură formarea şi dezvoltarea omului prin intermediul cunoaşterii implicînd
aspectul informativ şi formativ al actului cultural: funcţia economică prevede pregătirea şi
formarea indivizilor pentru activitatea productivă de calitate realizată în toate domeniile
vieţii sociale contemporane; funcţia axiologică asigură valorizarea şi creaţia culturală care
permite însuşirea şi trăirea valorilor de către individ, înţelegerea, acceptarea şi
implementarea lor în comportamentul personal [G. Cristea].
Marin C. Călin relevă două categorii de funcţii ale educaţiei: funcţiile generale şi
funcţiile particulare. Funcţiile generale ale educaţiei: antropologic-culturală, de umanizare a
omului (omul devine om dacă este învăţat să fie om); axiologică (de învăţare a valorilor
culturii şi civilizaţiei umanităţii); funcţia socializării omului (de învăţare şi maturizare umană
în vederea adaptării şi integrării sociale a individului); funcţia instrumentală (de
profesionalizare umană). Funcţiile particulare ale educaţiei se referă la scopurile educaţiei,
conţinuturile şi mijloacele educaţiei ca componente ale actului educaţional. Aşa dar, funcţiile
nominalizate ne permit să delimităm mai multe domenii în care acţionează educaţia, ele
cuprinzînd întreaga existenţă umană, ceea ce actualmente se exprimă prin formula “a învăţa
să fii”.
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2. Educaţia şi socializarea. Educaţia şi instruirea
Omul este o fiinţă socială. Din primele zile ale existenţei el este înconjurat de alţi
oameni şi chiar de la începutul vieţii suntem implicaţi în diferite interacţiuni sociale. Prima
experienţă de comunicare socială omul o capătă încă pînă a se învăţa a vorbi. Cu cît mai în
vîrstă devenim, cu atît mai mult comunicăm cu oamenii şi, deci, sporeşte şi experienţa
noastră. Fiecare dintre noi însuşeşte lecţiile vieţii, se “socializează” în felul său, or, toţi noi
suntem diferiţi. Însă experienţa pe care o obţinem pe neobservate devine partea noastră
însăşi. Într-o anumită măsură procesul socializării reflectă proverbul “Spune cine îţi sunt
prietenii tăi, şi-ţi voi spune cine eşti”.
Socializarea este procesul şi rezultatul însuşirii şi reproducerii ulterioare active de
către individ a experienţei sociale. Procesul socializării este strîns legat cu comunicarea şi
activitatea în comun a oamenilor. Totodată, din punctul de vedere al psihologiei, socializarea
nu poate fi examinată ca o reflectare mecanică a experienţei sociale trăite nemijlocit sau
dobîndite în rezultatul observării. Asimilarea acestei experienţe este subiectivă: perceperea
unora şi aceloraşi situaţii sociale poate fi diferită. Diferite personalităţi pot deduce din situaţii
obiectiv similare o experienţă socială diferită. Pe această idee se întemeiază unitatea a două
procese contradictorii – socializarea şi individualizarea. Socializarea nu este controversa
individualizării, procesul socializării nu conduce spre nivelarea personalităţii, individualităţii
omului. Mai degrabă invers, în procesul socializării şi adaptării sociale omul îşi găseşte
individualitatea sa.
Procesul socializării poate avea loc atît în institute sociale, cît şi în cadrul diferitor
asociaţii neformale. Institutele sociale speciale – una din cele mai importante funcţii ale
cărora este socializarea omului – includ şcoala, instituţiile de învăţămînt profesional,
organizaţiile şi asociaţiile de copii şi tineret. Institutul cel mai important de socializare a
personalităţii îl constituie familia. Aşa dar, socializarea poate fi reglementată şi spontană. În
cadrul şcolii se realizează ambele forme de socializare. Elevul însuşeşte experienţa socială
atît în cadrul lecţiilor, conform scopurilor pedagogului, cît şi prin experienţa (trăită sau
observată) de interacţiune socială a învăţătorilor cu elevii, a învăţătorilor între ei. Ea poate fi
pozitivă, în acord cu scopurile educaţiei, şi negativă, venind în contradicţie cu scopurile
proiectate de pedagogi.
Cum se coraportează în această ordine de idei noţiunile “educaţie” şi “socializare”?
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Educaţia, în fond, reprezintă procesul reglementat şi orientat spre un anumit scop de
socializare, constituind un mecanism specific de accelerare a procesului de socializare. Cu
ajutorul (prin intermediul) educaţiei se depăşesc sau se diminuează consecinţele negative ale
socializării, ea obţinînd o orientare umanistă.
Educaţia contribuie la socializarea copilului în lumea reală, constituind una din căile
de realizare a acesteia. Educaţia reprezintă elementul cheie, factorul fundamental al
socializării, întrucît anume educaţia permite copilului să însuşească mai rapid complexul
celor mai importante valori şi norme sociale. Scopul final al educaţiei este bidimensional:
1) asimilarea valorilor social-culturale ale societăţii şi 2) dezvoltarea (multilaterală,
armonioasă) a individualităţii educaţilor, autorealizarea lor.
Autoeducaţia, de asemenea, reprezintă procesul de socializare orientat spre un anumit
scop. Copilul singur îşi influenţează acţiunile proprii. De regulă, autoeducaţia reprezintă
rezultatul şi continuarea procesului de educaţie.
Dezvoltarea omului necesită organizarea a două procese legate reciproc – instruirii şi
educaţiei. Aceste două procese au diferite sarcini şi de aceea, intersectîndu-se unul cu altul,
iar uneori chiar realizîndu-se concomitent, diferă principial între ele.
Istoria învăţămîntului mărturiseşte: din moment ce educaţia încetează de a răspunde la
întrebarea cum de trăit cu demnitate, apare criza educaţiei – o stare de lucruri cînd educaţia
îşi pierde valoarea. În condiţiile în care societatea şi-a pierdut idealurile, temeliile morale,
accentul se pune pe învăţămînt în sensul său îngust de transmitere a unor cunoştinţe.
Bineînţeles, nu poate fi subestimat rolul cunoştinţelor, mai ales din sfera ştiinţelor umanitare,
care întotdeauna slujeau cauzei educaţiei omului cărturar, cetăţean, democrat. Însă
cunoştinţele ating doar intelectul, dar nu conştiinţa personalităţii în ansamblu, fiind
îndreptate spre raţiune, nu spre omul întreg. Ele nu pot asigura în măsura necesară influenţa
asupra modului de viaţă, atitudinilor, alegerii sociale, conduitei şi faptelor omului. Anume de
atîta învăţămîntul trebuie să îmbine instruirea şi educaţia, asigurînd interpătrunderea lor şi
atribuind prioritate educaţiei în raport cu instruirea. Sarcinile educaţiei sunt mai complexe,
mai dificile şi mult mai importante decît sarcinile instruirii, din motiv că:
8educaţia, spre deosebire de instruire, este îndreptată nu numai spre raţiune, dar şi
spre sufletul copilului (V. Zenkovski);
8educaţia este chemată să răspundă la întrebările esenţiale ale vieţii omului – despre
sensul şi scopul ei (N. Pirogov);
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8educaţia ajută la reconstruirea vieţii în ansamblu, organizează experienţa socială a
personalităţii, învaţă cum de organizat mediul vieţii sale (S. Şaţki);
8educaţia ajută de a afla idealurile, convingerile, formează lumea spirituală a
personalităţii (V. Suhomlinski).
Toate aceste idei subliniază natura umanistă şi orientarea educaţiei autentice spre
personalitate. În centrul educaţiei umaniste se află omul cu problemele sale vitale,
existenţiale. Din această perspectivă ideea principală a învăţămîntului este cea educativă. A
fost recunoscut: omul, copilul este valoarea supremă a educaţiei, este o valoare în sine.

3. Concepţiile generale ale educaţiei
Ce abordări ştiinţifico-practice ale educaţiei au fost în trecut şi sînt prezente în timpul
de faţă? Izvoarele acestor abordări sau concepţii ale educaţiei se regăsesc, pe de o parte, în
practica, experienţa civilizaţiilor, pe de altă parte, – în sistemele, învăţăturile, doctrinele
filosofice, socio-culturale, psihologice. Astfel, în istoria pedagogiei sînt cunoscute mai multe
imagini (concepţii) ale educaţiei. Savantul german F. Kron evidenţiază şase abordări ale
educaţiei.
iEducaţia ca creştere (îngrijire) a copilului. Copilul în creştere se compară cu o
plantă sau un copăcel, care trebuie să crească. Însă planta şi copilul nu vor fi lăsaţi simplu să
crească, ei trebuie să fie retezaţi, proptiţi (sprijiniţi) pentru ca să dea roadă.
iEducaţia ca formare şi cultivare (Herbart). “Formarea” copilului este o treaptă
preliminară a “cultivării copilului”, aceste două forme ale educaţiei fiind concepute drept
fundament al învăţămîntului. Elevii vor dobîndi aptitudinea de a se purta cuviincios, cinstit şi
atent, a se interesa de învăţătură din libera lor voinţă. Cultivarea ca educaţie “propriu-zisă”
acţionează astfel asupra nucleului moral al subiectului; asupra motivaţiei şi voinţei lui,
datorită cărui fapt aceste forme ale educaţiei sunt recunoscute drept veritabile (autentice).
iEducaţia ca dirijare (conducere) din partea adulţilor şi oamenilor cu experienţă.
Reprezentarea educaţiei ca dirijare (conducere) sau ca relaţie dintre conducător şi condus,
este probabil atît de veche ca şi umanitatea. Ea presupune existenţa unei experienţe sociale în
cadrul căreia conducătorul şi cel condus se află într-o relaţie de conducere-moştenireatitudine.
iEducaţia ca “lăsare să crească” (Rousseau). Imaginea educaţiei ca lăsare să
crească porneşte de la ideea că omul în principiu (de la naştere) este bun, însă prin
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intermediul relaţiilor sociale se educă spre rău. Scopul întregii educaţii a tinerei generaţii: de
a-i face pe copii oameni. Educatorului îi revine rolul de a asigura o concordanţă înţeleaptă
între copil şi natură, copil şi oameni favorabilă învăţăturii, în vederea ademenirii şi întăririi
forţelor naturale în copil. Educatorul va fi conceput nu ca conducător, formator şi dirijor, dar
ca persoană care prin intermediul unui înţelept aranjament trezeşte în copii forţele şi
motivele, voinţa de a folosi propria raţiune şi de a descoperi lumea.
iEducaţia ca ajutor copilului pentru viaţă sau ajutor spre autoaujutor (Pestalozzi)
care presupune preocuparea zilnică a pedagogului de nevoile copiilor.
iEducaţia ca acomodare la normele prescrise (biheviorism). În accepţia acestei
teorii Educaţia poate fi înţeleasă ca o influenţă asupra comportamentului sau influenţă asupra
predispoziţiilor psihice ale educaţilor în baza unor sancţiuni pozitive şi negative.
Diversitatea de imagini şi interpretări ale fenomenului educaţiei este condiţionată
social şi epocal, schimbîndu-se în decursul transformărilor istorice. Practica de transmitere a
experienţei sociale de la generaţia adultă la acea tînără s-a constituit cu mult mai devreme
decît termenul care o defineşte. De aceea educaţia este interpretată din diferite puncte de
vedere. Esenţial este, că în fiecare caz în calitate de obiect al educaţiei se examinează omul,
supus înrîuririi pedagogice respective. Din această perspectivă se conturează două grupe de
concepţii educaţionale: autoritare şi umaniste. Abordarea umanistă este acceptată în prezent
sub denumirea de educaţie orientată spre personalitate.
Concepţiile educaţionale în lume pînă la începutul secolului XX purtau în general
caracter preponderent autoritar, caracterizîndu-se prin următoarele trăsături specifice:
• orientarea în învăţămînt la o programă unică pentru toţi, cu unele diferenţieri;
• orientarea spre formarea unui nivel prescris de cunoştinţe academice şi formarea
personalităţii conform unui anumit etalon;
• dirijarea destul de pronunţată a procesului instructiv-educativ din partea şcolii,
învăţătorului;
• prezenţa unor cerinţe, dispoziţii care reglementează activitatea şi viaţa
discipolilor.
Printre concepţiile pedagogice social-orientate ale secolului XX care pun accent pe
asimilarea de către personalitate a normelor, valorilor prescrise de societate este cunoscută
pedagogia biheviorismului (behavior – comportare). Ea abordează educaţia şi instruirea ca
formare a unor reacţii social acceptabile, “corecte” a omului la stimulii, situaţiile de viaţă.
Pentru a regula comportarea personalităţii, a produce reacţiile dorite trebuie de organizat o
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sistemă de întăriri pozitive (aprobări) şi negative (condamnări, dezaprobări) –
“comportament operant”. Adepţii pedagogiei biheviorismului considerau că comportamentul
operant, adică comportamentul în corespundere cu sistema de întăriri îl eliberează pe om de
la alegerea morală, de la factorii morali şi spirituali, care, în opinia lor, nu determină
comportarea (Skinner).
Pedagogia biheviorismului este supusă criticii pentru manipularea cu personalitatea,
reducerea vieţii umane la reacţii biologice, mecanice, neluînd în calcul conştiinţa, valorile,
principiile morale, motivele, voinţa şi libertatea care în realitate determină comportamentul
personalităţii.
La hotarele sec. XIX-XX împotriva pedagogiei autoritare s-au pronunţat pedagogi,
psihologi, savanţi din diferite ţări: G. Kerschenschteiner în Germania, O. Decrolly în Belgia,
D. Dewey în SUA şi alţii. Această perioadă este considerată în pedagogie perioada
reformelor, mişcării pentru educaţia liberă, pentru o şcoală nouă în care, potrivit adversarilor
şcolii tradiţionale, instruirea şi educaţia trebuie să fie construite în corespundere cu interesele
şi capacităţile copiilor şi îndreptate spre dezvoltarea posibilităţilor acestora. Copilul cu
activitatea lui spontană, în care îşi lărgeşte experienţa, trebuie să devină centrul şcolii, dar nu
programele academice şi reglementările şcolare, îndepărtate de la viaţa reală. Ideile
principale ale şcolii noi erau:
• instruirea în procesul activităţii libere a copiilor în joc;
• munca, activităţile practice, activitatea socială în comun;
• legătura vieţii şcolare cu mediul înconjurător;
• activităţile de artă;
• dezvoltarea individualităţii.
Această abordare a educaţiei şi instruirii avea diferite denumiri: “educaţie liberă”,
educaţie nouă, pragmatism, şcoala muncii – împreună reflectînd o altă concepţie decît cea
tradiţională despre educaţie, care se caracteriza prin orientare spre dezvoltare liberă a
personalităţii. Însă precum a demonstrat experienţa nu se poate de construit educaţia şi
instruirea în exclusivitate în baza intereselor şi sinestatorniciei copiilor, cum şi în baza
cultivării unicităţii personalităţii. Aceasta duce la scăderea nivelului de cunoştinţe a elevilor
şi a rolului maturilor în educaţie, prezentînd un pericol moral şi social. În anii ’90 ai
secolului XX apare concepţia psihologică umanistă, care a generat schimbarea paradigmei
educaţionale. Esenţa concepţiei umaniste constă în faptul că copilul constituie valoarea
supremă şi se plasează în centrul procesului de educaţie.
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Ideile-reper ale pedagogiei umaniste:
• credinţa în posibilităţile copilului;
• dezvăluirea naturii fireşti în copil;
• respectarea şi afirmarea personalităţii lui;
• orientarea lui spre valorile binelui şi dreptăţii.
Copiii nu vor fi impuşi să îndeplinească anumite cerinţe, dar vor fi create condiţiile
pentru ca cel educat singur să ajungă la înţelegerea importanţei cerinţei date personal pentru
sine, el o va recunoaşte şi o va accepta, va dori să o îndeplinească şi o va îndeplini.
Analizînd concepţiile generale ale educaţiei savanţii, practicienii caută răspuns la
întrebarea ce este preferabil: dirijarea “strictă” cu dezvoltarea personalităţii sau educaţia
liberă. Ştiinţa tinde să identifice căile optimale de apropiere a acestor orientări, de îmbinare
armonioasă a dirijării dezvoltării personalităţii cu autodeterminarea şi autonomizarea ei.

Conspect de reper
Educaţia în sens larg. – Totalitatea de influenţe formative a tuturor institutelor
obşteşti, care asigură transmiterea din generaţie în generaţie a experienţei social-culturale,
normelor şi valorilor.
Educaţia în sens pedagogic îngust. – Activitatea special organizată, orientată spre
formarea anumitor calităţi ale omului, realizată prin interacţiunea pedagogilor şi celor
educaţi în cadrul sistemei educative.
Ipostasele educaţiei. – Activitate;
– proces;
– produs.
Autoeducaţia. – Activitatea conştientă a personalităţii umane în direcţia formării la
sine a anumitor calităţi.
Trăsăturile caracteristice ale educaţiei. – Fenomen specific uman;
– sistem de acţiuni de influenţă asupra educatului;
– formă de activitate, orientată spre schimbarea omului sau a grupei de oameni.
Funcţiile educaţiei: – Cognitivă; economică;
– axiologică;
– de socializare;
– antropologic-culturală.
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Socializarea. – Procesul şi rezultatul însuşirii şi reproducerii ulterioare active de către
individ a experienţei sociale.
Abordări ale educaţiei. – Educaţia ca creştere (îngrijire) a copilului;
– educaţia ca formare şi cultivare;
– educaţia ca dirijare (conducere); educaţia ca lăsarea să crească;
– educaţia ca ajutor pentru viaţă.
Concepţii generale ale educaţiei. – Autoritară;
– umanistă.

Aplicaţii practice

1. Faceţi o analiză comparativă a diferitor definiţii ale educaţiei.
2. Dezvăluiţi specificul educaţiei în raport cu socializarea şi instruirea.
3. Stabiliţi corelaţia trăsăturilor caracteristice ale educaţiei şi a funcţiilor ei.
4. Evidenţiaţi ideile centrale ale diferitor abordări şi concepţii ale educaţiei.
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Capitolul II. EDUCAŢIA CA PROCES PEDAGOGIC
1. Procesul educaţiei: particularităţi semnificative
2. Legităţile procesului de educaţie
3. Principiile educaţiei

Noţiunile cheie: procesul educaţiei, bazele natural-ştiinţifice ale educaţiei, legităţile
educaţiei, principiile educaţiei.

1. Procesul educaţiei: particularităţi semnificative
În contextul larg al existenţei umane educaţia poate fi concepută ca co-existenţă, viaţă
în comun a educatorului celui educat. Totodată atunci cînd ne referim la educaţie, înţelegem
o influenţă asupra existenţei discipolului orientată spre un anumit scop, o interacţiune
raţională şi profesională cu cel educat, o organizare specială a procesului pedagogic.
Procesul educaţiei însă nu întotdeauna îşi ia “startul” cu determinarea scopului:
deseori scopul “se oformează” în mersul acestui proces prin intermediul conţinutului,
situaţiilor de viaţă, comunicării etc.
Procesul educaţiei poate fi definit ca proces pedagogic special organizat în care se
realizează scopurile social-pedagogice, se creează condiţiile pentru viaţa spirituală de valoare
a discipolilor, realizarea maximă a capacităţilor lor naturale, actualizarea potenţialului
sufletesc şi spiritual al acestora.
Important este, ca centrul procesului educativ să devină nu activităţile, dar omul, viaţa
lui spirituală. Procesul pedagogic va deveni în acest caz acel cîmp educaţional, în care este
posibilă conştiinţa liberă autentică, alegerea liberă a acţiunilor, deschiderea discipolului în
faţa naturii, oamenilor, valorilor.
Personalitatea umană există, se manifestă şi se dezvoltă în activitate (cognitivă,
valoric-orientată, de muncă, artistică, de joc, de comunicare etc.) în cadrul căreia are loc
constituirea anumitei experienţe de atitudini faţă de lumea obiectelor, fenomenelor, faţă de
valorile vieţii materiale şi spirituale. Atitudinea poate fi concepută ca o legătură reală,
autentică stabilită de om în raport cu obiectele lumii înconjurătoare – legătura “Eu”-lui
personalizat şi a obiectului (persoană, eveniment, fenomen, normă etc.). Fiind un produs al
conştiinţei, atitudinea se exprimă în emoţii, judecăţi, acţiuni, poziţii ale omului în raport cu
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realitatea. Astfel, atitudinea există, se manifestă şi se descoperă în trei forme: raţională,
emoţională şi comportamental-acţională. Forma raţională cuprinde sfera conştiinţei
personalităţii, noţiunile, reprezentările despre lucruri, fenomene, valori, înţelegerea sensului
vieţii în toate manifestările ei. Forma emoţională presupune perceperea oricărei acţiuni şi
fapte prin prisma construcţiei emoţionale a personalităţii, sentimentelor trezite de fenomenele
lumii înconjurătoare. Forma comportamental-acţională este reprezentată printr-un anumit tip
de acţiuni şi fapte (conştientizate), apărute în baza cunoştinţelor despre lume, aprecierii lor
emoţionale. Astfel, conturează trei piloni la care trebuie să ne orientăm în educaţie: 1)
personalitatea; 2) activitatea şi 3) atitudinea. Îmbogăţirea Activităţii conduce spre
îmbogăţirea Atitudinilor, prin urmare, spre dezvoltarea progresivă a Personalităţii şi
viciversa. Formarea atitudinii omului faţă de lume şi faţă de sine este acceptată drept reper de
orientare, elementul central al procesului educativ.
Baza natural-ştiinţifică a procesului de educaţie o constituie învăţătura lui I. Secenov
şi I. Pavlov despre natura condiţional-reflectorică a psihicului şi a comportamentului omului.
Esenţa ei constă în faptul, că la om în procesul vieţii se formează reflexe condiţionate,
diverse reacţii la influenţele mediului înconjurător. În rezultat se stabilesc stereotipuri
comportamentale, reacţii obişnuite stabile care întărindu-se şi îmbinîndu-se între ele creează
complexe întregi, ce duc la formarea caracterului. Psihologii au demonstrat pe cale ştiinţifică
conexiunea faptă-obişnuinţă-caracter. Pentru pedagogie, educaţie este important că
obişnuinţele, adică reflexele condiţionate, stereotipurile comportamentale pot fi formate în
mod conştient, special orientat. Prin urmare, din punctul de vedere al fiziologiei educaţia
constă în formarea reflexelor condiţionate.
Psihologii interpretează procesul educaţiei ca proces de interiorizare: transfer de
cunoştinţe, norme, valori exterioare în planul intern al personalităţii. Prin noţiunea de
“interiorizare” se explică mecanismul formării personalităţii în procesul educaţiei. Omul
vede, percepe acţiunile, comportamentul altora, le imită, reproduce modelele, asimilează,
dobîndind pentru sine ceva din mediul socio-cultural exterior, schimbîndu-se calitativ sub
aspect psihologic. Pe acest temei devine posibil procesul invers – de exteriorizaretranspunerea din planul interior în cel exterior, în cadrul activităţii interumane.
Potrivit concepţiei cultural-istorice a lui L. Vîgotski procesul educaţiei se desfăşoară
ca proces de acumulare, amplificare a neoformaţiunilor psihice ale personalităţii în cadrul
interacţiunii cu mediul sub conducerea şi cu ajutorul adultului.
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Aşadar, procesul educaţiei poate fi descris ca activitate organizată orientată spre un
anumit scop de formare şi dezvoltare a omului, caracterizată prin interacţiunea educatorilor
şi celor educaţi şi realizată în cadrul instituţiei educaţionale.
Procesul educaţiei are o structură precisă constituită din componente reglementate,
legate reciproc: scopurile şi conţinutul, condiţiile de decurgere a procesului, interacţiunea
educatorului şi educatului, metodele şi formele activităţii educative, etapele (stadiile) de
dezvoltare a procesului în timp, rezultatele obţinute.
În conformitate cu structura procesului educaţional se proiectează scopul (ca rezultat
aşteptat al activităţii pedagogice), se stabilesc sarcinile strategice şi tactice în vederea
realizării, transpunerii scopului şi sarcinilor trasate în planul interior al educaţilor; se
planifică întreaga activitate de viaţă a educatorului şi educaţilor.
Mult timp educaţia era privită doar ca o acţiune formativă exercitată de un agent
exterior (părinţi, învăţători, profesori etc.) asupra celui educat, considerat doar în postura sa
de obiect al educaţiei (receptor de înrîuriri formative). O astfel de concepţie ţine deja de
domeniul trecutului. Actualmente este pe deplin acceptată teza că educaţia care nu reuşeşte
să implice educatul în propria sa modelare este profund deficitară. Procesul formării umane
începe cu acţiunea de modelare exercitată din afară, dar aceasta nu poate fi considerată
suficientă. Înrîuririle educaţionale exercitate de factori externi pot fi eficiente numai dacă
sunt susţinute, completate şi întărite de înrîuriri formative motivate intrinsec, numai în cazul
cînd educatul, considerat iniţial obiect al educaţiei, participă activ la propria sa formare,
devenind astfel subiectul formării şi dezvoltării sale.
În mod schematic această interacţiune poate fi reprezentată astfel:
S

↔
↔

Educator

O

Educat

O – obiect
S - subiect
Pe măsura maturizării şi dezvoltării discipolului poziţia lui ca obiect al influenţei
pedagogice din partea adulţilor (în primul rînd, a părinţilor şi pedagogilor) se diminuează, iar
poziţia de subiect al educaţiei sporeşte, transformînd procesul educaţiei în raport cu cel
educat într-un proces de autocunoaştere, prin urmare – de autoeducaţie, autodezvoltare. Se
schimbă, în acelaşi timp, şi poziţia educatorului în direcţia sporirii funcţiei lui de îndrumător,
povăţuitor, tutore, prieten mai mare, facilitator.

16
Procesul de educaţie este unul polifactorial. Organizîndu-l, trebuie de ţinut cont de
influenţa concomitentă a multor factori de diferit nivel: global, mondial (problemele
războiului şi păcii, ecologice, medicale etc.); social, regional (condiţiile localităţii concrete –
sociale, politice, economice, culturale); factorii micromediului (strada, familia, ambianţa de
trai, condiţiile şcolii concrete şi ale clasei, particularităţile colectivului pedagogic, starea
interioară a însăşi copilului).
Printre multitudinea de factori pot fi evidenţiaţi de asemenea factori obiectivi şi
subiectivi.
La factorii obiectivi se referă:
• ereditatea genetică şi starea sănătăţii omului;
• apartenenţa socială şi culturală a familiei;
• tradiţia culturală, statutul profesional şi social;
• caracteristicile ţării şi a epocii istorice;
• datele biografice.
Grupa factorilor subiectivi include:
• Particularităţile psihice, concepţia, orientările valorice, necesităţile interioare şi
interesele atît ale educatorului, cît şi ale celui educatului;
• sistema raporturilor cu sociumul;
• influenţele educative organizate asupra omului din partea anumitor persoane,
grupuri, asociaţii şi a întregii comunităţi.
Caracterul interacţiunii acestor factori ce influenţează asupra dezvoltării personalităţii
copilului, este neuniform în fiecare caz concret. Poate fi vorba despre intensitatea diferită a
acţiunii diferitor factori, existenţa unei diverse îmbinări a acestora. Este posibilă şi o diferită
asimilare a lor de către personalitate. În fiecare caz concret poate fi vorba despre unii sau alţi
factori predominanţi.

2. Legităţile procesului de educaţie
Aspectele esenţiale ale educaţiei pot fi dezvăluite prin analiza legităţilor şi principiilor
ei.
Legităţile educaţiei reprezintă conexiuni stabile, repetate şi esenţiale ale procesului
educativ, realizarea cărora permite obţinerea unor rezultate eficiente în dezvoltarea şi
formarea personalităţii. Asemenea legături în procesul educaţiei ne ajută de a-l înţelege mai
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bine, a descrie şi a realiza optimal acest proces. Legităţile permit prognozarea desfăşurării
procesului educaţiei. În această ordine de idei este important să conştientizăm că procesul
educaţiei, depinzînd de o mulţime de factori (competenţa pedagogului, starea, nivelul de
dezvoltare a celor educaţi şi multe altele), este totuşi unul obiectiv. El decurge într-o anumită
măsură independent de voinţa participanţilor lui, deşi ultimii acţionează, participă în el destul
de conştient şi bine orientat. Iată de ce legile educaţiei trebuie ştiute nu doar de savanţi, dar şi
de practicieni, învăţători, părinţi, care în mod nemijlocit educă copiii.
Printre legităţile educaţiei se disting cele mai generale, care caracterizează educaţia
mai mult ca fenomen social, decît ca proces pedagogic. Aceste legităţi indică la raportul
dintre educaţie şi societate, ele fiind următoarele:
i Adecvarea educaţiei exigenţelor societăţii. Această legitate insistă asupra ideii
corespunderii sistemului educaţional (de învăţămînt) din ţară nevoilor statului, ceea ce se
reflectă şi asupra procesului educaţiei (scopurilor, conţinutului, metodelor). Pe de altă parte,
însăşi sistema de educaţie, caracterul organizării şi desfăşurării proceselor pedagogice depind
de posibilităţile societăţii, nivelul de dezvoltare social-politică, economică, culturală,
ştiinţifico-tehnică a ţării. Aceste dependenţe dintre educaţie şi societate, sînt reglate prin
politica educaţională a statului. Aceasta însă nu înseamnă că interesele statale vor avea
prioritate faţă de cele personale. Legitatea preconizează o corelaţie optimă a strategiilor de
stat, sociale şi personale în procesul educaţiei.
iUnitatea scopurilor, conţinutului, metodelor educaţiei – prescrie legătura tuturor
componentelor procesului de educaţie. Scopurile determină conţinutul şi metodele, formele
de lucru. La rîndul său, aceste elemente ale procesului educaţiei depind de posibilităţile,
capacităţile pedagogului şi a celor educaţi. Contradicţiile dintre componentele procesului
educaţiei conduc spre deteriorarea muncii educative, ineficienţa ei.
iUnitatea instruirii, educaţiei şi dezvoltării personalităţii. Instruirea şi educaţia,
necătînd la specificul fiecăreia decurg nedespărţit, condiţionînd reciproc succesul, eficienţa
lor. Şi ambele sînt îndreptate spre dezvoltarea personalităţii, constituind factorul de frunte al
dezvoltării, confirmat prin numeroase cercetări. Nivelul dezvoltării copilului determină
uşurinţa sau dificultatea implicării lui în procesul instructiv-educativ, eficienţa şi
rezultativitatea acestuia. Pe de altă parte, procesul educativ, într-un fel sau altul, contribuie la
dezvoltarea tuturor laturilor şi a personalităţii în ansamblu.
iEducaţia în cadrul activităţii. Dacă dorim să educăm, asigurînd formarea
experienţei, cunoştinţelor, viziunilor şi valorilor, necesităţilor, emoţiilor, voinţei discipolilor,
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noi trebuie să-i implicăm în activitate. Activitatea este una din noţiunile de bază ale
pedagogiei, psihologiei şi reprezintă interacţiunea activă cu mediul ambiant, îndreptată spre
cunoaşterea, transformarea lui şi, concomitent, spre perfecţionarea propriei personalităţi a
subiectului activităţii. În procesul educaţiei diferite forme de activitate constituie condiţia de
bază şi mijlocul de formare şi dezvoltare a personalităţii: a educa înseamnă a implica în
activitate, a organiza o activitate dezvoltatoare variată.

iActivismul discipolului în procesul educaţiei. Omul numai atunci se dezvoltă,
se formează prin activitate ca personalitate, cînd se conştientizează pe sine şi se manifestă ca
fiinţă activă, independentă care îşi înţelege treptat problemele creşterii sale, scopurile,
necesităţile, acţiunile, mijloacele de atingere a scopurilor, activitatea dobîndind pentru el
sens, semnificaţie personală. Pe această legitate se bazează autoeducaţia, autodefinirea,
autorealizarea personalităţii.
iUnitatea educaţiei şi comunicării în procesul pedagogic. Există o legătură de
cauză-efect între educaţie, activitate şi comunicare. Conform acestei legităţi educaţia se
realizează în cadrul unei comunicări nemijlocite a participanţilor procesului educativ.
Formarea copiilor şi tinerilor, a tuturor oamenilor este condiţionată de caracterul
comunicării, conţinutul ei, stilul de comportament al pedagogului şi discipolului, de
interacţiunea şi relaţiile în cadrul grupei, instituţiei.
h Educaţia – proces paradoxal. Contradicţiile constituie izvorul oricărei mişcări,
oricărei dezvoltări. Complexitatea educaţiei de fapt şi se explică, în primul rînd, prin
împletirea complicată a diferitor categorii de contradicţii: exterioare (dintre diferiţi factori ai
mediului, dintre mediu şi personalitatea discipolului, dintre mediu şi personalitatea
educatorului) şi interioare (lupta motivelor, contradicţia dintre scopuri, obiective şi
posibilitatea atingerii lor, dintre conştiinţă şi comportament, înrîuririle exterioare şi
tendinţele proprii ale personalităţii, dintre cunoaşterea modalităţii de acţiune şi capacitatea de
a o realiza.
Pedagogul trebuie să conştientizeze faptul, că orice fenomen pedagogic este unul
paradoxal, contradictoriu, avînd doi poli – pozitiv şi negativ. El trebuie să fie capabil de a
identifica ambele ipostaze folosindu-le în scopul soluţionării pozitive a oricărei contradicţii.
De exemplu, docilitatea permite de a educa atît omul disciplinat, cît şi conformistul;
disciplina poate fi concepută ca “libertate”, dar şi ca supunere, robie. Depistînd ambele laturi,
educatorul va construi actul educaţional, întregul proces educativ sprijinindu-se pe latura
pozitivă, astfel rezolvînd contradicţia, eliminînd manifestările ei negative, contribuind, în
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consecinţă, la dezvoltarea discipolului, colectivului de discipoli, propriei măiestrii
pedagogice.
Legităţile examinate ale educaţiei constituie temelia organizării şi instrumentării
procesului educativ, devenind cerinţe fundamentale în baza cărora se va realiza munca
educativă.

3. Principiile educaţiei

Cu noţiunea de legitate este strîns legată noţiunea de principiu al educaţiei. Principiul
educaţiei este o cerinţă fundamentală, idee conducătoare care determină acţiunile
pedagogului sugerîndu-i respectarea anumitor reguli, condiţii etc. În aşa mod principiile
leagă teoria, explicarea, descrierea procesului educativ cu practica, indicînd ce şi cum trebuie
de realizat pentru a obţine efectele necesare. Principiile educaţiei reflectă legităţile ei şi se
formulează în baza lor, exprimînd o anumită concepţie (paradigmă) a educaţiei.
În baza analizei experienţei istorice, practicii educaţiei în instituţiile instructiveducative, abordării moderne a procesului educaţiei ştiinţa pedagogică a formulat trei grupe
de principii.
Prima grupă determină cerinţele în principal faţă de scopurile şi conţinutul educaţiei –
principiile fundamentale. Acestea sînt principiile care determină orientarea valorică a
scopurilor-conţinutului procesului educativ:
-

principiul orientării umaniste a educaţiei spre dezvoltarea personalităţii;

-

principiul orientării educaţiei spre asimilarea culturii, valorilor societăţii, normelor
de conduită;

-

principiul legăturii educaţiei cu viaţa şi munca.

A doua grupă de principii determină cerinţele faţă de metodele educaţiei, tehnologia
interacţiunii pedagogice – principiile propriu pedagogice, metodice, tehnologice:
-

principiul educaţiei în cadrul activităţii;

-

principiul educaţiei cu sprijin pe activismul personalităţii;

-

principiul educaţiei în colectiv şi prin colectiv;

-

principiul îmbinării conducerii pedagogice cu iniţiativa şi independenţa celor
educaţi;

-

principiul îmbinării respectului faţă de discipol cu exigenţa faţă de el;

-

principiul educaţiei cu sprijin pe calităţile pozitive ale omului.
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A treia grupă de principii defineşte anumite condiţii sociale şi psihologice care
asigură procesul educaţiei şi în afara cărora acest proces ar fi puţin efectiv – principiile
socio-psihologice:
-

principiul evidenţei particularităţilor de vîrstă şi individuale;

-

principiul unităţii cerinţelor (şcolii, familiei, societăţii).

În continuare vom descrie succint conţinutul principiilor educaţiei.
Principiul orientării umaniste a educaţiei spre dezvoltarea personalităţii. Aceasta
este cerinţa cea mai generală faţă de procesul educaţiei: valoarea principală a educaţiei –
omul, dezvăluirea şi dezvoltarea capacităţilor lui. Nu întîmplător în standardele
internaţionale de evaluare a nivelului de dezvoltare a statelor în lume se include şi criteriul
“dimensiunii umane”, “calităţii vieţii” de rînd cu indicatorii tradiţionali, în principal
economici. De la pedagogi se cere orientarea eforturilor nu atît spre studierea disciplinelor
curriculare şi activităţile formale, cît spre munca în vederea dezvoltării fiecărui elev.
Principiul orientării educaţiei spre însuşirea culturii, valorilor societăţii, normelor de
conduită. Omul devine Om numai în procesul însuşirii culturii. Nou pentru procesul
educaţiei în actualitate este faptul, că pedagogia pune accent pe valori, ceea ce în teoria
educaţiei prescrie o abordare valorică (axiologică) a scopurilor şi conţinutului procesului
educativ.
Activitatea organizată a vieţii copiilor în procesul educaţional şcolar trebuie să
includă obligator contactul cu arta înaltă (muzica, poezia, pictura etc.), cu natura (incluzînd
nu numai admirarea ei, dar şi acordarea unui ajutor activ), cu oameni frumoşi şi buni
(personalităţi istorice, eroi din literatură, oameni din jur – maturi şi semeni), cu rezultatele
unor activităţi frumoase şi bune ale omului, cu un conţinut bogat şi original al propriului
“Eu” al educatului.
Principiul legăturii educaţiei cu viaţa şi munca. Respectarea acestui principiu obligă
şcoala, sistemele educaţiei să stabilească astfel de scopuri şi conţinuturi ale educaţiei, care
vor asigura aprofundarea experienţei celor educaţi, adaptarea cu succes a tineretului la viaţă.
Orientarea educaţiei spre iniţierea cu succes a elevilor în viaţă se manifestă, spre exemplu, în
faptul că scopurile învăţămîntului sînt formulate ca competenţe – capacităţi ale discipolului
nu atît de a reproduce teorii şi reguli, cît de a putea dobîndi şi utiliza informaţia, de a
conştientiza poziţia proprie faţă de orice întrebare a vieţii, de a coopera cu oamenii, de a
lucra în diverse grupe, de a soluţiona conflicte etc. Principiul legăturii educaţiei cu viaţa cere
ca pedagogul să discute cu copiii probleme de importanţă vitală pentru ei. Realizarea
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principiului legăturii educaţiei cu munca, impune organizarea unei activităţi de muncă
variată a discipolilor.
Principiul educaţiei în cadrul activităţii. Pentru a educa corect e necesar de implicat
discipolii în diverse forme de activitate: cognitivă, de joc, artistico-estetică, muncă socialutilă, sportiv-curativă.
Principiul educaţiei în colectiv şi prin colectiv. Trăind în societate, fiind membru al
diferitor grupuri, omul trebuie să armonizeze interesele şi valorile, scopurile obşteşti cu cele
proprii. Aceasta e o problemă social-culturală serioasă, constituind pentru educaţie o valoare
morală şi scop. Pe de altă parte, participarea în viaţa colectivului sănătos, creat în clasă,
grupă, constituie un mijloc educativ puternic. Pedagogul trebuie să fie capabil de a forma
colectivul de discipoli, a conduce cu el şi a-l folosi în calitate de mijloc pedagogic.
Principiul îmbinării dirijării pedagogice cu iniţiativa şi independenţa celui educat.
Educaţia prin definiţie reprezintă conducerea activităţii discipolilor, dezvoltarea relaţiilor de
comunicare, interacţiune între elevii lor. Totodată a reglementa totul, a submina iniţiativa
discipolilor înseamnă a pune piedici dezvoltării. De aceea educatorii trebuie în măsura
posibilităţilor să încredinţeze celor educaţi organizarea şi executarea acelor activităţi în care
ei sînt încadraţi în instituţie: autoservirea, jocurile, munca obştească. Pedagogii şi elevii
trebuie să fie implicaţi în activităţi comune, importante şi necesare pentru toţi.
Principiul îmbinării respectului cu exigenţa faţă de celui educat. Interacţiunea şi
interrelaţiile educatorilor şi celor educaţi trebuie să se întemeieze pe umanism şi respect.
Normele morale ale societăţii, etica profesională cer de la educator aceeaşi atitudine faţă de
discipoli ca şi faţă de alţi membri ai societăţii. Convenţia ONU despre drepturile copilului
este documentul care îi orientează pe pedagogi către atitudinea umanistă faţă de copil,
respectarea normelor de drept şi etice în procesul pedagogic.
Eminentul pedagog A. Makarenko a exprimat această cerinţă într-o formulă scurtă,
dar laconică: “Cît mai mult respect faţă de om, cît mai multe cerinţe faţă de el”.
Copiii educaţi în baza îmbinării dialectice a respectului şi exigenţei cresc oameni cu
înalt simţ al demnităţii personale.
Practica şcolară actuală, spre regret, demonstrează că unii pedagogi mizează doar pe
exigenţă, exprimînd-o în cele mai diverse forme: ameninţări, pedepse, violenţă asupra
personalităţii, neadmiterea dreptului la alegere, moralizare plictisitoare. Cerinţa de a
manifesta optimism, stilul şi tonul major, sprijinul pe pozitiv în procesul educaţional va
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permite educatului să-şi dezvăluie posibilităţile sale potenţiale, să se autorealizeze, să ocupe
un loc destoinic în comunicarea cu semenii şi maturii.
Principiul educaţiei cu sprijin pe calităţile pozitive ale omului. Procesul educaţional
este eficient în cazul în care copilul este perceput ca personalitate integră, cu toate ajunsurile
şi neajunsurile, diversele manifestări în diferite sfere ale vieţii şi activităţii, cu toate greutăţile
creşterii şi contradicţiile, cu întreaga sistemă de atitudini faţă de lumea înconjurătoare.
A devenit deja un lucru obişnuit pentru pedagog de a vedea omul în nuanţe negative,
căutînd în el neajunsuri şi probleme. Se impune însă alt model de comportament, cînd
educatorul defineşte rolul său profesional, pornind de la ideea că, deşi oamenii au probleme,
neajunsuri, totuşi fiecare este înzestrat cu ceva, are deprinderi, capacităţi, abilităţi. Ele
trebuiesc întru totul susţinute, favorizînd dezvoltarea, întărirea şi aprofundarea lor. Ideea
fundamentală a pedagogului-educator: imaginea pozitivă a omului.
Aceasta înseamnă, că prima întrebare care trebuie să şi-o pună educatorul va fi: Ce
capacităţi ascunse are acest om? După ce această întrebare va fi temeinic studiată, va fi pusă
următoarea: Ce insuficienţe are el? Pedagogia şi psihologia recomandă educatorului: să
laude, să încurajeze, să susţină acel pozitiv care este în discipol neindicîndu-i permanent la
faptele rele, comportamentul incorect, erorile admise.
Specialiştii învaţă de a ne apropia de cel educat cu o “ipoteză optimistă”, de avut
încredere în posibilităţile lui şi dorinţa de a fi om şi bun membru al societăţii (A.
Makarenko). E necesar de asemenea de creat pentru discipoli situaţia succesului, atrăgîndu-i
prin perspective, planuri accesibile şi interesante.
Principiile evidenţei particularităţilor de vîrstă şi individuale. Educaţia şi instruirea
nu pot fi abstracte, neacordate la particularităţile de vîrstă şi individuale ale celor educaţi.
Deja faptul că copilul este subiect al educaţiei, sugerează necesitatea interpretării procesului
pedagogic ca pe unul specific individual în diferite perioade de vîrstă. Particularităţile
gîndirii şi memoriei, stabilitatea atenţiei, rapiditatea formării deprinderilor, nivelul de
activism, condiţiile educaţiei familiale, temperamentul, voinţa, caracterul, interesele – toate
sînt individuale şi necesită de a fi luate în calcul în realizarea muncii educative cu fiecare
discipol.
Există două căi de evidenţă a particularităţilor individuale în procesul pedagogic.
Prima cale – tratarea individuală realizată după programe unice prin dozarea volumului
activităţii îndeplinite, complexităţii sarcinilor înaintate, caracterului şi cantităţii ajutorului
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acordat. A doua cale – diferenţierea, repartizarea discipolilor în grupuri conform intereselor,
nivelului de pregătire şi educabilitate.
Principiul unităţii cerinţelor (şcolii, familiei, societăţii). O condiţie esenţială a
realizării acestui principiu este coordonarea eforturilor şcolii, familiei şi comunităţii,
activitatea în comun a învăţătorilor, organizaţiilor obşteşti şi familiei în vederea educaţiei
tinerii generaţii. Dacă această unitate şi coordonare de eforturi nu se obţine, este greu de a
conta pe succes. Atunci cînd participanţii procesului educaţional “trag carul” în diferite
direcţii, eforturile educaţionale se contrapun, discipolul încearcă încărcături psihice enorme,
el neştiind cui să creadă, după cine să meargă.
Totalitatea principiilor educaţiei descrise mai sus integrează sistema cerinţelor de
bază faţă de procesul educaţiei. Se poate de constatat că toate principiile sînt strîns legate
între ele, caracterizînd viziunea generală a ştiinţei contemporane cu privire la educaţie.

Conspect de reper
Procesul educaţiei. – Proces pedagogic special organizat în care se realizează
scopurile social-pedagogice, se creează condiţiile pentru viaţa spirituală de valoare a
discipolilor, pentru realizarea maximă a capacităţilor lor naturale, pentru actualizarea
potenţialului sufletesc şi spiritual.
Esenţa procesului educativ. – Formarea experienţei de atitudini ale omului faţă de
lume, valorile vieţii materiale şi spirituale.
Atitudinea. – Legătura reală, autentică stabilită de om cu obiectele lumii
înconjurătoare.
Forme de manifestare a atitudinii. – Raţională;
– emoţională;
– comportamental-acţională.
Baza natural-ştiinţifică a procesului de educaţie. – Învăţătura lui I. Secenov, I.
Pavlov despre natura condiţional-reflectorică a psihicului şi a comportamentului omului.
Factorii care influenţează procesul educaţional. – Global; mondial;
– social, regional;
– micromediul;
– obiectivi;
– subiectivi.
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Legităţile educaţiei.– Conexiuni stabile, repetate şi esenţiale ale procesului educativ.
Legităţile procesului educaţiei. – Adecvarea educaţiei exigenţelor societăţii;
– unitatea scopurilor, conţinutului, metodelor educaţiei;
– unitatea instruirii, educaţiei şi dezvoltării personalităţii;
– educaţia în cadrul activităţii;
– activismul discipolului în procesul educaţiei;
– unitatea educaţiei şi comunicării;
– educaţia – proces paradoxal.
Principiul educaţiei. – Cerinţă fundamentală, idee conducătoare, care determină
acţiunile pedagogului, sugerîndu-i respectarea anumitor reguli, condiţii.
Principiile educaţiei. – Principii fundamentale: orientării umaniste a educaţiei spre
dezvoltarea personalităţii; orientării educaţiei spre asimilarea culturii; valorilor societăţii,
normelor de conduită; legăturii educaţiei cu viaţa şi munca;
– propriu pedagogice, tehnologice: educaţie în cadrul activităţii; educaţia în colectiv
şi prin colectiv; îmbinarea dirijării pedagogice cu iniţiativa şi independenţa educaţilor;
îmbinarea respectului faţă de discipoli cu exigenţa faţă de el; educaţia cu sprijin pe calităţile
pozitive;
– sociopsihologice: evidenţa particularităţilor de vîrstă şi individuale; unitatea
cerinţelor (şcolii, familiei, societăţii).

Aplicaţii practice

1. Evidenţiaţi particularităţile semnificative ale educaţiei ca proces pedagogic.
2. Dezvăluiţi bazele natural-ştiinţifice ale procesului de educaţie şi evidenţiaţi
componentele lui.
3. Reprezentaţi schematic şi explicaţi interacţiunea educator-educat în procesul
educaţiei.
4. Caracterizaţi legităţile educaţiei şi argumentaţi semnificaţia lor.
5. Aduceţi argumente în favoarea respectării anumitor principii ale educaţiei.
6. Comentaţi enunţurile:
• ”Nici o constrîngere exterioară nu poate susţine omul nici la înălţimea
intelectuală, nici la cea morală, cînd el singur nu doreşte să ţină la ea” (N.
Cernîşevski).
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• ”Îmbinarea cerinţelor faţă de personalitate şi a respectului faţă de ea – nu sînt
două lucruri diferite, dar unul şi acelaşi. Cerinţele noastre înaintate faţă de
personalitate, exprimă şi respectul faţă de forţele şi posibilităţile ei; în respectul
nostru se înaintează în acelaşi timp şi cerinţele noastre faţă de personalitate” (A.
Makarenko).
• ”Educaţia, fără îndoială, este nu altceva, decît obişnuinţa” (J.-J. Rousseau).
• ”Obişnuinţa – “a doua natură” a omului, şi educaţia, care constă în dobîndirea
deprinderilor, tocmai şi ne dă această a doua natură” (V. Behterev).
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Capitolul III. PERCEPEREA OMULUI ŞI CONSTRUIREA
PROCESULUI EDUCATIV

1. Parametrii de om, integritatea şi ierarhia lor
2. Educaţia orientată spre personalitate: repere conceptuale
3. Strategii de realizare a educaţiei orientate spre personalitate

Noţiunile cheie: parametrii de om, integritatea umană, educaţia orientată spre
personalitate, strategii de educaţie
1. Parametrii de om, integritatea şi ierarhia lor

Fiecare pedagog (ca şi fiecare om în general) are o anumită imagine, o anumită
reprezentare despre om, care constituie temelia deciziilor sale pedagogice. Pornind de la ea,
educatorul, în mod conştient sau inconştient, îşi formulează scopurile. În aceasta rezidă
legătura dintre teoria/metodica educaţiei şi antropologie.
Antropologia (din grecescul anthropos) este ştiinţa despre om. Reieşind din
etimologia cuvîntului, prin cuvîntul “om” înţelegem:
8în limba greacă anthropos = fiinţa, ce priveşte în sus, faţă înseninată, puternică a
bărbatului;
8chipul omului în latină: Homo, provenit de la “Homus”-Pămînt şi semnifică nu
altceva decît fiinţa din pămînt sau fiinţa, sfera căreia este pămîntul.
Din perspectivă ştiinţifică omul în toată diversitatea sa poate fi abordat diferit, astfel
existînd antropologie biologică, sociologică, pedagogică şi filosofică. Prin antropologia
pedagogică se subînţelege pedagogia, care îşi îndreaptă gîndirea şi acţiunile sale asupra
omului (ea reiese din conştiinţa omului, raporturile emoţionale, sociale, psiho-motoriuii şi
cognitive ale acestuia).
Antropologia pedagogică constituie fundamentul, temelia pedagogiei. Ea studiază
natura copilului, a grupurilor, precum şi ambianţele în care se maturizează copiii. În cadrul ei
se soluţionează întrebările despre esenţa omului ca educat şi ca educator.
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Antropologia pedagogică – baza filosofică a educaţiei care permite de a înţelege şi a
explica structura şi conţinutul educaţiei pe calea coraportării lor cu structura naturii integre a
omului şi a necesităţilor lui, de a preciza întrebarea despre valorile, normele şi scopurile
muncii pedagogice.
Ce se referă la fiecare din noi, despre ce putem spune că aceasta au, de fapt, toţi
oamenii în măsură mai mare sau mai mică? Care sînt semnele principale ale omului?
Pot fi stabiliţi în mod empiric următorii parametri esenţiali care trebuie de cunoscut şi
de imaginat şi în contextul cărora se dezvăluie procesul de “om”.
Omul are corp, definit parametrul biologico-vital sau fizic, sau psihosomatic.
Omul trăieşte emoţii, sentimente – parametrul emoţional-afectiv (psihic)
La om există (mai multă sau mai puţină) raţiune – parametrul cognitiv-raţional.
Omul are o (mai mult sau mai puţin flexibilă) sistemă de valori – parametrul eticovaloric.
Omul acţionează, este activ, comunică despre sau prin acţiunile sale – parametrul
psiho-motoriuiu.
Omul trăieşte în societate, se află permanent în interacţiune şi comunicare –
parametrul social-comunicativ sau psiho-social.
Aceşti şase parametri pot fi definiţi ca parametri principali ai omului [J. Schilling].
În orice situaţie, în care omul acţionează, el se implică în toată integritatea sa,
activizîndu-se în aceeaşi măsură toţi cei şase parametri.
Ce este integritatea? Cum putem să ne-o imaginăm?
Ideea existenţei întregului regulează organizarea perceperii lumii, a experienţei
noastre, a gîndirii noastre, a acţiunilor. Însă întregul nu conţine ceva ce poate fi pipăit, ţinut
în mînă. Integritatea omului se exprimă în antropologie prin intermediul unor formulări
specifice: omul nu are şase parametri, ci constituie şase parametri; omul nu are simţire,
raţiune etc., ci el este simţire, raţiune. În domeniul acestor şase parametri la om, indiferent de
socializare, vîrstă, timp şi situaţie, se formează diferite năzuinţe, cerinţe.
iLa nivelul parametrului biologico-vital: linişte, somn, aer, mişcare, sănătate,
echilibru, efort, hrană, băutură, activismul organelor de simţ etc.
i La nivelul parametrului emoţional-afectiv: popularitate, recunoaştere, motivare,
deschidere spre nou, închegarea relaţiilor, intuiţie, iubire etc.
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i La nivelul parametrului cognitiv-raţional: abilitatea de a identifica conexiuni,
capacitatea de a învăţa, gîndire critică, capacitatea de a discuta, a gîndi logic, a lua decizii, a
participa în luarea deciziilor etc.
i La nivelul parametrului etico-valoric: a-şi imagina masştabul valorilor, punctul
de vedere; a expune opinii, toleranţă, valori, norme, lipsa prejudecăţilor etc.
i La nivelul parametrului social-comunicativ: simţul comunităţii, năzuinţa spre
recunoaştere, responsabilitate, atenţie faţă de ceilalţi, participare, capacitatea de a ajuta, de a
lua decizii în comun, capacitatea de a obţine succes etc.
i La nivelul parametrului psiho-motoriuiu: acţiune, activitate, capacitatea de a
participa, a organiza, a purta răspundere, a stăpîni situaţia etc.
Prin urmare, fiecare om îşi formează în fiecare parametru al său cereri (năzuinţe). El
le poate exprima verbal şi non-verbal. Pedagogul-educator, în baza cunoştinţelor sale
teoretice, din convorbiri şi observări după comportament poate aproximativ să presupună
trebuinţele omului, îndreptîndu-şi spre ele eforturile sale educaţionale.
Ce ar însemna în acest context dezvoltarea personalităţii, “binele” copilului?
Dezvoltarea personalităţii. Omul constă din şase parametri, care trebuie, în egală
măsură, să se dezvolte şi să avanseze înainte. Unilateralitatea este exclusă. Fiecare om
trebuie să tindă spre echilibrul armonios al tuturor parametrilor, conceput ca dezvoltare a
personalităţii. Pedagogia şcolară este supusă criticii din cauza că sprijină în mod unilateral
raţiunea, în timp ce trebuie să tindă spre educaţie multilaterală – binele copilului. Este firesc
să înţelegem binele copilului ca aceea ce îi permite lui să se dezvolte conform celor şase
parametri, aşa cum aceasta corespunde capacităţilor, deprinderilor şi abilităţilor lui. Dacă
omul îşi poate satisface trebuinţele, atunci el se simte bine. El este sănătos. Şase parametri
aflaţi într-un echilibru sănătos îi permit omului să se poată descurca în viaţă. Fixarea drept
scop al educaţiei obţinerea binelui pentru om solicită de la educator preocuparea obligatorie
de dezvoltarea lui unică, multilaterală.
Este semnificativ că pedagogia şcolară pînă în ultimele timpuri permanent reieşea din
trei parametri ai omului, formulîndu-şi scopurile educative în modul corespunzător: cognitiv,
afectiv, psiho-motoriu.
Integritatea în concepţia pedagogiei şcolare tradiţionale are în vedere dezvoltarea şi
sprijinirea acestor trei parametri. Pornind de la concepţia antropologiei pedagogice despre
integritate, se impune dezvoltarea a şase parametri de om care şi îl constituie ca integritate.
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Astfel, dacă în Legea Învăţămîntului, bunăoară, se preconizează dezvoltarea liberă a
personalităţii, atunci aceasta înseamnă pentru pedagogul-educator: pentru binele omului în
creştere el trebuie să tindă spre dezvoltarea unică a tuturor celor şase parametri. Cine
contribuie la dezvoltarea multilaterală a omului, favorizează binele lui şi ajută la înflorirea
personalităţii lui. În năzuinţele sale pedagogice educatorul poate corespunde acestui
imperativ doar atunci, cînd el din prealabil şi-a clarificat pentru sine ce trebuie de înţeles prin
integritate, personalitate şi bine. Cu ajutorul acestor şase parametri el poate separa aceste
noţiuni foarte generale astfel, ca ele să poată fi transpuse în acţiuni pedagogice.
Omul este şase parametri, el acţionează permanent ca un tot întreg, parametrii se află
în interacţiune. Necătînd la această concluzie antropologică, multe ştiinţe umanitare sunt
preocupate de întrebarea: există oare un parametru de frunte, care este caracteristic pentru
om şi îl defineşte într-un mod deosebit?
Discuţiile în pedagogia antropologică nouă se duc în jurul a doi parametri: cognitivraţional şi emoţional-afectiv. Ce este conducător – raţiunea sau sentimentul?
Mulţi autori se pronunţă pentru rolul conducător al raţiunii în om. Alţi autori
consideră, că raţiunea nu este criteriul decisiv al omului.
În cercetările consacrate comunicării se ajunge la concluzia, că omul comunică la
două nivele: la nivel de conţinut şi la nivel de atitudini, atribuindu-se rolul primar nivelului
atitudinilor. Sentimentul întotdeauna anticipează gîndirea. Este incontestabil faptul, că
sentimentul anticipează raţiunea, chiar dacă aceasta e dificil de stabilit în toate situaţiile. Noi
putem urmări uşor acest lucru în situaţii extremale: dacă suntem ameninţaţi de un pericol,
încercăm o frică puternică, atunci nu suntem în stare să gîndim clar. Sentimentul anticipează
acţiunea şi o blochează. Acelaşi lucru poate fi constatat şi în situaţia cînd cineva este
îndrăgostit sau se află în situaţie de furie. Sentimentele devin determinative în aşa măsură, că
nu “auzim” argumentele îndreptate spre raţiune.
Sentimentul anticipează raţiunea. Sentimentul şi nu raţiunea joacă în om rolul decisiv.
Omul simţitor este primar, omul gînditor – este secundar. Sentimentele constituie temelia
primară, fundamentul, în timp ce gîndirea – cea secundară, cultivată în procesul dezvoltării.
Parametrul emoţional-afectiv (psihic) este inima omului, parametrul central. Alături
de acest parametru principal e necesar să clarificăm alt semn al omului, care de asemenea
ocupă o poziţie specială – parametrul psiho-motoriu.
Potrivit concluziilor antropologice, existenţa umană este întotdeauna acţiune.
Acţiunile constituie modalitatea specifică prin care omul se explică cu natura, cu apropiaţii şi
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cu sine însuşi. Forţa omului se exprimă în tendinţele către acţiuni. Acţiunea, alături de
gîndire şi limbaj, constituie indicatorii principali antropologici ai omului.
Omul primar este o fiinţă activă. El are nevoie de acţiune şi se realizează în acţiune.
În baza acestor concluzii ale antropologiei e necesar să i se ofere un loc aparte parametrului
psiho-motoriu.
Prin urmare, e necesar de a plasa pe locul central doi parametri: emoţional-afectiv şi
psiho-motoriu. Între aceşti doi parametri sunt cuprinşi ceilalţi parametri.
Generalizarea raţionamentelor despre şase parametri conduce spre următorul model
antropologic orientativ al omului.
Punctul de pornire a reacţionării omului la excitanţii din exterior, bunăoară prin
acţiune, îl constituie parametrul biologico-vital (psiho-somatic). La început de către organele
de simţ trebuie să fie percepuţi excitanţii, semnalele sau situaţia. Parametrul biologico-vital
poate fi calificat ca fundamental. El reprezintă premisa pentru alţi parametri. Dacă, spre
exemplu, careva din excitanţi nu este perceput deloc, apoi omul nu poate acţiona.
În calitate de al doilea parametru reacţionează parametrul central, emoţional-afectiv
(psihic), prin faptul că acest excitant este determinat ca plăcut sau nu, ca necesitate interioară
sau ca unul condus de voinţă. Raţiunea recepţionează impulsul comparînd-o cu experienţa sa
anterioară. Sentimentul şi raţiunea fac posibilă aprecierea finală prin intermediul
parametrului etico-valoric. Rezultatul acestui proces interior se exprimă în final prin acţiuni,
astfel parametrul psiho-motoriu găsindu-şi în el implicarea sa.
Acţiunile au permanent orientare socială, comunicativă. Parametrul socialcomunicativ (psiho-social) constituie rezultatul şi începutul procesului. Începutul deoarece
impulsul către acţiune apare din lumea înconjurătoare, din interacţiune şi comunicare. Iar
sfîrşitul, pentru că scopul ei (acţiunii) îl constituie din nou interacţiunile şi comunicarea.
Toţi parametrii interacţionează şi se condiţionează reciproc. Prin intermediul acestei
interacţiuni, raţiunea poate influenţa asupra sentimentului, iar sentimentul asupra corpului.
Interacţiunea are loc în ambele direcţii.
Acest model antropologic orientativ se cere a fi completat încă cu un aspect. Pînă
acum ne-am referit la omul aparte, la individ cu şase parametri ai lui. Mai putem spune: omul
este şase parametri. Însă omul nu reprezintă o fiinţă izolată, el depinde de societate, fără de
care este inapt pentru viaţă. Prin urmare, trebuie să luăm în considerare aspectul social şi
cultural.
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Omul nu numai trăieşte în societate, dar şi în cultură, care îşi lasă amprenta sa asupra
lui. Omul reprezintă produsul sinelui său, societăţii şi culturii. Prin intermediul acestui proces
de personalizare, socializare, ameliorare prin culturalizare omul devine acela ce el trăieşte,
simte, apreciază sau acţionează. Aceasta înseamnă, că şase parametri trebuie examinaţi şi
apreciaţi în corelaţie cu cultura şi societatea.
Omul se află în centrul împletirii societăţii şi culturii. Toate trei dimensiuni
influenţează una asupra alteia.
Trebuie deci să completăm modelul antropologic orientat al omului cu aspectul
social-cultural. Excitantul sau situaţia vine din mediul socio-cultural înconjurător,
influenţează asupra parametrilor omului, realizîndu-se schimbul (contactul) cu mediul sociocultural înconjurător [I. Schilling].
Deja s-a menţionat anterior faptul, că în pedagogia şcolară se vorbeşte doar despre
trei parametri. În literatura utilizată pentru pregătirea învăţătorilor permanent se
nominalizează următorii trei parametri: cognitiv-raţional, emoţional-afectiv şi psiho-motoriu.
Lipsesc parametrii etico-valoric, social-comunicativ şi biologico-vital.
Bineînţeles că parametrul emoţional are mult comun cu cel social, însă pentru a
evidenţia importanţa parametrului social se acceptă ca el să fie numit aparte. Aceasta cu atît
mai mult din motivul că pedagogia şcolară, posibil din cauza generalizării ambilor parametri,
neglijează în mod vădit aspectul social în educaţie. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre
parametrul biologică-vital, pe care şcoala, se pare, l-a ruinat cu totul. Scopurile de învăţare
care trebuie să favorizeze aceşti parametri sunt preconizate doar la puţine lecţii de sport. Din
analiza agendei zilnice nu este dificil de stabilit: din zece lecţii aproximativ opt contribuie la
dezvoltarea raţiunii, fiind preconizată posibil o singură lecţie din domeniul muzicii şi una din
domeniul sportului, în plus ambele aceste obiecte pot fi omise. “O minte sănătoasă într-un
corp sănătos”, spune unul din proverbele, care însă nu-şi găseşte rezonanţa necesară în
pedagogia actuală şcolară tradiţională. De asemenea, în pregătirea profesională a viitorilor
învăţători lipsesc premisele pentru valorificarea parametrului emoţional în predare, educaţie
şi în comunicarea profesională. Formarea parametrului etico-valoric este lăsată pe contul
unor lecţii speciale de educaţie moral-spirituală şi etică. Ajungem la concluzia, că în
pedagogia şcolară este sprijinit pe larg parametrul cognitiv-raţional şi psiho-motoriu în
măsura, în care învăţătura este întotdeauna o acţiune. Despre învăţămîntul multilateral unic
nici nu poate fi vorba. Dacă şcoala ar accepta acest imperativ, atunci ea ar trebui să se
schimbe radical.
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Am menţionat deja, că în baza fiecărei acţiuni a pedagogului-educator stă imaginea
omului, întrucît educatorul educă în mod conştient sau nu conform anumitei imagini a
omului. Includerea antropologiei în gîndirea şi activitatea pedagogică este un imperativ mai
mult decît stringent. În antropologia pedagogică se stipulează, că imaginea omului se
constituie din următoarele semne:
1) Omul este şase parametri.
2) Parametrii se află în interacţiune.
3) Omul este un tot unic.
4) Doi parametri ocupă poziţia centrală: emoţional-afectiv (inima) şi psiho-motoriu
(mîna).
Ajută oare această delimitare a parametrilor în activitatea educaţională? Repartizarea
analitică în şase parametri are pentru pedagogul-educator acel avantaj, că acest model
antropologic orientat îi va ajuta să identifice în om înzestrările, capacităţile, înclinaţiile,
precum şi să analizeze deficienţele. Pedagogul-educator e în stare cu ajutorul acestei metode
analitice să ajute omului de a se dezvolta ca personalitate integră, asigurînd dezvoltarea
tuturor parametrilor de om fără unilateralitate, armonia acestora.
Cu ajutorul modelului antropologic orientat pedagogul-educator poate chibzui asupra
faptului, care parametru el vrea să-l dezvolte în mod deosebit. Unde la acest om sunt
capacităţi deosebite? Tot odată el trebuie să reiasă din faptul, că fiecare om în unul din şase
parametri este deosebit de puternic.
Întrucît toţi parametrii se află în interacţiune, el poate lucra asupra parametrului la
care discipolul posedă o dotare specială, ceea ce va avea un impact pozitiv şi asupra altor
parametri.
Împărţirea în şase parametri are avantajul că îi permite pedagogului-educator să
analizeze scopuri foarte abstracte de tipul “dezvoltarea personalităţii”, “bunăstare”,
“sănătate” etc., întrucît numai în aşa mod ele pot fi transpuse în acţiuni pedagogice concrete.
Pentru a-şi formula scopurile pedagogul-educator trebuie să se întrebe permanent,
cărui parametru al omului el se adresează. Dacă pretinde la dezvoltarea generală a omului,
atunci trebuie să poată demonstra, că se adresează la toţi parametrii în egală măsură. În cazul
cînd intenţionează să dezvolte un anumit parametru, el trebuie să preconizeze aceasta în
scopurile sale. Prin urmare, modelul antropologic poate acorda un ajutor hotărîtor în
formularea scopului educativ. Totodată el poate evolua şi în calitate de model corecţional,
prin care va fi verificată în mod critic acţiunea pedagogică: corespunde oare cererea
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pedagogică cu acţiunea pedagogică? Contribuie el oare la dezvoltarea tuturor parametrilor în
egală măsură?
Aşa dar, pedagogia antropologică a determinat poziţia centrală a doi parametri:
emoţional-afectiv şi psiho-motoriu. E necesar, într-o măsură mai mare, să ne adresăm la
sentimentele omului şi să-l încurajăm spre acţiuni. Se impune educaţia sentimentelor şi
educaţia acţiunilor. Acestea constituie liniile strategice care trebuie să devină preocuparea
deosebită în sistema educativă, instructivă şi de învăţămînt a societăţii noastre.

2. Educaţia orientată spre personalitate
Necesitatea de a educa o personalitate liberă, activă, cu respect de sine înaintează în
faţa pedagogilor problema determinării condiţiilor în care s-ar putea obţine un grad mai înalt
de eficienţă a educaţiei. Specialiştii afirmă, că calea principală de atingere a acestui obiectiv
se află nu în domeniul metodelor, formelor de educaţie. Principalul este atitudinea faţă de cei
educaţi. În procesul educativ tradiţional această atitudine tinde precum s-a menţionat deja
spre autoritarism, dominarea puterii educatorului, cel educat rămînînd în poziţia de
subordonare şi dependenţă. În aceste condiţii majoritatea discipolilor devin puţin activi,
lipsiţi de iniţiativă, incapabili de a-şi apăra propria opinie.
Pentru educaţia unei personalităţi autonome, capabile de a lua de sine stătător decizii
şi a răspunde pentru consecinţele lor, se impune o altă abordare. E necesar de a educa
abilitatea de a chibzui înainte de a acţiona, fără a fi impus din exterior, de a lua în calcul
poziţia, opiniile, aprecierile şi soluţiile celor educaţi. Acestor cerinţe răspunde educaţia
umanistă orientată spre personalitate. Ea creează noi mecanisme de autoreglare morală,
strîmtorînd treptat stereotipurile pedagogiei impunerii.
Educaţia orientată spre personalitate are perspectivă doar în cazul, cînd interacţiunea
educator-educat activizează procesul iniţiativei educative la copii. Copilul trece de la starea
“Eu trebuie” la starea “Eu vreau” în baza propriei atitudini faţă de ceea ce el face.
Educaţia orientată spre personalitate se întemeiază pe cunoscutele principii ale
pedagogiei umaniste: sinevaloarea personalităţii, respectul faţă de ea, educaţia în
conformitate cu natura copilului, bunătatea şi mîngîierea ca mijloace principale de educaţie.
Astfel, educaţia orientată spre personalitate presupune organizarea procesului
educativ în baza respectului profund faţă de personalitatea copilului, atitudinii faţă de el ca
faţă de un participant conştient, responsabil cu drepturi egale al acestui proces, formarea unei
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personalităţi integre, libere, descătuşate, care conştientizează demnitatea sa, respectînd
demnitatea şi libertatea celorlalţi.
Nucleul educaţiei orientate spre personalitate îl constituie libertatea. Copiii nu vor fi
impuşi să îndeplinească anumite cerinţe, dar prin diferite modalităţi vor fi create condiţiile în
care copilul singur va ajunge să înţeleagă sensul cerinţei date pentru el personal, o va
recunoaşte şi va accepta, va dori să o îndeplinească şi o va îndeplini.
Care este atunci rolul pedagogului? El se manifestă deja nu ca învăţător, dar ca
mediator, facilitator. Pedagogul e chemat să se conformeze cu procesul dezvoltării, însă
nicidecum să nu intervină în derularea lui. În acest caz el într-o anumită măsură va asigura
libertatea copilului. Educatorul doar va crea condiţiile pentru autodezvoltarea copilului,
manifestîndu-şi prin aceasta măiestria sa personală. Totodată diminuarea influenţei
pedagogice este acceptabilă în anumite limite şi doar în cazul cînd dezvoltarea copilului are
caracter ascendent. În alte cazuri intervenţia pedagogică va fi justificată şi oportună. Arta
dirijării pedagogice: a înţelege cînd nu e cazul de a interveni şi accelera forţat dezvoltarea,
dar în ce caz e nevoie de a “pune umărul”, a-l ajuta pe copil.
Doar educaţia orientată spre personalitate e în putere să atingă scopul formativdezvoltativ, pentru că ea este îndreptată spre conştientizarea de sine a discipolului ca
personalitate, spre autoexprimarea lui liberă şi responsabilă. Aceasta va fi imposibil de
obţinut fără o atitudine respectuoasă, binevoitoare faţă de copil din partea adulţilor, părerea
cărora pentru el contează. Practica tradiţională demonstrează că mulţi învăţători nu numai în
clasele mici dar şi în clasele mari se adresează faţă de elevi fără respectul cuvenit. Se impune
o schimbare a mentalităţii pedagogice, dacă dorim ca copilul să se perceapă în serios şi să se
accepte pe sine. Nu rareori copilul care nu se descurcă cu cerinţele, este înjosit şi pedepsit.
Aceasta îi trezeşte protestul şi duşmănia faţă de educatorul, care îi lezează demnitatea
personală.
În şcoala contemporană, spre regret, metodele educaţiei continuă să fie tratate ca
mijloc de combatere a tendinţelor negative în dezvoltarea personalităţii, mijloc de reeducare,
însă nu de formare a calităţilor pozitive. Acestea sînt consecinţele atitudinii faţă de elev ca
obiect al activităţii educative, ignorării rolului lui de subiect al acestei activităţi.

3. Strategii de realizare a educaţiei orientate spre personalitate
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Sistema de atitudini umaniste a pedagogului faţă de copii se constituie din trei părţi
inseparabile: înţelegerea, recunoaşterea şi acceptarea copilului. Exact aceleaşi componente
vor fi evidenţiate şi în structura atitudinilor celui educat în raport cu pedagogul. Şi copilul se
confruntă cu problemele înţelegerii, recunoaşterii şi acceptării educatorului său.
Suprapunîndu-se una pe alta aceste sisteme creează a structură foarte complicată de atitudini
pedagogice.
Înţelegerea presupune pătrunderea în lumea interioară a copilului. Ea se efectuează cu
ajutorul sentimentelor şi a raţiunii. Cea mai importantă necesitate a copilului – a fi corect
perceput: înţeles, acceptat, recunoscut. El speră inconştient că va fi înţeles în orice stare, în
fiecare manifestare a sa. El este sigur că pedagogul niciodată nu greşeşte. Aşa ar fi trebuit să
fie, nu se poate de spulberat iluziile. De aceea poziţia pedagogului care ea în calcul
năzuinţele, interesele copilului, va fi dominantă în educaţia orientată spre personalitate.
Înţelegerea copiilor este foarte dificilă din simpla cauză că noi sîntem deja maturi, dar ei încă
copii. Obligaţiunea profesională a pedagogului – a putea interpreta acţiunile discipolilor,
clarifica, “decodifica” mesajele venite de la el.
Se ştie că omul are două posibilităţi de a se exprima pe sine: verbal sau non-verbal.
Pedagogul-educator nu va precăuta mesajul verbal ca preponderent în munca de
educaţie, întrucît enunţul verbal reprezintă doar unul dintre alte mijloace de comunicare şi în
anumite împrejurări nefiind cel mai demonstrativ. E necesar de a acorda mai multă atenţie
comunicării non-verbale exprimate în cadrul acţiunilor omului, care semnalizează, deşi nu în
mod deschis, despre năzuinţele sale.
La baza perceperii copilului stă principiul educaţiei în conformitate cu natura, care
cere ca pedagogul să-l accepte pe cel educat aşa cum l-a creat natura şi educaţia precedentă
în familie, instituţia educativă. Respectarea acestui principiu presupune perceperea integră a
copilului, nu a unor trăsături individuale separate ale acestuia. Cunoaşterea lor este
bineînţeles importantă, însă pedagogul întotdeauna are de a face cu personalitatea integră, nu
cu intelectul, voinţa sau emoţiile ei. Interesul faţă de copil stimulează dorinţa de a-l înţelege.
Dacă pedagogul nu va vedea în discipol specificul lui irepetabil el nu îl va putea educa,
pentru că nu va găsi “punctul de sprijin” pentru contactul cu el.
Perceperea integră a copilului diferă esenţial de cea “pe părţi”. Ultima prevalează
astăzi în studierea particularităţilor de vîrstă şi individuale. A “împărţi” personalitatea în părţi
– voinţa, caracter, temperament etc., a studia pe fiecare din ele în parte este mai simplu, însă,
spre regret, din aceste părţi împrăştiate este ulterior imposibil “de a strînge” personalitatea
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integră. În cazul perceperii integre se va atrage atenţia la structurile-cheie ale personalităţii
(atitudinea faţă de sine, orientarea, necesităţile şi motivele), manifestarea lor în
comportament şi activitate. Observînd discipolul pedagogul profesional îşi va forma prima
impresie despre el, care precum se

ştie poate fi suficient de adecvată. Atenţia va fi

concentrată la manifestările exterioare ale copilului: cînd şi cum priveşte, cum reacţionează
la cele întîmplate, cum şi ce vorbeşte, cum stă şi cum şede etc. Perceperea primară are loc la
nivel de subconştient. Cele văzute completează ceea ce este ascuns, ultimul urmînd a fi
descoperit, în caz de necesitate, prin investigaţii minuţioase. Veridicitatea cunoştinţelor
despre copil obţinută pe cale intuitivă depinde în mod direct de nivelul pregătirii
pedagogului, precum şi de deschiderea celui educat. Pentru ca procesul de înţelegere a
educaţilor să fie rezultativ, educatorul în mod insistent îşi va dezvolta următoarele calităţi
personale:
-

spiritul de observaţie şi înţelegere a celor întîmplate în situaţii concrete;

-

empatia, cotrăirea necondiţionată a sentimentelor încercate de discipol,
manifestarea adecvată a propriilor sentimente;

-

conştientizarea permanentă şi reacţionarea corectă la faptul cum este perceput şi
apreciat ca pedagog de către discipoli;

-

cunoaşterea greşelilor tipice, mai frecvent comise în aprecierea chipului exterior şi
a lumii interioare a celor educaţi.

Recunoaşterea copilului. A fi recunoscut este dreptul copilului de a fi el însuşi.
Aceasta presupune resemnarea adulţilor cu individualitatea, viziunile, aprecierile şi poziţia
copilului. Noi putem să nu acceptăm lucruri valoroase, importante pentru copil, fără însă şă-l
respingem pe el însăşi. Educatorul-umanist va dezaproba faptele rele, însă va iubi copilul.
Aceasta înseamnă a crede în posibilităţilor lui, în faptul că el va creşte, va conştientiza, va
înţelege şi îşi va îmbunătăţi comportamentul. Recunoaştem – înseamnă că avem încredere în
autoperfecţionarea lui. Doar înţelegînd astfel dialectica şi contradicţiile educaţiei pedagogul
devine înţelept şi răbdător, iar poziţia lui – puternică şi invulnerabilă. Numai în acest caz
discipolul va parcurge în mod firesc toate perioadele şi dificultăţile maturizării, fără a se
confrunta cu complexele formate în urma unei educaţii incorecte.
Educaţia orientată spre personalitate cere respectarea copilăriei, greşelilor ei. Ea
presupune credinţa în nobleţea motivelor şi faptelor celor educaţi.
Copilul îşi demonstrează calităţile sale în activitate, comportament, fapte. Unul face
totul repede, altul încet, al treilea acceptă dintr-o dată sarcina şi doar ulterior îşi chibzuieşte şi
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corectează activitatea în dependenţă de circumstanţe. Unul e reţinut în comunicare, altul e
deschis. Unor copii le este caracteristică excitabilitatea sporită, nervozitatea, altora –
stabilitatea emoţională. Acţiunile pedagogului în toate acestea cazuri nu pot fi identice.
Pentru fiecare copil pedagogul va aplica o strategie individuală de educaţie.
Determinînd o sistemă de scopuri educative, el va alege mijloace de influenţă, care
actualizează particularităţile funcţional-psihologice caracteristice copilului concret. Cu cît
mai mare este diferenţierea formelor de influenţă educativă, cu atît mai înaltă este eficienţa
educaţiei. În acelaşi timp, indiferent de particularităţile şi posibilităţile individuale toţi
discipolii trebuie să ştie şi să îndeplinească exigenţele morale necesare. Totuşi căile concrete
ale fiecărui elev spre scopul educativ, mecanismele concrete ale dezvoltării personalităţii pot
fi specific individuale, răspunzînd particularităţilor lui specifice.
Aşadar, nu este suficient de a înţelege copilul, el trebuie recunoscut ca personalitate
individuală irepetabilă. Recunoscut dreptul lui de a fi el însuşi. Fără aceasta eforturile
umaniste ale educaţiei nu se vor bucura de succes.
Acceptarea copilului. Acceptarea înseamnă atitudinea pozitivă necondiţionată faţă de
copil. Acceptarea nu este o simplă apreciere pozitivă. Ea presupune recunoaşterea faptului,
că copilul este acceptat cu toate neajunsurile lui, el are dreptul de a fi aşa cum este,
pedagogul fiind gata să-l ajute să depăşească deficienţele. Bineînţeles, este uşor şi simplu de
a-l accepta pe educat atunci cînd meritele lui întrec neajunsurile. Mai dificil însă e de a-i
accepta pe cei nefavorabili. Acceptarea sinceră a copilului

din partea educatorului se

exprimă în compasiune şi atitudine caldă, crearea atmosferei pentru manifestarea deschisă a
sentimentelor pentru ambele părţi.
Actuala practică şcolară se caracterizează prin acceptarea condiţionată a copilului:
“Eu te voi respecta, dacă tu…”; “Noi vom fi prieteni, însă tu trebuie…”. În rezultat la elev se
formează viziuni incorecte despre sine şi oamenii din jur. Copilul nu este capabil de a se
accepta singur pe sine din cauza nivelului scăzut de autoapreciere. Apare complexul de
autoinacceptare.
La baza acceptării copilului stă iubirea. Este ştiut faptul că pedagogul care iubeşte
copilul, întotdeauna îl educă mai bine, deoarece acţionează nu doar cu mintea, dar şi cu
inima.
Acceptarea se întemeiază pe exigenţă şi principialitate, însă aceasta poate aduce folos
doar pe fonul atitudinii pozitive a educatorului faţă de copil, dorinţei de a-i ajuta.
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Trebuie oare să arăte educatorul că iubeşte şi acceptă copilul? Nu apare oare
pericolul, ca copiii “să i se suie în cap”? Nerespectul faţă de persoana mai în vîrstă tocmai se
alimentează din lipsa iubirii şi respectului sincer faţă de ea.
Important de menţionat, că educatorii nu vor aştepta, că totul se va rezolva de la sine.
Fără eforturi speciale copiii, relaţiile cu ei nu vor evolua spre mai bine. Periodic este
binevenită autoreflexia pedagogică: “Cum mă văd discipolii mei? Simt ei oare dragostea
mea? Au ei încredere în mine? Cred ei oare că eu îi înţeleg? Au ei oare motive de a mă
considera prietenul lor? Le place oare, cum eu comunic cu ei? Care teme le evit în
convorbire cu ei? De ce? Se simt ei oare înţeleşi, acceptaţi? De la ce suferă ei? Ştiu eu totul
despre trăirile lor?”
Aşadar, acceptarea copilului reprezintă manifestarea respectului faţă de el, faţă de
gîndurile, sentimentele, faptele, drepturile şi libertăţile lui. Respectînd tot ce constituie
valorile copilului, educatorul demonstrează celui educat, că îl iubeşte şi îl preţuieşte.
Educaţia în asemenea condiţii poate atinge rezultatele scontate.

Conspect de reper
Antropologia pedagogică. – Baza filosofică a educaţiei care permite de a înţelege şi
de a explica structura şi conţinutul educaţiei pe calea coraportului lor cu structura naturii
integre a omului şi a necesităţilor lui.
Omul constituie şase parametri. – Biologic-vital;
– emoţional-afectiv;
– cognitiv-raţional;
– etico-valoric;
– social-comunicativ;
– psiho-motoriu.
Imaginea antropologică orientativă a omului se constituie din următoarele semne. –
Omul este şase parametri;
– parametrii se află în interacţiune;
– omul este un tot unic;
– doi parametri ocupă poziţia centrală: emoţional-afectiv (inima) şi psiho-motoriu
(mîna).
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Educaţia orientată spre personalitate. – Presupune organizarea procesului educativ în
baza respectului profund faţă de personalitatea copilului, atitudinii faţă de el ca faţă de un
participant conştient, responsabil cu drepturi egale al acestui proces; formarea unei
personalităţi integre, libere, descătuşate, care conştientizează demnitatea sa, respectînd
demnitatea şi libertatea celorlalţi.
Componentele sistemei de atitudini umaniste a pedagogului faţă de copil. –
Înţelegerea;
– recunoaşterea;
– acceptarea.

Aplicaţii practice
1. Prezentaţi schematic parametrii modelului antropologic orientativ al omului şi explicaţi
coraportul lor.
2. Explicaţi noţiunile “integritate umană”, “personalitate”, “binele” copilului în contextul
datelor antropologiei pedagogice.
3. Evidenţiaţi reperele conceptuale ale educaţiei orientate spre personalitate.
4. Actualizaţi ideile centrale ale atitudinii umaniste a pedagogului faţă de copil.
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Capitolul IV.

PROBLEMATICA SCOPURILOR EDUCAŢIEI

1. Cu privire la semnificaţia scopurilor educative.
2. Consideraţii generale cu privire la stabilirea scopurilor educative.
3. Scopurile educative în societatea valoric instabilă.
Noţiunile cheie: scopuri educative, valori, norme, direcţiile strategice ale educaţiei

§ 1. Cu privire la semnificaţia scopurilor educative
În contextul larg al existenţei umane educaţia poate fi concepută ca co-existenţă, viaţă
în comun a educatorului cu cel educat. Totodată atunci cînd ne referim la educaţie, înţelegem
o influenţă asupra existenţei discipolului orientată spre un anumit scop, o interacţiune
raţională şi profesională cu cel educat.
Educaţia ţine de preocupările umanităţii şi a succesorilor ei. Ea este indisolubil legată
de grija pentru păstrarea societăţii şi a culturii ei. Ceea ce se întreprinde în familie, şcoală în
plan educaţional, sau ceea ce se omite în acest domeniu are impact nu doar nemijlocit pentru
copii şi tineri. Aceasta influenţează indirect şi asupra vieţii în comun în care aceştia participă
şi asupra viitorului ei. De aceea educaţia urmaşilor constituie nu doar o cauză personală a
părinţilor, ea referindu-se şi la societate, comunitate. Iată de ce scopurile educative sunt
importante atât pentru educatori, cât şi pentru toate persoanele de rang social ale statului.
Pentru ca maturii să-şi îndeplinească datoria sa educaţională ei trebuie să ştie care
calităţi umane sunt necesare copiilor pentru a-şi putea de sine stătător, independent dirija
viaţa; ce aptitudini şi valori, ce cunoştinţe şi abilităţi, ce poziţii şi convingeri trebuie să
dobîndească tînăra generaţie pentru a deveni capabilă să trăiască o viaţă demnă de Om, a se
putea comporta adecvat în anumite împrejurări, contribuind în acelaşi timp la existenţa
continuă a comunităţii la care aparţine.. Educatorii au nevoie să cunoască asemenea idealuri
pentru a le folosi ca valori, modele sau norme de control, care să-i ajute să aprecieze la ce
trebuie să atragă atenţie, ce trebuie să susţină şi cu ce trebuie să lupte în educaţia discipolilor.
Ce subînţelegem sub noţiunea de “scopuri educative”? Ce reprezintă valorile şi
normele în raport cu scopurile educative?

41
Ne vom referi mai întîi la noţiunile de valori şi norme. Dintre multiplele definiţii (mai
mult de 200) ale noţiunii valoare enumerăm cîteva:
• însuşirea unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităţilor sociale
şi idealurilor generate de acestea; suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei
fiinţe, unui fenomen;
• criteriul de alegere a obiectelor spre care noi trebuie să tindem;
• standard normativ pentru aprecierea obiectelor.
Astfel, valorile constituie reprezentările despre ceva la ce se aspiră. Valorile
reprezintă elemente centrale ale culturii, întrucît ele coagulează spiritul oricărei culturi istoric
constituite şi al culturii umane în întreaga lor universalitate. Valorile se constituie ca un fel
de coloană vertebrală a culturii, ele orientînd spiritul oricărei culturi şi funcţionînd ca o grilă
selectivă în raport cu creaţia şi difuzarea culturală.
Aceste valori reflectă dimensiunile psiho-sociale la nivelul unor modele culturale
determinate din punct de vedere istoric:
• valorile psiho-sociale ale societăţii premoderne: adevăr, bine, frumos, sacru;
• valorile psiho-sociale ale societăţii moderne: libertate, solidaritate, legalitate;
• valorile psiho-sociale ale societăţii postmoderne (postindustriale informatizate):
deschidere, creativitate.
Ce subînţelegem prin noţiunea de “norme”? În literatura de specialitate norma este
caracterizată ca regulă, dispoziţie etc., obligatorie, fixată prin lege sau prin uz; comportament
sau faptă; criteriu de apreciere, de reglementare, etc.
Din aceasta se poate de formulat următoarele noţiuni ale normei:
-

standard al comportamentului prescris;

-

regulă, care prescrie cum trebuie să acţionăm.

Normele constituie o reglementare concretă, indicaţii către acţiuni, statute, legi,
acorduri. Încălcarea, respectiv nerespectarea lor, se pedepseşte, se sancţionează.
În ce coraport se află valorile şi normele? În viaţa cotidiană ambele noţiuni deseori se
folosesc ca sinonime. Ele se află într-o legătură atît de strînsă, încît nu pot fi separate.
Această idee este dezminţită în literatura de specialitate, în care se precizează: normele sunt
mai diferenţiate, mai specifice decît valorile, ultimele fiind mai încăpătoare, mai
generalizate. Normele stau pe o treaptă mai inferioară în raport cu valorile, se bazează pe
valori, fiind derivate din ele, constituind forme ale valorilor.
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Aşadar, valorile reprezintă masştabul, iar normele sunt regulile consolidate, care
derivă din valori. Valorile constituie masştabul superior general, pe cînd normele reprezintă
regulile, care concretizează valorile, le transformă în acţiune.
Ce reprezintă prin sine scopurile educative? Ce este comun între valori, norme şi
scopurile educative? Ce legături există între aceste trei categorii (centrale): valori – norme –
scopuri educative?
Educaţia precum se ştie are scopul său, spre exemplu, schimbarea comportamentului
sau învăţarea modului de acţiuni (fapte); omul îşi exprimă prin acţiuni valorile, normele sale.
În educaţie este vorba despre însuşirea valorilor şi normelor, stabilizarea lor şi, respectiv,
despre schimbarea lor.
Scopurile educative preconizează transmiterea valorilor şi a normelor spre cel educat.
Scopurile educative sunt interpretate ca reprezentări despre idealurile personalităţii integre
sau calităţile umane care trebuie să fie dezvoltate în măsura posibilă la discipoli. Ele
desemnează nu doar calităţile umane dar includ în sine şi prescripţiile pentru educatori în
vederea pregătirii şi realizării unor acţiuni educative special proiectate.
În literatura relevantă scopurile educative sunt definite ca norme, ce descriu starea
imaginată a personalităţii (respectiv starea unor însuşiri aparte a personalităţii) discipolului,
care trebuie obţinută prin intermediul educaţiei, caracterizînd starea personalităţii educaţilor,
cum ea trebuie să fie. Prin scopuri educative, după W. Bezinka, se subînţeleg întotdeauna
normele cu referinţă la “dispoziţia psihică” (gătinţă spre acţiuni, punctele de vedere, poziţiile,
interesele etc.) ale educatului.
Prin urmare, scopul educaţiei trebuie orientat în mod conştient nu spre un
comportament temporar al persoanei (grupului) dar spre gătinţa, dispunerea pentru un
anumit comportament.
Scopul educaţiei urmăreşte schimbarea într-o anumită măsură a structurii
dispoziţionale a celui educat:
a) Dispoziţiile existente trebuie lărgite, întărite, stabilizate sau diferenţiate.
b) Noile dispoziţii ale copilului – în baza celor existente (spre exemplu, capacitatea de
a învăţa) – e necesar de a le crea.
c) Dispoziţiile existente, apreciate ca dăunătoare, trebuie eliminate, excluse, slăbite
sau limitate în gradul lor de funcţionare.
Nu este posibil de a ne implica în mod direct în transformările structurii
dispoziţionale a altui om. Se poate doar de încercat în mod indirect de a contribui la aceasta,
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prin formularea scopurilor sau crearea situaţiei pedagogice, precum şi prin influenţa asupra
motivaţiei lui. Succesul în educaţie poate fi obţinut doar de discipolul însuşi [W. Brezinka,
1993].
Scopurile constituie punctele de plecare în căutarea metodelor. Orice acţiune
educativă reprezintă metode orientate spre un anumit scop. Cel care educă, acela face
(întreprinde intenţionat) ceva pentru a obţine rezultat vis-a-vis de omul pe care îl educă şi
care a fost determinat drept scop. El încearcă să influenţeze asupra lui în aşa fel ca acesta,
prin intermediul propriei activităţi, să se apropie de scop. În afara scopurilor educative este
imposibil de a educa. Scopurile educative constituie condiţia necesară a oricărei educaţii.

§ 2. Consideraţii generale cu privire la stabilirea scopurilor educative
De unde se iau scopurile educaţiei, de ce depind şi de ce sunt determinate ele?
În societăţile şi grupurile tradiţionale scopurile educaţiei se selectează nu din
multitudinea de calităţi umane, ele fiind luate din moştenirea culturală în calitate de norme,
idealuri.
În societatea pluralistă caracterizată prin diversitatea de opinii religioase, morale
domină variate viziuni asupra idealurilor personalităţii şi a educaţiei, sporind, în acelaşi timp,
incertitudinea în raport cu scopurile educaţiei. Nu este clar ce scopuri ale educaţiei copiilor
trebuie să se atingă şi, respectiv, în ce direcţie trebuie să se acţioneze.
Trebuie educaţia să pregătească competitori apţi pentru piaţa muncii sau să formeze
oameni compleţi? Trebuie să potenţeze autonomia fiecărui individ sau coeziunea socială?
Cum în aceste condiţii putem ajunge la o claritate şi certitudine în scopurile educaţiei?
Primul pas în realizarea acestei probleme este estimarea scopurilor educaţiei,
selectarea din calităţile de personalitate pe acelea care sunt mai importante şi au prioritate.
Aceasta presupune luarea deciziilor în domeniul educaţiei respectînd anumite reguli (criterii)
în polemica despre scopurile educative:
1. Fiecare om trebuie să rezolve în viaţă multe sarcini diferite care solicită de la el
capacităţi, aptitudini diferite, ce urmează a fi precizate. Bunăoară, în condiţiile societăţii
contemporane vor fi solicitate aşa caracteristici ale omului, ca:
hIntegritate psihică şi morală.
hIndividualitate, gîndire critică raţională şi atitudine pragmatică faţăde viaţă.
hPotenţial intelectual, capacităţi volitive.
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hŢinută etică adecvată normelor sociale.
hCapacitatea de a lua independent decizii, abilitatea de a-şi apăra în mod neopresiv
interesele.
hCapacităţi de autoeducaţie.
hTendinţă spre succes în viaţă.
hCompetenţă profesională, spirit întreprinzător şi de concurenţă, capacităţi
manageriale.
hCapacitate de adaptare la condiţiile schimbătoare ale vieţii, abilităţi de orientare în
circumstanţele economice, social-politice, în baza valorilor general-umane.
hAtitudine respectuoasă faţă de lege, responsabilitate socială, simţul demnităţii
personale.
hConştiinţă naţională şi conştientizare a apartenenţei la comunitatea europeană şi
mondială.
hActivism social.
hCapacitate de a depăşi situaţiile neordinare.
2. Multe sarcini şi capacităţi necesare pentru rezolvarea lor se află în relaţii de
polaritate, fiind contradictorii dar, în acelaşi timp, necesare. Poziţiile polare care se
completează reciproc trebuie luate în vedere în formarea scopurilor educaţiei. De exemplu,
polaritatea dintre cunoştinţe şi credinţă, capacitatea de percepere a informaţiei şi de critică,
dintre patriotism şi umanismul internaţional.
3. Nu toate scopurile educative sunt potrivite pentru toate vîrstele. De exemplu, la
copiii mici trebuie de dezvoltat credinţa în sine, capacitatea de a poseda limbajul, sîrguinţa
către învăţare; calităţi deosebit de importante pentru elevi: gătinţa spre efort, reţinerea de
sine, sîrguinţa; la tineri: capacitatea de judecată, responsabilitatea, autodisciplina, simţul
solidarităţii.
4. Cine stabileşte scopul educativ, acela trebuie să ia în vedere şi condiţiile de care
depinde realizarea lui precum şi metodele relevante. Doar în acest caz poate fi vorba despre
autenticitatea scopului educativ. În caz contrar apar contradicţii dintre teorie şi practică; are
loc înşelarea de sine sau înşelarea altora. De exemplu, dacă dorim să educăm simţul
“nobleţei” faţă de cei din jur fără a cere de la sine şi de la educaţi eforturile care constituie
condiţiile dobîndirii acestor virtuţi.
5. Poziţia umanistă a culturii moderne presupune oferirea posibilităţii alegerii libere
în construirea de către om a propriei sale vieţi.
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Scopul major al educaţiei – personalitatea capabilă de a-şi construi viaţa demnă
de Om. Înaintînd acest scop, pedagogul-educator se va orienta la rezultatul final: discipolul
ca subiect al relaţiilor sociale să înţeleagă sensul celor întîmplate şi efectuate, să coraporteze
viaţa înconjurătoare cu aceea ce este pentru el imaginea unei vieţi destoinice, deci, luînd
asupra sa răspunderea pentru viaţa proprie şi pentru acele laturi ale vieţii generale, care
depind de el.
Din acest scop general reies logic direcţiile strategice ale educaţiei:
-

formarea modului de viaţă demn de om;

-

formarea chipului omului destoinic;

-

formarea capacităţii de a fi subiect al propriei vieţi;

-

formarea imaginii despre societate şi sistemul de legături sociale ale omului cu
societatea;

-

formarea imaginii despre lume şi a reprezentării despre organizarea ei;

-

formarea poziţiei de viaţă ca atitudine generală faţă de viaţă ca atare şi propria
viaţă în această lume;

-

formarea abilităţilor culturologice de interacţiune cu lumea în toate manifestările
ei [Н. Щуркова].
§ 3. Scopurile educative în societatea valoric instabilă

Copiii cunosc lumea înconjurătoare în primul rînd în familie şi de la familie. Ei
absorb în sine noţiunile despre lume, valorile, normele după care trăiesc părinţii lor. De aceea
părinţii sunt permanent cei mai importanţi educatori, comuniunea de viaţă a familiei
constituind în acelaşi timp cea mai importantă comuniune educaţională. Toţi ceilalţi
educatori din grădiniţă şi şcoală pot doar completa aceea ce părinţii pot să obţină în plan
educativ, nefiind în măsură să substituie nimic valoros în acest sens. Ei sunt responsabili
doar de aspectele educaţiei în comun, responsabilitatea pentru educaţia în ansamblu
revenindu-i părinţilor.
Idealurile personalităţii în familie îşi iau începutul în afara ei şi trebuie întărite de
comunităţi mai largi pentru a deveni importante pentru familie şi copii.
Pentru a înfrunta pericolul societăţii pluraliste contemporane şi în coraport cu idealul
social de personalitate adecvat stării istorice în care ne aflăm sunt deosebit de importante
următoarele scopuri educaţionale:
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1. Credinţa în sine, încrederea în viaţă şi în lume – aceasta este poziţia principală
care permite oamenilor de a se percepe pozitiv pe sine şi viaţa proprie, ajută la aşteptarea
binelui de la viitor şi insuflă sentimentul securităţii; insuflă încrederea emoţională că viaţa
este preţioasă şi are sens. Această încredere trebuie să se înrădăcineze profund în caracter,
suflet, ea trebuie să ajute a suporta situaţiile complicate, fobiile, astfel încît omul să nu
dăuneze sie şi celor din jur.
Condiţia cea mai importantă pentru atingerea scopului dat este copilăria fericită,
dragostea, dăruirea deplină, pe care trebuie să i-o ofere copilului maturii.
2. Gătinţa pentru autoconservare prin efort propriu. Acest scop reiese din faptul că
oamenii pot să se menţină pe sine prin munca sa sau a altora (copilul bolnav, bătrînul care
necesită îngrijire). Pe lîngă aceasta trebuie de aşteptat de la fiecare ca el să îngrijească de sine
şi de apropiaţii săi. Această poziţie poate fi denumită ca atitudine pozitivă faţă de toate
greutăţile, gătinţa de a se păstra pe sine în viaţă, gătinţa pentru muncă, ea solicitînd un şir de
deprinderi speciale, cunoştinţe şi virtuţi, ca: gătinţa pentru efort, răbdarea, capacitatea de a
coopera cu alţi oameni, conştiinciozitatea, responsabilitatea pentru bunul încredinţat (spiritul
de economie în utilizarea materialului, adresarea grijulie cu instrumentele, etc.).
Poziţiile opuse le constituie timiditatea (frica) în muncă, negătinţa de a lucra, lenea,
pasivitatea, tendinţa de a trăi pe contul altora, atitudinea negativă faţă de muncă, jalea faţă de
sine însuşi.
Condiţia importantă pentru obţinerea acestui scop, începînd din copilărie: stimularea
activismului copiilor în joc, în muncă, a capacităţii de a face ceva cu mîinile proprii, de a
duce lucrul început pînă la capăt. Părinţii trebuie să-i încurajeze pe copii creîndu-le
posibilităţile respective prin asigurarea cu jucării calitative, limitarea vizionării emisiunilor
televizate şi a altor încercări de petrecere pasivă a timpului, deprinderea de timpuriu cu
independenţa, ajutorul în gospodărie, evitarea alintării, răsfăţării.
3. Cunoaşterea realistă a lumii şi autocunoaşterea. Realizarea acestui scop
preconizează dobîndirea cunoştinţelor fundamentale despre lume şi despre sine, despre
condiţiile obţinerii succesului în viaţa omului. Se urmăreşte, de asemenea, cultivarea
“simţului realului”, obiectivităţii, aşa zisei viziuni treze asupra lumii şi vieţii.
Calităţi contrare simţului realităţii pot fi:
• orbirea în faţa realităţii, depărtare de la această lume, utopismul, neobiectivitatea,
subiectivismul;
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• lipsa cunoştinţelor fundamentale despre condiţiile elementare ale existenţei
personale şi sociale, spre exemplu, despre legătura dintre sănătatea morală şi
sufletească, trebuinţa şi bunăstarea etc.;
• iluziile, amăgirea de sine, pretenţiile nerealizate.
4. Cultura inimii – educaţia emoţională, educaţia sufletului. Acest scop cuprinde
sfera intereselor, cultivarea sentimentelor, simţului dragostei. Realizarea acestui scop
cuprinde două ipostaze:
Ø stimularea trăirilor emoţionale în raport cu valoarea omului şi a lucrurilor;
Ø însuşirea formelor binelui şi a frumosului în lume, formarea receptivităţii faţă de
ele.
În cadrul primei ipostaze se preconizează cultivarea atitudinii faţă de om, ca faţă de
cea mai mare valoare; formarea atitudinii faţă de obiectele care îi slujesc omului; formarea
atitudinii faţă de rude şi prieteni, faţă de Creator, societate, tovarăşii de idei, faţă de Patrie,
popor, istorie, natură, operele literare.
A doua ipostază a scopului nominalizat – formarea atitudinii faţă de Bine şi Frumos –
va fi realizată prin cultivarea capacităţii copilului de a se concentra interior asupra la ceva
valoros, asupra contemplării, deschiderii faţă de confraţii săi; cultivarea simţului tactului,
amabilităţii, recunoştinţei, calmului, gătinţei de a face bine altora, de a uşura (înlesni)
durerile cuiva.
Calităţi opuse culturii inimii: lipsa simţului de neam, a spiritualităţii; pustietatea, lipsa
bucuriei de viaţă, plictiseala; spiritul de negaţie; pasiunea pentru cîştig, invidia, ura, dorinţa
de a distruge; sărăcia simţurilor, răceala simţurilor, incapacitatea de a iubi; lipsa de interes
faţă de confraţi; neatenţia şi neamabilitatea.
5. Autodisciplina. Acest scop presupune pregătirea omului în creştere pentru
autoeducaţie, “autodirijare”, “lucrul asupra sa”. Realizarea acestui scop este legată de
cultivarea spiritului de disciplină, capacităţii de autocontrol. Copilul trebuie să ştie că există
răul nu numai în lumea care îl înconjoară, dar şi în gînduri aparte, voinţă, fapte; să ştie că
trebuie să se împotrivească răului, să opună rezistenţă; să aibă dorinţa (necesitatea) de a face
bine, de a schimba spre bine pe sine şi cercul vieţii sale.
Autodisciplina solicită aşa calităţi de personalitate ca: coordonarea în îndeplinirea
obligaţiunilor şi a sarcinilor, autoconştientizarea responsabilităţii pentru urmările faptelor
proprii, renunţarea de la pornirile egoiste în viaţă. Educarea autodisciplinii mai include
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cultivarea unei atitudini delicate, precaute faţă de concetăţeni, preocuparea sufletească în
adresarea cu vecinii, prietenii, rudele, în organizarea sărbătorilor familiale, excursiilor etc.
Calităţile opuse: autoîngăduinţa, slăbiciune de voinţă, autoalintare, frica de
responsabilitate, neatenţia (nerespectul), nestăpînire de sine, nesiguranţa); supraaprecierea
Eu-lui propriu şi subaprecierea confratelui, a realizărilor lui, a aşteptărilor lui legitime.
Realizarea acestor cinci scopuri educaţionale – de o vădită semnificaţie pentru timpul
nostru – depinde de asigurarea condiţiilor respective. La ele se referă părinţii care trebuie
singuri să tindă spre acele calităţi pe care doresc să le educe la copii; viaţa comună
armonioasă în care se rezervează timp pentru copii; explicarea pozitivă a lumii; crearea unei
atmosfere de bunăvoinţă în familie; motivarea copiilor spre activitate (ocupaţie), crearea
bucuriei, încurajarea succeselor întărind prin aceasta simţul autoaprecierii copilului.
Mijloacele sunt nu altele decît cele obişnuite, pe care le aplicăm, de obicei, pentru a
influenţa asupra oamenilor. Astfel părinţii, pedagogii trebuie de timpuriu să conducă pe copii
spre sine statornicie, spre cugetare (reflexie), spre un stil de viaţă concentrat; să le trezească
atitudinea adecvată faţă de probleme, acordîndu-le ajutor în luarea asupra sa a obligaţiunilor.
Ei trebuie să se ferească pe sine şi copiii lor de atracţia faţă de inundaţia mass-mediilor, de
abundenţa bunurilor de consum, să se pronunţe împotriva încercărilor de pasivitate şi
banalitate, împotriva exemplelor de răutate şi mîrşăvie, împotriva informaţiilor ieftine (fără
valoare). Ei trebuie să fie exigenţi în discuţii, în lectură şi televiziune, în jocuri, în muzică, în
organizarea sfîrşitului de săptămînă şi a concediului. Ei trebuie să îmbine formele de
adresare cu rugăminţi, mulţumiri şi saluturi, cu vizite a vecinilor, rudelor şi prietenilor. Ei
trebuie să aibă grijă de tovarăşii de joc şi colegii de şcoală ai copilului, de educatorii lui în
grădiniţa, şcoala, etc.
6. Simţul comunităţii – include educarea dispunerii spre binele general pentru toţi.
Calităţile opuse fiind: ura faţă de alte grupuri de oameni în societate; insuficienţa
dezvoltării gătinţei de compromis; ura, duşmănia faţă de stat, suveranitatea lui, organele lui.
7. Patriotismul – simţul dispunerii emoţionale pentru ataşamentul faţă de un stat unic,
sentimentul legăturii cu destinul lui, apartenenţei de comunitate în trecut, prezent şi viitor;
conştiinţa Patriei; dragostea de oraşul, satul natal.
Contrare patriotismului sunt negarea şi diminuarea valorii statului, neînţelegerea
realizărilor lui, neatenţia faţă de tradiţiile lui, gătinţa insuficientă de a-şi apăra poporul şi ţara
de la duşmani.
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Aşadar, putem generaliza următoarele: scopul oricărei educaţii este omul; plinătatea
vieţii lui spirituale; proiectarea şi construirea propriei vieţi ca subiect al procesului socialistoric; conştientizarea propriei includeri în procesele globale terestre şi cosmice, universale.
Aceste scopuri nu se declară, nu se proclamă, ele constituind esenţa poziţiei
educatorului, a concepţiei lui despre lume, rezultatul înaltei sale culturi filosofice şi
profesionale, explorărilor creative şi a credinţei, precum şi a cunoştinţelor speciale.
Realizarea scopurilor poate fi organizată la cîteva niveluri.
La nivel societar, conform “Legii învăţămîntului”, „Constituţiei statului”,
„Convenţiei Internaţionale despre drepturile omului şi a copilului”.
La nivel instituţional – în condiţiile organizaţiilor şi instituţiilor special create pentru
aceasta: case de copii şi şcoli-internat, grădiniţe de copii, şcoli şi instituţii superioare, case de
creaţie şi centre de dezvoltare.
La nivel social-psihologic – în condiţiile unor grupuri sociale, asociaţii, corporaţii,
colective (de exemplu, asociaţiile de femei, de pedagogi etc.).
La nivel interpersonal – în cadrul interacţiunii dintre educator şi discipol, ţinînd cont
de particularităţile individual-psihologice şi de personalitate a ultimilor. Ca exemplu pot
servi: educaţia în familie, munca pedagogului social cu copiii, adolescenţii şi adulţii;
comunicarea învăţătorului cu elevii în procesul de învăţămînt.
La nivel intrapersonal – realizarea scopurilor autoeducaţiei în procesul de influenţă a
omului asupra sa în diferite condiţii ale vieţii.

Conspect de reper

Scopurile educaţiei. – Norme ce descriu starea imaginată a personalităţii (respectiv
starea unor însuşiri aparte a personalităţii) discipolului, care trebuie obţinută prin intermediul
educaţiei.
Valoare. – Suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen;
criteriul de alegere a obiectului spre care noi vrem să tindem.
Normă. – Standard al comportamentului prescris; regulă care prescrie cum trebuie să
acţionăm.
Scopul major al educaţiei. – Personalitatea capabilă de a-şi construi viaţa demnă de
Om.
Direcţiile strategice ale educaţiei. – Formarea modului de viaţă demnă de Om;
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– formarea chipului omului destoinic;
– formarea capacităţii de a fi subiect al propriei vieţi;
– formarea imaginii despre societate şi sistemul de legături sociale ale omului cu
societatea;
– formarea imaginii despre lume şi a reprezentării despre organizarea ei;
– formarea poziţiei de viaţă ca atitudine generală faţă de viaţă ca atare şi propria viaţă
în această lume;
– formarea abilităţilor culturologice de interacţiune cu lumea în toate manifestările ei.
Scopurile educaţiei în societatea valoric instabilă. – Credinţa în sine, încrederea în
viaţă şi în lume;
– gătinţa pentru autoconservare prin efort propriu;
– cunoaşterea realistă a lumii şi autocunoaşterea;
– cultura inimii (educaţia emoţională, educaţia sufletului);
– autodisciplina;
– simţul comunităţii;
– patriotismul.

Aplicaţii practice

1. Ce reprezintă scopurile educaţiei? Care este semnificaţia lor?
2. Reflectaţi asupra corelaţiei “valori-norme-scopuri educative”.
3. De ce depinde şi de ce este determinată înaintarea scopurilor educaţiei?
4. Dezvăluiţi criteriile de apreciere a autenticităţii scopurilor educaţiei.
5. Argumentaţi oportunitatea unor scopuri educative într-o societate valoric instabilă.
6. Comentaţi enunţurile:
• ”Scopul adevăratei educaţii constă nu doar în a impune oamenii să facă lucruri
bune, dar şi să găsească în ele bucurie; nu doar să fie curaţi, dar şi să iubească
curăţenia; nu doar să fie echitabili, dar şi să rîvnească la echitabilitate” (L.
Tolstoi).
• ”Omul se educă pentru libertate. Scopul educaţiei este de a-l face pe om fiinţă
independentă, adică fiinţă cu voinţă liberă” (Hegel).
• ”Scopul educaţiei – a forma o fiinţă capabilă de a conduce cu sine, dar nu una
care ar putea fi doar condusă de alţii” (Spenser).
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• ”Scopul final al oricărei educaţii este educaţia independenţei prin intermediul
sineactivităţii” (Disterveg).
• ”Educaţia trebuie să creeze o personalitate cu iniţiativă independentă, cu
atitudine critică faţă de totul ce o înconjoară” (V. Behterev).
• ”Copiii nu trebuie crescuţi după starea de faţă a neamului omenesc, ci după o
stare mai bună, posibilă în viitor, adică a idealului omenirii şi a întregii sale
meniri” (Kant).
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Capitolul V. METODELE ŞI MIJLOACELE EDUCAŢIEI

1. Modalităţile de influenţă educativă: precizări conceptuale
2. Cu privire la clasificarea metodelor de educaţie
3. Caracteristica metodelor de educaţie
4. Mijloacele educaţiei

Noţiunile cheie: metodele educaţiei, procedeele educaţiei, clasificarea metodelor de
educaţie, mijloacele educaţiei

1. Modalităţile de influenţă educativă: precizări conceptuale
Realizîndu-şi funcţia sa educativă pedagogii sau părinţii se confruntă cu întrebarea:
cum să procedeze în raport cu cel educat în situaţii concrete, cum să-l influenţeze pentru ca el
să devină dornic de a cunoaşte, sîrguincios, responsabil, harnic etc., adică se gîndesc la
metodele educaţiei.
Metoda (de la grecescul “metodus” – cale) educaţiei reprezintă calea de atingere a
scopului educaţiei. Sub aspect practic metodele sînt modalităţile de influenţă asupra omului
în vederea formării la el a calităţilor prescrise de scopul educaţiei. În acelaşi timp, fiind
orientată spre schimbarea atitudinii educatului faţă de societate sau faţă de sine însuşi, faţă de
alt om sau grup de oameni, metoda de educaţie poate fi concepută ca instrument nu numai de
influenţă, acţiune a pedagogului asupra omului, dar şi de interacţiune cu el.
Ştiinţa pedagogică contemporană subînţelege prin metode de educaţie, modalităţile de
interacţiune a educatorilor şi celor educaţi, orientată spre soluţionarea sarcinilor educaţiei. În
cazul în care educaţia este concepută ca activitate specifică a pedagogului, metoda constituie
un “instrument de muncă” specific, care orientează procesul educaţional într-o anumită
direcţie.
Există încă o noţiune cu referinţă la modalităţile de influenţă educativă – procedeu de
educaţie.
Procedeul de educaţie – componentă subordonată metodei, inclusă în structura ei şi
utilizată într-o situaţie concretă. Procedeul trebuie înţeles ca un detaliu al metodei, ca
manifestare particulară a anumitei metode de educaţie în practică. În situaţii concrete se
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realizează o interconexiune dialectică între metode şi procedee. Ele se pot substitui reciproc
şi nu întotdeauna se percep relaţiile lor de subordonare. Bunăoară, în procesul aplicării
metodei convingerii educatorul poate utiliza exemple, poate promova conversaţii, crea
situaţii speciale de înrîurire asupra conştiinţei, sentimentelor, voinţei educatului. În acest caz
exemplul, conversaţia evaluează în calitate de procedeu de educaţie. Tot odată, aplicînd
metoda deprinderii, educatorul poate folosi convingerea în calitate de unul din procedee, care
va ajuta la realizarea sarcinii de implicare a educatului în sistema acţiunilor de formare a
experienţei concrete, spre exemplu, de îndeplinire strictă a regimului de muncă şi odihnă de
către copil.

2. Cu privire la clasificarea metodelor de educaţie

Realizarea cu succes a scopului educaţiei are loc prin intermediul aplicării unui
ansamblu de metode. Îmbinarea acestor metode în fiecare caz individual trebuie să
corespundă scopului preconizat şi nivelului de bună creştere a copiilor.
Alegerii unor metode adecvate scopurilor şi circumstanţelor reale poate ajuta doar
ordonarea, clasificarea lor. Clasificarea metodelor de educaţie constituie sistema de metode
aranjate după un anumit indice calitativ sau cantitativ. Clasificarea ajută de a evidenţia în
metode ce este general şi specific, esenţial şi întîmplător, teoretic şi practic, asigurînd astfel
alegerea conştientă şi implementarea lor efectivă. Sprijinindu-se pe clasificare, pedagogul nu
numai că îşi reprezintă mai clar sistema de metode, dar şi înţelege mai bine semnificaţia,
semnele caracteristice ale diferitor metode şi modificaţii.
În pedagogie nu există o clasificare strict ştiinţifică a metodelor după un anumit
indicator din cauza diversităţii lor, nedeterminării semnelor şi hotarelor dintre ele şi alte
categorii pedagogice.
În mod convenţional pot fi distinse două grupe de metode: 1) metodele de influenţă
directă; 2) metodele de influenţă indirectă.
Metodele de influenţă directă se materializează prin influenţa nemijlocită a
educatorului asupra educatului (prin intermediul convingerii, moralizării, cerinţei, ordinului,
ameninţării, pedepsei, încurajării, rugăminţii, sfatului).
Metodele de influenţă indirectă presupun:
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• crearea de condiţii, situaţii şi circumstanţe speciale, care stimulează pe discipol săşi schimbe propria atitudine, să-şi exprime poziţia sa, să realizeze o faptă, să
manifeste caracter;
• utilizarea opiniei publice a grupei de referinţă, bunăoară a colectivului (şcolar,
studenţesc, profesional), acceptat ca important pentru discipol, precum şi a omului
cu autoritate pentru educat (tatălui, savantului, pictorului, omului de stat, omului
de artă), precum şi a mijloacelor mass-media (televiziune, radio, publicitate).
În pedagogia contemporană deseori drept indice al clasificării metodelor este
acceptată orientarea modalităţii de influenţă spre o sferă sau alta a personalităţii: spre
conştiinţă, comportament sau sfera emoţional-afectivă a educatului. Astfel se evidenţiază
metode orientate preponderent spre formarea cunoştinţelor, opiniilor, aprecierilor,
convingerilor personalităţii – metode de formare a conştiinţei sau metode de formare a
convingerilor: povestirea, conversaţia, discuţia, disputa, metoda exemplului şi a.
Există metode direcţionate prioritar spre formarea obişnuinţelor, stereotipurilor
comportamentale, reacţiilor comportamentale tipice – metode de organizare a activităţii şi
formare a experienţei comportamentale: exerciţiul, deprinderea, dispoziţia, cerinţa, crearea
situaţiilor educaţionale.
A treia grupă de metode, numite uneori auxiliare sînt îndreptate spre corecţia şi
stimularea comportamentului: competiţia, jocul, încurajarea, pedeapsa.
Clasificările nominalizate ale metodelor de educaţie, ca şi oricare alte clasificări, sînt
destul de convenţionale, dat fiind că personalitatea se formează ca un tot, nu pe părţi, că
conştiinţa, atitudinile, aprecierile şi comportamentul se formează în unitate, în orice
împrejurări şi sub influenţa unor acţiuni intenţionale sau întîmplătoare.

3. Caracteristica metodelor de educaţie

Metodele de formare-dezvoltare a conştiinţei (convingerilor). Aceste categorii de
metode ca denumire şi ca esenţă coincid cu metodele verbale de instruire, avînd funcţia
principală – asimilarea cunoştinţelor în domeniul relaţiilor social-morale, normelor, regulilor
de comportament uman, formarea concepţiilor, valorilor. Ele sînt îndreptate în principal spre
conştiinţa personalităţii, spre sfera intelectuală, motivaţională, emoţional-volitivă a ei.
Instrumentul principal – cuvîntul, comunicarea şi analiza informaţiei. Însă sarcina constă nu
doar în a explica normele de comportare, dar şi de a trezi atitudinea pozitivă a celor educaţi
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faţă de ele, dorinţa de a le accepta, pentru a asigura transformarea lor în convingeri personale
ale discipolilor.
Acest obiectiv de a informa şi interioriza, a duce pînă la conştientizare face metoda
convingerii foarte dificilă, omul fiind liber în alegerea convingerilor. La această grupă de
metode se referă: prelegerea, povestirea, explicarea, conversaţia, disputa, exemplul, sugestia.
Prelegerea ca exprimare sistematizată a problemei este accesibilă elevilor claselor
mari. Povestirea şi explicaţia sînt mai potrivite pentru şcolarii mici. Fiecare din aceste
metode trebuie să corespundă criteriilor: informativitate, accesibilitate şi emoţionalitate,
putere de convingere. Temele pot fi cele mai diverse: viaţa socială, problemele morale,
estetice, întrebări din domeniul comunicării, autoeducaţiei, conflictelor şi a.
Conversaţia (dezbatere, discuţie, dispută) se referă la metodele care presupun
activismul intelectual şi emoţional al elevilor. Conversaţia educativă, discuţia includ, de
regulă, o prezentare scurtă a educatorului şi lansarea întrebărilor cu caracter prioritar
problematic pentru dezbatere.
Disputa este o metodă destul de specială de educaţie care presupune confruntarea
obligatorie a opiniilor contradictorii. Pregătirea disputei necesită formularea temei,
subiectelor pentru dezbatere, alegerea conducătorului (dacă acesta nu e pedagogul),
familiarizarea participanţilor cu regulile, pregătirea participanţilor, materialelor intuitive.
Rezultatul dialogului va fi nu obţinerea obligatorie a acordului tuturor, dar dobîndirea şi
cumpătarea informaţiei, reflexia şi alegerea personală.
Discutarea întrebărilor cu orientare morală se desfăşoară în cadrul conversaţiilor
etice. Temele pentru conversaţii etice se stabilesc reieşind din conţinutul general al
procesului educativ, nivelul de bunăcreştere şi vîrsta educaţilor. Odată ce conversaţia etică
presupune nu doar expunerea informaţiei de către educator, dar şi participarea discipolilor, se
recomandă ca întrebările principale să fie anunţate din timp. Se admite pregătirea preventivă
a unor participanţi pe anumite întrebări, recomandîndu-li-se sursele respective. Este bine cînd
conversaţia etică se termină cu un lucru util real în care pot fi în mod practic întărite ideile,
normele şi regulile de conduită examinate în timpul conversaţiei.
Eficienţa conversaţiei etice depinde de respectarea unui şir de condiţii importante:
itrebuie să poarte caracter problematic, discipolii fiind ajutaţi să găsească singuri
răspunsuri adecvate;
isă nu se dezvolte după scenariul, cînd copiii vor învăţa din timp răspunsurile
sugerate de maturi;
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isă nu se transforme în prelegere, fiind orientată în aşa fel ca copiii să ajungă singuri
la înţelegerea corectă a esenţei întrebării discutate;
iconţinutul să fie aproape de experienţa emoţională a discipolilor;
isă fie evidenţiate şi confruntate toate punctele de vedere: opinia fiecăruia contează;
isă fie asigurată formularea concluziilor corecte de către însăşi discipoli.
Conversaţiile etice pot avea şi caracter individual, iscusinţa educatorului
manifestîndu-se în stabilirea contactului psihologic favorabil cu discipolul.
Metoda exemplului include demonstrarea, analiza modelului, a faptelor din literatură
sau/şi din viaţă, care ajută la identificarea etalonului de comportare, de personalitate.
Exemplul ca metodă educativă oferă modele concrete pentru imitare, influenţînd conştiinţa,
sentimentele, convingerile, stimulînd activitatea discipolilor. În procesul educaţiei forţa
exemplului (a părinţilor, educatorilor, prietenilor, eroilor operelor artistice, etc.) poate avea
un impact atît pozitiv, cît şi negativ asupra copilului. O deosebită importanţă în acest sens o
are exemplul educatorului, conduita lui, atitudinea faţă de discipol, concepţia, calităţile
profesionale, autoritatea. Forţa înrîuririi pozitive a educatorului va spori în cazul cînd
discipolii se vor convinge – între cuvîntul şi fapta povăţuitorului lor nu există divergenţă.
Acelaşi lucru se referă şi la părinţi: ei reprezintă primul şi cel mai viu exemplu pentru copil,
de la ei învaţă copilul din primele zile ale vieţii. De aici necesitatea conştientizării de către
părinţi a responsabilităţii enorme pentru educaţia copiilor.
Un rol important revine etaloanelor formate prin mijloacele mass-mediei: televiziunii,
ziarelor, revistelor, care spre regret nu întotdeauna oferă cele mai bune exemple.
Sugestia ca metodă pedagogică se descrie mai rar în literatura de specialitate. Prin
sugestie subînţelegem acţiunea asupra personalităţii prin intermediul procedeelor iraţionale,
emoţionale în condiţiile unei încrederi a educatului faţă de persoana care operează
sugestierea. În educaţie sugestia se realizează în cadrul creării fonului emoţional pentru
trăirile în comun prin intermediul muzicii, poeziei. Este cunoscut faptul, că emoţiile pozitive
puternice trăite în comun constituie o forţă educaţională
Alegerea şi randamentul metodelor formării conştiinţei (convingerilor) va depinde de
iscusinţa realizării lor. Există cîţiva indicatori în acest sens: competenţa şi credinţa însăşi
educatorului în obiectul convingerii, actualitatea (pentru procesul educaţiei şi pentru educat)
temei alese; sprijinul pe experienţa educatului; selectarea riguroasă a conţinutului (caracter
interesant şi atrăgător); evitarea banalităţii; asigurarea poziţiei active a fiecărui discipol
(întrebări problematice, participare în acţiuni şi ritualuri, discuţii); fonul general pozitiv

57
(ambianţă, tact, ton, stil); evidenţa particularităţilor de vîrstă, individuale, nivelul de
înzestrare cu materiale, mijloace tehnice de instruire; expresivitatea etico-estetică a
educatorului (vorbire, aspect exterior, mimică, pantomimică, ţinută organizaţională, etc.).
Metodele de organizare a activităţii şi formare a experienţei comportamentale.
Menirea acestei grupe de metode este de a influenţa asupra sferei comportamental-acţionale,
de a-i învăţa anumite deprinderi, abilităţi şi forme de conduită, de la acţiunile cele mai simple
pînă la acte sociale conştiente. Fundamentul acestor metode îl constituie experienţa
nemijlocită a oamenilor acumulată în activitatea lor practică. Experienţa pozitivă de
comportare se formează pe calea organizării corecte sub aspect pedagogic a activităţii
educaţilor în baza unor legităţi specifice: activitatea educă dacă ea are semnificaţie personală
pentru cei educaţi (A. Leontiev); poziţia educaţilor trebuie să fie una activă şi funcţiile lor să
fie schimbate (fiecare va evolua în rol de executor şi organizator); dirijarea activităţii celor
educaţi trebuie să fie flexibilă, corespunzătoare situaţiei pedagogice concrete.
În pedagogia contemporană metodele organizării activităţii educaţilor ocupă locul
prioritar. Această grupă de metode include în sine: deprinderea, cerinţa pedagogică,
exerciţiul, dispoziţia, situaţia educaţională.
Cerinţa pedagogică presupune respectarea de către discipoli a anumitor norme de
comportare, reguli, legi, tradiţii acceptabile în societate şi în grup. Cerinţa poate să exprime
totalitatea regulilor de comportament social, sarcini reale, indicaţii concrete privitor la
executarea acţiunilor etc. Cerinţele pot fi directe (ordin, indicaţie, instrucţie) şi indirecte
(sfat, aluzie, rugăminte, recomandare, sugerare). Cerinţele educative se conţin în regulile de
comportare a elevilor, în Statutul şcolii, în regimul zilei instituţiei educative. Prezenţa
cerinţelor nu semnifică violenţă, autoritarism, cum s-ar părea la prima vedere. Toţi oamenii
se subordonează cerinţelor, inclusiv şi elevii.
Deprinderea şi exerciţiul contribuie la formarea modalităţilor stabile de comportare,
obişnuinţelor, caracterului discipolilor.
Deprinderea – organizarea executării regulate a acţiunilor de către educaţi în scopul
transformării lor în forme obişnuite de comportare. Dat fiind că obişnuinţele devin însuşiri
stabile şi reflectă orientările conştiente ale personalităţii, este foarte important de a le cultiva
la elevi.
Deprinderea presupune şi controlul permanent, binevoitor, cointeresat, îmbinat în
mod obligator cu autocontrolul. Din primele zile de şcoală copiii sînt deprinşi cu multe
lucruri: de a-şi organiza locul său de lucru, a distribui timpul, a comunica cu învăţătorul,
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copiii şi a. Un efect educaţional semnificativ are deprinderea exersată în cadrul activităţii
care-l stimulează pe copil să îndeplinească benevol regulile de conduită.
Exerciţiul ca metodă de educaţie prezintă repetarea multiplă, consolidarea şi
perfecţionarea mijloacelor de acţiune ca fundament stabil al comportamentului. Rezultatul
metodei exerciţiului o constituie formarea deprinderilor şi obişnuinţelor adecvate normelor
sociale.
Există o dependenţă directă între frecvenţa, volumul exerciţiilor şi rezultatele
obţinute: îndeplinirea frecventă a exerciţiilor asigură sporirea nivelului dezvoltării calităţilor
formate. Această dependenţă poate fi rectificată de particularităţile personalităţii discipolului.
Diferiţi discipoli au nevoie de un număr diferit de exerciţii pentru a-şi forma calităţi de
acelaşi nivel: în cazul cînd pentru unii sunt suficiente cîteva exerciţii, alţii solicită zeci şi
chiar sute de încercări. Numărul de repetare a exerciţiului variază şi în dependenţă de
complicitatea acţiunilor în curs de formare. Este clar de asemenea că pentru a forma
deprinderi şi obişnuinţe stabile trebuie începută exersarea cît mai devreme, deoarece cu cît e
mai tînăr organismul, cu atît mai repede se înrădăcinează în el obişnuinţele (K. Uşinski).
Exerciţiul se sprijină pe deprindere, fiind în strînsă legătură cu ea şi se realizează prin
dispoziţie, îndeplinirea rolului în activitatea comună. Exerciţiul ca instrument profesional al
educatorului îi permite organizarea diferitor activităţi ale celor educaţi, mobilizîndu-i spre
participarea activă. Bunăoară, exersarea are loc atunci cînd copiii merg în marş turistic,
pregătesc concert şi evoluează pe scenă; cînd participă în conferinţă, iau cuvîntul la întrunire
– întotdeauna cînd sînt implicaţi într-o activitate dezvoltatoare, bogată în conţinut.
Deprinderea, exerciţiul sînt eficiente în cazul, în care se sprijină pe motive pozitive ale
activităţii şi la rîndul său le formează în baza lor. Exerciţiul poate avea un caracter oarecum
artificial, special organizat, numindu-se în acest caz situaţie educaţională.
Situaţiile educaţionale reprezintă circumstanţele unei dificultăţi, alegeri, stimulînd
imboldul copiilor spre acţiune. Ele pot fi special organizate de către educator în scopul
creării condiţiilor pentru activitatea conştientă activă, în care se verifică normele, valorile
deja constituite, precum şi se formează altele noi. Acestea pot fi situaţii de conflict în grupă,
situaţii de alegere a deciziei corecte şi altele.
Modelele de stimulare a comportamentului. Esenţa acţiunii acestei grupe de metode
constă în îndemnarea copilului spre comportamentul social aprobat sau spre frînarea,
abţinerea de la fapta nedorită. Baza psihologică a acestor metode o constituie trăirea,
autoaprecierea educatului, conştientizarea faptei, actualizate în urma aprecierii pedagogului
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şi/sau colegilor. Omului îi este specific în cadrul grupei să se orienteze la recunoaşterea,
aprobarea şi susţinerea comportamentului său, astfel creîndu-se premisele pentru corecţia
comportamentului. Metodele acestei grupe includ: încurajarea, pedeapsa, competiţia, jocul.
Încurajarea reprezintă exprimarea aprecierii pozitive, aprobării, recunoaşterii
calităţilor, faptelor, comportamentului educatului sau a grupului. Încurajarea trezeşte
sentimentul de satisfacţie, încredere în forţele proprii, autoapreciere pozitivă, stimulîndu-l pe
educat spre perfecţionarea comportamentului propriu. Formele de încurajare: lauda,
aprobarea, decorarea cu cărţi şi/sau alte premii. Metodica încurajării recomandă de a aproba
nu numai rezultatul, dar şi motivul şi modul de desfăşurare a activităţii, deprinderea
educaţilor de a preţui însăşi faptul aprobării, dar nu aspectul material. Educatorul poate
exprima aprobarea prin gest, mimică, apreciere pozitivă a conduitei sau muncii discipolilor,
grupei, încrederii sub formă de însărcinare, îmbărbătare în faţa clasei, învăţătorilor sau
părinţilor.
Pedeapsa presupune exprimarea unei aprecieri negative, condamnării acţiunilor şi
faptelor care contravin normelor de conduită.
Conţinutul pedepsei în şcoala veche îl constituia trăirea suferinţei. Pînă la mici
amănunte era gîndită sistema de pedepse în şcoala veche prusiană. Pentru ea era
caracteristică ignorarea completă a particularităţilor individuale ale copilului, cauzelor care lau îndemnat pe el să săvîrşească o faptă sau alta, împrejurărilor în care ea s-a săvîrşit.
Măsura de înrîurire se folosea aici după o formulă strictă “greşeală-pedeapsă” în
corespundere cu o “scală de pedepse” stabilită, în care erau descrise cele mai posibile abateri
şi indicat “preţul răsplăţii” pentru ele.
În teoria şi practica educaţională a anilor ’20 era o perioadă de dominare a ideilor
“educaţiei libere”, educaţiei non-violente, cînd şcoala a renunţat la pedeapsă ca metodă, ce
înjoseşte personalitatea şi aduce la consecinţe negative. Mai tîrziu a fost recunoscută
raţională aplicarea corectă din punct de vedere pedagogic a pedepsei: ea, trezind simţul de
ruşine, insatisfacţie, corectează comportamentul elevului, dîndu-i posibilitatea de a-şi
înţelege greşeala.
În ştiinţa contemporană a educaţiei nu încetează disputele nu numai despre
raţionalitatea aplicării, dar şi privitor la întrebările speciale ale metodicii – pe cine, unde,
cînd, cît şi cu ce scop de pedepsit.
Pedeapsa ca metodă de educaţie este orientată spre reţinerea omului de la acţiunile
negative şi influenţa de “încătuşare” (frînare) în asemenea situaţii. Sunt cunoscute pedepse
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legate de: 1) aplicarea obligaţiunilor suplimentare; 2) lipsirea sau limitarea anumitor drepturi;
3) exprimarea mustrării, condamnării morale.
Metoda pedepsei solicită acţiuni bine gîndite, analiza cauzelor faptelor rele şi alegerea
formei care nu înjoseşte demnitatea personalităţii. Formele de pedeapsă sînt diverse:
dezaprobarea, observaţia pedagogului, preîntîmpinarea, discuţia la şedinţă, sancţiunea,
suspendarea de la ore, excluderea morală din viaţa cotidiană socială, privirea supărată a
educatorului, condamnarea, indignarea, reproşul sau aluzia, gluma ironică. Un moment
particular al pedepsei îl constituie metoda consecinţelor naturale: ai făcut dezordine – strînge,
ai fost brutal – cere scuze.
În literatura pedagogică este descrisă amănunţit teoria, regulile şi cerinţele faţă de
încurajare şi pedeapsă. Enumerăm unele din ele.
• Utilizarea încurajărilor şi pedepselor este eficientă doar în îmbinare cu metodele
convingerii şi cele de organizare a vieţii şi activităţii copilului.
• Prioritară trebuie să fie metoda încurajării, secundară – a pedepsei.
• Încurajările şi pedepsele trebuie să fie individualizate, ţinând cont de
particularităţile de vîrstă, de gen, de situaţia psihologo-pedagogică creată.
• Există un număr considerabil de situaţii, cînd încurajarea şi pedeapsa (mai ales!)
nu pot fi aplicate. Spre exemplu, pentru ceea ce este dat discipolului de la natură
(minte, sănătate, exterior, etc.); atunci cînd dăunează sănătăţii; dacă greşeala este
înţeleasă de discipol; dacă abaterea este rezultatul neputinţei şi altele.
• Nu se poate de ofensat copilul prin pedeapsă.
• Nu se recomandă de aplicat pedeapsă unui grup întreg.
Există oare metode bune şi rele? Căutarea răspunsului la această întrebare ne
îndreaptă atenţia spre calitatea profesională a educatorului, nivelul de competenţă a acestuia.
Este ştiut faptul că metoda ca atare este neutră, rolul decisiv revenindu-i modului de aplicare
a ei de către specialist. De aceea “cea mai bună metodă”, de fapt, nu există. Cu alte cuvinte,
nu poate fi vorba despre metode bune sau rele, ci doar despre nişte metode apreciate ca
relevante sau nerelevante în raport cu scopul concret al educaţiei, cu particularităţile
individuale ale discipolilor, cu condiţiile concrete ale procesului educativ.
Nu metoda ca atare constituie faptul cel mai important, ci semnificaţia pe care o are
această metodă pentru persoana care o aplică şi pentru ceea spre care ea este îndreptată.
Pătrunderea pedagogică în viaţa copilului către care trebuie să tindă educatorul
presupune cucerirea inimii copilului, adresarea către mişcarea firească a acestei inimi în
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direcţia, în care noi vrem să-l îndreptăm. Pe această cale există un mare pericol al
transformării celor mai profunde şi corecte “sfaturi” şi “indicaţii” într-o ritorică abstractă,
care cîtuşi de puţin nu atinge inima, nu lărgeşte viziunea inimii celui educat, generînd
adeseori “neputinţa” educaţiei, “rezistenţa” ei.
Experienţa demonstrează, că educaţia dispune de o forţă constructivă doar în cazul, în
care ea este capabilă să aprindă inimile discipolilor. Aceasta nu se poate obţine prin
mijloacele intelectului, prin explicaţii, convingeri, adică prin forţa cuvîntului. Bineînţeles,
cuvintele pot aprinde şi însufleţi, mai ales, sufletele tinere. Însă taina lor este totuşi nu în
materialul lor intelectual; cuvintele aprind, dacă în ele este pus foc, ele acţionează, dacă după
cuvinte se află însufleţirea, elanul fierbinte şi profund al aceluia, care le pronunţă. În plus,
este necesar, ca cei care ascultă chiar şi astfel de cuvinte să aibă sufletul deschis faţă de ele,
să le primească fără ironie, fără bătaie de joc sau grosolănie.
Se impune astfel o “consonanţă” socială preventivă, pentru ca să se instaureze o
anumită armonie spiritual-afectivă între educator şi cel educat şi atunci cuvintele simple, în
mod firesc vor pătrunde în sufletul ascultătorului. În această consonanţă spiritual-emoţională
şi constă toată taina “influenţei” educative. Cuvintele pedagogului vor intra în sufletul
discipolului, trezind în el efortul de răspuns, declanşînd răsunet. Noi, pedagogii, deseori nu
observăm, că copiii nu ne ascultă – în sensul atenţiei spirituale, nu exterioare, cuvintele
noastre sunînd astfel ca o ritorică goală şi iritantă pentru ei.
Prezenţa armoniei spiritual-afective este condiţia preventivă a “înrîuririi” educative.
Cum să o obţinem? În primul rînd trebuie să ţinem cont de existenţa chiar şi la copii, a unor
deosebiri profunde, a tipurilor de oameni. Practic noi observăm destul de bine (mai ales la
alţi oameni), că anumite două persoane niciodată nu vor putea “să se înţeleagă”, pentru că
totul îi irită una în alta, ceea ce, din start, elimină posibilitatea unui răsunet armonios. Aceste
simpatii şi antipatii intuitive nu sunt fatale şi de neînlăturat. Ambele părţi pot să se
acomodeze reciproc, pot să “înveţe” a găsi “tonul” cuvenit; răbdarea şi hotărîrea, calmul şi
insistenţa pot aduce la îmbunătăţirea esenţială a perceperii reciproce.
Totuşi, dificultăţile şi obstacolele relaţiilor sociale, aşa cum ele se constituie în
dezvoltarea lor “firească” pot fi depăşite doar dacă singuri educatorii vor urma – măcar şi
neîndemînatic – binele. Întîlnirea cu binele, cînd acest bine este sincer şi determină profund
atitudinea noastră faţă de oameni, faţă de copii, totdeauna îşi va găsi răsunetul în sufletul lor.
Discipolii vor absorbi în sine razele binelui, şi mai devreme sau mai tîrziu, aceasta se va
răsfrînge asupra lor.
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Pornind de la adevărul că metode întru totul “relevante” pentru toate situaţiile
pedagogice nu există, educatorul se foloseşte, de obicei, de un complex de metode pentru
atingerea scopurilor preconizate, creîndu-şi strategia de influenţă pentru o anumită
perspectivă.

4. Mijloacele educaţiei
Mijloacele educaţiei reprezintă o categorie pedagogică cercetată insuficient. Însă
actualitatea examinării lor în ultimul timp a sporit din motiv că şcoala şi învăţătura, cartea şi
cuvîntul învăţătorului, părinţilor au încetat de a fi unica sursă de influenţă asupra copilului,
factorii eficace de formare şi dezvoltare a personalităţii. Nu întîmplător pedagogii au început
să vorbească mai mult despre procesul de socializare a personalităţii, despre pedagogizarea
ambianţei, despre crearea unui mediu educativ. Aceasta dovedeşte creşterea rolului altor
factori alături de influenţa directă a învăţătorului şi a şcolii. La ei se referă, în primul,
mijloacele de comunicare (informare) în masă, computerul şi Internetul, publicitatea şi
cultura de masă, procesele globalizării, informatizării şi altele. Copilul contemporan,
adolescentul trăieşte şi se formează într-un mediu informaţional suprasaturat, deseori, spre
regret, agresiv, deumanizat. Se impune necesitatea de a folosi în scopuri pedagogice toţi
factorii, mijloacele atît în cadrul şcolii, cît şi în mediul înconjurător. Pentru aceasta trebuie de
cunoscut aceşti factori.
Termenul “mijloc” provine din latină cu semnificaţia de “intermediar”: ceva ce se
transmite prin intermediul la ceva.
Noţiunea de mijloace ale educaţiei are mai multe semnificaţii. Unii savanţi consideră,
că aproape totul poate fi interpretat drept mijloc de educaţie, semnificaţia pedagogică a
noţiunii nefiind însă cu totul clară.
Mijloacele educaţiei reprezintă instrumentariul culturii materiale şi spirituale
valorificat în scopul rezolvării obiectivelor educaţionale. Ştiinţa pedagogică abordează
mijloacele educaţiei ca factor de sine stătător, aflat în strînsă interacţiune cu scopul,
conţinutul şi metodele de educaţie.
Mijloacele educaţiei includ izvoarele relativ independente de formare a personalităţii:
formele de activitate educaţională şi dezvoltativă (învăţătura, munca, jocul, sportul),
obiectele, lucrurile (jucăriile, mijloacele tehnice), creaţiile şi fenomenele culturii spirituale şi

63
materiale (arta, viaţa socială), natura. La mijloace se referă de asemenea activităţile concrete
şi formele de muncă educativă (serate, întruniri, sărbători).
Unii specialişti consideră că mijloacele constituie o noţiune mai largă incluzînd în
sine metodele, formele şi mijloacele propriu zise.
Din cele menţionate mai sus se conturează următoarele caracteristici ale conceptului
de mijloc de educaţie. În primul rînd, în interpretare largă acesta include toată ambianţa
socială, culturală şi naturală, toate institutele sociale şi creaţiile civilizaţiei. Această abordare
corespunde legii generale de dezvoltare a personalităţii conform căreia dezvoltarea omului
este determinată de mediul înconjurător. În al doilea rînd, mijloc de educaţie sînt obiectele,
lucrurile incluse în mod special, intenţionat în procesul educaţiei. Apare întrebarea: educă şi
instruieşte obiectul, lucrul singur de la sine sau funcţiile educative sînt condiţionate de
“includerea” lor în procesul educaţiei? Păpuşa în mîinile copilului, “darurile” lui F. Froebel
şi materialele dezvoltative ale Mariei Montessori, programa computerială, televiziorul, noul
costumaş al copilului – formează oare omul singure de la sine. Specialiştii răspund la această
întrebare afirmativ, adăugînd: dacă toate aceste lucruri sînt implicate în procesul educaţional.
Prin urmare, mijloc de educaţie reprezintă nu obiectul ca atare, dar activitatea celui educat cu
acest obiect, organizată de educator sau de însăşi educat.
Astfel, mijloacele educaţiei pot fi concepute ca variate forme de activitate şi unelte de
muncă, obiecte ale culturii, incluse în această activitate.
Există oare metode şi mijloace speciale pentru realizarea modelului de educaţie
orientată spre personalitate? Ele lipsesc. Educatorul-umanist apelează la mijloacele deja
cunoscute în pedagogia clasică, care însă vor fi transformate, modificate în conformitate cu
noile scopuri şi obiective ale educaţiei. Principalul, ce se schimbă în metodele şi formele
tradiţionale ale procesului educativ – orientarea lor. Bunăoară, pedagogii, tentaţi spre
dirijare strictă (autoritariştii) utilizează convingerea că metoda în mod direct, fiind preocupaţi
doar de claritate şi sensul categoric al acesteia. În pedagogia umanistă aceiaşi convingere va
fi exprimată mult mai flexibil, în dependenţă de particularităţile discipolilor şi de situaţie. Ea
va obţine noi forme. Preocuparea de bază – a satisface aspiraţiile, trebuinţele, interesele celui
educat.
Prin urmare, deşi metodele şi mijloacele de bază ale educaţiei tradiţionale şi orientate
spre personalitate rămîn aceleaşi, există nuanţe diferite în aplicarea lor. Aceste nuanţe vor fi
observate imediat dacă în centrul atenţiei va fi ideea că educaţia orientată spre personalitate
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este îndreptată spre formarea omului liber interior, activ, care se respectă pe sine şi pe
ceilalţi.

Conspect de reper
Metoda de educaţie. – Modalitatea de interacţiune a educatorilor şi celor educaţi,
orientată spre soluţionarea sarcinilor educaţiei.
Procedeul de educaţie. – Componentă subordonată metodei inclusă în structura ei şi
utilizată într-o situaţie concretă.
Clasificarea metodelor de educaţie. – Conform orientării spre o anumită sferă a
personalităţii:
-

metode de formare a conştiinţei;

-

metode de organizare a activităţii şi formare a experienţei comportamentale;

-

metode de stimulare a comportamentului.

Mijloacele educaţiei. – Variate forme de activitate şi uneltele de muncă, obiectele
culturii, incluse în această activitate.

Aplicaţii practice
1. Elaboraţi şi comentaţi schema structural-logică a temei: “Metodele educaţiei”.
2. Demonstraţi interconexiunea metodelor şi procedeelor de educaţie.
3. Expuneţi sugestii privitor la criteriile de apreciere a eficienţei unor metode de
educaţie.
4. Precizaţi caracteristicile conceptului de mijloace ale educaţiei.
5. Selectaţi din literatura de specilitate argumente justificate privitor la dauna pedepselor
fizice.
6. Evidenţiaţi ideile pedagogice ale temei cuprinse în conţinutul enunţurilor:
• “Cît de mare n-ar fi virtutea, însă dacă ea nu a intrat în obişnuinţă, atunci nu
merită recompensă” (Michel de Montaigne);
• “Frica de pedeapsă corporală nu va face inima rea bună, iar amestecătura fricii cu
răutatea – este lucrul cel mai dezgustător în om” (K. Uşinski).
• “Este demnă de laudă acţiunea, dar nu omul însăşi” (M. Montaignue).
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• “Dacă vrei să pui bazele sentimentului moral, nu se cuvine de pedepsit.
Moralitatea este ceva în aşa măsură de sfînt şi înălţător, că nu se poate de înjosit şi
de pus pe acelaşi plan cu disciplina” (I. Kant).
• “Faceţi aşa ca pedeapsa pentru fapta rea să fie nu în afara ci înăuntru vinovatului –
şi veţi ajunge pînă la idealul educaţiei morale” (N. Pirogov).
• “Prin căldură mîngîietoare întotdeauna vei obţine mai mult, decît prin forţă
grosolană” (Esop).
• “Dacă şi există asemenea împrejurări, în care severitatea faţă de copii devine o
necesitate, apoi aceasta e atunci cînd în pericol e moralitatea lor sau cînd de faţă
sînt obişnuinţele negative ce trebuiesc dezrădăcinate” (J.-J. Rousseau).
• “Convingerea numai atunci se face un element al caracterului, cînd trece în
obişnuinţă. Obişnuinţa tocmai şi este acel proces, prin intermediul căruia
convingerea se preface în înclinaţie şi gîndul se transpune în fapt” (K. Uşinski).
• “Convingerea ca factor de educaţie are o importanţă mai mare în vîrsta mai tîrzie a
copilului, însă la ea se va recurge cît mai devreme, odată cu înţelegerea de către
copil a vorbirii şi dezvoltarea capacităţii de judecată” (V. Behterev).
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Capitolul VI. CONŢINUTUL EDUCAŢIEI
1. Problema conţinutului educaţiei
2. Educaţia intelectuală
3. Educaţia morală
4. Educaţia patriotico-civică
5. Educaţia pentru cultura sexualităţii
6. Educaţia estetică
7. Educaţia psiho-fizică
8. Educaţia tehnologică
Noţiunile cheie: conţinutul educaţiei, educaţia intelectuală, educaţia morală, educaţia
patriotico-civică, educaţia estetică, educaţia psiho-fizică, educaţia tehnologică.

1. Problema conţinutului educaţiei
Scopul educaţiei întotdeauna generează un anumit conţinut. Noţiunea de “conţinut”,
conform dicţionarului explicativ, include în sine “totalitatea elementelor care constituie
esenţa unui lucru sau a unui fenomen”, în cazul nostru a fenomenului educaţional.
Specialiştii în domeniu subînţeleg prin conţinutul educaţiei experienţa specific umană ce
exprimă lumea spirituală a personalităţii.
Conţinutul educaţiei – totalitatea cunoştinţelor, normelor de conduită, valorilor,
idealurilor, elementelor culturii materiale şi spirituale a societăţii, care urmează să fie
asimilate, transformate în lumea interioară a personalităţii.
În literatura pedagogică conţinutul educaţiei este abordat din cîteva perspective. În
primul rînd, precum s-a menţionat, el include valorile culturale, experienţa şi normele de
conduită ale oamenilor, a întregii umanităţi. În al doilea rînd, conţinutul educaţiei, raportat la
formarea şi dezvoltarea personalităţii, integrează calităţile de individ, experienţa, trebuinţele,
însuşirile social aprobate şi individuale ale omului, cultura lui şi sistema de valori. În al
treilea rînd, prin conţinutul educaţiei subînţelegem activitatea educaţională a instituţiei:
realizarea scopului şi sarcinilor, direcţiilor şi formelor de activitate a educatorilor şi
educaţilor.
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Conform unei abordări mai recente conţinutul educaţiei include elementele culturii
personalităţii, care poate fi definită ca sistemă de norme, convingeri, valori, stil de viaţă,
comportament (O. Gazman), care asigură autodefinirea omului ca subiect al propriei sale
vieţi.
În acest context calităţile de personalitate, bunăcreştere, cultura personalităţii
reprezintă scopul educaţiei, iar cultura societăţii, toate elementele ei constituitoare –
cunoştinţele, experienţa, valorile, formele de activitate – constituie conţinutul şi mijloacele
educaţiei.
Această interpretare a conţinutului educaţiei pune accent pe orientarea spre
personalitate în procesul educaţiei, spre activismul, independenţa şi “sine valoarea” ei.
Abordările conţinutului educaţiei prezentate mai sus se completează reciproc, avînd
un sens unic: omul în creştere asimilează cultura, etaloanele şi exigenţele ei şi graţie acestui
fapt se constituie ca personalitate. În literatura pedagogică şi practica modernă conţinutul
educaţiei se descrie în termeni de competenţe ale omului care să-i permită însuşirea valorilor
societăţii şi dobîndirea calităţilor necesare pentru o socializare reuşită. Competenţele
personalităţii sînt tratate ca cele mai largi capacităţi ale omului de a rezolva problemele
vitale, profesionale, ca indicatori şi criterii ai unei educaţii de calitate.
Selectarea conţinutului educaţiei reprezintă o problemă actuală pentru teoria şi
practica pedagogică. Din întreaga varietate de atitudini faţă de lume, atît de importante
pentru viaţa omului, e nevoie de evidenţiat principala, fără de care nu poate fi şi nu se poate
dezvolta viaţa la nivelul pe care ea a atins-o în decursul dezvoltării istorice. Se impune, deci,
o generalizare largă a fenomenelor semnificative pentru viaţa demnă de Om. Valoarea
superioară este însăşi Omul care include în sine întreaga umanitate fiind şi reprezentantul
acestei umanităţi. “Natura”, “viaţa”, “societatea” constituie valorile superioare de nivelul doi.
În conţinutul educaţiei nu poate fi inclusă întreaga infinitate de atitudini faţă de lumea
nemărginită. În plus atitudinile sunt individuale, variative, dinamice, specifice pentru vîrsta,
genul, apartenenţa socială a subiectului, nuanţate de particularităţile social-istorice şi situaţia
naturală. Prin urmare, conţinutul educaţiei va include atitudini selective, capabile de a se
autoconserva în condiţiile unor transformări şi cataclisme sociale, drept temeiuri ale unei
vieţi demne a omului cu demnitate. Atitudinile faţă de valori deţin locul de conţinut al
educaţiei tocmai de aceea că dispun de asemenea însuşiri [N. Şurcova] de a se păstra pe sine.
Tot odată, în practica mondială în calitate de conţinuturi educative sînt acceptate
direcţii relativ autonome ale educaţiei: intelectuală, morală, estetică, tehnologică etc.
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2. Educaţia intelectuală

Această dimensiune a conţinutului educaţiei se axează pe noţiune de cunoaştere.
Ce înţelegem prin “cunoaştere”?
În literatura filosofică „cunoaşterea” este definită ca activitate creatoare a subiectului,
orientată spre dobîndirea cunoştinţelor autentice despre lume; un proces complex de
dezvăluire a esenţei obiectelor şi fenomenelor, de însuşire, apropiere, reproducere mintală
(modelare) a realităţii obiective de către subiectul cunoscător (individual şi colectiv).
Cunoaşterea este o caracteristică esenţială a existenţei culturii şi poate fi realizată sub
următoarele forme: de uz cotidian, mitologică, religioasă, artistică, filosofică şi ştiinţifică.
Cunoştinţele dobîndite în procesul de cunoaştere se structurează şi se fixează în forme
specifice de reflectare: senzaţii, percepţii şi reprezentări – proprii cunoaşterii senzoriale;
noţiuni, categorii, judecăţi, raţionamente, ipoteze, teorii, sisteme teoretice etc. – proprii
cunoaşterii raţionale. Limba şi diferitele sisteme de semne fixează şi obiectivează rezultatele
cunoaşterii, generalizîndu-le la scara socială, transmiţîndu-le generaţiilor ulterioare.
Cunoaşterea este o reflectare relativ exactă a realităţii, rezultatele ei, verificate practic,
fiind cunoştinţele autentice, adevărate (adevăr obiectiv). Aceste cunoştinţe ajută omului să-şi
clarifice atitudinea faţă de lume, să-şi determine locul său în mediul social şi natural
înconjurător. În procesul interacţiunii cu realitatea omul se cunoaşte şi pe sine însuşi, “Eu”-l
său, individualitatea sa. Totalitatea atitudinilor valorice faţă de lumea înconjurătoare şi faţă
de sine însuşi determină orientarea socială, tipul de comportament şi activitatea civică,
datorită cărora se formează convingerile conceptuale ale omului. Convingerile – cunoştinţele
întemeiate pe generalizări conceptuale – constituie fundamentul poziţiei interioare a
personalităţii, a concepţiei ei despre lume.
Ce este concepţia despre lume?
Concepţia reprezintă o sistemă integră de viziuni şi convingeri ştiinţifice, filosofice,
social-politice, morale, estetice care reflectă în conştiinţa omului tabloul general al lumii şi
determină orientarea activităţii lui.
Baza formării concepţiei despre lume o constituie cunoştinţele ştiinţifice care se
asimilează în procesul instruirii, activităţii extradidactice, muncii de sine stătătoare a elevilor,
experienţei lor acumulate în procesul comunicării şi a vieţii.
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Educaţia intelectuală reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii
umane realizată prin valorile ştiinţei. În formarea viziunilor, convingerilor conceptuale ale
elevilor un rol foarte important revine poziţiei pedagogului. El trebuie singur să aibă
convingeri, să trăiască în corespundere cu ele, să poată vorbi despre ele cu elevii, fără a le
impune, dar şi fără a renunţa la ele nejustificat.
În căutarea modalităţilor practice pentru educaţia care pune în centrul atenţiei
cunoaşterea adevărului şi formarea concepţiei despre lume, este cazul să amintim despre trei
paradigme (modele de teorii) cunoscute în literatura de specialitate [M. Momanu]:
Paradigma intelectualistă, bazată pe însuşirea de cunoştinţe, pe dobîndirea unei
culturi enciclopedice. Potrivit acestei teorii obiectivul major al educaţiei presupune
acumularea unui volum mare de cunoştinţe pentru ca omul să devină capabil să dea
răspunsuri clare şi sigure la solicitările vieţii. Deşi critica intelectualismului are o tradiţie
îndelungată, practica intelectualismului rămîne şi astăzi o realitate, cu toate că această
tendinţă nu poate fi considerată sursa tuturor relelor din învăţămînt.
Paradigma formativistă. Adepţii acestei concepţii consideră că preocuparea
fundamentală a educaţiei trebuie să fie îndrumarea şi stimularea dezvoltării intelectului,
înzestrarea lui cu capacităţi necesare pentru asimilarea ulterioară a cunoştinţelor.
După cum se poate observa ambele paradigme, intelectualistă şi formativistă, restrîng
şi unilateralizează conceptul educaţiei pentru cultura cunoaşterii. Potrivit rezultatelor
cercetărilor psihologiei contemporane, mai cu seamă a celor referitoare la mecanismele
inteligenţei, ale învăţării etc., asimilarea cunoştinţelor şi dezvoltarea capacităţii pentru
cunoaşterea adevărului se află într-o relaţie de interdependenţă.
Paradigma constructivistă. Această paradigmă realizează în mare măsură un echilibru
al extremelor, încercînd să împace intelectualismul şi formativismul. Din acest motiv
constructivismul domină teoria şi practica educaţiei din ultimele decenii.
Paradigma constructivistă dezvoltă un model al învăţării ce are la bază ideea de
conflict socio-cognitiv, considerat drept sursă a învăţării şi un element important în
construirea cunoaşterii. În procesul confruntării democratice a participanţilor la actul
cognitiv, elevul ajunge să înţeleagă importanţa diversităţii ideilor şi învaţă să-şi
apere/argumenteze propriile idei.
Savanţii aduc argumente esenţiale în favoarea eficientizării învăţării prin valorificarea
conflictului socio-cognitiv:
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-

îi permite elevului să ia cunoştinţă de alte răspunsuri decît ale sale, să ţină seama
de diversitatea punctelor de vedere;

-

măreşte gradul de activitate cognitivă a elevului;

-

pune elevul în situaţia de a descoperi în răspunsurile celorlalţi informaţiile pentru
construirea propriei cunoaşteri;

-

ajută elevul să accepte schimbarea şi să coopereze pentru rezolvarea problemelor.

Obiectivele educaţiei intelectuale. În contextul schimbărilor cu care se confruntă
individul uman o valoare educaţională deosebită îi revine dobîndirii metodei de învăţare: a
învăţa să înveţi devine obiectivul general al educaţiei, în special al “educaţiei pentru
cunoaştere”, după expresia lui Ş. Bârsănescu.
Obiectivele mai concrete ar putea fi următoarele:
• formarea culturii muncii de învăţare şi a celei intelectuale: de a identifica
conexiuni, de a gîndi logic, de a lua decizii, de a participa în luarea deciziilor, de a
întreţine discuţii, de a gîndi critic etc.;
• dezvoltarea puterii de voinţă, memoriei, gîndirii ca condiţie de bază ale
desfăşurării actului cunoaşterii şi a procesului de învăţare;
• dezvoltarea calităţilor de personalitate – independenţei, largheţei orizontului,
curiozităţii, capacităţii de creaţie, autonomiei.
Finalitatea preconizată a procesului pedagogic urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor
mintale ale omului, a interesului către cunoaşterea lumii înconjurătoare şi autocunoaştere.
Aceasta va permite personalităţii să-şi aleagă modul de viaţă şi strategia conduitei, să se
orienteze în limbajul culturii moderne.
Obiectivele educaţiei pentru cultura cunoaşterii se realizează prin mijloacele instruirii
şi a învăţămîntului, utilizarea unor traininguri şi exerciţiilor special orientate, conversaţiilor
despre savanţi, victorinelor şi olimpiadelor, implicarea în procesul explorării creatoare,
investigaţiei şi a experimentului.
Metodele educaţiei pentru formarea culturii cunoaşterii sunt grupate în jurul unor
strategii de învăţare, care vizează formarea-dezvoltarea abilităţilor de activitate cognitivraţională: observarea, descrierea, demonstrarea, descoperirea, problematizarea, exerciţiul de
tip algoritmic şi euristic, instruirea dirijată, jocul didactic.
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3. Educaţia morală
Orice faptă a omului, dacă ea influenţează asupra altor oameni şi nu este indiferentă
pentru interesele societăţii, generează aprecierea morală din partea celor din jur. Noi o
apreciem ca bună sau rea, corectă sau incorectă, echitabilă sau inechitabilă. Morala în sensul
direct al acestui cuvînt se înţelege ca obicei, morav, regulă.
Deseori în calitate de sinonim al cuvîntului morală este folosită noţiunea de etică –
ştiinţa filozofică care studiază problemele teoretice şi practice ale moralei. Morala –
totalitatea de reguli, norme, principii care determină comportamentul omului faţă de
societate, alţi oameni şi faţă de sine însuşi.
Comportamentul omului se apreciază după măsura corespunderii anumitor reguli.
Dacă astfel de reguli nu ar exista atunci una şi aceeaşi faptă ar fi apreciată de pe diferite
poziţii şi oamenii nu ar putea ajunge la o opinie unică – bine sau rău a procedat omul.
Regula, avînd caracter general şi fiind extinsă asupra unei mulţimi de fapte similare, poartă
denumirea de normă morală. Norma – este regula, cerinţa care determină cum omul trebuie
să procedeze într-o situaţie concretă sau alta. Norma morală poate stimula copilul spre
anumite fapte şi acţiuni, dar poate interzice sau avertiza de la ele. Normele determină ordinea
relaţiilor reciproce a omului cu societatea, comunitatea, cu alţi oameni.
Astăzi în noţiunea de morală se includ pe lîngă reguli sau norme şi valorile morale,
care reprezintă însuşiri pozitive sau virtuţi morale (înţelepciunea, curajul, dreptatea, iubirea,
cinstea, echitatea etc.). Virtuţile se dobîndesc în procesul vieţii sociale ca urmare a însuşirii
conştiente şi aplicării practice a principiilor şi normelor morale. În societatea modernă
virtuţile caracteristice sînt toleranţa, libertatea alegerii, autonomia voinţei. Pentru definirea
calităţilor morale cu sens negativ se foloseşte termenul viciu.
Normele se unesc în grupe în dependenţă de acele domenii (profesional, relaţii
internaţionale şi altele) în care ele funcţionează. Pentru fiecare din aceste domenii există
repere de orientare cărora li se subordonează normele de conduită – principiile morale.
Astfel în cadrul mediului profesional, relaţiilor interetnice normele de relaţii sînt
reglate de principiile respectului reciproc, toleranţei etc.
Noţiunile morale, care au caracter universal, cuprinzînd toate domeniile de relaţii,
îndemnînd omul pretutindeni să se conducă de ele, se numesc categorii morale. Ele includ
aşa categorii ca binele şi dreptatea, datoria şi cinstea, demnitatea şi fericirea ş.a.
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În dependenţă de faptul, cum este asimilată şi acceptată de către om morala, în ce
măsură îşi coraportează el convingerile şi conduita cu normele şi principiile morale în
vigoare se poate judeca despre nivelul moralităţii acestuia. Moralitatea este o caracteristică a
personalităţii care uneşte aşa calităţi şi însuşiri, ca, bunătatea, cumsecădenia, cinstea,
veridicitatea, dreptatea, dragostea de muncă, spiritul de disciplină, regulînd conduita
individuală a omului.
Procesul de acceptare a normelor morale şi comportare a omului în conformitate cu
ele creează moralitatea individuală. Pentru omul moral normele morale constituie propriile
lui convingeri şi forme obişnuite de comportament.
În dependenţă de motivele comportamentului moral pot fi diferenţiate nivelurile de
moralitate a personalităţii. În condiţii experimentale savanţii au identificat nivelurile
premoral, convenţional şi autonom de moralitate. La nivelul premoral copilul şi mulţi maturi
respectă cerinţele morale din motiv că au frică de pedeapsă – control exterior. La nivelul
convenţional respectarea normelor morale este subordonată cerinţelor societăţii, pentru a
convieţui în mod paşnic cu ceilalţi – de asemenea control exterior, deşi mai bine
conştientizat. La nivelul autonom de dezvoltare morală omul benevol urmează normele
morale, care devin principiile vieţii lui, pe care le respectă chiar şi dacă aceasta îi pune în
pericol viaţa – control interior al conduitei morale (L. Kolliberg). Educaţiei îi revine rolul de
a conduce pe cel educat de la heteronomie (conduite şi activităţi impuse de controlul
exterior), spre autonomie morală (conduite şi activităţi impuse de controlul interior, de
propria conştiinţă).
Educaţia morală – activitatea pedagogică de formare la cei educaţi a unui sistem de
cunoştinţe morale, sentimente şi aprecieri a conduitei sub aspect moral. În literatura specială
pot fi evidenţiate cîteva modele de abordare, paradigme ale educaţiei morale.
Paradigma socratică: Răul provine din necunoaşterea normelor morale. Orice virtute
trebuie învăţată, pentru că dacă omul cunoaşte virtutea, el este în mod necesar bun. Tot odată
nu va fi subapreciată cultivarea sentimentelor morale şi formarea caracterului deprinderilor
de conduită morală a omului.
Paradigma spiritual-religioasă. Religia, avînd conţinut şi finalitate morală nu se
reduce la moralitate, după cum morala nu poate fi concepută doar în sens religios.
Moralitatea religioasă nu rezultă din interiorizarea şi respectarea unor norme, reguli, legi, ce
guvernează relaţiile individului cu celălalt, cu societatea. Moralitatea religioasă rezultă din
relaţia omului cu divinitatea, reflectată în planul relaţiilor umane. O regulă autentic morală
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nu ne prescrie, nu ne impune nici o reţetă, nici un model, ci ne oferă libertatea de a face
anumite alegeri, punînd însă cîteva limite, care “definesc” libertatea noastră. Religia este de
neconceput fără morală, dar principiile morale ale religiei nu provin din experienţa, din viaţa
socială, ci sînt de natură transcendentă; ele nu i se impun omului din exterior ca ceva străin,
ci sînt conforme datelor şi nevoilor spirituale ale acestuia.
Paradigma socială (E. Durkheim) identifică trei elemente fundamentale pentru
educaţie:
• Spiritul de disciplină, situat la rădăcina vieţii morale, care presupune respectul
autorităţii regulilor.
• Ataşamentul faţă de grupul social (indivizii nu au prin ei înşişi valoare morală:
domeniul vieţii morale începe din momentul ataşării la un grup oricît de restrîns ar
fi el).
• Autonomia voinţei. În condiţiile societăţii industriale moderne o faptă este morală
în cazul dacă este îndeplinită de om în deplină libertate în baza propriei
“inteligenţe morale”.
Paradigma constructivistă sau psihologică sugerează “mecanismul” construirii
moralităţii de însăşi copil, ca rezultat al unei educaţii special organizate în această direcţie (J.
Piajet).
Pentru practica educaţională actuală ar fi bine venită mai degrabă o paradigmă a
“sintezei” axată pe raporturile dintre morală şi cunoaştere, religie, societate, naţiune, individ;
pe echilibrarea dimensiunilor psihologică şi socială, asigurîndu-se prin educaţie trecerea
eficientă de la morală la moralitate.
Conţinutul educaţiei morale constituie normele şi principiile morale acceptate în
societate. În societatea contemporană orientată spre principiile moralei umaniste în calitate
de valori prioritare pentru procesul educaţiei pot fi considerate:
1) omenia ca calitate esenţială, caracteristica integrală a personalităţii omului. Ea se
dezvăluie în respectul faţă de om, recunoaşterea lui ca valoare supremă, toleranţă, prietenie,
gătinţa de a înţelege, a ajuta, a susţine;
2) credinţa în om, în idealurile umaniste, prezenţa valorilor şi scopurilor umaniste în
viaţă, slujire acestor idealuri;
3) voinţa către îndeplinirea obligaţiunilor, abilitatea de a atinge scopuri şi
concomitent de a fi exigent faţă de sine, capacitatea de a se supune cerinţelor societăţii, a fi
disciplinat;
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4) responsabilitatea pentru faptele sale, capacitatea de a recunoaşte şi a corecta
greşelile, a purta răspundere pentru consecinţele propriului comportament;
5) respectul faţă de tot ce e viu pe pămînt, în natură, conştiinţa şi conduita ecologică;
6) sinceritatea, principialitatea, echitabilitatea, exigenţa faţă de sine şi faţă de alţii, în
îmbinare cu toleranţa, tactul;
7) stăpînirea de sine, conduita corectă în familie, înţelegerea rolului său în familie,
capacitatea de a forma familia şi a trăi în ea.
Acestea sînt normele morale de bază care pot servi drept fundament pentru munca
educativă în şcoală, în familie, în societate.
Obiectivele educaţiei morale:
• formarea sensibilităţii şi cultivarea interesului faţă de cunoaşterea aspectului
moral al interacţiunii omului cu alţi oameni, cu natura înconjurătoare;
• asimilarea unui sistem de noţiuni despre latura morală a vieţii, profilul moral al
Omului demn, ca purtător şi creator al valorilor morale;
• formarea capacităţii copilului de a-şi cugeta acţiunile şi faptele, a aprecia faptele
altora şi ale sale proprii după criterii morale;
• stimularea dorinţei interioare a copilului de a manifesta atitudine morală faţă de
cei din jur şi a o realiza în situaţii concrete.
Învăţarea valorilor şi atitudinilor morale este un proces dificil şi subtil. Tot odată, a
discerne adevărul de fals, a deveni stăpînul propriilor dorinţe, credinţe, pasiuni, a fi onest, a
respecta pe celălalt – toate acestea se învaţă jucînd fotbal, rezolvînd o problemă, traducînd un
text, observînd o reacţie chimică, etc. În acest context specialiştii apreciază tot mai mult rolul
curriculum-ului ascuns, familial sau şcolar pentru formarea morală a elevilor: alegerea
textelor, a documentelor, a exemplelor, etc. este întotdeauna purtătoare de valori, de
atitudini, declanşînd sentimente, creînd anumite stări de spirit. Tot odată şcoala nu poate săşi abandoneze responsabilităţile sale în raport cu educaţia morală, proiectînd şi punînd în
practică un curriculum explicit, bine orientat spre cultivarea morală a fiinţei umane.
O condiţie importantă în educaţia morală o constituie organizarea activităţii colective
de învăţare, social-utile, cînd elevii sunt puşi în situaţii de manifestare nemijlocită a grijii faţă
de alţii, de acordare a ajutorului şi sprijinului, apărare a celui mic, slab. Asemenea situaţii pot
apărea spontan în procesul de activitate în comun, dar pot fi şi special preconizate de către
pedagog.
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Instruirea special organizată pentru cultivarea morală şi spirituală se bazează pe
următoarele poziţii-cheie:
1. Căutarea în comun împreună cu copiii a răspunsurilor şi a soluţiilor problemelor
morale.
2. Asigurarea mişcării fireşti a reflecţiei cu sprijin pe imaginaţia copilului în
conştientizarea faptelor.
3. Selectarea unui conţinut moral orientat a materiei de predare.
4. Trezirea răsunetului lăuntric al discipolilor.
Accentul se pune pe modalităţile active de iniţiere a copilului în esenţa morală a
tabloului integru de interacţiune cu cei din jur, însă nu doar pe comunicarea cunoştinţelor
etice. În centrul atenţiei vor fi nu cunoştinţele însăşi şi deprinderile respective de conduită,
nu cantitatea de timp preconizată pentru însuşirea lor, ci căutarea modalităţilor noi de
însuşire a conţinutului selectat, pentru ca în conştiinţa discipolilor să se poată instaura cît mai
multe legături personificate directe cu alţi oameni, cu societatea (colectivul de semeni),
natura şi, în primul rînd, cu sine însuşi.
Forma de organizare a instruirii morale – dialogurile etice, cu o structură flexibilă
dinamică. Tehnologia pedagogică include conversaţii-comunicări, povestirile pedagogului;
discuţii libere, enunţuri, sugestii analitice cu atragerea experienţei proprii a copiilor; lectura
şi analiza creaţiilor literare; tăcerea şi chibzuirea despre diferite probleme – despre sine
însuşi, despre apropiaţi şi rude, despre bunătate şi răutate în viaţa oamenilor, despre
îmbunătăţirea vieţii oamenilor; adresare către inimă, activităţi de autodezvoltare a abilităţii
de a vedea cu inima, de a iubi cu inima, de a suferi cu sufletul; practica cotidiană de trimitere
a gîndurilor bune şi frumoase apropiaţilor şi rudelor precum şi de săvîrşire a faptelor bune,
înscrierea visurilor; completarea caietelor cu desene şi notiţe despre trăirile proprii; reflecţii
scris-verbale sau orale despre acţiunile şi faptele proprii şi trăirile altora şi cele proprii legate
de ele; filozofarea pentru tragerea învăţămintelor despre frumuseţea înţelepciunii (filozofiei
vieţii spirituale) (Ş. Amonaşvili).
Pedagogul în timpul dialogului evoluează în rol de moderator, preocuparea lui
principală – crearea unei atmosfere favorabile pentru toţi participanţii în discuţie.
Participarea în activitatea de explorare, de rezolvare a problemelor creative accesibile
care cer de la copil aplicarea arsenalului dobîndit de cunoştinţe, abilităţi, permite
pedagogului să urmărească după efectele influenţelor pedagogice în decursul desfăşurării
dialogurilor, conduitei cotidiene a copiilor.
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Tot odată pot fi evidenţiate criterii speciale, mai mult sau mai puţin optimale pentru
determinarea gradului de avansare a copilului în autodezvoltarea morală:
1. Poziţia morală exprimată în înţelegerea aspectului moral al acţiunilor
comportamentale, în sensibilitate faţă de bine şi rău, atitudinea grijulie faţă de natură.
2. Activismul moral-creativ al personalităţii, exprimat în capacitatea de a opera de
sine stătătoare cu schema logico-verbală de judecată morală social adecvată, în a cugeta
asupra soluţiilor de rezolvare a problemelor morale imaginare şi reale.
3. Conştientizarea semnificaţiei morale a acţiunilor comportamentale şi a năzuinţei
lăuntrice de a face fapte bune pentru cei din jur (E. Zolotariov)

4. Educaţia patriotico-civică
Actuala societate democratic-pluralistă în încercările la care este supusă, depinde întro măsură mai mare de virtuţile politice ale cetăţenilor săi, decît în societatea totalitară prin
care am trecut. Dragostea faţă de ţară, autoconştiinţa responsabilităţii faţă de stat ca ocrotitor
al bunului comun şi gătinţa cetăţenilor de a-şi îndeplini obligaţiile în raport cu comunitatea
constituie repere esenţiale ale educaţiei patriotico-civice.
Termenul patrie provine din prescurtarea sintagmei latine terra patria, pămînt
moştenit de la tată, pămînt al înaintaşilor. Alături de conceptul de patrie se înscrie
sentimentul de ataşament faţă de ea – patriotismul. Patriotismul constituie principiul moral şi
politic, sentimentul social, conţinutul căruia include dragostea şi devotamentul faţă de Patrie,
mîndria pentru trecutul şi prezentul ei, tendinţa de a apăra interesele Patriei.
“Patriotismul presupune conştiinţa apartenenţei la popor, la mediul naţional, social şi
cultural, identificarea cu interesele patriei, apărarea independenţei ei şi suveranităţii, simţul
răspunderii faţă de valorile fundamentale ale existenţei sociale şi spirituale ale naţiunii. În
acelaşi timp patriotismul incumbă ataşamentul faţă de pămîntul natal, aprecierea şi
respectarea tradiţiilor istorice progresiste, a limbii şi culturii, lupta şi spiritul de sacrificiu
pentru libertatea patriei, încrederea în prosperitatea ei” [I., Nicola, 1994].
Din perspectiva psihologică patriotismul este considerat o trăsătură a personalităţii
fiecărui om. Ea se cristalizează de la cea mai fragedă vîrstă şi se îmbogăţeşte cu noi
dimensiuni pe tot parcursul existenţei umane, ca urmare a dinamicii relaţionale dintre individ
şi patria sa.
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Obiectivul strategic al educaţiei patriotice vizează interiorizarea conţinutului sugerat
de contextul conceptual al noţiunilor menţionate mai sus, transformarea lui în mobiluri
interne şi manifestări comportamentale relevante ale discipolului în relaţiile sale cu patria,
din care face parte, cu trecutul şi prezentul ei.
Prima componentă a acestui obiectiv general, conştiinţa patriotică, presupune
cunoaştere, trăiri afective, convingeri în legătură cu conţinutul acestor valori moral-politice.
A doua componentă a obiectivului general – formarea conduitei patriotice – include
atît deprinderi şi obişnuinţe de comportare în spiritul cerinţelor patriotismului cît şi anumite
trăsături de caracter implicate în plan comportamental.
Obiectivele specifice:
• favorizarea asimilării unui volum de informaţii, formarea capacităţii intelectuale
indispensabile pentru înţelegerea multiplelor fenomene ce ţin de patriotism ca
valoare a conştiinţei morale sociale;
• stimularea tendinţei şi dorinţei de a acţiona în virtutea imperativelor pe care
cunoştinţele le includ;
• formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare în spirit patriotic;
• formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter necesare pentru declanşarea şi realizarea
acţiunilor şi faptelor patriotice (curajul, spiritul de răspundere, perseverenţa,
abnegaţia, spiritul de sacrificiu, încrederea în forţele proprii, etc.).
Realizarea obiectivelor notate mai sus preconizează asimilarea de către discipoli a
unui ansamblu structurat de idei privitoare la patrie ca mediu geografic, politic, social şi
cultural, privitoare la istoria sa milenară, la viaţa şi activitatea marilor personalităţi ale
neamului; cunoştinţe privitoare la eforturile pe care oamenii ţării concrete le depun pentru
prosperitatea spirituală şi materială, etc.
Pentru ca aceste cunoştinţe să se transforme în convingeri este necesară asocierea lor
cu trăiri afective corespunzătoare, adică cu emoţii, stări de spirit, sentimente, etc., care vor
facilita adeziunea intimă, internă cu cele transmise din exterior.
Asemenea trăiri pot fi declanşate numai în contextul unor situaţii în care copilul este
subiectul acţiunii. Oricît ar fi de riguroase cunoştinţele transmise ele rămîn fără efect pe plan
intern, dacă nu intervine acea vibraţie subiectivă cu nuanţe diferite de la un copil la altul.
Numai organizînd asemenea situaţii vom reuşi să stabilizăm sentimentul patriotic.
În realizarea obiectivelor educaţiei patriotice se va proceda în mod concentric,
începînd cu dragostea faţă de familie, faţă de şcoală, faţă de satul sau oraşul natal, faţă de
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frumuseţea patriei, faţă de trecutul şi prezentul ei, etc., în acord cu măsura creşterii
capacităţii de înţelegere şi a îmbogăţirii experienţei de viaţă a copilului.
Formarea conduitei patriotice solicită includerea discipolilor în acţiuni şi fapte reale
care, într-un fel sau altul, au implicaţii patriotice. Mediul şcolar şi extraşcolar, prin derularea
lui, generează situaţii psihologice favorabile în care elevii să-şi poată exprima în mod repetat
conduita patriotică. Pedagogul va însoţi asemenea repetări cu noi precizări şi argumente în
vederea înţelegerii tot mai profunde de către discipoli a semnificaţiei sociale a conduitei
adoptate.
Formarea spiritului civic apare ca o componentă a educaţiei patriotice.
Termenul civic provine din latinescul civis (cetăţean), astfel această componentă de
educaţie este cunoscută sub trei denumiri: educaţia civică, cetăţenească sau politică [Ştefan
Bârsănescu].
Educaţia civică reprezintă sistema muncii educative orientată spre formarea calităţilor
necesare omului ca cetăţean – membru cu drepturi şi responsabilităţi al comunităţii
teritorial-politice, al statului.
Cultura civică a personalităţii include cunoştinţe din domeniul politicii şi dreptului,
viziuni şi convingeri, atitudinea conştientă faţă de viaţa socială şi politică a ţării, tendinţa de
a participa în viaţa politică, a ocupa o poziţie civică activă, a respecta legile ţării. Elevii
asimilează cunoştinţe despre orînduirea statală, despre sistema puterii, despre posibilităţile
cetăţenilor de a participa în alegerea structurilor puterii, a influenţa asupra conducerii şi a
participa în ea, întrunindu-se în partide şi mişcări. În calitate de mijloace educative vor fi
folosite lecţiile de discipline sociale (istorie, ştiinţe sociale), excursiile etc.
În literatura pedagogică contemporană educaţia civică prevede formarea atitudinii
faţă de ordinea de stat stabilită prin legi şi opţiunea pentru o anumită formă de stat dezirabilă
pentru cetăţeni. În sensul restrîns al acestei educaţii se subînţelege adeziunea la o anumită
formaţie politică.
Educaţia civică presupune formarea poziţiilor constituţionale, de drept a
personalităţii. Ideile, normele, opiniile şi idealurile elaborate în societate determină conştiinţa
civică a personalităţii în formare, însă pentru a ajunge la armonia lor este necesară munca
educativă special orientată în această direcţie.
Conştiinţa civică formată oferă omului posibilitatea de a aprecia fenomenele şi
procesele sociale, faptele şi acţiunile proprii în raport cu interesele societăţii.
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Formării deprinderilor civice contribuie participarea elevilor în mişcările şi
organizaţiile pentru copii, la fel şi organizarea autogestiunii elevilor în instituţia de
învăţămînt, în cazul cînd ea nu este una formală.
Explorarea întrebărilor educaţiei civice în pedagogie îşi are istoria sa. Ea este legată
de numele filosofilor antici şi clasici ca Platon, Aristotel, Rouseau ş.a. Dacă primii asociau
problema educaţiei civice cu formarea respectului faţă de stat, a capacităţii de trai în acord cu
legea, ultimul vedea baza educaţiei civice în dezvoltarea liberă a personalităţii, în crearea
condiţiilor pentru autoexprimare. Cel mai amplu teoria educaţiei civice a fost elaborată de
către pedagogul german G. Kerchenchteiner, care sublinia necesitatea formării bine orientate
a educaţiei civice, a cunoaşterii istoriei statului, a instruirii politice a maselor.
Obiectivele şi conţinutul educaţiei civice. Rezumînd cele menţionate mai sus, vom
preconiza următoarele obiective ale educaţiei civice:
i dezvoltarea simţirii civice a copiilor şi a tineretului, simţirii care să se
materializeze în conştiinţa responsabilităţii în îndeplinirea îndatoririlor şi în exercitarea
drepturilor. Aceasta presupune informarea despre rolul statului democratic, organizarea şi
instituţiile lui, justificarea obligaţiei cetăţeanului de a apăra aceste instituţii, despre
necesitatea supunerii în faţa legilor, care traduc în fapt aspiraţia poporului de a fi stăpîn pe
destinul său;
i pregătirea omului în sensul activismului politic. Prin educaţia civică oamenii să fie
formaţi pentru participarea efectivă la schimbările statului în mai bine, fără să rămînă doar la
nivelul criticii;
i formarea independenţei gîndirii politice a individului şi grupului pe calea
informării corecte şi a libertăţii de acţiune în plan civic.
În condiţiile unui stat democratic, educaţia civică trebuie să formeze indivizilor
conştiinţa că aparţin unei comunităţi ordonate, bazate pe legi acceptate de toţi, pe care
trebuie să le servească, la nevoie jertfindu-se pentru promovarea lor.
În condiţiile unui stat dictatorial, totalitar, această educaţie trebuie să formeze cu orice
risc, conştiinţa necesităţii luptei împotriva legilor impuse prin violenţă şi a statului care le-a
promovat.
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5. Educaţia pentru cultura sexualităţii
În istoria gîndirii pedagogice educaţia sexuală a fost examinată ca componentă în
cadrul altor dimensiuni ale educaţiei, bunăoară, a educaţiei corporale, alături de educaţia
fizică, a educaţiei pentru sănătate, care acoperă numeroase aspecte ale vieţii: igiena
alimentară, somn, buna utilizare a medicamentelor, securitatea, alegerea unui mod de viaţă
sănătos cu toate aspectele sale biologice, sociale şi psihoafective.
Există însă argumente în favoarea abordării separate a educaţiei sexuale:
-

problematica dedicată sexualităţii, care prin tradiţie este considerată un subiect al
tăcerii;

-

tendinţa de a lăsa educaţia sexuală doar în grija medicilor, pedagogii ocupîndu-se
puţin de această problematică;

-

oportunitatea diversificării şi nuanţării problemelor legate de sexualitate şi
educaţia sexuală în societatea contemporană, caracterizată prin adevărată revoluţie
sexuală;

-

consecinţele nefaste ale conspiraţiei tăcerii (pe care puţini părinţi şi educatori
îndrăznesc s-o rupă), asupra comportamentului familial şi socio-sexual al tinerilor.

Problematica educaţiei sexuale poate fi abordată deplin doar în cadrul concepţiei
asupra sexualităţii şi a rolului sexualităţii în viaţa umană.
Se impune conjugarea mai multor puncte de vedere în explicarea sexualităţii şi,
implicit, a educaţiei sexuale: moral, religios, biomedical, socio-cultural, etc.
Potrivit concepţiei moral-religioase sexualitatea este un dar divin, rolul căreia este de
a exprima dragostea pentru soţ, de a procrea, căsătoria făcînd parte din experienţele cele mai
pure şi mai frumoase ale creaţiei. Majoritatea religiilor au acceptat idealul vieţii de familie şi
consideră imoral sau păcătos sexul practicat în afara căsătoriei.
Astfel concepută, educaţia sexuală depăşeşte cadrul îngust al educaţiei fizice şi apare
drept o direcţie majoră a educaţiei morale.
Potrivit ideii de bază a concepţiei biologice de abordare a educaţiei sexuale, instinctul
reproducerii guvernează viaţa umană; deşi nu putem ignora factorii mintali, afectivi, morali
şi intelectuali, dragostea sexuală este determinată de elementul biologic.
Potrivit teoriei evoluţioniste (Ch. Darwin, spre exemplu) sexualitatea nu este un dar
divin, ci se reduce la instinctul sexual care asigură perpetuarea speciei.
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Conform concepţiei freudiene (psihoanalitice) energia sexuală este sursa tuturor
activităţilor umane, iar experienţele sexuale trăite în primii ani de viaţă influenţează decisiv
dezvoltarea personalităţii adultului.
Concepţia freudiană asupra sexualităţii infantile ajută să înlăturăm falsa credinţă că
sexualitatea apare abia la pubertate. Freud a arătat că manifestările precoce pot fi semne ale
unui proces normal natural, pe baza căreia, în perioada pubertăţii apare funcţia de
reproducere.
Psihanaliştii consideră incompletă explicaţia pur fiziologică a sexualităţii. Instinctul
sexual uman nu se reduce la funcţia de reproducere; psihanaliştii introduc factorul psihic în
ecuaţia sexualităţii umane.
Ideea de bază a concepţiei socio-culturale este aceea că manifestările sexuale umane
depind nu atât de impulsiunile primare, cît de tradiţiile, normele, valorile care conturează
modelul

socio-cultural

de

referinţă.

Atitudinea

faţă

de

diversitatea

formelor

comportamentului sexual (atracţie sexuală, adulter, monogamie, poligamie, homosexualitate,
masturbare, etc.) diferă în funcţie de normele sociale, de modelul socio-cultural la care aderă
un individ sau o comunitate.
Problema introducerii educaţiei sexuale în şcoală a apărut în anii 60-70 ai secolului
XX, îndeosebi în contextul discuţiilor pe tema “revoluţiei sexuale”, care tratează sexualitatea
şi actul sexual drept unul normal, natural, firesc. Ca urmare la aceasta a apărut modelul de
educaţie centrat pe libertatea de manifestare sexuală. Acest model presupune abordarea
problemei sexualităţii cu naturaleţe şi seriozitate, renunţarea la prejudecăţi, la miturile
vehiculate în perioada copilăriei, ajungîndu-se astfel la exagerări. Or, libertatea sexuală nu
echivalează cu liberalismul şi ignorarea regulilor morale; normalitatea actului sexual nu
înseamnă reducerea lui la dimensiunea pur biologică, după cum nu presupune satisfacerea lui
oricînd, oriunde şi cu oricine. Iată de ce problematica dificilă şi complexă a educaţiei sexuale
nu poate fi ignorată.
Oportunitatea unei educaţii sexuale susţinute şi sistematice poate fi motivată prin:
• accelerarea maturizării biosexuale a tinerilor, apariţia şi dezvoltarea precoce a
caracteristicilor sexuale secundare şi creşterea indicatorilor staturo-ponderali;
• răspîndirea fără precedent a bolilor transmise pe calea sexuală, îndeosebi la
nivelul generaţiei tinere;
• ponderea mare a activităţilor desfăşurate în comun de către băieţi şi fete, şcolile
fiind mixte;
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• creşterea toxicomaniei în rîndurile tinerilor;
• scăderea pragului de vîrstă pentru începerea vieţii sexuale;
• înmulţirea cazurilor de graviditate la adolescente;
• înmulţirea dramatică a cazurilor de contractare a SIDA;
• progresele în domeniul contracepţiei şi al planning-ului familial;
• schimbarea percepţiei şi a atitudinilor faţă de unele practici sexuale, precum
homosexualitatea, transsexualitatea, etc. [M., Momanu].
La solicitarea părinţilor, psihologilor, profesorilor s-au introdus ore de educaţie
sexuală în şcoli. Au existat însă şi oponenţi ai acestei iniţiative, argumentul lor fiind acela, că
introducerea unor ore speciale în acest sens ar putea atrage atenţia asupra sexului la copiii de
vîrstă fragedă.
Educaţia sexuală constituie componenta esenţială a educaţiei pentru viaţa de familie şi
viaţa socială. Finalitatea preconizată – pregătirea tinerilor pentru viaţa de cuplu, pentru
preluarea rolurilor familiale prin cultivarea virtuţilor morale şi a responsabilităţii faţă de soţ
(soţie) şi copii.
Obiectivele prioritare ale educaţiei sexuale ar putea fi:
8Cultivarea sensibilităţii şi a receptivităţii faţă de valorile moral/estetice şi religioase
tradiţionale privind atitudinea individului faţă de sexualitate şi rolul sexualităţii în viaţa
umană.
8Favorizarea cunoaşterii sensului şi a semnificaţiei sexualităţii prin cultivarea unei
concepţii înalte sub raport ştiinţific şi mai ales moral cu privire la viaţa erotică şi la rostul
iubirii, al căsătoriei în existenţa umană.
8Favorizarea cunoaşterii sensului şi a semnificaţiei morale/estetice a sexualităţii prin
exersarea capacităţii de a lua decizii cu privire la viaţa sexuală în funcţie de valorile la care
aderă omul şi de consecinţele fiecărui tip de comportament sexual.
8Cultivarea capacităţii de a-şi domina raţional impulsurile pentru a fi apt de a
rezolva toate problemele de comunicare şi cooperare a celor două sexe într-o manieră
caracterizată prin generozitate şi iubire.
Eficienţa educaţiei sexuale este condiţionată de respectarea următoarelor principii:
Principiul încrederii: pedagogul trebuie să manifeste respect faţă de educat,
sugerîndu-i încrederea în capacităţile lui de a asimila informaţiile necesare, de a le traduce
într-un stil de viaţă adecvat, de a lua deciziile potrivite etc.
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Principiul concordanţei cu etapa de dezvoltare a personalităţii copilului:
preconizează oferirea unor informaţii accesibile ca răspuns la curiozitatea şi interesele reale
ale educatului.
Principiul imunizării educatului în raport cu posibilele influenţe negative ale
anturajului: pedagogul va ţine cont de proprietatea de întipărire a primei impresii, de faptul,
că este primul, care îl informează pe copil, protejîndu-l astfel în faţa unor influenţe negative
ale anturajului.
Principiul sincerităţii: pedagogul poate conta pe sinceritatea discipolului atunci cînd
el singur manifestă această sinceritate.
Principiul trezirii responsabilităţii educatului: pedagogul trebuie să ajute pe discipol
să înţeleagă că o relaţie adevărată se bazează pe respectul celuilalt şi răspunderea faţă de
celălalt.

6. Educaţia estetică
Esteticul este o dimensiune existenţială a omului. Omul fiinţează şi se dezvoltă în
concordanţă cu legile frumosului, armoniei şi coerenţei esteticului din natură, societate,
operele de artă.
Termenul de estetic îşi are originea în limba greacă, în cuvîntul aistheticos >
estheticos (care se traduce prin: ceva care se adresează simţirii sau vibraţiei interioare, ceva
care are facultatea de a simţi).
Esteticul a fost multă vreme sinonim cu frumosul (considerat a fi categoria estetică de
cea mai largă generalitate). De exemplu, în limbaj cotidian utilizăm expresiile: îmbrăcăminte
estetică = îmbrăcăminte frumoasă, comportare estetică = comportare frumoasă, exprimare
inestetică = vorbire urîtă, grosolană etc.
Noţiunea de frumos este utilizată în sens mai larg şi mai îngust. În sensul îngust
frumosul stă în opoziţie cu sublimul, graţiosul, comicul etc.; în cel larg le cuprinde pe toate,
fără excepţie.
Despre care valori ale acestui frumos poate fi vorba? Frumosul din natură, care se
obiectivizează în forme (flori, frunze, stînci, nouri etc.), culori, ritmuri, peisaje, perspective,
orizonturi, fenomene acustice (susurul izvoarelor, cîntecul păsărilor etc.), tablouri din natură
(furtuni dezlănţuite, apus de soare, răsărit de soare etc.).
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Frumosul din viaţa socială se concretizează în frumuseţea relaţiei dintre oameni, a
procesului muncii, a produselor muncii omului.
Frumosul artei constă în redarea realităţii în mod original de către fiecare creator prin
muzică, artă plastică, arhitectură, dans, literatură, teatru, film).
Devine clar că esteticul este prezent atît în realitate (naturală sau socială), cît şi în
artă. Prin urmare, putem vorbi despre frumosul sau esteticul naturii, esteticul uman sau al
vieţii sociale şi esteticul artei, fiecare implicînd necesitatea unei educaţii adecvate. Atunci
cînd vorbim despre un analfabetism al elevilor şcolii de astăzi nu putem scăpa cu vederea şi
un alt tip de inalfabetism, mai subtil şi ascuns, dar mult mai periculos – şi anume,
“analfabetismul estetic”, adică incapacitatea de a sesiza şi vibra în faţa frumosului,
insensibilitatea faţă de farmecul artei. Această imunitate afectivă faţă de estetic ca
dimensiune existenţială a omului are consecinţe nefaste atît pentru indivizi (indiferent de
gradul lor de instruire), cît şi pentru societăţi (indiferent că sunt dezvoltate sau subdezvoltate
economic.
Educaţia estetică – procesul de formare a capacităţilor de percepere şi înţelegere a
frumosului din natură, societate şi artă, precum şi educarea multilaterală prin frumos.
Din această definiţie se desprind două aspecte ale educaţiei estetice: a) educaţia
pentru frumos, adică în vederea perceperii, trăirii, înfăptuirii, interpretării frumosului; b)
educaţie prin frumos, adică prin mijlocirea frumosului.
Este important să conştientizăm, că educaţia estetică nu trebuie confundată cu
educaţia artistică. Din punctul de vedere al conţinutului, educaţia estetică are o sferă mai
largă, incluzînd frumosul din natură, societate şi artă; educaţia artistică vizează doar
frumosul din opera de artă. Din punctul de vedere al finalităţilor, educaţia estetică îşi
propune formarea receptivităţii şi creativităţii estetice, pe cînd educaţia artistică are în vedere
dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor creative în registrele metodice, specifice fiecărei arte.
Din punct de vedere al formelor de realizare, educaţia estetică se desfăşoară cu
preponderenţă sub forma unor activităţi teoretico-informative, pe cînd educaţia artistică se
derulează mai mult sub aspect practic-aplicativ. Pînă la un anumit punct educaţia artistică
este recomandată tuturor elevilor. Însă ea va fi acordată de către cadre didactice specializate
doar acelor elevi care au probat o competenţă creativă în ramura unei arte, cu alte cuvinte, ea
se dovedeşte a fi necesară mai mult viitorilor artişti [C. Cucoş].
Scopul educaţiei estetice – formarea culturii estetice a personalităţii care include în
sine următoarele “competenţe” fundamentale ale omului:

85
• de a fi receptor sau beneficiar, capabil de a se delecta prin “consumarea”
frumosului naturii, frumosului uman (al vieţii sociale) şi esteticului artei;
• de a se manifesta ca evaluator al esteticului;
• de a se manifesta ca creator al valorilor estetice, fie prin completarea frumosului
natural şi uman, fie prin interpretarea frumosului din artă.
Reieşind din scopul nominalizat pot fi conturate două categorii de obiective ale
educaţiei estetice: 1) obiective privind formarea capacităţii de a percepe, a însuşi, a folosi şi
aprecia adecvat valorile estetice; 2) obiective privind dezvoltarea capacităţii de a crea valori
estetice.
Prima categorie de obiective include:
• cultivarea simţului estetic – capacităţii educatului de “a vibra” în faţa esteticului
din natură, societate, artă;
• formarea gustului estetic – capacităţii de a surprinde spontan frumosul, de a
reacţiona spontan printr-un sentiment de satisfacţie sau insatisfacţie, faţă de
obiectul estetic;
• formarea judecăţii estetice – capacităţii de a delibera şi ierarhiza într-un cîmp
valoric, pe baza unor criterii, obiectele estetice;
• formarea atitudinii estetice – sensibilităţii, dragostei faţă de frumos, capacităţii de
a apăra şi crea frumosul, a dezaproba şi a combate urîtul..
A doua categorie de obiective vizează:
• identificarea şi cultivarea aptitudinilor estetice;
• formarea deprinderilor şi abilităţilor cerute de specificul creaţiei în diverse
domenii ale artei;
• cultivarea stilului individual, a originalităţii.
Aceste obiective se adresează tuturor discipolilor, dar ele vor fi operaţionalizate
diferit în funcţie de individualităţile cărora li se adresează: discipoli fără performanţe artistice
deosebite sau elevi talentaţi pentru anumite arte.
În realizarea educaţiei estetice îşi păstrează valabilitatea toate principiile generale ale
didacticii, dar ele se cer a fi corelate cu următoarele patru principii specifice:
Principiul educaţiei estetice pe baza valorilor autentice. Acest principiu cere
utilizarea în procesul educaţional a unor valori estetice autentice, validate ca atare de o
anumită tradiţie culturală, naţională sau universală. Pedagogul va selecta şi va propune, va
include în conţinutul educaţiei cele mai reprezentative opere, inclusiv contemporane.
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Bineînţeles, vor fi arătate copiilor prin comparaţie şi operele de valori false, de prost gust,
produsele Kitsch, caracterizate prin lipsă de originalitate, de autenticitate, lipsă de stil.
Principiul receptării creatoare a valorilor estetice – presupune manifestarea
spiritului creator din partea educatului în contact cu frumosul din realitate şi operele de artă.
Atitudinea educaţilor faţă de obiectivele estetice trebuie să fie deschisă, comprehensivă,
exploratoare, iar receptarea lor trebuie să se sprijine pe interpretări personale, creatoare. Spre
exemplu, nu este suficient să se pună întrebarea: “Ce a simţit artistul cînd a creat această
operă?”. Trebuie să ne întrebăm fiecare: “Ce simt eu cînd privesc (ascult) această operă?”,
astfel eliberînd trăirile, sentimentele (exploatînd nu doar raţiunea discursivă), dînd curs
imaginaţiei şi creativităţii.
Principiul perceperii globale, unitare a conţinutului şi a formei obiectului estetic.
Frumuseţea nu ţine doar de ceea ce recepţionează educatul ca aspect estetic în realitate şi
artă, dar mai ales de felul în care este el expus. Este vorba despre conţinutul şi forma de
exprimare a fenomenului estetic. Forma elimină haosul şi introduce ordinea, structurează
conţinutul, îi dă un sens; fără formă materia nu spune nimic, nu are semnificaţie artistică,
pentru că încă nu este obiect de artă. Fără conţinut forma nu există cu adevărat, ci numai ca
potenţialitate (însă, în acest caz, nu poate fi vorba de valoare estetică). Pentru a înţelege cu
adevărat opera de artă, receptorul trebuie să caute să descopere conţinutul, dar, în acelaşi
timp, trebuie să descopere şi să înţeleagă forma de expresie a acestuia. Rolul educatorului – a
contribui la înţelegerea şi explicarea dialecticii acestor două aspecte, ca premisă a unei
receptări profunde, adecvate şi a unei posibile apropieri a discipolilor de fenomenologia
obiectului estetic.
Principiul înţelegerii şi situării contextuale a fenomenului estetic. Orice produs
cultural, inclusiv cel al culturii estetice, are o istorie a lui, care trebuie cunoscută şi asumată
în momentul contemplării. Receptarea contextuală a operei constituie o exigenţă care trebuie
respectată de orice iniţiator în educaţia estetică. Aceasta înseamnă a ţine cont de viaţa şi
activitatea creatorului (subiectului), de climatul cultural care a favorizat crearea unui anumit
obiect de artă, de orientarea şcolilor şi curentelor artistice, de condiţiile sociale şi economice
care au influenţat direct sau indirect procesele de creaţie şi receptare.
Metodele şi tehnicile educaţiei estetice pot fi variate: lectura dirijată, explicativă;
naraţiunea, introspecţia, observarea, studiul de caz, descoperirea, exerciţiul, jocul didactic,
dramatizarea, studiul documentelor, instruirea programată de tip estetic, conversaţia,
demonstraţia, problematizarea, expunerea didactică.
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Printre modalităţile de realizare a educaţiei estetice autorii evidenţiază educaţia
literară, muzicală, coreografică, plastică, cinematografică, etc. Ca forme de realizare în
şcoală a acestui tip de instruire, pot fi utilizate lecţiile la toate disciplinele de profil
(literatură, muzică, desen, etc.), precum şi exploatarea valenţelor emoţional-estetice ale
tuturor lecţiilor predate la celelalte discipline şcolare. La aceste forme pot fi adăugate
vizitarea muzeelor şi a expoziţiilor, vizionarea organizată de spectacole, cercurile şi
concursurile artistice, excursiile tematice, discuţiile cu artişti, etc. Stimulii estetici, integraţi
de către profesori în cadrul lecţiilor se pot constitui într-o bază de susţinere şi de realizare a
educaţiei estetice.
Pedagogului îi revine funcţia de factor modelator principal, care va asigura o
coordonare sau un acord axiologic între ceea ce se desfăşoară în şcoală şi cele întîmplate în
afara ei, integrînd experienţele întîmplătoare şi variate ale elevilor, corelîndu-le şi
interpretîndu-le împreună cu ei, în conformitate cu standardele valorice autentice.

7. Educaţia psiho-fizică
O componentă indispensabilă a culturii personalităţii umane este sănătatea psihică şi
fizică. Această valoare generală, de importanţă fundamentală pentru existenţa umană, asigură
conţinutul oricărei activităţi educaţionale orientate spre dobîndirea şi îmbunătăţirea
permanentă “a stării de echilibru şi de funcţionare a organismului în ansamblul calităţilor
sale psihice, fiziologice, anatomice” (Rene Hubert).
Sensul noţiunii cultură psiho-fizică constă în asigurarea unui echilibru funcţional între
componentele dezvoltării integre a personalităţii, îndeosebi între cea fizică şi cea psihică.
Acest sens este în concordanţă cu principiul unităţii fiinţei umane, demonstrat de ştiinţele
biologice şi socio-umane cu precădere în antropologie.
Aşadar, educaţia pentru cultivarea psihofizică urmăreşte realizarea unei armonii şi a
unui echilibru psiho-fizic prin valorificarea concomitentă a elementelor biologice şi a celor
psihice.
Conceptul de educaţie pentru cultura psiho-fizică este mai cuprinzător decît cel de
educaţie fizică, utilizat pe larg în pedagogia tradiţională, care se reducea doar la latura sa
“corporală” sau la alte conţinuturi specifice (spre exemplu: educaţia sanitară, igienică,
sportivă, medicală). Educaţia pentru cultura psiho-fizică poate fi concepută ca “activitate de
formare-dezvoltare a personalităţii prin valorificarea deplină a potenţialului anatomo-
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fiziologic şi psihologic al omului în condiţii igienico-sanitare specifice societăţii moderne şi
postmoderne… [Sorin Cristea].
În acest context se înscrie şi noţiunea de “sănătate psihofizică” a omului, care trebuie
cultivată şi întreţinută permanent, printr-o existenţă activă, raţională, eficientă. Ştiinţa
interpretează sănătatea nu ca absenţă a maladiei, dar ca capacitate de a trăi activ, ca bunăstare
a omului, care doar iniţial şi parţial i se dă de la natură, fiind obţinută în principal printr-un
mod corect de viaţă. Prin urmare, devine clară legătura culturii psiho-fizice cu dezvoltarea
organismului, sănătatea şi modul de viaţă, comportamentul omului.
În pedagogia contemporană se accentuează importanţa stimulării modului sănătos de
viaţă ca direcţie de bază, prioritară a procesului educativ. Aceasta este justificat, întrucît
starea capacităţii de muncă optimală atît a omului în vîrstă, cît şi a copilului este indisolubil
legată cu buna lui dispoziţie, cu funcţionarea cît mai perfectă a tuturor sistemelor
organismului. Copilul sănătos este vesel, optimist, deschis pentru comunicare cu semenii şi
pedagogii, incluzîndu-se cu plăcere şi bucurie în toate formele de activitate. Aceasta îi oferă
posibilitatea autoactualizării reuşite, formării capacităţii de viaţă – curajului vieţii, trăirii
bucuriei vieţii, înţelegerii sensului vieţii.
Omul sănătos iubeşte viaţa, este fericit. Fericirea depinde în mare măsură de grija pe
care noi o purtăm faţă de corpul nostru. Prin armonia corpului se exprimă triumful spiritului.
Luciditatea minţii are prin excelenţă fundament fizic… (П. Брэг).
Formarea modului sănătos de viaţă a elevilor presupune prevenirea, profilaxia
obişnuinţelor şi comportamentului dăunător (fumatul, utilizarea alcoolului, drogurilor, viaţa
sexuală timpurie, desfrînarea socială) care influenţează în mod distrugător sănătatea psihofizică, avînd consecinţe moral-psihologice şi sociale serioase. Prin urmare, obiectivul şcolii
şi societăţii în formarea modului sănătos de viaţă constă în cultivarea atitudinii strict negative
faţă de un asemenea comportament şi mod de viaţă, neacceptarea lui categorică şi
concomitent afirmarea valorilor social aprobate şi a comportamentului care nu dăunează
sănătăţii omului.
Aşa dar, prin educaţia psiho-fizică vom subînţelege procesul de organizare a
activităţii pedagogice orientate spre dezvoltarea forţelor psiho-fizice şi a sănătăţii, formarea
deprinderilor igienice şi a modului sănătos de viaţă.
Semnificaţia educaţiei psihofizice în dezvoltarea personalităţii integre poate fi
înţeleasă mai clar în contextul paradigmelor evidenţiate în literatura pedagogică.
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Paradigma biomedicală accentuează funcţia terapeutică a educaţiei psiho-fizice,
evidenţiază în prim plan contribuţia ei la tratarea unor boli, intensificarea funcţiilor
diferitelor sisteme ale organismului (cardio-vascular, respirator), stimularea activităţii
glandelor cu secreţie internă, care influenţează activitatea sistemului nervos central,
contribuie la combaterea obezităţii etc.).
Paradigma socioculturală porneşte de la ideea că dezvoltarea biologică nu poate
constitui un scop în sine; rostul educaţiei pentru cultura psiho-fizică este de a contribui la
integrarea socială a individului, dînd expresia unei mentalităţi, unui stil de viaţă, unui model
socio-cultural. Activităţile sportive sînt un mijloc pentru atingerea unui scop pe care nici o
altă activitate omenească nu reuşeşte să-l realizeze în plan social: acela de a aduna laolaltă
oameni de pe tot globul pămîntesc, contribuind prin valorile umaniste, democratice şi
idealurile de pace pe care le vehiculează la dezvoltarea unei adevărate culturi bazate pe
înţelegere şi toleranţă.
Paradigma estetică este centrată pe ideile armoniei: educaţia pentru cultivarea psihofizică are drept scop dezvoltarea armonioasă, realizarea echilibrului psiho-fizic, frumuseţea
fizică şi spirituală. Precum menţionează specialiştii în domeniu, un exerciţiu de gimnastică
nu este doar un prilej de antrenare a muşchilor, ci îndeplineşte multiple funcţii educative, una
dintre ele fiind pregătirea pentru frumos.
Paradigma psihologică orientează atenţia spre contribuţia educaţiei psiho-fizice la
dezvoltarea proceselor psihice cognitive, afective şi volitive ale personalităţii. Avînd la bază
aceste trei componente fundamentale educaţia psiho-fizică preconizează:
– creşterea şi dezvoltarea fizică armonioasă;
– realizarea echilibrului psihofizic;
– integrarea socială a individului.
De aici, obiectivele şi conţinutul educaţiei:
icultivarea atitudinii optimiste faţă de viaţă şi a satisfacţiei fizice, intelectuale,
spirituale pentru însuşi faptul vieţii;
iformarea sensibilităţii pentru valorile culturii psiho-fizice (viaţă, sănătate, armonie
ş.a.), cultivarea interesului faţă de modul sănătos de viaţă.
istimularea procesului de creştere şi dezvoltare armonioasă a organismului
copilului, fortificarea sănătăţii;
idezvoltarea şi perfecţionarea continuă a calităţilor fizice, deprinderilor şi
priceperilor motrice;
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idezvoltarea unor însuşiri şi sentimente morale: spiritul de echipă, sentimentul de
solidaritate, comuniune, curajul, spiritul de iniţiativă, respectul, toleranţa etc.
iformarea unui sistem de reprezentări despre sănătatea fizică şi psihică.
Mijloacele de bază ale educaţiei psiho-fizice includ: factorii psihoigienici (regimul
general al muncii şi odihnei, alimentaţia raţională, igiena vestimentaţiei, utilajului sportiv,
odihna activă etc.); factorii ecologico-naturali (apa curată, aerul proaspăt, lumina solară,
pămîntul ca mijloc de călire, însănătoşire a organismului), mişcarea, exerciţiile fizice ca
componente ale regimului motrice integru al celor educaţi.
Conţinutul acestui regim motrice îl constituie activitatea de mişcare, special proiectată
şi desfăşurată de sine stătător la dorinţa discipolilor, precum şi mişcările solicitate prin
implicarea copiilor în jocuri, muncă, viaţa de zi cu zi. O componentă aparte a regimului de
mişcare vizează exerciţiile fizice, special selectate pentru formarea sistemelor şi funcţiilor
organismului, munca de corecţie, ele fiind incluse în activităţile de grup şi individuale cu
copiii (gimnastica, jocul, sportul, turismul).
Strategiile educaţiei psiho-fizice se centrează pe metodele bazate pe acţiuni practice:
exerciţiul, jocul (de mişcare, didactic, de creaţie), activităţile practice etc. Vor fi valorificate,
de asemenea, şi diferite tehnici didactice, ca: observarea, demonstraţia, explicaţia,
conversaţia, exerciţiul algorimizat sau problematizat, instruirea programată. Pot fi utilizate şi
metode ce ţin de valorile culturii artistice: tablouri, versuri şi proză, cîntece, muzică,
desenele copiilor (spre exemplu, pentru stimularea atitudinii pozitive faţă de mijloacele de
călire a organismului, intensificarea efectului emoţional şi intelectual al practicării
exerciţiilor fizice). În calitate de procedee şi tehnici de ridicare a dispoziţiei, de “ardere”
momentană a emoţiilor negative pot fi folosite mersul, alergarea, exerciţiile de gimnastică. O
atenţie permanentă va fi acordată formării şi exersării sistematice a ţinutei corecte, care
influenţează nu doar estetica aspectului exterior, dar şi funcţionarea corectă a organelor
interne – encefalului, şirei spinării, inimii, plămînilor, ligamentelor etc. Aceasta favorizează
şi dispoziţia emoţională a omului, deschiderea lui spre lume, demnitatea, încrederea în sine,
optimismul. În scopul stimulării dezvoltării psihice, scoaterii încordării emoţionale pot fi
utilizate muzica relaxantă, meditativă, citirea unor cărţi, plimbările în natură, interpretarea
unor melodii de suflet, exerciţiile fizice, dansurile, terapia prin glume ş.a.
Educaţia pentru cultivarea psihofizică a personalităţii cuprinde o gamă largă de forme
de organizare a activităţilor la nivel de familie, clasă, şcoală, localitate, etc., care converg
spre satisfacerea nevoii de mişcare a discipolilor. Printre ele pot fi enumerate:
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• activitatea comună cu întreaga grupă de copii la grădiniţă;
• ore de educaţie fizică la şcoală;
• ore de activităţi sportive, desfăşurate pe grupe cu pregătire sportivă, compuse din
elevi selecţionaţi din clase omogene după vîrstă;
• activităţi sportiv-turistice organizate în timpul liber al elevilor (tabere, excursii,
drumeţii, campionate şcolare, serbări sportive);
• activităţi sportive de performanţă, organizate în cadrul cluburilor şcolare, sportive;
• activitatea motrică independentă a copiilor.
Lecţiile de educaţie fizică în şcoala actuală, spre regret, se caracterizează prin
academism exagerat, caracter sportiv excesiv, ceea ce se răsfrînge negativ asupra copiilor.
Nu fiecare din elevi poate îndeplini normativele de rigoare, formîndu-şi o atitudine negativă
faţă de ore. Ar fi binevenită utilizarea mai largă a jocurilor dinamice, populare şi sportive în
cadrul lecţiilor şcolare.
Strategiile şi metodele utilizate trebuie să contribuie la ridicarea statutului pedagogic
al educaţiei psihofizice în strînsă corelaţie cu toate celelalte dimensiuni ale culturii generale a
personalităţii: cu cultivarea morală, cu educaţia pentru cultura cunoaşterii, cu educaţia
culturii tehnologice, cu educaţia pentru cultivarea estetică.

8. Educaţia tehnologică

Cultura tehnologică a personalităţii ca element al culturii generale presupune
cunoştinţe şi deprinderi tehnologice, absolut necesare omului pentru a beneficia de progresul
tehnic, dar şi atitudinii raţionale în raport cu aplicarea progresului tehnic în diverse domenii
ale vieţii.
În societatea contemporană a fi format pentru o profesie, a fi format pentru viaţă
înseamnă a fi pregătit să te integrezi într-un univers tehnologic în expansiune. În literatura
pedagogică această problemă este tratată foarte diferit, operîndu-se şi cu termeni diferiţi:
educaţie tehnică, educaţie pentru muncă, educaţie profesională, educaţie politehnică. În
publicaţiile mai recente este utilizat termenul educaţie tehnologică.
Termenul tehnică (din grecescul tehne – pricepere, meşteşug, artă) semnifică
ansamblul factorilor materiali ai producţiei cu ajutorul cărora societatea prelucrează
produsele naturii pentru a obţine bunuri în vederea satisfacerii nevoilor sale. Tehnica
reprezintă totalitatea mijloacelor naturale cu ajutorul cărora se realizează activitatea umană.
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Termenul de tehnologie vizează procesul de aplicare a ştiinţei în viaţa socială prin
intermediul unor tehnici specifice: instrumente, metode, mijloace, norme, strategii etc.
Aplicare eficientă a ştiinţei în diverse domenii ale vieţii sociale, determină structura
tridimensională a acestei activităţi:
• dimensiunea materială (“tehnici”) – maşini, unelte, instrumente, instalaţii;
• dimensiunea normativă – principii şi strategii de organizare şi de valorificare a
“tehnicilor” existente;
• dimensiunea socială – capacităţi de muncă, de învăţare, de creaţie etc., exprimate
prin diferite comportamente individuale şi colective/comunitare, micro- şi
macrosociale, etc.).
Din cele menţionate mai sus putem deduce că toate conceptele nominalizate (tehnică,
profesiune) se centrează în jurul celui de tehnologie. În raport cu educaţia ca activitate de
formare-dezvoltare a personalităţii, utilizăm termenul educaţie tehnologică, domeniu care
include educaţia profesională, educaţia pentru muncă
Educaţia tehnologică reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii,
proiectată şi realizată prin valorile ştiinţei aplicate în toate domeniile vieţii sociale în
general, în producţie (materială şi spirituală).
Necesitatea unei educaţii tehnologice în şcoală este motivată prin diverse argumente:
1) argumentul ontic: tehnica face parte din viaţa noastră; stilul de viaţă al omului
modern se defineşte şi se afirmă inclusiv prin intermediul tehnicii şi valorii tehnologiei;
2) argumentul de ordin etic: educaţia tehnologică este necesară pentru dezvoltarea
conştiinţei progresului tehnic din perspectivă umanistă pentru a preveni consecinţele aplicării
premature sau fără discernămînt a rezultatelor cercetărilor tehnologice;
3) argumentul de natură intelectuală: a fi format din punct de vedere intelectual
implică şi asumarea unei culturi tehnologice, precum şi stăpînirea unor priceperi şi capacităţi
de natură tehnică. În acelaşi context putem vorbi despre o lărgire a semanticii alfabetizării:
dacă alfabetizarea tradiţională înseamnă învăţarea cititului şi scrisului, cea de a doua
alfabetizare este cea computaţională şi vizează învăţarea comunicării cu ajutorul
computerului;
4) argumentul de ordin pragmatic: odată ce şcoala îşi asumă responsabilităţi pentru
orientarea şi formarea profesională, ea nu poate ignora evoluţiile, schimbările produse în
lumea profesiunilor, generate de progresele tehnice (M. Momanu, 2002].
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Educaţie tehnologică reprezintă o disciplină de sinteză, înglobînd elementele
educaţiei intelectuale, întrucît tehnologia reprezintă dimensiunea praxiologică a cunoaşterii
ştiinţifice. Prin educaţia intelectuală formăm elevii pentru cunoaşterea ştiinţifică, iar prin
educaţia tehnologică îi formăm pentru acţiune. În această ultimă acceptare, promovată prin
cultura societăţii postindustriale/informatizate educaţia tehnologică poate fi interpretată şi ca
“educaţia intelectuală aplicată” (respectiv, ca educaţie ştiinţifică aplicată). De asemenea,
educaţia tehnologică include şi elementele educaţiei morale, estetice, fizice, pregătind elevii
pentru cunoaşterea mediului în multitudinea dimensiunilor sale şi utilizarea creatoare a
resurselor de care el dispune.
Fiind orientată spre formarea culturii tehnologice a personalităţii educaţia tehnologică
preconizează următoarele obiective:
icultivarea intereselor pentru cunoaşterea lumii şi pentru participarea directă la
acţiuni productive utile, precum şi formarea atitudinii pozitive faţă de muncă din diferite
domenii de activitate profesională şi, în primul rînd, faţă de învăţătură. Realizarea acestui
obiectiv are loc în cadrul studierii disciplinelor de “pregătire opţională”, elevii avînd
posibilitatea să-şi aleagă şi să îndrăgească domeniul preferat în care simt că au înclinaţii şi în
care se pot realiza cît mai plenar;
iformarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi practice de bază prin exersarea
şi angajarea întregului psihic şi în primul rînd a voinţei, pentru formarea unui om de acţiune
[N. Oprescu].
ipregătirea teoretică privind cunoaşterea mediului înconjurător şi a domeniilor
muncii în vederea valorificării creatoare a acestora, precum şi formarea şi dezvoltarea
gîndirii tehnice a elevilor.
Realizarea acestui obiectiv are loc în cadrul studierii disciplinelor modulului
“Educaţia ştiinţifică de bază” (matematică, fizică, chimie, biologie ş.a.) prin orientarea lor
aplicativă.
Pentru metodele şi tehnicile (procedeele) de realizare a obiectivelor indicate mai sus,
este caracteristică predominarea metodelor cercetării şi a acţiunilor practice: observarea,
experimentul, demonstraţia, descoperirea, problematizarea, exerciţiul, studiul de caz, jocul
didactic etc.
Ne vom referi în continuare la metodele cele mai frecvent folosite în practica
educaţională.
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Metoda demonstraţiei – include prezentarea, descrierea, observarea mecanismelor,
aparatelor, maşinilor, proceselor care formează obiectul instruirii imediate.
Metoda exerciţiilor practice – permite antrenarea elevilor în mînuirea obiectelor,
materialelor, dispozitivelor implicate în formarea profesională.
Metoda lucrărilor practice. În literatura pedagogică se indică diferite forme de
organizare a lucrărilor practice, de exemplu, sistemul învăţării succesive a operaţiilor de
bază, sistemul învăţării pe procese tehnologice şi pe produse finite, adică însuşirea
profesională direct în producţie.
Metoda instruirii pe simulator. Se foloseşte în perioada de iniţiere în profesii de
înaltă tehnicitate, de exemplu, în transporturile feroviare, auto, maritime, în aviaţie. Prin
utilizarea simulatorului, riscul pierderilor materiale şi al accidentelor este eliminat.
Metodologia educaţiei tehnologice este folosită în acelaşi timp în scopul realizării şi
perfecţionării continue a orientării şcolare şi profesionale. Metodele şi tehnicile relevante în
acest sens includ: a) metode şi tehnici de cunoaştere a personalităţii elevului (observarea,
analiza

produselor

activităţii,

convorbirea,

chestionarul,

biografia,

autobiografia,

autocaracterizarea); b) metode şi tehnici de investigare a grupurilor şcolare (metodele
aprecierii obiective, testul sociometric); c) metode şi tehnici de educare a elevului în vederea
alegerii carierei; d) metode şi tehnici de informare şcolară şi profesională (conferinţe,
cursuri, consultaţii, vizite, expoziţii, monografii); e) metode şi tehnici de consiliere din
perspectiva scopului final de orientare şcolară, profesională şi socială.
Practica demonstrează eficienţa utilizării diferitor mijloace de educaţie tehnologică:
• organizarea muncii în comun a educatorului şi educatului;
• explicarea semnificaţiei anumitor genuri de muncă pentru beneficiile familiei,
colectivului de colaboratori şi a întregii întreprinderi, ţării;
• stimularea materială şi morală a muncii productive şi a manifestării creaţiei;
• familiarizarea cu tradiţiile de muncă a familiei, colectivului, ţării;
• organizarea muncii sub formă de cercuri după interese (de creaţie tehnică,
modelare, activitate teatrală, culinărie);
• exersarea în formarea deprinderilor de muncă în procesul executării unor operaţii
concrete (deprinderilor de citit, numărat, scris, folosirii computerului, diferitor
lucrări de reparaţie, confecţionarea produselor din lemn şi metal);
• concursurile şi competiţiile de creaţie, expoziţiile lucrărilor de creaţie şi apreciere
a calităţii lor;
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• însărcinări temporare şi permanente pentru acasă, deserviciul în clasă, îndeplinirea
obligaţiunilor încredinţate în brigăzi de muncă;
• participarea sistematică în munca social-utilă, învăţarea tehnologiilor şi a
procedeelor de organizare a activităţilor profesionale;
• controlul după economia timpului şi a energiei electrice, a resurselor;
• evidenţa şi aprecierea rezultatelor muncii, calităţii, termenilor şi preciziei
îndeplinirii însărcinărilor, raţionalizării procesului, abordării creative [N.
Bordovskaia, A. Rean].
Există mijloace specifice ale orientării profesionale: laboratoarele şcolare, cabinetele
şcolare tehnice, staţiunile şcolare de cercetare, atelierele şcolare, loturile şi fermele agricole
şcolare, întîlnirile cu specialiştii din diferite domenii, filmele documentare, expoziţiile ş.a.
Se impun cîteva condiţii care determină eficienţa acestor mijloace, între care: calitatea
profesională şi morală a personalului didactic implicat în organizarea activităţilor respective;
calitatea sau nivelul dotării materiale, corelaţia dintre disciplinele teoretice şi cele practice şi
îndeosebi motivarea acelor activităţi care vizează viitoarea profesie. Motivarea depinde,
bineînţeles, şi de existenţa unei prognoze bazate pe studii temeinice privind dezvoltarea
diferitelor ramuri ale economiei şi culturii care ar ajuta tineretului să facă o alegere sigură şi
cu mai multă încredere în sine şi în viitor.
În ultimele decenii la nivel de politică a educaţiei s-au conturat criterii metodologice
menite să sporească calitatea educaţiei pentru cultura tehnologică, în special prin reformarea
învăţămîntului profesional. Aceste criterii vizează:
a) integrarea educaţiei tehnologice în “trunchiul comun de cultură generală” (în
învăţămîntul primar şi învăţămîntul secundar inferior);
b) prelungirea educaţiei tehnologice generale în educaţie tehnologică de profil şi de
specialitate (în învăţămîntul secundar superior – liceal şi profesional);
c) asigurarea legăturilor funcţionale dintre formarea profesională iniţială şi
perfecţionarea profesională (în învăţămîntul superior, învăţămîntul postuniversitar, la nivel
de instruire permanentă, instruire recurentă, etc.) [Sorin Cristea].
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Conspect-reper

Conţinutul educaţiei. – Totalitatea cunoştinţelor, normelor de conduită, valorilor,
idealurilor, elementelor culturii materiale şi spirituale a societăţii, care urmează să fie
asimilate, transformate în lumea interioară individuală a personalităţii.
Cultura personalităţii. – Sistema de norme, convingeri, valori, stil de viaţă,
comportament, care asigură autodefinirea omului ca subiect al propriei sale vieţi.
Cunoaşterea. – Activitate creatoare a subiectului orientată spre dobîndirea
cunoştinţelor autentice despre lume.
Educaţia intelectuală. – Activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane
realizată prin valorile ştiinţei.
Paradigmele abordării educaţiei intelectuale. – Intelectualistă;
-

formalistă;

-

constructivistă.

Morala. – Totalitatea de reguli, norme, principii care determină comportamentul
omului faţă de societate, alţi oameni şi faţă de sine însuşi.
Educaţia morală. – Activitatea pedagogică de formare la cei educaţi a unui sistem de
cunoştinţe morale, sentimente şi aprecieri ale conduitei sub aspect moral.
Patriotismul. – Principiul moral şi politic, sentimentul social, conţinutul căruia
include dragostea şi devotamentul faţă de patrie, mîndria pentru trecutul şi prezentul ei,
tendinţa de a apăra interesele Patriei.
Educaţia civică. – Sistema muncii educative orientată spre formarea calităţilor
necesare omului ca cetăţean – membru cu drepturi şi responsabilităţi al comunităţii teritorialpolitice, al statului.
Principiile educaţiei pentru cultura sexualităţii.– Principiul încrederii;
-

principiul concordanţei cu etapa de dezvoltare a personalităţii copilului;

-

principiul imunizării educatului în raport cu posibilele influenţe negative ale
anturajului;

-

principiul sincerităţii;

-

principiul trezirii responsabilităţii educatului.

Educaţia estetică. – Procesul de formare a capacităţilor de percepere şi înţelegere a
frumosului din natură, societate şi artă, precum şi educarea multilaterală prin frumos.
Principiile specifice ale educaţiei estetice. – Educaţia pe baza valorilor autentice;
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– receptarea creatoare a valorilor estetice;
– perceperea globală;
– înţelegerea şi situarea contextuală a fenomenului estetic.
Sănătatea. – Capacitatea de a trăi activ, bunăstarea omului, care doar iniţial şi parţial i
se dă de la natură, fiind obţinută, în primul rînd, printr-un mod corect de viaţă.
Educaţia psiho-fizică. – Procesul de organizare a activităţii pedagogice orientate spre
dezvoltarea forţelor psiho-fizice şi a sănătăţii, formarea deprinderilor igienice şi a modului
sănătos de viaţă.
Educaţia tehnologică. – Activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată
şi realizată prin valorile ştiinţei aplicate în toate domeniile vieţii sociale, în producţie
(materială şi spirituală).

Aplicaţii practice
1. Elaboraţi schema structural-logică şi faceţi o concluzie generalizatoare despre
tematica conţinutului educaţiei.
2. Cum este interpretată educaţia intelectuală în contextul diferitor paradigme?
3. Elaboraţi o listă de idei semnificative pentru înţelegerea conceptului de educaţie
pentru cultura morală şi spirituală.
4. Reflectaţi asupra nivelului de realizare a obiectivelor educaţiei pentru cultura estetică
în şcoala contemporană.
5. Dezvăluiţi conceptul de cultură psiho-fizică şi aduceţi argumente în favoarea
semnificaţiei acesteia în societatea modernă.
6. Alcătuiţi adnotarea unei publicaţii mai recente cu referinţă la aspectele conţinutului
educaţiei.
7. Proiectaţi mersul unei conversaţii cu elevii mici în scopul formării la ei a concepţiei
despre modul sănătos de viaţă.
8. Explicaţi mecanismul legăturii educaţiei dragostei faţă de casa natală cu educaţia
dragostei faţă de ţara natală.
9. Evidenţiaţi ideile centrale ale enunţurilor de mai jos, identificaţi aspectele de conţinut
educaţional pe care le reflectă; argumentaţi valabilitatea lor pentru educaţia în
societatea modernă:

98
• “Dacă umblu printre voi, afirma Socrate, nu fac nimic altceva decît să încerc a vă
convinge pe toţi, tineri sau bătrîni, să nu vă îngrijiţi de trupuri mai presus de orice;
nici să vînaţi cu atîta înverşunare averi, cît să vă osteniţi pentru suflet, pentru felul
cum s-ar putea el desăvîrşi; căci nu din averi izvorăşte virtutea, ci din virtute
izvorăsc şi averile, şi toate celelalte bunuri omeneşti” (Platon).
• “Mintea (i)luminată înnobilează sentimentele morale: capul trebuie să educe
inima” (F. Schiller).
• “E greu de a lupta cu propria inimă; însă omului cumpănit îi este caracteristic de a
o birui” (Democrit).
• “Cel care deosebeşte binele de rău şi are judecată şi bun simte mai fericit decît cel
care este putred de bogat! Căci o astfel de înţelepciune este cu mult mai preţioasă
decît orice giuvaer scump” (Proverbele 3: 13-15).
• “Nu putem şti ce se va întîmpla cu noi în şuvoiul straniu al vieţii. Dar putem
stabili ce se întîmplă în noi – cum înţelegem şi cum acceptăm – şi pînă la urmă,
asta contează, de fapt. Cum să luăm materia primă ce ne-o dă viaţa, pe care s-o
şlefuim şi s-o înnobilăm – aceasta este marea încercare a vieţii” (Joseph Fort
Newton).
• “Orice lucru are frumuseţea lui, dar nu oricine o vede” (Confucius).
• “Nu trebuie să năzuieşti către orice plăcere, ci numai către plăcerea pentru ceea ce
este frumos” (Democrit).
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Capitolul VII. CONŢINUTURI NOI ALE EDUCAŢIEI:
“NOILE EDUCAŢII”
1. Problematica lumii contemporane şi “răspunsurile” educaţiei
2. Educaţia ecologică
3. Educaţia pentru pace şi cooperare
4. Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului
5. Educaţia pentru comunicare şi mass-media
6. Modalităţi practice de introducere a “noilor educaţii” în conţinutul
învăţămîntului

Noţiunile cheie: problematica lumii contemporane, noile educaţii, educaţia ecologică,
educaţia pentru pace şi cooperare, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia
pentru comunicare şi mass-media.
1. Problematica lumii contemporane şi “răspunsurile” educaţiei
Schimbările sociale înregistrate la nivel naţional şi internaţional în epoca modernă
deschid terenul pentru noi conţinuturi ale educaţiei – “noile educaţii”.
Conceptul “noile educaţii” a fost definit în anii ’80 ai secolului al XX-lea în
programele şi recomandările UNESCO, “ca răspunsuri ale sistemelor educaţionale la
imperativele lumii contemporane, generate de problematica complexă a acesteia. Schimbările
rapide şi agitate survenite la treapta actuală a dezvoltării societăţii – “problematica lumii
contemporane” – se disting prin caracteristici specifice:
8Caracter universal: nici o ţară şi nici o regiune de pe glob nu se pot situa în afara
acestei problematici, iar soluţiile nu pot fi găsite decît prin cooperare şi solidaritate.
8Caracter global: afectează toate domeniile şi aspectele vieţii sociale, generînd
dificultăţi atît pentru sfera vieţii materiale, cît şi pentru cea a vieţii spirituale.
8Evoluţie rapidă şi greu previzibilă: aceste probleme creează situaţii complexe
pentru abordarea cărora oamenii adesea nu sunt destul de pregătiţi, nu dispun de soluţii sau
metode adecvate.
8Caracter prioritar: indică la necesitatea conceperii acestor probleme ca fiind
priorităţi de care depinde viitorul planetei şi supravieţuirea speciei umane [G. Văideanu].
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Problematica lumii contemporane a pus în faţa educaţiei un număr de imperative din
ce în ce mai bine precizate: pacea şi securitatea, drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
populaţia, sărăcia şi progresul economic, mediul, alimentaţia şi subnutriţia (foametea),
protejarea copilăriei şi adolescenţei, etc.
Răspunsurile specifice ale educaţiei la aceste imperative conduc spre cristalizarea
unor noi tipuri de conţinuturi – noile educaţii: educaţia pentru pace, educaţia ecologică,
educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia demografică, educaţia pentru schimbare şi
dezvoltare, educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media, educaţia nutriţională, educaţia
economică şi casnică modernă, educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru o nouă ordine
internaţională, educaţia interculturală etc. [G. Văideanu].
Această listă posibil va fi modificată (fie prin dispariţia unor “educaţii”, fie – mai
degrabă – prin impunerea unor noi cerinţe şi conţinuturi educative).

2. Educaţia ecologică
În ştiinţa contemporană noţiunea ecologie se caracterizează prin unitatea factorilor
biologic, social, economic, tehnic, igienic al vieţii oamenilor. Reieşind din aceasta se
evidenţiază ecologia socială, tehnică, medicală care examinează conduita omului în raport cu
natura.
Astăzi aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale la scară socială au
înregistrat numeroase efecte negative la nivelul naturii şi al existenţei umane.
Se impune, astfel, tot mai imperios educaţia pentru protejarea mediului dintr-o
necesitate vitală a omenirii: acea de a-şi apăra existenţa.
Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu se referă la relaţia dintre om şi
natură. Educaţia ecologică este întemeiată pe înţelegerea valorii netrecătoare a naturii şi a tot
ce este viu pe Pămînt. Ea orientează omul spre atitudinea grijulie faţă de natură, resursele ei
şi bogăţiile minerale, floră şi faună. Fiecare om trebuie să participe, după puteri, în
prevenirea catastrofei ecologice.
Combaterea poluării, conservarea şi dezvoltarea unui mediu ambiant sănătos şi
prosper solicită, în primul rînd, conştientizarea tuturor locuitorilor globului asupra gravităţii
problemelor ecologice, asupra consecinţelor prezente şi posibile ale acestora asupra lumii.
Scopul educaţiei ecologice constă în educarea atitudinii responsabile, grijulii faţă de
natură. Atingerea acestui scop este posibilă în condiţiile unei munci sistematice în vederea
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însuşirii de către educaţi a cunoştinţelor, despre procesele şi rezultatele interacţiunii omului,
societăţii cu natura, formării orientărilor valorice, normelor şi regulilor de conduită în raport
cu natura, gătinţei către activitatea de ocrotire a ei.
Una dintre finalităţile educaţiei ecologice, aşa cum rezultă din programele
internaţionale sau regionale, elaborate în acest sens, este de a dezvolta simţul
responsabilităţii şi solidaritatea între ţări şi regiuni, indiferent de nivelul lor de dezvoltare,
pentru păstrarea şi ameliorarea mediului.
Obiectivele educaţiei ecologice:
iformarea sensibilităţii pentru valorile frumosului din natură, a sentimentului
responsabilităţii faţă de generaţia actuală şi de generaţiile viitoare ale populaţiei globului
pentru consecinţele deosebit de grave pe care le au atitudinile negative ale omului faţă de
mediul înconjurător;
idezvoltarea capacităţii de a identifica şi a soluţiona probleme concrete legate de
relaţiile individului cu mediul său de viaţă, de a lua decizii moral-civice şi juridice relevante;
iformarea deprinderilor de manifestare a grijii faţă de situaţia mediului, prin
implicarea în activităţi de apărare a lui împotriva poluării şi deteriorării şi efectuarea unor
acţiuni de păstrare, îmbogăţire şi înfrumuseţare a mediului;
idobîndirea unor cunoştinţe ecologice privind raporturile omului cu natura,
comportamentele umane în utilizarea mediului înconjurător.
Formarea culturii ecologice poate fi realizată atît în procesul de învăţămînt, cît şi în
activităţile extradidactice. În ştiinţa pedagogică sunt determinate principiile de bază ale
instruirii ecologice şi formării culturii ecologice la elevi. La aceste principii se referă:
abordarea interdisciplinară a formării culturii ecologice; caracterul sistemic şi continuu al
studierii materialului ecologic; unitatea începuturilor intelectual şi emoţional-volitiv în
activitatea de studiere şi ameliorare de către elevi a mediului natural ambiant;
interconexiunea explorării globale, naţionale şi etnografice a problemelor ecologice în
procesul pedagogic. Este important ca în procesul de formare a culturii ecologice să fie
dezvăluit în faţa discipolilor impactul pozitiv şi negativ al omului asupra naturii în proporţiile
localităţii concrete şi a lumii în ansamblu.
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3. Educaţia pentru pace şi cooperare

Pentru realitatea contemporană este caracteristic faptul, că colectivităţile umane sunt
din ce în ce mai strîns unite prin raporturi intense şi interdependente. Aceasta creează
premise pentru constituirea unei comunităţi mondiale în care fiecare persoană va putea trăi în
condiţii de libertate, participînd în mod creator la dezvoltarea socială.
Educaţia pentru pace şi cooperare vizează formarea şi cultivarea aptitudinilor şi a
atitudinilor civice de abordare a problemelor sociale prin dialog şi participare efectivă.
Premisa fundamentală a educaţiei pentru pace o constituie dreptul uman fundamental
la viaţă, de aceea între educaţia pentru pace şi educaţie pentru drepturile omului există o
relaţie esenţială. Educaţia pentru pace se orientează la aşa valori, ca:
• respectul faţă de om ca valoare socială supremă;
• respectul faţă de valorile culturale şi acceptarea diversităţii culturale;
• receptivitate la ideile şi sugestiile altora;
• capacitatea de a dobîndi contacte satisfăcătoare şi de a dialoga;
• toleranţa, acceptarea unor comportamente diferite;
• descurajarea agresivităţii şi violenţei;
• formarea spiritului critic şi autocritic;
• protejarea florei şi faunei.
Obiectivele educaţiei pentru pace şi cooperare:
8cultivarea sensibilităţii faţă de ordine, linişte, echilibru, dreptate, a atitudinii
dezaprobatoare faţă de manifestările agresive şi comportamentele ostile prin însuşirea unor
cunoştinţe care exprimă ideea păcii, a respectului faţă de valorile şi aspiraţiile altora şi ale
sale proprii;
8stimularea înţelegerii esenţei noţiunii de pace, a pericolelor pe care le reprezintă
războiul, violenţa, opresiunea pentru viaţa persoanei şi cea a societăţilor prin exersarea
priceperii de a identifica punctele comune şi de a respecta diversitatea situaţiilor şi a stilurilor
de viaţă a oamenilor;
8formarea unor capacităţi necesare pentru declanşarea unor acţiuni în spiritul păcii
prin exersarea capacităţii de a dialoga, a negocia, a argumenta, a lua în considerare opinia
partenerului de comunicare;
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8Formarea unor comportamente care reflectă atitudinea receptivă faţă de celălalt,
responsabilitatea faţă de propria persoană şi faţă de comunitate, solidaritate şi încredere în
semeni, respect faţă de propria cultură şi faţă de cultura altor comunităţi, toleranţă (în sensul
acceptării diversităţii), generozitate, modestie şi recunoaşterea meritelor celorlalţi.
4. Educaţia pentru democraţie şi drepturile omului

Potrivit documentelor internaţionale, a deciziilor statelor membre ale Consiliului
Europei educaţia pentru democraţie ar putea fi înţeleasă ca:
8O reacţie la atacurile împotriva valorilor democraţiei din partea extremismului
politic caracterizat prin xenofobie, rasism, antisemitism, violenţă.
8O cale pentru dezvoltarea societăţii democratice prin încurajarea reflexiei critice şi
admiterea punctelor de vedere diferite, învăţarea unor strategii de rezolvare non-violentă a
conflictelor, etc.
În contextul reperelor menţionate educaţia pentru democraţie vizează formarea şi
cultivarea capacităţilor de înţelegere şi de aplicare a democraţiei la nivelul principiilor sale
valorice. Rostul educaţiei este de a favoriza învăţarea comportamentului democratic. Dar
şcoala democraţiei trebuie să fie ea însăşi democratică, să favorizeze egalitatea socială,
oferind un învăţămînt “pentru toţi”, să ofere şanse cu adevărat egale tuturor elevilor fără a-i
defavoriza nici pe cei foarte dotaţi şi talentaţi, nici pe cei cu aptitudini mai joase, luîndu-se o
atitudine faţă de ei cît se poate de individualizată.
Oportunitatea educaţiei pentru drepturile omului în societăţile actuale are la bază
ideea că există anumite valori importante pentru umanitate în ansamblul ei (egalitate,
nediscriminare, respectul vieţii, libertate, respectul opiniilor, al credinţelor religioase, etc.),
fără de care o viaţă demnă de om, demnitatea umană e de neconceput.
Educaţia pentru drepturile omului implică valori şi atitudini care trebuie formate
începînd cu perioada copilăriei. Curiozitatea şi receptivitatea specifice primelor etape din
educaţia copilului (educaţia preşcolară şi educaţia şcolară elementară) constituie factori
favorizanţi în asumarea acestor valori şi atitudini. Educaţia pentru drepturile omului începe
cu recunoaşterea şi respectarea drepturilor discipolilor atît în familie cît şi în contextul şcolar
şi extraşcolar. Cu regret, Convenţia cu privire la drepturile copilului este încă puţin
cunoscută atît părinţilor, cît şi pedagogilor. Maturilor le vine greu să înţeleagă şi să accepte
faptul, că copilul este om egal în drepturi cu ei, avînd demnitatea sa, drepturile la propriile
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opinii şi fapte. Prin urmare, educaţia pentru drepturile omului/copilului solicită o pregătire
specială a profesorilor (părinţilor) în vederea punerii în practică a unor valori şi atitudini
specifice.
Sensul educaţiei pentru drepturile omului, ca componentă a educaţiei civice este de
a-l învăţa pe copil să conştientizeze: “Pentru ce şi de ce trăim împreună?”, acordînd fiecărui
individ şansa de a juca un rol activ în modelarea viitoarei societăţi. Aceasta presupune
interpretarea educaţiei pentru drepturile omului ca o “alfabetizare politică elementară”, fără
de care societatea democratică rămîne un simplu deziderat. Educaţia pentru drepturile omului
nu se reduce la predarea/însuşirea unor reguli rigide sau la impunerea unor valori. Ea însăşi
trebuie să constituie un exerciţiu de democraţie, de dezvoltare a responsabilităţii şi a
spiritului critic. Educaţia pentru drepturile omului presupune oferirea unui model de practică
democratică, astfel încît copilul să înţeleagă în baza unor probleme practice, care îi sunt
drepturile şi datoriile, sensul şi limitele libertăţii în raport cu exercitarea drepturilor şi
datoriilor altor oameni.
Obiective ale educaţiei pentru drepturile omului.
icultivarea sensibilităţii şi a receptivităţii faţă de problematica drepturilor
omului/copilului prin însuşirea unui ansamblu de reprezentări din acest domeniu: libertate,
egalitate, demnitate, solidaritate, conflict, discriminare etc.
iformarea capacităţii de a dezvolta comportamente conforme principiilor drepturilor
omului prin exersarea capacităţii de gîndire critică şi de luare a deciziilor în diverse situaţii
ale vieţii;
i formarea atitudinii de respect şi de toleranţă faţă de drepturile celorlalţi şi de
solidaritate bazată pe empatie şi percepere a lumii din perspectiva celuilalt.
Şcoala poate educa copiii nu numai prin intermediul programei analitice, ci şi prin
modul său de funcţionare ca instituţie. Preocuparea de bază în acest sens trebuie să fie
punerea în aplicare a mesajului esenţial al Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile
Copilului anume în domeniul educaţiei. Principiile respective la care urmează a se orienta în
educaţia modernă sunt formulate, în special, în articolele 2, 3, 6, 12.
Non-discriminarea este fundamentală: nici un copil nu ar trebui să fie obiectul
discriminării, toţi copiii trebuie să se bucure de drepturile lor, fără a ţine cont de rasă, limbă
sau handicap.
Cel mai bun interes al copilului ar trebui să fie luat în considerare în primul rînd
atunci cînd autorităţile iau decizii care afectează copiii.
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Dreptul la viaţă, la supravieţuire şi la dezvoltare. Termenul “dezvoltare” va fi înţeles
într-un sens larg, incluzînd dezvoltarea mintală, emoţională, socială, etc.
Opinia copilului, ideile sale vor fi luate în serios: copiii vor fi ascultaţi, dîndu-li-se
posibilitatea de a se exprima.
Aceste patru principii care reflectă conceptul de respect pentru copil, relevă,
evidenţiază chestiunile cruciale care vor fi puse în baza discuţiilor asupra programelor
educative.
Accesul universal şi egalitatea şanselor. Oare toţi copiii au acces la educaţie? Pe
parcursul multor ani UNESCO a avut ca obiectiv accesul universal la educaţia fundamentală.
Totuşi, se întîmplă că părinţii nu-şi trimit copiii la şcoală pentru că nu pot plăti (învăţămîntul
numit “gratuit” nu este în întregime gratuit); este de asemenea uneori mai rentabil pentru
părinţi, familie ca copilul să înfăptuiască o muncă oarecare sau să ajute pe lîngă casă. Aceşti
factori tind să creeze o discriminare; ei afectează copiii săraci mai mult decît pe cei bogaţi,
fetele mai mult decît băieţii, copiii handicapaţi sau dezavantajaţi mai mult decît cei obişnuiţi.
Şcoala s-ar cuveni să promoveze totuşi toleranţa şi îngăduinţa faţă de copiii care sunt
oarecum diferiţi de ceilalţi. Educaţia trebuie să fie organizată astfel ca copilul “să
înfăptuiască integrarea mai completă posibilă şi o dezvoltare individuală maximală” (Art.
23). Este important de a conştientiza că non-discriminarea nu e doar o chestiune privind
accesul la învăţătură, dar şi calitatea educaţiei.
Noi metode de învăţare, respectul reciproc. În numeroase şcoli, pretutindeni în
lume, copiii sunt aşezaţi în rînduri, cu faţa spre tablă, învăţînd pe de rost nişte lucruri care nu
prea au sens pentru dînşii în viaţa cotidiană. Acest sistem nu e prea agreabil pentru copil, este
incorect, îngust şi nu serveşte la nimic.
Articolele Convenţiei ce abordează educaţia nu menţionează, în mod special, stiluri
de învăţare, nici anumite metode de predare. Totodată e de la sine înţeles că educaţia
autoritară nu e nicidecum dorită. Educaţia trebuie să contribuie la maximum la dezvoltarea
personalităţii copilului şi demnitatea sa trebuie să fie respectată. Aceasta este confirmat de
articolele ce subliniază dreptul copilului la libertatea de exprimare şi la respectarea opiniilor
sale. Această abordare educativă democratică şi interactivă necesită o relaţie bazată pe
respectarea şcolii şi oferă pedagogilor un rol oarecum diferit de rolul tradiţional din trecut.
Pedagogul va fi mai puţin “jandarm” în clasă, dînsul va fi animatorul grupului, “liderul”.
Participarea elevilor şi parteneriatul cu părinţii. Şcoala este o arenă socială unde
relaţiile care se dezvoltă sunt importante pentru fiecare copil. Cercetările au demonstrat cît e
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de important ca şcoala să fie o structură de sprijin şi o reţea de securitate pentru un copil aflat
în criză, să ajute copiii care au probleme, adăugător familiei care e primul sprijin al acestora.
Orice şcoală va beneficia de o relaţie constructivă cu comunitatea exterioară şi cu părinţii,
avînd tendinţa de a-i trata pe ultimii şi pe alţi membri ai familiei ca pe nişte “membri” ai
şcolii, ca fiind nişte parteneri.
Din anumite cauze pedagogice, de asemenea, este important ca pedagogii şi părinţii
să se înţeleagă reciproc: o mare parte a învăţării are loc în temei acasă, valorile joacă un rol
important într-o şcoală bună, este esenţial, deci, ca părinţii să ia parte la discuţiile comune cu
pedagogii.
Un conţinut adecvat, valori globale. O educaţie orientată spre copil, în spiritul
Convenţiei, trebuie să fie în corespundere cu situaţia cotidiană a copilului şi cu tot ceea ce
este important pentru dînsul. Educaţia veghează ca el să dobîndească aptitudini necesare în
viaţa de toate zilele, dar se preocupă de asemenea de valori, de atitudini şi de starea globală a
celui educat. Obiectivul educaţiei trebuie să fie dezvoltarea personalităţii copilului,
capacităţile sale, facultăţile fizice şi mintale.
Tipul de şcoală, desemnat prin cele expuse mai sus, este în interesul copilului, avînd
ca priorităţi educaţia obligatorie şi non-discriminarea în accesul la învăţătură, la fel şi
abolirea (lichidarea) pedepselor corporale şi deprinderea toleranţei. Se preconizează
respectarea opiniei copilului pentru că e vorba de o şcoală democratică. Anume acest tip de
şcoală oferă copilului posibilitatea de a se dezvolta, protejîndu-l de orice violenţă: este o
şcoală non-discriminatorie, căci dă o şansă tuturor, ajutînd copilul care are probleme.
Educaţia prin cupluri colegiale – apropierea copilului de copil. Experienţa
demonstrează clar, că un potenţial important pentru crearea unei atmosfere de bună
colaborare şi a unui climat pozitiv în sînul şcolii se află în relaţiile copil-copil. Utilizarea a
ceea ce se numeşte “educaţie prin cupluri” poate, într-o mare măsură, să ajute copiii a învăţa
mult mai bine. Este important deci să învăţăm copiii să se ajute reciproc, mai ales atunci cînd
e vorba de copii cu dificultăţi sau cu un anume handicap. Modalităţile pot fi diferite:
învăţarea “cooperativă”, în grupuri sau aplicarea sistemului “coleg-tutore”. Numeroase
rezultate ale cercetărilor demonstrează că aceste parteneriate sunt, pentru pedagogi, un mijloc
de ameliorare a posibilităţilor de a răspunde necesităţilor elevilor ca fiind individualităţi. În
acest context, educaţia integrată în general poate fi benefică tuturor elevilor clasei, pornind
de la eforturile făcute pentru a înţelege dificultăţile pe care le încearcă unii elevi, pentru a
diversifica şi ameliora condiţiile de învăţare.
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O aplicare judicioasă a educaţiei prin cupluri într-o clasă integrată poate îmbunătăţi şi
îmbogăţi calitatea educaţiei, poate facilita procesul de învăţare pentru toţi copiii. Ei vor
beneficia numaidecît într-o mare măsură, de şansele de a învăţa care le vor fi furnizate doar
învăţînd împreună cu colegii lor, inclusiv cu cei cu nevoi speciale.
Prietenii-tutori reprezintă o formă specială de tutelă prin cupluri, în care participarea
cu alţi copii este mai întîi non-academică. Aceasta înseamnă ca “prietenul-tutore” să petreacă
un pic de timp cu elevul, înainte şi după lecţie. Rolul “prieten-tutore” este de asemenea de a
ajuta pe alţi elevi şi pe pedagogi să înţeleagă dificultăţile şi complicaţiile colegului cu care se
ajută reciproc; este un mijloc de a face încă mai bună şcoala pentru toţi.
Sugestii metodologice în vederea realizării educaţiei pentru drepturile omului:
-

studierea documentelor internaţionale cu privire la drepturile omului: Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului; Declaraţia Drepturilor Copilului; Convenţia cu
privire la Drepturile Copilului;

-

analiza istorică a luptei omului pentru respectarea drepturilor sale;

-

prezentarea unor povestiri centrate pe valori (cooperare, respect, ajutor, etc.);

-

valorificarea unor ocazii speciale, cum ar fi ziua de 1 iunie ca zi Internaţională a
copilului, pentru a da concreteţe ideii de solidaritate prin modalităţi diverse
(jocuri, schimburi de jucării etc.);

-

prezentarea unor materiale care să permită înţelegerea consecinţelor negative ale
discriminării de orice natură;

-

crearea în clasă/grup a unei atmosfere favorabile respectării drepturilor
fundamentale;

-

elaborarea unui regulament al clasei, care să cuprindă drepturi şi responsabilităţi,
astfel, încît fiecare elev să se simtă în siguranţă;

-

identificarea valorilor universale şi elaborarea unor reguli care să guverneze
relaţiile dintre oameni la nivelul comunităţii mondiale, comparîndu-le cu textul
Declaraţiei Drepturilor Omului;

-

studii de caz referitoare la încălcarea drepturilor umane fundamentale;

-

exerciţii de stimulare a activităţii de guvernare, a organizării unei apărări a
drepturilor omului;

-

exerciţii de imaginaţie: “Ce ar caracteriza o şcoală, un oraş, o ţară, o lume în care
drepturile omului ar fi integral respectate?”;
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-

exerciţii de evaluare, cu ajutorul unei scări de valori, a atitudinilor, intenţiilor
comportamentale;

-

implicarea elevilor într-o cercetare-acţiune avînd ca temă unul sau mai multe
drepturi ale omului [M. Momanu].
5. Educaţia pentru comunicare şi mass-media

Ultimele decenii s-a intensificat influenţa mijloacelor de comunicare în masă.
Copiii cresc în mijlocul unei explozii informaţionale fără precedent în istoria
umanităţii. Mass-media modelează educabilii mai mult decît alte instituţii şi vine în contact
cu ei pe o durată mai lungă, devansînd influenţa familiei, şcolii, bisericii, etc.
Se impune o regîndire a educaţiei în ansamblul ei, pentru a putea oferi o alternativă
reală exploziei de influenţe educative, în special, celor necontrolate şi nefaste, care atrag
tinerii mai mult decît procesul instructiv al şcolii.
Educaţia pentru mass-media presupune pregătirea elevilor pentru receptarea
adecvată a mesajelor, formarea şi exprimarea atitudinilor critice faţă de orice sursă,
selectarea datelor cu adevărat necesare din acest val informaţional.
Un rol important în acest sens îi revine şi comunicării, fenomen mai complex decît
informarea, implicînd nu numai un schimb de informaţii, idei, semnificaţii, ci şi de atitudini,
opinii, viziuni. În esenţă, a comunica înseamnă a fi împreună, a împărtăşi şi a te împărtăşi, a
realiza o comuniune de gîndire, simţire, acţiune.
Rolul profesorului este de a urmări să fie înţeles, respectat, atractiv prin competenţa
sa, creînd un climat favorabil activităţii de comunicare. Comunicarea este calea spre o
acţiune colectivă care ajută grupurilor implicate să acţioneze în comun, să coopereze, să
monitorizeze progresul înregistrat, să-şi formeze abilităţi în diverse domenii.
Toate acestea reprezintă un catalizator indispensabil pentru producerea unor
schimbări sociale întru binele tuturor membrilor comunităţii.
Printre obiectivele pentru o comunicare eficientă pot fi enumerate:
icultivarea capacităţii celui educat de a fi atent şi receptiv la ceea ce se întîmplă în
jur, de a ţine cont de opiniile persoanei din preajmă;
iformarea deprinderilor de a pune la dispoziţia interlocutorului informaţii de care
are nevoie şi de a asculta interlocutorul, asigurîndu-se că a înţeles bine ce i s-a spus;
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itrezirea dorinţei de a-şi exprima opinia; de a se implica în procesul de luare a
deciziilor; de a face schimb de experienţă; de a-şi împărtăşi aspiraţiile, valorile şi
sentimentele, de a participa în soluţionarea problemelor comune şi de a se bucura împreună
de succesele obţinute.

6. Modalităţi practice de introducere a “noilor educaţii”
în conţinutul învăţămîntului

“Noile educaţii” pot fi adaptate la contextul fiecărei dimensiuni a formării bazelor
culturii personalităţii (de exemplu, problematica educaţiei ecologice poate fi abordată în
contextul programelor educaţiei morale, iar problemele educaţiei economice pot fi examinate
din perspectiva educaţiei ecologice).
În literatura de specialitate sunt menţionate cîteva posibilităţi de introducere a “noilor
educaţii” în programele şcolare:
a) introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie (de exemplu,
educaţia pentru sănătate apare ca disciplină şcolară integrată în planul de învăţămînt);
b) crearea de module specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale integrate la nivelul
unor dimensiuni ale educaţiei (de exemplu, educaţia ecologică ca modul în cadrul biologiei);
c) prin infuziunea cu mesaje ce ţin de noile conţinuturi în disciplinele şcolare
“clasice” (de exemplu, problematica educaţiei ecologice este abordată simultan la nivelul
biologiei, chimiei, geografiei, fizicii etc., dar şi la nivelul educaţiei intelectuale, morale,
tehnologice, estetice, psihofizice);
d) abordarea “noilor educaţii” în baza unui demers transdisciplinar la nivelul unor
“sinteze ştiinţifice” propuse anual sau trimestrial/semestrial de echipe de profesori. De
exemplu, abordarea problemelor globale ale educaţiei ecologice prin intermediul unei echipe
formate din profesor de biologie, chimie, fizică, geografie, economie, sociologie, etc. în
cadrul unor lecţii de sinteză, seminarii etice, dezbateri tematice, concursuri şcolare, etc.).
Posibil că perspectiva cea mai favorabilă pentru introducerea noilor educaţii şi a
noilor strategii educaţionale solicită o reformă radicală a sistemului educativ. În primul rînd,
se impune transformarea învăţămîntului conceput pe discipline în unul axat pe probleme
complexe, un învăţămînt inter- şi transdisciplinar în cadrul căruia problematica noilor
educaţii şi-ar avea locul său bine precizat. Actualmente constatăm însă faptul că asemenea
reforme globale nu par nici posibile, nici previzibile pentru viitorul apropiat, nu doar în cazul
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ţării noastre, dar şi al celor cu un potenţial economic şi social mult mai puternic. Totuşi
introducerea acestei problematici este absolut necesară formării unui individ care să poată
acţiona conştient şi responsabil în condiţiile pe care le parcurge astăzi umanitatea.

Conspect de reper

Caracteristici specifice ale problematicii lumii contemporane. – Caracter universal;
– caracter global;
– evoluţia rapidă şi greu previzibilă;
– caracter prioritar.
Noile educaţii. – Educaţia pentru pace;
– educaţia ecologică;
– educaţia pentru participare şi democraţie;
– educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;
– educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media;
– educaţia nutriţională;
– educaţia economică şi casnică modernă;
– educaţia pentru timpul liber;
– educaţia pentru o nouă ordine internaţională;
– educaţia interculturală etc.
Modalităţi de implementare practică a noilor educaţii. – Introducerea noilor
discipline centrale pe un anumit tip de educaţie;
– crearea modulelor specifice în cadrul disciplinelor tradiţionale;
– infuziunea noilor conţinuturi în disciplinele şcolare “clasice”;
– abordarea noilor educaţii în baza unui demers transdisciplinar la nivelul unor
“sinteze ştiinţifice” propuse de echipe de profesori.

Aplicaţii practice
1. Care sînt caracteristicile problematicii lumii contemporane?
2. Care dintre „noile educaţii” necesită o abordare distinctă în sistemul nostru de
învăţămînt?
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3. Ce caracteristici capătă relaţia educaţie-democraţie şi care este rolul şcolii în
democratizarea societăţii?
4. Selectaţi din ziare şi reviste, sau din viaţă exemple de încălcare a drepturilor copiilor
în ţara noastră şi după hotarele ei.
5. Analizaţi prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului la compartimentul
“Acces la educaţie de calitate”.
6. Scrieţi recenzie la articolul lui L.P. Barîlkina “Опыт правового воспитания и
образования в начальной школе” // Начальная школа. – 1988. - № 2.
7. Ce concluzii pedagogice reies din enunţul: “Nici o schimbare nu se va produce pînă
cînd, noi înşine nu vom deveni acea schimbare pe care dorim s-o vedem în lume” (M.
Rosenberg).
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Capitolul VIII. FORMELE MUNCII EDUCATIVE

1. Formele de organizare a activităţii educative: repere conceptuale
2. Lecţia şi ora clasei – forme specifice de organizare de muncă educative
3. Diversitatea formelor de organizare a educaţiei: sugestii aplicative
Noţiunile cheie: forma muncii educative, ora clasei

1. Formele de organizare a activităţii educative: repere conceptuale
Educaţia ca şi instruirea este un proces strict determinat, concret, integru şi dirijat.
Formele de educaţie reprezintă acea celulă a procesului pedagogic, din care se va constitui
“ţesătura” educaţiei. Forma serveşte pentru exprimarea şi organizarea conţinutului interior al
procesului educaţional.
Pornind de la ideea despre unitatea dialectică a conţinutului şi formei putem afirma că
forma muncii educative reprezintă structura organizaţională, acţiunea pedagogică, activitatea,
în cadrul căreia se realizează obiectivele, conţinutul şi metodele procesului educaţional
concret. Formele determină aspectul organizaţional: cine, unde, cum, cînd şi în care condiţii
desfăşoară munca educativă concretă cu discipolii.
Forma ca componentă a procesului educaţiei depinde de scopuri, conţinut, metode şi
concomitent condiţionează realizarea, întruchiparea lor într-o acţiune concretă. Din acest
motiv formele educaţiei sînt foarte variate, purtînd caracter creativ şi fiind adesea individual
irepetabile. Totuşi ştiinţa are menirea de a le clasifica, caracteriza.
Formele muncii educative pot fi:
isimple (ca act de înrîurire situativă) şi complexe (care includ pe educaţi în cele mai
multiple relaţii);
ide scurtă durată (spre exemplu, “Cinci minute de poezie”) şi de lungă durată
(“Lunar de amenajare a microraionului şcolii”);
ide grup (de la doi participanţi la mai mulţi; colective (clasă, secţie, cerc); de
masştab şcolar general şi chiar interşcolar, interregional, republican (bunăoară, concurs
republican de desen, eseuri etc.);
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itradiţionale (intrate în practica şcolilor, aprobate, însuşite şi practicate de mulţi
pedagogi) şi netradiţionale (nestandardizate) excluzînd şablonul, elaborate de către pedagogi
şi educaţi în procesul activităţii creative în comun;
ispontan apărute (spre exemplu, discuţie pe marginea unei întrebări controversate,
acţiune de binefacere adresată victimelor unor calamităţi naturale etc.) şi special organizate,
planificate şi într-un mod deosebit instrumentate de către pedagog sau colectivul pedagogic.
iregulate (ora clasei, adunările de părinţi, seriile orelor de clasă cu un anumit
generic, masa rotundă etc.) şi episodice (atît calendarice cît şi situative, organizate de
educator, conform obiectivelor educaţionale [L. Malenkova].
După caracterul sarcinii educaţive prioritare formele de activitate educativă
extradidactică pot fi:
• forme de dirijare şi autodirijare a vieţii şcolare – întruniri, careuri, mitinguri,
conferinţe ale organelor de autoconducere etc.;
• forme cu orientare preponderent cognitivă – excursii, marşuri turistice,
festivaluri, reviste orale, informaţii, serate tematice, studiouri, lecţii, expoziţii etc.;
• forme distractive – matinee şi serate, concursuri etc.
Succesul aplicării diferitor forme de muncă educativă depinde de înţelegerea de către
educator a posibilităţilor ascunse ale acestora cît şi de organizarea optimală. Este important
de luat în calcul faptul că aproape orice formă de muncă integrează în sine influenţa prin
cuvînt, trăiri, sentimente, joc, competiţie, muncă. Pornind de la aceasta pot fi evidenţiate
elementele obligatorii ale tuturor formelor de lucru cu cei educaţi: informaţia, trăirile,
acţiunile. Informaţia este acel nou şi important despre ce află discipolii participînd într-o
activitate sau alta. Trăirile, sentimentele presupun perceperea emoţională a informaţiei şi a
celor întîmplate, aprecierea, atitudinea. Acţiunile includ activităţi în comun ale copiilor şi
adulţilor, care influenţează pozitiv asupra celor educaţi.
2. Lecţia şi ora clasei – forme specifice de organizare a muncii educative

Lecţia este o celulă a procesului instructiv-educativ saturate cu diverse atitudini faţă
de lumea obiectelor şi fenomenelor, evenimentele trecutului şi prezentului, faţă de ştiinţă,
faţă de artă, faţă de relaţiile oamenilor, faţă de propria poziţie în procesul de instruire, în
propria dezvoltare.
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La lecţie educă totul: conţinutul materiei de studiu, ideile conceptuale, datele din
teoria şi istoria ştiinţelor studiate, poziţia de viaţă şi calităţile umane ale savanţilor,
compozitorilor, scriitorilor, pictorilor, activiştilor istorici etc. Atît organizarea, cît şi
metodica, tehnologia instruirii asigură poziţia activă a elevului, dezvoltarea calităţilor lui
morale, iniţierea în organizarea ştiinţifică a muncii etc. În procesul instruirii se dezvoltă
atitudinea valorică a elevului faţă de ştiinţă şi creatorului, de cultură, de posibilităţile şi
valorile învăţămîntului; se formează necesitatea şi deprinderile de autoinstruire, se realizează
obiectivele dezvoltării multiaspectuale (intelectuale, morale, estetice, civice, ecologice, fizice
etc.) a celor educaţi.
De un potenţial educativ esenţial dispune personalitatea Învăţătorului: atitudinea lui
faţă de viaţă şi de elementele procesului de instruire (copii, ştiinţă, procesul de cunoaştere,
faţă de munca sa), concepţia lui morală, expresivitatea estetică, cultura generală, măiestria şi
tactul pedagogic. Educă climatul psihologic al lecţiei şi chiar însăşi aspectul sălii de clasă.
Ora clasei este concepută în publicaţiile savanţilor drept forma principală de
organizare a activităţii educative extradidactice. Există o diversitate largă de definiţii ale orei
clasei:
-

Ora clasei – una din cele mai răspîndite forme de organizare a muncii educative
frontale (N.I. Boldîrev).

-

Ora clasei – activitate valoric orientată, special organizată, care contribuie la
formarea la elevi a unei sisteme de atitudini faţă de lumea înconjurătoare (N.
Şciurkova).

-

Ora clasei – timpul destinat comunicării dirigintelui cu discipolii săi, apelînd la
diferite procedee, mijloace şi modalităţi de organizare a interacţiunii (E. Titova).

-

Ora clasei – este nu una din formele muncii educative, ci anume ora dirigintelui,
oferindu-i pedagogului-educator posibilitatea de a găsi timp pentru comunicarea
cu educaţii şi atribuindu-i influenţei educative un caracter sistematic şi regulat (L.
Malenkova).

-

Ora clasei – forma muncii educative, în cadrul căreia elevii, sub conducerea
pedagogului, se includ într-o activitate special organizată, care favorizează
formarea la ei a unui sistem de atitudini faţă de lumea înconjurătoare (L.
Baiborodova).

În baza acestor şi altor definiţii pot fi evidenţiate trăsăturile caracteristice ale orei de
clasă:
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8formă de activitate educativă extradidactică, căreia, spre deosebire de lecţie, nu îi
sunt caracteristice academismul şi tipul povăţuitor de interacţiune pedagogică;
8formă de organizare frontală a muncii educative cu copiii, cu toate că în pregătirea
şi promovarea orei clasei vor fi folosite atît forme de grup, cît şi forme individuale de
activitate educativă;
8formă flexibilă după componenţa şi structura interacţiunii educative ceea ce nu
înseamnă că toate contactele pedagogice ale dirigintelui cu colectivul de elevi al clasei pot fi
definite ca oră de clasă;
8formă de comunicare a dirigintelui şi discipolului, rolul prioritar în organizarea
căreia îi revine pedagogului.
În baza caracteristicilor esenţiale indicate devine posibilă definiţia generalizatoare a
noţiunii “ora clasei”: formă flexibilă de muncă educativă frontală care reprezintă o
comunicare special organizată în afara timpului fixat pentru lecţii de către diriginte, în
ideea formării colectivului clasei şi dezvoltării membrilor lui.
Ora clasei va fi nereglementată în timp, nu va fi “legată” permanent de un anumit
spaţiu (sala de clasă), nu va fi promovată neapărat de diriginte.
Specialiştii evidenţiază ore de clasă tematice, determinate de planul muncii educative
care în mod convenţional pot fi grupate după criteriul activităţii preponderente a discipolilor
(cognitiv-raţională, emoţional-afectivă, social-comunicativă, etico-valorică, biologico-vitală)
şi situaţionale, care presupun stimularea, trezirea atitudinii fiecărui discipol faţă de situaţia
de viaţă, discutată la ora clasei şi formarea unei poziţii în concordanţă cu scopurile
pedagogice. Temele acestor ore de clasă sînt sugerate de viaţa elevilor (“Relaţiile noastre în
clasă”; “Întîmplarea la discotecă”; “În ospătăria şcolară”; “Cum să ne păstrăm averea clasei”
etc.). Ele pot fi sugerate şi de analiza informaţiei colectate prin intermediul unor metode
speciale (observării, anchetării, sociometriei etc.).
Practica şcolară solicită de asemenea rezolvarea unor întrebări ce ţin de organizarea
lucrului în clasă, alegerea organelor de autoconducere, repartizarea obligaţiunilor, discutarea
planului de activităţi, informaţiilor privitor la pregătirea lor etc. În aceste condiţii ora clasei
obţine în semnificaţia de adunare, îndrumare a clasei. În cadrul ei cuvîntul forte revine
autoconducerii, învăţării democraţiei, comunicării, cooperării, exersării independenţei,
responsabilităţii celor educaţi. Pedagogul evoluează în rolul de reprezentant al instituţiei de
stat, cu atribuţiile respective şi concomitent ca membru al colectivului, stabilind relaţii de
parteneriat cu elevii săi. Eficienţa orei de clasă depinde şi de condiţiile create în instituţia
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educativă care ea se desfăşoară. Noţiunea “condiţii” include: raporturile umaniste în colectiv;
cultura organizaţională a instituţiei; estetica, nivelul înalt al stării sanitaro-igienice, tradiţiile;
baza normativ-juridică; condiţiile materiale; implicarea în procesul de educaţie a factorilor
externi: socio-culturali, de învăţămînt şi naturali.

3. Diversitatea formelor de organizare a educaţiei: sugestii aplicative
Ne vom referi în continuare la formele de muncă educativă mai des întîlnite în
practica şcolară. Ele pot fi desfăşurate la nivelul întregii şcoli, unei sau mai multor clase.
ØConversaţii pe teme educative. Este vorba despre conversaţii colective sau de
grup preconizate de dirigintele clasei. Tematica conversaţiilor poate fi precizată în baza
discuţiilor cu elevii. Psihologii recomandă de a include în conţinutul acestor întruniri-discuţii
diferite întrebări ale vieţii sociale, în special: cunoştinţele elevilor despre ei înşişi, despre
apropiaţi, despre viaţa reală, din afara şcolii. Scopurile principale ale orelor-conversaţii este
de a-i învăţa pe elevi să identifice problemele vieţii înconjurătoare şi celei personale, să
chibzuiască asupra lor, să analizeze şi să găsească soluţiile acestor probleme; a-i învăţa să
ajute colegilor să-şi rezolve problemele, să comunice, să colaboreze cu ei, să-i înţeleagă, să
interacţioneze reciproc. Unele teme de discuţii cu elevii ar putea fi:
• “Pentru ce învăţăm la şcoală?”
• “Cine sînt prietenii, cum să-i găsim şi să prietenim?”
• “Ecologia, poluarea mediului şi ştiinţa”.
• “Familia, atitudinea faţă de ea a adulţilor şi copiilor”.
• “De ce oamenii mint?”, ş.a.
Copiii pot propune spre discuţie problemele lor personale: ”O elevă nouă nu şi-a găsit
prieteni în clasă”; “Băiatul vrea să ştie de ce nu este iubit în clasă”. Conduce asemenea
întruniri-discuţii pedagogul, care pune întrebări, oferind tuturor posibilitatea de a-şi expune
părerea. Un moment important îl constituie formularea întrebărilor, care urmează să
trezească activismul fiecăruia. Întrebarea generală trebuie să conţină o problemă, iar cele
particulare să solicite aducerea exemplelor, cazurilor concrete care ar putea fi analizate. Spre
exemplu: Ce daună aduce sănătăţii fumatul? Se poate oare de permis copiilor să fumeze la
şcoală? Cum de procedat cu elevul care este observat la şcoală fumînd? Dar cu acei elevi
care folosesc droguri, alcool? Maturii şi copiii: prin ce se deosebesc ei unii de alţii? De ce?
Trebuie oare de împărtăşit viziunile adulţilor sau ele nu mai sînt moderne?
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Metodica cere ca pedagogul să manifeste cointeresare sinceră în răspunsurile elevilor,
ascultîndu-l pe fiecare, asigurînd dreptul copilului la opinia proprie, fără a se grăbi cu
concluziile şi moralizarea, cu “răspunsurile corecte” – fapt larg răspîndit în practica
pedagogică tradiţională. Este important de a asigura, de asemenea, respectarea ordinii,
regulilor comportamentale: a vorbi cu permisiunea educatorului; a nu striga; a nu întrerupe; a
nu ofensa colegul, chiar şi dacă nu eşti de acord cu el şi a.
Ø Concursurile – formă de activitate care stimulează creativitatea copiilor. Pentru
promovarea concursului trebuie să fie formulate reguli-condiţii simple (le elaborează
conducătorul împreună cu copii) şi juriul. Toţi trebuie să cunoască termenul promovării şi
premiul care îi aşteaptă pe învingători.
iO varietate de concurs poate fi victorina.
La acest concurs pot participa cîteva echipe. Din timp vor fi selectate întrebările pe
care o echipă le va adresa alteia, fiind gata de a răspunde la întrebările altor echipe.
Modalităţile de promovare a concursurilor-victorine pot fi:
•

Organizarea concursului prin procedeul “lanţ”. Participă 3-4 echipe, prima
adresîndu-i întrebări celei de a doua, a doua – echipei a treia ş.a.m.d.

•

Aplicarea procedeului “şarpe”: prima echipă adresează întrebări echipei a treia, a
doua echipă propunînd întrebări echipei a patra.

•

Aplicarea procedeului “evantai”: prima echipă joacă rolul de moderator,
propunînd cîte o întrebare celorlalte echipe, după aceasta preia rolul moderatorului
echipa a doua.

•

Aplicarea procedeului “duel”: două echipe înaintează întrebări una alteia.

Varietăţi ale concursului-victorină pot fi:
8Concursul experţilor în artă: muzică, artă plastică, literatură.
8Jocul-maraton: copiii se împart în două echipe (8-10 persoane). Se aleg arbitrii –
şefi de staţiuni (matematică, muzică, sport etc.). Deplasîndu-se de la o staţiune la alta,
participanţii răspund la întrebări şi îndeplinesc diferite însărcinări pregătite din timp. Fiecare
echipă îşi are denumirea, căpitanul său.
Exemple de însărcinări:
Staţiunea poveştilor.
Ce flori a cules fata moşneagului din povestea “Douăsprezece luni”?
a) toporaşi
b) lăcrimioare
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c) ghiocei
Staţiunea experţilor în ştiinţe.
1. Ce este grota?
a) peşteră
b) băutură
c) animal
2. Ce este caratul?
a) domeniu al sportului
b) unitate de măsură pentru pietrele nestemate
c) plantă
E de dorit de a indica lista literaturii cu ajutorul căreia copiii vor putea găsi răspunsuri
de sine stătător.
iConcursul distracţiilor amuzante – a mînca mărul atîrnat de aţă, fără a-l atinge cu
mîinile; a tăia premiul atîrnat cu ochii legaţi şi altele.
iConcursul caricaturiştilor – desenele nu trebuie să fie ofensatoare, doar vesele.
iConcursul fanteziştilor (compunerea unor istorii neobişnuite).
iConcursul “Burimé” (a compune poezie după rimele propuse).
iConcursul pantomimei după proverbele şi zicătorile cunoscute, de exemplu: “Cine
se scoală mai dimineaţă, mai departe ajunge”.
iConcursul “Fabrica de proverbe”. Participanţilor (repartizaţi în echipe) li se
propune de a elabora cîteva proverbe după un algoritm dat, reflectînd specificul timpului
actual pe care îl trăiesc.
De exemplu:
1) “Unde …, acolo şi …” (“Unde e subţire, acolo şi se rupe”);
2) “Fără … nu-i …” (“Fără silinţă nu-i ştiinţă”);
3) “Cum e … , aşa-i şi …” (“Cum e “bună ziua”, aşa-i şi mulţumita) şi altele.
iConcursul crosswordurilor. Crosswordul (din engleză: cross – intersecţie şi word –
cuvînt) reprezintă un joc în care cuvintele scrise vertical şi orizontal se întretaie şi litera
întretăierii este comună.
Formele de încrucişare a cuvintelor pot fi pot fi reprezentate prin arcuri, cercuri,
coloane verticale şi orizontale. Ele pot fi diferite după conţinut: istorice, literare, sportive etc.
Pedagogul selectează 2-3 colecţii omogene de cuvinte încrucişate, stabileşte timpul
promovării competiţiei, amenajează sala. Pe o masă aparte va fi pregătit un dicţionar
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enciclopedic, explicativ şi altă literatură informaţională, de care se vor putea folosi toţi
doritorii. Membrilor echipelor li se împart plicuri în care se află două-trei crossworduri.
Învingătorii se determină după timpul consumat şi precizia răspunsurilor.
O variantă mai complicată a concursului prevede de a propune copiilor reţeaua curată
a cuvintelor intersectate în baza căreia va fi alcătuit crosswordul după anumite reguli
indicate: cuvintele trebuie să fie la numărul singular, în afară de acelea care au numai
numărul plural. Se poate de folosit denumirile operelor, creaţiilor, numele de familie a
oamenilor iluştri, denumirile oraşelor, capitalelor etc. Interpretarea cuvintelor trebuie să fie
scurtă şi precisă. Pentru complicarea concursului poate fi stabilită tema crosswordului.
iConcursul-expoziţie a confecţiunilor din material din natură.
iConcursul măiestriei actoriceşti. De exemplu, prin mimică, gesturi, cuvinte de a
reda starea omului: bucurie, furie, uimire, frică. Se poate propune la fel de a înfăţişa în
acţiune obiecte de uz casnic: fier de călcat, aspirator, picup etc. Se mai poate de jucat situaţii
la temă: “Mă doare un dinte”; “Eu învăţ să joc tenis”.
iConcursul cinematografiştilor. Participanţii urmează să “monteze” un film. Se
formează grupe de lucru în cadrul studioului cinematografic. În fiecare grup vor lucra
regizori, scenarişti, pictori, operatori de sunet. După determinarea temelor filmelor scenariştii
inventează subiectele; pictorii desenează cadrele pe foi albe, lungi (numărul de cadre la
grupe trebuie să fie egal). Operatorii de sunete compun textul şi decid cum vor povesti
conţinutul filmului la consiliul artistic. Regizorul efectuează conducerea generală,
coordonînd acţiunile tuturor. Pentru pregătire se oferă 30 de minute. Vizionarea “filmelor” şi
aprecierea lor are loc la consiliul artistic, care poate fi compus din moderatori, regizori sau
maturi special invitaţi – “critici de cinema”. Celui mai bun film i se oferă premiu. Pot fi
decernate şi cîteva premii: pentru cea mai bună reprezentare a ideii artistice, pentru cea mai
bună soluţionare sonoră a subiectului şi altele.
Ø Serata muzical-literară. Este o formă de activitate educativă orientată spre
formarea unei atitudini cointeresate faţă de viaţa şi activitatea scriitorilor, muzicienilor;
formarea capacităţii celor educaţi de a transpune conţinuturile asimilate în cadrul lecţiilor în
activitatea artistică de sine stătătoare. Organizarea seratei presupune selectarea creaţiilor
artistice ale autorilor, pregătirea înscenărilor şi a costumelor, decoraţiilor, amenajarea sălii
(expoziţia de carte, aranjament muzical) etc.
Momentele constituitoare ale seratei ar putea fi:
1) Cuvîntul de introducere a moderatorului despre viaţa şi creaţia autorului.
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2) Conversaţie despre conţinutul operelor literare, muzicale ale autorului.
3) Victorină literară.
4) Înscenarea unor versuri, povestiri, poveşti.
5) Jocuri (verbale, muzicale, dinamice).
6) Demonstrarea teatrului de masă, de umbre, de păpuşi.
Ø Revista orală. O formă a activităţii extradidactice orientată spre satisfacerea
intereselor cognitive, lărgirea orizontului celor educaţi. Ea poate fi tematică şi recapitulativă.
Paginile revistei se consacră întrebărilor din diferite domenii ale vieţii, precum artă, sport,
descoperiri ştiinţifice, evenimente politice.
Pentru pregătirea revistei se alege colegiul de redacţie care discută asupra denumirii,
motto-ului, emblemei, “scenariului”, textului fiecărei file a revistei, aranjării muzicale şi
artistice. Fiecare pagină a revistei îşi are denumirea sa: “În lumea frumosului”, “Întreabă –
răspundem” şi altele. Unele file pot fi concepute sub formă de spectacole teatralizate.
Numărul maximal de file al revistei orale nu va fi mai mare de zece.
Ø “Brain-ring” – joc ce contribuie la dezvoltarea isteţimii, rapidităţii gîndirii,
capacităţii de a lucra în componenţa unui grup mic. Însăşi denumirea brain-ringului (eng.:
brain – creier, raţiune) sugerează că jucătorii se adună pe un platou (ring) pentru a se
confrunta în cunoştinţe, abilitatea de a găsi răspunsul corect mai repede decît adversarii săi.
Pentru promovarea jocului se alege consiliul, condus de pedagog. Consiliul anunţă
concursul întrebărilor care trebuie să fie scurte, clare, nesolicitînd discuţii îndelungate. Copiii
caută răspunsuri în cărţi, se sfătuiesc cu părinţii, învăţătorii, conducătorii de cercuri şi secţii.
Consiliul jocului alege cele mai interesante întrebări, fixîndu-le pe cartele. Pregătirea
activităţii presupune formarea a patru echipe, fiecare din ele avînd responsabilităţile sale ce
ţin de aranjare (hîrtie, tocuri, ciocănaş), amenajarea sălii de clasă, pregătirea clepsidrei,
cartelelor cu denumirea echipelor, premiilor pentru învingători. În mijlocul sălii de clasă se
inaugurează un platou pe marginile căruia se pun scaune pentru suporteri. În centrul platoului
se pun două mese la care îşi vor ocupa locurile două echipe a cîte cinci persoane fiecare.
Conduce cu jocul consiliul, membrii căruia îi ajută moderatorului: urmăresc după
timp, pregătesc întrebările, fixează scorul, lovesc în gong.
La ring sunt chemate două echipe. După sunetul gongului (tamburinei) moderatorul
anunţă prima întrebare. Se dă semnalul: “Timpul”, căpitanul echipei care ştie răspunsul arată
semnalul şi comunică cine va răspunde: numărul participantului, numele lui. Echipa care
prima a răspuns corect cîştigă un punct. În dependenţă de complexitatea întrebărilor se
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anunţă baremul de apreciere: un punct, două sau trei puncte. În cazul în care după expirarea
unui minut nici una din echipe nu găseşte răspunsul corect, moderatorul îl anunţă şi jocul
continuă. Atunci cînd scorul devine 3:1 în favoarea unei echipe, cealaltă părăseşte ringul.
Locul ei ocupă a treia echipă.
Începe a doua rundă, astfel ca pînă la urmă în joc să fie implicate toate echipele
prezente. La sfîrşitul jocului echipa-lider va fi felicitată. Anume ea va începe jocul data
viitoare.
Este important ca copiii să poată vedea sursele de informaţie care au fost folosite în
timpul pregătirii pentru joc, deschizînd pentru sine noi domenii de cunoştinţe.
În timpul discutării bilanţurilor vor fi menţionaţi nu numai participanţii care au
răspuns bine la întrebări, dar şi elevii care au selectat întrebările, au depus eforturile pentru a
găsi în cărţi materialul ştiinţifico-cognitiv necesar.
Ø Un mare potenţial educaţional poate fi valorificat prin intermediul formelor de joc,
dat fiind faptul că în activitatea de joc participanţilor le este plăcut, uşor, vesel. Orice joc
conţine în sine elementele altor forme de activitate oferind omului posibilitatea de a însuşi pe
neobservate unele abilităţi necesare pentru activitatea cognitivă, artistică, de muncă, sportivă,
de comunicare.
Este cunoscut faptul că conţinutul jocurilor include:
-

atitudinile valorice ale copiilor faţă de lume (ele sînt trăite);

-

abilităţile copiilor de a interacţiona cu lumea (ele se formează);

-

cunoştinţele copiilor despre lume (ele se dobîndesc).

În procesul acţiunilor de joc pedagogul ca conducător va pune accentul anume pe
atitudinile manifestate şi trăite relativ de personajele concrete ale jocului sau de evenimentul
concret reflectat în el.
Exemple de jocuri ca formă de activitate educaţională.
“Problema de pe palmă”. Copiii se aranjează în cerc sau în semicerc. Fiecare din ei,
pe rînd, ţine pe palmă un obiect care simbolizează Viaţa (sau problema) şi îşi exprimă
atitudinea faţă de ea. La început pedagogul demonstrează exemplu de raţionament filosofic.
Ţinînd pe palmă o bilă de tenis, se adresează clasei: “Eu privesc la această bilă. Ea este
rotundă şi nu mare, ca şi Pămîntul nostru în univers. Pămîntul este casa în care derulează
viaţa mea. Ce aş face eu cu viaţa mea dacă aş fi în întregime stăpîn pe ea. În continuare se
declanşează procesul de reflectare colectivă, care se realizează în cazul respectării de către
pedagog a următoarelor două condiţii. În primul rînd, trebuie de ales obiectul care
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simbolizează problema (lumînare, floare, nucă, ghindă…practic orice obiect). Astfel încît el
să fie viu, atrăgător sub aspect estetic, pentru ca copiilor să le fie plăcut a-l ţine în mînă. În
acelaşi timp pedagogul va tinde să prezente copiilor obiectul din perspectiva semnificaţiei lui
moral-valorice, socioculturale. Doar în acest caz va putea lua naştere procesul de creaţie
spirituală a fiecărui discipol. În al doilea rînd scopul activităţii nu va fi căutarea unui anumit
adevăr, ci mişcarea gîndirii celui educat.
“Da – NU – Posibil”. Moderatorul pronunţă careva enunţ pentru întreaga grupă de
participanţi. Jucătorilor li se explică: dacă ei sunt de acord cu acest enunţ, se vor îndrepta în
direcţia unde e scris cuvîntul “Da”; în cazul în care cineva nu este de acord, va merge spre
locul unde e scris cuvîntul “Nu”, iar acei care vor prefera să răspundă “Posibil”, ocupă locul
respectiv. După ce jucătorii au făcut alegerea, ei vor prezenta argumentele pro şi contra
raţionamentului discutat.
Variante de enunţuri:
•

Nu este pe pămînt o fiinţă mai frumoasă decît omul.

•

Cea mai straşnică fiinţă pe pămînt este omul.

•

Principalul în această viaţă – a avea bani.

•

Principalul în această viaţă – a fi fidel sie însuşi.

•

Pentru a avea prieteni trebuie să-i poţi cuceri.

•

Pentru a avea prieteni, trebuie să poţi fi prieten.

•

Cel fericit este surd la nenorocirile altuia.

•

Fericiţii sunt cei mai buni faţă de cei care îi înconjoară.

Sensul pedagogic al acestui joc este de a declanşa o chibzuire activă a întrebărilor
vieţii, însă în nici un caz nu evidenţierea, aşa-zisei “judecăţi corecte”. Jocul va contribui la
dezvoltarea capacităţii copilului de a fi subiect, de a-şi înţelege părerile proprii şi de a-şi da
seama de faptele sale.
“Pantofiorii fericirii”. Zîna fericirii îi comunică Zînei amărăciunii că dispune de
“pantofiorii fericirii” şi acel care îi va încălţa, va deveni cel mai fericit om. Ziua amărăciunii
obiectează: Cine va încălţa astfel de pantofiori va dori imediat să se dezbaiere de ei.
Moderatorul propune celor prezenţi să le judece pe aceste zîne. Conducătorul le oferă
jucătorilor pe rînd să aleagă o fişă din cele propuse, s-o citească şi să spună, ce “fericire” i-a
revenit. Zîna fericirii anunţă ce bucurii îl aşteaptă pe jucător, dacă el va fi de acord să accepte
această “fericire”. Iar Zîna amărăciunii se grăbeşte să spună, cîte neplăceri vor cădea pe
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capul celuia, care va dobîndi această fericire. Jucătorul va trebui să aleagă fie partea Zînei
fericirii, fie partea Zînei amărăciunii, alăturîndu-se la “tabăra” uneia din aceste dame.
Modele de conţinut al fişelor:
-

Vei deveni foarte bogat.

-

Vei primi cadou un cîine.

-

Vei fi cel mai puternic în lume.

-

Vei avea o vestimentaţie modernă şi frumoasă.

-

Vei deveni stăpînul unui automobil.

În timpul reflexiei va fi dezvoltată ideea ambivalenţei lumii, îmbinării contrariilor în
acelaşi fenomen, a legăturii strînse între fericire şi amărăciune, bucuriei şi neplăcerilor,
satisfacţiei şi întristării. Nici într-un caz nu vor fi admise raţionamente estimative privitor la
alegerile copiilor.
“Priorităţile vieţii noastre”. Problema discuţiei – materialul şi spiritualul în viaţa
omului. În semicerc se aranjează reprezentanţii diferitor profesii, în faţa lor se află un obiect.
Participanţii pe rînd demonstrează utilitatea lui posibilă pentru viaţa reprezentanţilor unor
profesii; apoi în locul obiectului se anunţă o valoare spirituală şi din nou jucătorii se referă la
oportunitatea acesteia. Observatorii iau decizia cine dintre jucători are necesitatea mai mare
în obiect şi cui în cea mai mare măsură îi este necesară valoarea spirituală.
Soluţia generalizatoare conţine în sine concluzia filosofică: dacă obiectul este necesar
nu tuturor, apoi valorile spirituale sunt valori generale, patrimoniul tuturor. Obiectele
utilizate pot fi: carneţel, creion, computer şi altele. Printre valorile spirituale se propun:
societatea, viaţa, natura, adevărul, frumosul, binele, omul…
O modalitate de dezvoltare a orientărilor spirituale ale elevilor, afirmării primatului
valorilor spirituale asupra celor materiale este jocul “Suvenirul prietenilor”. De obicei se
promovează în zilele din ajunul sărbătorilor şi al celor cu o anumită semnificaţie.
Conţinutul îl constituie oferirea unor elevi sau întregii grupe a obiectelor provenite
din creaţia spirituală a omului: versuri, cîntece, desene, confecţiuni, istorii, aforisme. Poate fi
admisă şi oferirea unor daruri simbolice: “Dacă aş fi un mare vrăjitor, eu numaidecît pentru
voi aş…”
Fiecare moment de înmînare a suvenirului va fi subliniat printr-o frază muzicală
aranjat scenic, întroducîndu-se forma rituală de primire a cadoului. Jocul influenţează foarte
mult asupra climatului psihologic din colectiv, trezeşte la copii sentimente nobile.
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În scopul dezvoltării poziţiei sociale şi civice a elevilor poate fi promovat jocul
“Microfonul deschis”. Participanţii îşi imaginează că microfonul pe care îl au în faţă ar putea
transmite întregii lumi cuvintele lor. Fiecare spune aceea ce ar vrea cel mai mult să spună
oamenilor lumii.
Microfonul deschis consolidează elevii, dezvoltînd la ei capacitatea de a se simţi
implicaţi în toate evenimentele lumii, trezeşte sentimentele civice şi deschide calea pentru
exprimarea propriului “Eu” moral.
Dificultatea metodică – respectarea măsurii jocului şi a realităţii, a tonului serios şi
glumeţ, a conţinutului publicistic şi spiritual.
“Împărtăşire de opinii” este o formă de lucru cu copii care prevede convorbiri în grup
pe una din temele propuse. Pentru ca să participe toţi copiii în discuţie se folosesc fişe cu
raţionamente neterminate. De exemplu: Mi se pare că principalul aici este…; Eu m-am
întîlnit cu această problemă, cînd…; În această întrebare pe mine mă pune la îndoială…;
Înainte eu credeam, că… şi altele.
Raţionamentele poartă caracter general şi de aceea unele şi aceleaşi fişe pot fi folosite
în timpul discuţiei oricărei teme. Numărul de fişe trebuie să fie puţin mai mare decît numărul
participanţilor, astfel încît în caz de insatisfacţie, elevul să poată ruga să i se schimbe fişa.
Tematica conversaţiilor poate fi foarte largă: de la probleme filosofice pînă la
întrebări de organizare a vieţii clasei. O importanţă principială are acceptarea oricărei opinii
cu interes şi respect.
“Scaunul magic”. Este o formă de activitate de grup, care permite de a dezvolta la
elevi interesul faţă de om ca atare şi a contribui la formarea calităţilor pozitive ca trăsături de
personalitate. În “scaunul magic” este invitat unul din participanţii jocului: îndată ce el ia loc,
se “luminează” devenind evidente toate calităţile lui pozitive; cei prezenţi sus şi tare anunţă
ce văd ochii lor; “scaunul magic” “luminează” numai calităţile pozitive, neajunsurile se
interzic de a fi indicate. Copiii denumesc calităţile (deştept, gingaş, bun) sau indică la
caracteristicile comportamentale (întotdeauna ajută; serveşte colegii; vorbeşte amabil);
uneori scot în evidenţă trăsăturile de caracter (vesel, comunicabil) sau îşi amintesc cazuri în
timpul cărora s-a manifestat personalitatea lui (cînd eram bolnav el m-a vizitat).
Jocul se promovează repetat, pentru ca să reuşească a se afirma pozitiv în faţa tuturor
fiecare copil. Acest joc poate fi integrat într-o activitate de grup mai mare, dar poate fi
promovat aparte de alte forme de activitate de grup.

125
ØZiarul de perete de clasă sau şcolar poate constitui o activitate interesantă şi
dezvoltativă pentru copii, un mijloc educaţional efectiv pentru pedagog. Ziarul de perete nu
poate fi pregătit în mod formal, cu texte primitive, neinteresante sau preluate de pe paginile
de umor din mijloacele de informare în masă. Un astfel de ziar nu numai că nu educă şi nu
dezvoltă elevii, dar şi îi deprinde cu formalismul. El trebuie pregătit după asemănare cu
modelul aplicat de jurnaliştii maturi: luarea interviului, scrierea reportajelor, adunarea
imaginilor etc. Organizarea lucrului redacţiei ziarului trebuie de asemenea să fie ca şi la
adulţi. Tehnologiile computeriale moderne permit elevilor, împreună cu părinţii lor, cu
învăţătorul (şi chiar fără ei), să producă diverse materiale informaţionale.
Nu există un catalog definitiv al formelor de educaţie, exemplele analizate avînd
caracter pur ilustrativ.
Realizarea practică a formelor de educaţie solicită o atmosferă spirituală a şcolii şi
spiritualitatea înaltă a pedagogului. Ele sunt subordonate scopurilor umaniste de ascensiune a
personalităţii omului spre valorile spirituale autentice.

Conspect de reper

Forma muncii educative. – Structura organizaţională, acţiunea pedagogică,
activitatea, în care se realizează obiectivele, conţinutul şi metodele procesului educaţional
concret.
Ora clasei. – Formă flexibilă de muncă educativă frontală care reprezintă o
comunicare special organizată în afara timpului fixat pentru lecţii de către diriginte în ideea
formării colectivului clasei şi dezvoltării membrilor lui.
Forme de organizare a muncii educative. – Conversaţii pe teme educative;
– concursuri;
– serate muzical-literare;
– reviste orale;
– brain-ring;
– forme de joc.
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Aplicaţii practice

1. Evidenţiaţi caracteristicile semnificative ale conceptului „forme de organizare a
activităţii educative”
2. Selectaţi literatura cu referinţă la implementarea practică a variatelor forme de
organizare a activităţii educative.
3. Elaboraţi proiectul unei forme netradiţionale de organizare a muncii educative.
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Capitolul IX. DIMENSIUNEA TEHNOLOGICĂ A EDUCAŢIEI

1. Tehnologia pedagogică: accente conceptuale
2. Ciclul tehnologic al muncii educative
3. Proiectarea unei activităţi educative
4. Sistema educaţională a şcolii
Noţiunile cheie: tehnologia educaţiei, metodica muncii educative; măiestria
pedagogului, educatorul-facilitator, tehnica pedagogică, sistema educaţională

1. Tehnologia pedagogică: accente conceptuale
Gîndirea pedagogică contemporană îşi îndreaptă atenţia sporită spre pedagogia
aplicativă – acea parte a ştiinţei pedagogice, care răspunde la întrebarea „Cum?”, evidenţiind
în prim plan dimensiunea tehnologică a educaţiei.
Tehnologia educaţiei – aspectul ştiinţei pedagogice, care abordează problema
proiectării proceselor educative dirijate. În literatura de specialitate prin acest termen se
subînţelege aspectul metodic al activităţii pedagogice, avîndu-se în vedere, în primul rînd,
metodele, formele de organizare a educaţiei. Astfel, noţiunea de tehnologie educaţională se
apropie evident de noţiunea de metodică a muncii educative – ramură aplicativă a teoriei
educaţiei, care studiază direcţiile şi principiile, formele şi metodele de organizare a muncii
educative.
Metodica ca şi tehnologia cuprinde acţiunile pedagogice, procedeele, regulile,
condiţiile educaţiei. În acelaşi timp, tehnologia educaţiei se caracterizează prin trăsăturile
sale distinctive: posibilitatea de a determina scopurile şi a evalua nivelul atingerii lor; de a
descrie algoritmul procesului educaţional, activităţii pedagogilor şi copiilor, tuturor
participanţilor implicaţi în ea.; de a reproduce procedurile, tehnicile, de a le repeta în condiţii
analogice. Mai precis, prin tehnologie poate fi definit proiectul procesului pedagogic, de la
sarcinile educative pînă la verificarea rezultatelor, astfel încît el să poată fi utilizat de oricare
pedagog-practician.
Realizarea dimensiunii tehnologice a educaţiei solicită un pedagog competent care
stăpîneşte un ansamblu de abilităţi profesionale, ca temelie a măiestriei sale pedagogice.
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Măiestria pedagogului reprezintă un aliaj de cunoştinţe, abilităţi profesionale, calităţi
de personalitate şi experienţă. Pentru practica educaţională este deosebit de importantă
formarea unui complex de abilităţi: gnostice, proiective, constructive, comunicative,
organizatorice.
Abilităţile gnostice (cognitive şi de diagnosticare) presupun capacitatea educatorului
de a opera cu diferite genuri de informaţie în soluţionarea problemelor pedagogice; de a
dobîndi, a prelucra şi a utiliza informaţia în situaţii concrete; de a lucra cu noile tehnologii
informaţionale – într-un cuvînt, de a da dovadă de cultură informaţională, metodologică şi
ştiinţifico-metodică. În al doilea rînd, aceste abilităţi includ capacitatea de a analiza realităţile
pedagogice, starea procesului pedagogic; de a diagnostica, a studia discipolii, a identifica
problemele în dezvoltarea şi educaţia lor, formulînd obiectivele pedagogice relevante.
Abilităţile constructive: capacitatea de a proiecta, a planifica munca educativă, a
determina componenţa şi ordinea acţiunilor în vederea atingerii scopurilor, a elabora
tehnologia rezolvării problemelor pedagogice, cu alte cuvinte, abilităţile de a determina
scopurile, conţinutul, mijloacele, metodele şi formele de lucru cu cei educaţi.
Abilităţile organizatorice: capacitatea de a trezi interesul pentru activitate, a utiliza
diverse forme de activitate, a opera instrucţiuni, a repartiza obligaţiuni, a implementa diferite
modalităţi şi forme de organizare a celor educaţi.
hAbilităţile comunicative: a percepe şi înţelege elevii, a manifesta empatie, a face
schimb de informaţie şi a interacţiona în procesul comunicării, a construi relaţii pedagogice
efective cu elevii, a soluţiona corect conflictele.
O componentă a măiestriei pedagogice este tehnica pedagogică – un complex de
abilităţi: de stăpînire de sine, de autodirijare, de influenţă asupra discipolilor prin intermediul
mijloacelor psihofizice (voce, gest, privire, sentimente).
În opinia multor savanţi în condiţiile actuale este nevoie nu simplu de educator, dar de
educatorul facilitator – educator psihoterapeut care dezvoltă cu succes relaţii de susţinere,
ajutor în interacţiunea sa cu copilul, părinţii, colegii. Facilitatorul (din engl. – „fasilitate” –
„a stimula”, „a activiza”) – sporeşte viteza, eficienţa activităţii individului. Educatorulfacilitator îl acceptă pe copil aşa cum este el, necondiţionat, manifestînd o atitudine caldă
faţă de discipol, diminuîndu-i fobiile şi anxietatea, reacţiile destructive de apărare şi
asigurînd dezvoltarea şi autorealizarea personalităţii atît a copilului cît şi a pedagogului
însăşi. Educatorul-facilitator este preocupat de copii, dar nu de menţinerea autorităţii sale.
Confruntîndu-se cu manifestările de agresivitate, încăpăţinare, neatenţie, astfel de educator
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nu recurge la mijloacele pedagogice autoritare, pentru el fiind mai importantă starea
interioară a copilului. Aceste orientări reflectă o noua mentalitate pedagogică care nu
depinde nici de perfecţionarea abilităţilor şi deprinderilor, nici de implementarea mijloacelor
tehnice moderne de instruire. Ea este întemeiată pe reconstrucţia orientărilor de personalitate
şi a valorilor educatorului. Aceste idei în psihologia contemporană a început a le dezvolta
pentru prima dată psihologul şi pedagogul american K. Rodjers. Ulterior ele au fost puse în
baza proce umanizării procesului de educaţie şi instruire.
Realizarea funcţiei de facilitator solicită de la pedagogul-educator respectarea
anumitor reguli:
8Să se pătrundă cu înţelegere de faptul, că cei educaţi sunt copii, de aceea şi se
comportă ca copiii.
8Să-l accepte pe copil aşa cum el este în realitate – cu toate “plusurile” şi
“minusurile” lui, cu toate particularităţile de personalitate.
8Să-l cunoască pe copil pe cît se poate de bine, examinîndu-l cu ajutorul diferitor
metode, pentru a-şi forma o reprezentare veridică despre faptul, de ce el a devenit aşa cum
este şi a exprima înţelegere şi compasiune (în cele mai dese cazuri negativul personalităţii
copilului reprezintă nu vina, ci nevoia lui).
8Să găsească laturile pozitive ale personalităţii copilului, sugerîndu-i de la bun
început, că îl respectă, exprimându-i “încredere cu avans” şi încluzîndu-l în baza acestui
pozitiv în activităţi comune, în care se va bucura de apreciere pozitivă şi compătimitoare.
8Să stabilească contact personal cu cel educat prin mijloacele comunicării
nonverbale (“contactului ochilor”, “mimicii”, gesturilor, pantomimicii, “contactului fizic” –
a-i strînge mîna, a-l atinge, a-l netezi pe cap, a-l mîngîia pe păr, mici semne de atenţie);
creării “situaţiei de succes”, înrîuririi verbale pozitive (salut bucuros, încurajare, exprimarea
aprobării etc.).
8Să ia o poziţie de participare activă în destinul lui, ajutîndu-l să se descurce în
dificultăţile existente ale vieţii.
8Să manifeste dragoste şi să răspundă deschis la manifestările dragostei de răspuns a
copilului, întărind aceste mici “mlădiţe” în practica de comunicare de zi cu zi).
În literatura psihoterapeutică (V. Levi) se indică la o nouă categorie pedagogică:
„luminiscenţă” („a se lumina”, „a radia lumină”). Există cîteva reguli, care garantează
pedagogului succesul în dobîndirea abilităţii de luminiscenţă:
1) luminiscenţa trebuie să constituie un reflex în raport cu omul, cu viaţa;
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2) oricare nu ar fi rezultatul comunicării (înţelegere reciprocă, conflict) reflexul
luminiscenţei nu trebuie să vă părăsească sau să vă trezească îndoială;
3) nu vă neliniştiţi de rezultat, nu daţi cu împrumut, ci dăruiţi.

2. Ciclul tehnologic al muncii educative
Organizatorul nemijlocit şi principal al muncii educative în şcoală este dirigintele,. El
este persoana oficială responsabilă de desfăşurarea muncii educative în clasă. Munca
dirigintelui în şcoală pentru oricare învăţător reprezintă de fapt o a doua specialitate, care
solicită cunoştinţe, abilităţi, calităţi specifice. Dirigintele îndeplineşte următoarele funcţii:
•

educaţională – de favorizare a dezvoltării şi formării fiecărui discipol şi a
colectivului în ansamblu;

• organizaţional-administrativă – de gestionare a clasei, administrare a dosarelor
personale ale elevilor şi a altor documente;
• coordonatoare – de stabilire a interacţiunii între toţi participanţii procesului
educativ.
Obligaţiunile dirigintelui clasei includ: studierea multilaterală şi educaţia elevilor;
acordarea de ajutor în învăţătura şi educaţia lor; dezvoltarea relaţiilor intergrupale şi
interpersonale; interacţiunea cu părinţii şi acordarea de ajutor în educaţia copiilor lor;
interacţiunea cu învăţătorii clasei în soluţionarea problemelor pedagogice; controlul reuşitei,
frecvenţei şi a comportamentului discipolilor.
În practica şcolară deseori munca dirigintelui este organizată formal, fiind redusă la
un set de activităţi nesistematice, situative, fără a-i cunoaşte bine pe elevi, a conştientiza
scopurile, conţinutul, mijloacele, a planifica rezultatele. Pentru a depăşi această situaţie se
impune înţelegerea ciclului tehnologic al muncii cu clasa.
Ciclul tehnologic al muncii educative include patru etape: a) diagnosticul; b)
planificarea; c) realizarea planului; d) analiza eficienţei activităţii educative.
A) Diagnosticul presupune studierea complexă a unor discipoli, a grupei în ansamblu.
Pedagogul K. Uşinski sublinia, că dacă pedagogia vrea să educe omul din toate
punctele de vedere, apoi ea trebuie mai întîi de toate să-l cunoască din toate punctele de
vedere. În prezent problema cunoaşterii de către pedagog a personalităţii celui educat a
dobîndit o semnificaţie deosebită, ea fiind nemijlocit legată cu tendinţele umaniste, care
constituie nucleul procesului instructiv-educativ modern. În particular este important de a
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cunoaşte scopurile şi motivele comportamentului, însuşirile integrative stabile ale
personalităţii celui educat. În baza diagnosticului pedagogul va evidenţia problemele în
dezvoltarea personalităţii elevilor, grupei, va formula obiectivele educaţionale, va programa
activităţile relevante.
Aspectele de studiere a personalităţii copilului vor fi stabilite conform dimensiunilor
antropologic orientate ale omului. În corelaţie cu ele vor fi selectate mijloacele de diagnostic.
Aspectele de investigare
1. Dimensiunea biologico-vitală:
înălţimea, greutatea, motricitatea,
analizatorii, echilibru etc.
2. Dimensiunea emoţional-afectivă:
trebuinţele, tendinţele, dorinţele,
aspiraţiile, motivarea, afectesentimente, deschidere spre nou etc.
3. Dimensiunea cognitiv-raţională:
abilitatea de a identifica conexiuni,
capacitatea de a învăţa, gîndirea
critică, capacitatea de a discuta, a
gîndi, a lua decizii etc.

4. Dimensiunea etico-valorică: atitudinea
faţă de norme şi valori, conştiinţa de
sine, conştiinţa de alţii, toleranţă, lipsa
prejudecăţilor etc.

5. Dimensiunea social-comunicativă:
simţul comunităţii, aspiraţie spre
recunoaştere, responsabilitate, atenţie
faţă de ceilalţi, capacitatea de a ajuta,
de a colabora în luarea deciziilor, de a
obţine succes etc.
6. Dimensiunea psiho-motoriuie: calităţi
de acţiune, de activitate, capacităţi de
participare, organizare, stăpînire a
situaţiei, iniţiativă etc.

Mijloacele diagnostice
1. Analiza statistică medicală a stării
sănătăţii elevilor.
2. Îndeplinirea normativelor de control.
3. Observaţia pedagogică.
1. Metode de apreciere din partea
pedagogilor şi autoapreciere a elevilor.
2. Observaţia pedagogică.
3. Chestionarele.
4. Metoda ranjării.
1. Analiza statistică a reuşitei curente şi
finale.
2. Metodici de studiere a dezvoltării
proceselor cognitive a personalităţii
copilului.
3. Teste referitoare la dezvoltarea
intelectuală.
4. Metodele aprecierii de către pedagogi şi
autoapreciere a elevilor.
5. Metoda observaţiei.
1. Teste de determinare a orientării morale
a personalităţii.
2. Metodici de studiere a bunăcreşterii
elevilor.
3. Metodele aprecierii de către pedagog şi
autoapreciere a elevilor.
4. Observaţia pedagogică.
5. Ancheta.
6. Interviul.
1. Metodici de evidenţiere a abilităţilor
comunicative.
2. Metodele de apreciere de către
pedagogi şi autoapreciere a elevilor
3. Observaţie pedagogică.
4. Metoda ranjării.
1. Metodele de apreciere din partea
pedagogilor şi autoapreciere a elevilor.
2. Observaţia pedagogică.
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Astfel, printre metodele de studiere psihologo-pedagogică a individualităţii educaţilor
pot fi utilizate::
Observarea (perceperea orientată spre un anumit scop, a copiluluicu fixarea
caracteristicilor calitative în agenda pedagogului-educator).
Conversaţia (atît în scopul studierii copilului cît şi în scopul influenţei educaţionale).
Chestionarele, interviul, anchetele, testele (scopul lor fiind nu doar evidenţierea
anumitor calităţi de personalitate, a opiniei publice şi atitudinilor discipolilor, dar şi adunarea
unui material pentru conţinutul diferitor forme de muncă educativă, precum şi pentru
clarificarea specificului individual al fiecărui discipol). Spre exemplu, chestionarea la tema
“Ce iubesc şi ce urăsc eu” va permite pedagogului-educator să surprindă specificul lumii
interioare şi a stării spirituale a educaţilor, să vadă neasemănarea lor şi să determine
caracterul influenţei educative.
Însărcinările de tipul:
h“Continuaţi ideea” (propoziţiei, povestirii, eseului…). De exemplu, “Viaţa bună –
aceasta…”; “Omul principial…”; “Pentru a avea prieten, trebuie…”; “Nu trebuie să permiţi
să fii înjosit, deoarece…”; “Cînd văd neajunsurile omului, atunci eu…” etc.
h“Comentaţi ideea”. De exemplu, “Omul mîndru – este întotdeauna un om modest”;
“Pentru a educa un om fericit, trebuie să-l pregătim nu pentru fericire, dar pentru truda vieţii”
(K. Uşinski).
h“Idei alternative” de tipul “Disciplina este libertate. Disciplina este robie”;
“Prieteni trebuie să ai foarte mulţi, prieteni trebuie să ai puţini, dar fideli”; “Înveţi viaţa nu
din carte, dar din experienţă. Înveţi viaţa nu din experienţă, dar din carte” şi altele.
Metoda ranjării (ordonării calităţilor, valorilor conform semnificaţiei pentru
personalitate). De exemplu, repertoriul calităţilor omului: amabil, practic, bun, puternic,
deştept, principial, vesel, sănătos, generos, frumos, bărbătos etc.
Metoda generalizării caracteristicilor independente – permite de a “lumina” diverse
“laturi” ale personalităţii educaţilor, ei fiind caracterizaţi de diferiţi oameni – părinţi, sămaşi,
învăţătorii, cunoscuţi.
Pedagogul va studia şi clasa în ansamblu, ca grup-colectiv: relaţiile interpersonale în
clasă, coeziunea, opinia publică, unitatea de valori şi altele.
Una din metodele utilizate pe larg în acest scop este Sociometria. În condiţiile
repetării periodice ea ajută educatorului să afle multe despre grup în ansamblu şi despre
fiecare discipol (cine din educaţi este lider, “stea”, acceptat, izolat; cine pe cine preferă în
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alegerea liberă; relaţiile dintre fete şi băieţi; grupările din clasă şi interrelaţiile; coeziunea în
cadrul colectivului, potenţialul educativ al acestuia etc.
Pot fi utilizate şi jocuri pedagogice, etice pentru studierea şi educaţia discipolilor,
spre exemplu, “Înştiinţări amicale” (Eu caut prieten, care poate fi…), “Eu îţi voi dărui ţie…
pentru că… (în lanţ se includ toţi elevii clasei).
Instrumentariul diagnosticului nu trebuie să solicite un timp îndelungat şi forţe
considerabile pentru pregătirea şi promovarea studiului, prelucrarea rezultatelor obţinute.
Algoritmul analizei datelor şi formulării obiectivelor educaţionale va include:
1. Analiza datelor diagnosticului şi evidenţierea indicatorilor tipici şi unitari.
2. Aprecierea acestor indicatori în raport cu criteriile bună creşterii personalităţii.
3. Evidenţierea legăturii dintre diferiţi indicatori pentru înţelegerea cauzelor
devierilor, nivelului general de bună creştere al elevilor.
4. Formularea obiectivelor pedagogice.
5. Alcătuirea planului de lucru.
B. Planificarea muncii educative. Determinînd obiectivele concrete de lucru cu
clasa, pedagogul îşi întocmeşte programa sa, planul muncii educative – repertuarul de sarcini
şi activităţi cu grupa şi/sau cu unii elevi, precum şi cu învăţătorii clasei şi părinţii pe o
anumită perioadă de timp (de la un semestru pînă la un an). Planificarea – procesul de
determinare a obiectivelor educative şi a mijloacelor de atingere a acestora.
Specialiştii recomandă de a include în planul muncii educative următoarele
compartimente: 1) analiza calităţii muncii educative din perioada precedentă; 2) scopurile şi
obiectivele activităţii educative (în anul curent); 3) direcţiile de structurare a conţinuturilor
proiectate; 4) activitatea individuală; 5) implicarea părinţilor; 6) evaluarea (monitorizarea)
eficienţei procesului educativ.
În calitate de surse ale planificării muncii educative vor servi:
•

documentele de stat, regionale şi locale cu privire la învăţămînt, educaţie;

•

recomandările ştiinţei pedagogice cu privire la educaţie şi planificarea ei;

•

planul muncii instructiv-educative a şcolii;

•

datele diagnosticului elevilor;

•

recomandările învăţătorilor clasei, doleanţele părinţilor şi a elevilor;

•

evenimentele curente şi de perspectivă din lume, ţară, oraş şi sat.

1) Primul element al planului – „Analiza calităţii muncii educative din perioada
precedentă” – presupune clarificarea următoarelor momente:
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heficienţa scopurilor propuse şi a planificării în ansamblu;
hdezvoltarea membrilor grupului (schimbări în sfera motivaţională, necesitatea în
autoeducaţie);
hdezvoltarea

colectivului

clasei

(microclimatul

social-psihologic,

relaţiile

interpersonale, activismul social);
hinteracţiunea pedagogică cu familia şi colectivul părintesc;
horganizarea interacţiunii pedagogice a adulţilor care lucrează cu clasa;
hconcluzii despre experienţa pozitivă acumulată şi momentele negative depistate.
2) “Scopurile şi obiectivele activităţii educaţionale” – reflectă orientările de scop ale
activităţii educative a pedagogului.
Sistemele de învăţămînt funcţionează în baza unor scopuri impuse, drept “imperative
majore” difuzate cu titlu obligatoriu în organizarea şi conţinutul procesului educaţional. Pe
de altă parte, în situaţia educaţională participă două persoane, dar au ele oare ambele
scopuri? Pentru pedagog trebuie de răspuns clar “Da”, scopurile pedagogului fiind denumite
scopuri educative.
Urmăresc oare discipolii careva scopuri în situaţia pedagogică? Bineînţeles, şi cei
educaţi, mai mult inconştient decît conştient, dar poate destul de conştient, urmăresc careva
scopuri. Scopurile discipolilor exprimate în acţiunile şi faptele lor sunt definite de specialişti
drept scopuri ale acţiunilor. Particularitate acestor scopuri, este că ele pot fi doar în linii mari
prevăzute, ipotetic ghicite, constituind întotdeauna nişte presupuneri ale pedagogului.
Necătînd la această situaţie nesigură, este foarte important ca ele să fie luate în considerare în
proiectarea educativă. Discipolii vor ocupa în procesul educaţional locul central, atunci cînd
scopurile lor vor fi percepute în serios, ei fiind centrul şi subiectul acţiunii educative.
Ambele părţi participante în procesul de muncă pedagogică au scopuri. Însă doar
constatarea acestui fapt nu este suficientă, se impune stabilirea unui consens. În practica
acţiunilor, raporturilor dintre scopurile educative şi scopurile acţiunilor pot lua diferite
forme:
1) Pedagogul se opreşte la scopuri educative şi respinge scopurile acţiunilor.
2) Pedagogul lasă într-o parte scopurile sale educative, oprindu-se doar la scopurile
acţiunilor.
3) Pedagogul vede concordanţa dintre scopurile educative şi scopurile acţiunilor, ele
fiind în anumite împrejurări identice.
4) Pedagogul caută compromisul între aceste scopuri.
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5) Pedagogul pune ambele forme de scopuri alături, atribuindu-le drepturi egale,
găsind posibilitatea utilizării ambelor într-o singură situaţie. Important este ca pedagogul săşi analizeze scopurile sale educative şi scopurile acţiunilor discipolilor şi să ajungă la soluţia
corespunzătoare situaţiei.
Aşa dar, principalele note distinctive ale modelului alegerii scopurilor educative –
asigurarea coerenţei dintre formularea scopurilor cu analiza nevoilor de educaţie prin
aducerea scopurilor generale la nivelul acţiunii educative concrete.
3) „Direcţiile de bază ale proiectării educaţionale”. Există diferite variante de
proiectare a acestui compartiment al planului. Unii autori pornesc de la ideea abordării
educaţiei în cadrul activităţii, evidenţiind următoarele direcţii de activitate educativă:
cognitivă, valoric-orientată, de muncă, artistico-creativă, de asanare şi cultură fizică, de
comunicare, de joc. Se propun şi alte arii de structurare a planului: “Persoana şi identitatea sa
(formarea conceptului de sine)”; “Cultura dorinţelor (formarea nevoilor, cerinţelor de
autorealizare)”; “Cultura automanagerială (formarea abilităţilor de automanagement al
propriei formări)”; “Cultura comportamentului etic (dezvoltarea culturii comportamentale)”
[Agenda dirigintelui. Chişinău, 2003].
4) “Munca individuală”. Un adevăr indiscutabil este faptul că fiecare copil se
caracterizează prin particularităţi specifice ale individualităţii sale, care trebuie să devină
ţinta eforturilor educative.
Preocupările pedagogului vor fi:
• Studierea

particularităţilor

individuale

ale

educaţilor,

determinarea

caracteristicilor specifice ale individualităţii lor.
• Crearea condiţiilor (în colectiv, în grup/clasă) pentru manifestarea şi dezvoltarea
posibilităţilor reale şi potenţiale ale educaţilor, realizarea intereselor şi
necesităţilor cu semnificaţie socială şi personală a acestora.
• Acordarea ajutorului individual discipolilor care întîmpină dificultăţi în adaptarea
la activitatea vitală a clasei, relaţiile cu învăţătorii şi alţi membri ai comunităţii
şcolare, îndeplinirea normelor şi regulilor de comportare în instituţia de
învăţămînt şi în afara ei.
• Interacţiunea cu părinţii, administraţia, serviciile social-psihologice ale instituţiei
în scopul determinării traiectoriei individuale de dezvoltare a educaţilor, sprijinirii
pedagogice a iniţiativelor social-utile ale acestora, corecţiei devierilor în
dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a personalităţii lor.
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• Susţinerea educaţilor în activitatea de autocunoaştere, autodeterminare şi
autodezvoltare.
5) “Munca cu părinţii”. În cadrul acestui compartiment vor fi preconizate următoarele
direcţii de activitate:
• studierea familiilor discipolilor;
• iluminarea pedagogică a părinţilor;
• asigurarea implicării părinţilor în pregătirea şi promovarea activităţii în cadrul
grupului/clasei;
• dirijarea cu activitatea consiliului părintesc al clasei;
• munca individuală cu părinţii;
• informarea părinţilor despre mersul şi rezultatele instruirii, educaţiei şi dezvoltării
discipolilor.
Formele şi metodele de lucru cu părinţii vor fi diferite. Astfel, pentru studierea
familiei educaţilor, pedagogul va preconiza vizitarea familiilor, anchetarea, eseuri despre
familie, concursul lucrărilor de creaţie ale discipolilor “Familia mea”, testarea, ateliere
pedagogice, jocuri profesionale cu părinţii, formarea băncii de date despre familie şi educaţia
familială.
În scopul iluminării pedagogice a părinţilor vor fi prevăzute lecţii de pedagogie,
psihologie, drept, etică, filosofie şi igienă; adunări părinteşti, consultaţii tematice, activităţi
practice de examinare şi analiză a diferitor situaţii de educaţie a copilului în familie şi şcoală,
comunicări despre literatura pedagogică, schimb de experienţă, serate de întrebări şi
răspunsuri, ziua uşilor deschise etc.
Implicarea părinţilor în activitatea grupului/clasei va fi asigurată prin planificarea în
comun a muncii educative, organizarea activităţilor creative colective: sărbători, serate,
concerte, TVC-uri; vizionarea teatrului, expoziţiilor; organizarea marşurilor turistice,
călătoriilor, zilelor sănătăţii etc.
Dirijarea cu activitatea consiliului părintesc va include: alegerea consiliului părintesc,
acordarea ajutorului în planificarea şi organizarea activităţii lui, munca cu familiile socialvulnerabile, stabilirea legăturilor cu comunitatea.
Informarea părinţilor despre rezultatele instruirii şi dezvoltării discipolilor va fi
realizată prin intermediul adunărilor de părinţi (tematice şi de totalizare), convorbirilor
individuale, controlului agendelor elevilor, elaborării cărţilor dezvoltării copiilor şi a
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tabelelor rezultatelor activităţii lor de învăţare, expedierii scrisorilor, notiţelor-înştiinţări,
cărţilor poştale de felicitare şi exprimare de gratitudine.
C) Realizarea planului (organizarea muncii educative). Activitatea educatorului şi a
copiilor este variată ca gen şi formă de organizare. Deşi fiecare pedagog lucrează în felul său,
există forme de activitate, metode, mijloace tipice, ceea ce ne permite de a le aborda din
perspectivă tehnologică. Ca exemplu poate servi metodica organizării activităţilor creatoare
colective (sărbătorilor, marşurilor turistice, festivalurilor etc.). Structura, algoritmul
organizării acestor activităţi presupune:
1. Crearea Consiliului coordonator al activităţii (sau a unui grup de iniţiativă,
temporară (3-5), sarcina căreia este de a organiza întreaga activitate, implicînd în lucru toţi
participanţii.
2. Elaborarea scenariului activităţii de către Consiliul coordonator, apelînd la metoda
asaltului de idei.
3. Întocmirea planului de acţiuni şi repartizarea însărcinărilor tuturor participanţilor.
4. Pregătirea activităţii în baza organizării activităţii comune a copiilor, maturii
urmînd să înveţe discipolii acţionînd împreună cu ei.
5. Promovarea nemijlocită a activităţii, declanşînd trăirile emoţionale comune.
6. Organizarea şedinţei finale a Consiliului pentru a face bilanţurile activităţii.
Ulterior, pentru fiecare activitate va fi desemnat un nou consiliu şi noi grupe de pregătire.
Astfel, pas cu pas, elevii vor fi atraşi în diverse activităţi şi relaţii, ceea ce va îmbogăţi
experienţa lor, va asigura o atmosferă psihologică favorabilă de prietenie, încredere,
susţinere reciprocă.
Tehnici de stimulare a situaţiei de succes a celor educaţi. Se ştie că doar activitatea
care aduce succes şi satisfacţie înaltă subiectului poate deveni pentru el factor al dezvoltării.
Dacă copilul realizează un lucru fiind impus de maturi sau în virtutea necesităţii, această
activitate nu dobîndeşte pentru el sens personalizat, nu devine preţioasă şi necesară lui însuşi.
Ea, dimpotrivă, poate aduce la rezultate contrar opuse, precum, bunăoară: indiferenţa faţă de
artă, faţă de muncă; dispreţul faţă de etichetă, duşmănie faţă de oameni, răutate faţă de
succesul altuia etc.
Pedagogul trebuie să fie preocupat de faptul ca activitatea organizată să conţină în
sine situaţia de succes. Situaţia de succes reprezintă trăirea subiectivă, situaţia de satisfacţie
deosebită generată de rezultatele eforturilor fizice sau psihice a însăşi subiectului activităţii.
Senzaţia succesului apare la copilul care a reuşit să înfrunte frica sa, neputinţa sa, sfiala,
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timiditatea, dificultatea şi altele. Nu există situaţie de succes în afara propriilor eforturi ale
educatului. Psihologii (U. Glasser) menţionează, că copilul care reuşeşte să obţină succes în
şcoală are toate şansele pentru succes în viaţă.
În practica educaţională contemporană pot fi evidenţiate două cauze care împiedică
obţinerea situaţiei succesului: 1) subaprecierea individualităţii ca valoare socială; 2)
profesionalismul scăzut al pedagogilor practicieni contemporani, care nu posedă tehnologia
pedagogică relevantă.
Pentru a favoriza succesul activităţii sunt necesare tehnici pedagogice specifice de
influenţă asupra educatului (unui copil aparte, sau grupei). În primul rînd, e necesară
înlăturarea fricii în faţa activităţii ca procedeu obligatoriu în vederea eliberării copilului de
încordarea psihologică. Copiilor care de la bun început declară: “Eu nu pot…”, “Eu nu
ştiu…”, “Eu nu am să reuşesc…”, preferînd poziţia pasivă de observare cu tristeţe a
succesului colegilor, li se va spune: „Aceasta e simplu; aceasta nu e dificil de făcut. Dacă nu
vei reuşi, nu-i nimic straşnic. Încearcă sau să încercăm împreună; dacă nu vom reuşi – vom
căuta altă modalitate”. În aceste condiţii se scoate momentul de încordare, copilul eliberînduse de aşteptarea insuccesului.
Pedagogii vor folosi în calitate de tehnici stimulatoare şi intonaţia, mimica, plastica
care fiind expresiv manifestate pot insufla copilului încrederea în succes şi dorinţa de a se
include în activitate.
Trebuie să recunoaştem, că situaţia succesului într-o anumită ipostază a ei este creată
artificial din motiv că pedagogul o anumită perioadă de timp ignorează neajunsurile
activităţii şi focalizează accentul de apreciere pe aspectele ei pozitive. În continuare însă va
urma corecţia treptată indicîndu-se la neajunsuri, stimulîndu-se depăşirea lor în comun, iar
apoi şi de sine stătătoare.
D) Analiza eficienţei activităţii educative – componenta finală a ciclului tehnologic.
Ce subînţelegem prin eficienţa (calitatea) procesului educativ? În literatura de
specialitate prin calitatea procesului educativ de regulă se subînţelege eficacitatea,
rezultativitatea acţiunii educative din perspectiva asigurării atingerii scopului proiectat.
Specialiştii recomandă de a confrunta rezultatele recent obţinute cu realizările perioadei
precedente pentru a evidenţia tendinţele schimbărilor survenite. Aşa dar, determinarea
eficienţei activităţii educative presupune confruntarea rezultatelor curente cu scopurile şi
realizările anterioare ale practicii educaţionale.
În calitate de obiective pentru analiza eficienţei procesului educativ pot fi stabilite:
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• evidenţierea nivelului de bună creştere a copiilor;
• determinarea satisfacţiei elevilor, pedagogilor şi părinţilor în raport cu procesul
educativ şi rezultatele lui.
Investigarea eficienţei procesului educativ solicită respectarea următoarelor principii:
1. În contextul paradigmei educaţiei orientate spre personalitatea celui educat, copilul
va fi examinat în calitate de scop, subiect şi rezultat al procesului educativ.
2. În alegerea criteriilor, indicatorilor şi metodicilor de studiere a calităţii activităţii
educative se va reieşi din principiul abordării sistemice, care presupune stabilirea
interconexiunii componentei evaluative cu scopurile, obiectivele, conţinutul şi modalităţile
organizării procesului pedagogic. Aceasta va exclude atitudinea subiectivă (îmi place sau nu
îmi place) în selectarea mijloacelor diagnosticului.
3. Evaluarea rezultatelor dezvoltării personalităţii elevului constituie conţinutul de
bază al activităţii de determinare a eficienţei procesului educativ.
4. În cadrul evaluării finale e necesar de determinat mijloacele pedagogice mai
eficiente, precum şi acele forme şi modalităţi de organizare a procesului educativ, care în cea
mai mică măsură au influenţat dezvoltarea personalităţii elevilor.
5. Procesul de evaluare a eficienţei activităţii educative nu trebuie să aducă daună
celor investigaţi, iar rezultatele lui nu pot deveni un mijloc de presiune administrativă asupra
pedagogului, părintelui sau elevului.
Analiza calităţii educaţiei reprezintă în esenţă un nou diagnostic, despre rezultatele
căruia urmează să fie informaţi elevii şi părinţii. De rînd cu analiza orientată spre elevi,
pedagogul permanent va realiza analiza îndreptată spre sine însuşi – autoanaliza.
Încheind examinarea conţinutului şi structurii planului muncii educative, menţionăm
că sunt posibile şi alte variante. Proiectarea este un lucru creativ, de aceea pedagoguleducator este în drept de a-şi alege varianta sa, care în cea mai mare măsură corespunde
viziunilor sale pedagogice, conţine informaţia necesară, fiind şi comod pentru utilizarea în
munca de zi cu zi.

3. Proiectarea unei activităţi educative

Proiectarea activităţilor educative presupune modelarea interconexiunii scopurilor –
conţinutului – metodelor – mijloacelor pedagogice.
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Cum să asigure educatorul logica elementelor indicate în activitatea practică? Cum să
procedeze: să selecteze la început scopurile sau metodele, sau să aleagă mai întîi metodele
fără a se gîndi la scopuri? Mulţi practicieni aproape nu se gîndesc la scopuri, la “Ce?” şi “De
ce?”. Pentru ei sunt mai importante metodele: „Cum voi face aceasta?”
Şi totuşi în context pedagogic ar fi incorect şi ireal de a cere de la specialistulpractician, ca el de fiecare dată, înainte de a selecta metodele, să-şi pună mai întîi întrebarea
despre scopuri. Savanţii consideră că odată ce educaţia ca ştiinţă îmbină în sine teoria şi
practica, nu este potrivit de a pune asemenea întrebări unilaterale. Specialistul practic poate,
să aleagă la dorinţă, cu care element va începe: cu scopul, conţinutul, metoda sau mijloacele.
El poate merge pe una din patru căi:
1. Mai întîi cumpăneşte scopurile: Ce vreau eu să întreprind şi de ce?
2. Fiind cointeresat de o anumită temă, poate începe cu conţinutul.
3. Ştiind, că discipolii preferă să se joace în diferite jocuri: TVC, fotbal, jocuri de rol
etc., va preconiza asemenea jocuri/metode.
4. Acelaşi lucru poate fi spus despre mijloace, de exemplu, despre filme. Pedagogul
poate închiria un film bun, reieşind din faptul, că grupul vizionează cu plăcere filmele.
Toate patru căi sunt legitime. Specialistul poate începe de la scop sau de la conţinut,
sau de la metode, sau de la utilizarea mijloacelor. Important e, ca indiferent de faptul de la ce
va începe, la urma urmelor să-şi pună întrebarea despre scop: Ce vreau să obţin, de ce
consider aceasta interesant sau important? La ce rezultat urmează să ajung?
Un exemplu de chibzuire a coerenţei scopuri-conţinut-metode-mijloace poate servi
modelul de proiectare a întrunirii părinţilor cu tema “Drepturile copilului în familie”.
Familiarizîndu-se amănunţit cu tema, pedagogul se va gîndi, cum ar putea aranja întrunirea
din punctul de vedere al metodicii şi a laturii ei organizaţionale. Acţiunile metodicoorganizatorice posibile ar putea fi: pregătirea unui scurt referat, organizînd ulterior lucrul în
grup sub formă de discuţie deschisă; demonstrarea unui film de scurt metraj; prezentarea
rezultatelor discuţiei pe placarde; aranjarea participanţilor în grupuri la mese pentru a
favoriza o desfăşurare mai bună a discuţiei; propunerea băuturilor răcoritoare pentru a
asigura o atmosferă de descătuşare etc.
Precum vedem, au fost chibzuite diverse metode, mijloace: lucrul în grup, referat,
discuţie, film, placard, băuturi. Aceste „metode” sînt de cele mai diverse genuri şi ele pot fi
clasificate în grupe:
1) Metode: referat, lucru în grup, discuţie.
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2) Mijloace: film.
3) Material: placard, prelungitor.
4) Timpul.
5) Aspecte pedagogice şi organizaţionale: aranjarea grupelor la mese şi altele.
Aceste cinci etape se referă la proiectarea metodică şi organizaţională: Care metode
se potrivesc cel mai bine? Este nevoie de materiale? Care anume? Cît timp va dura referatul?
Cît timp trebuie preconizat pentru lucrul în grup? Cît va dura întreaga activitate? Cum
trebuie amenajată încăperea, aranjate mesele? Unde va sta referentul? etc.
Pedagogul trebuie să chibzuiască aceste cinci puncte, luînd decizii şi pregătindu-se
într-o ambianţă liniştită. Aceste cinci componente ale acţiunilor metodice reprezintă o
varietate de căi şi mijloace, modalitatea şi modul în care cu ajutorul metodelor şi mijloacelor
pot fi atinse scopurile preconizate.
Cum se formulează scopul educativ? În literatura relevantă scopurile deseori se indică
printr-un singur cuvînt, de exemplu: dezvoltarea personalităţii, autonomie, independenţă etc.
Aceasta este imprecis şi puţin util. Nu este precizat, spre exemplu, referitor la independenţă:
se prevede de a o forma; a o consolida sau a o aprofunda? Prin urmare, de rînd cu descrierea
conţinutală a scopului (independenţa), e necesar de a completa şi partea a doua: acţiunea
(comportamentul). Această a doua parte a formulării scopului este foarte importantă, întrucît
aici pedagogul indică concret modul în care conţinutul urmează a fi transpus în fapt. Odată
ce scopul indică starea aşteptată ca rezultat, el va fi descris permanent cu ajutorul verbului
“trebuie”.
Formularea scopului educativ ca şi orice formulare de scop include trei elemente: 1)
persoana (persoanele); 2) conţinutul; 3) acţiunile (comportamentul).
În mod concret scopurile se formulează, spre exemplu, astfel:
8Copiii (persoanele) trebuie să se exerseze (acţiunile) în manifestarea independenţei
în relaţiile de comunicare cu alte persoane (conţinutul).
8Părinţii (persoanele) trebuie să se ocupe de problema (acţiunea) respectării
drepturilor copilului în familie (conţinutul).
Ierarhizarea scopurilor. Unele din scopurile educative preconizate sunt destul de
generale, abstracte, iar altele, dimpotrivă, foarte concrete. Noi putem să le amplasăm după
trei trepte.
Treapta întîi. Scopurile generale (directorii). De exemplu, stimularea independenţei.
Acest scop este foarte abstract şi poate avea multe semnificaţii. La prima viziune sub acest
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titlu este greu de imaginat ceva concret. De aceea este firească întrebarea: Ce presupune
această independenţă?
Treapta a doua. Obiectivele de referinţă: noţiunea independenţa urmează a fi
întrucîtva concretizată: independenţă în raport cu…
-

îngrijirea sălii de clasă;

-

responsabilitatea în comun, participarea în consiliul clasei;

-

promovarea activităţilor extradidactice.

Această orînduire întrucîtva ajută pedagogului, însă pînă ce o fi nu se poate nimic
întreprinde concret în direcţiile indicate. Se impune o precizare.
Treapta a treia. obiectivele operaţionale preconizează evidenţierea acţiunilor concrete
pe care discipolii urmează să le însuşească:
-

independenţa în îngrijirea sălii de clasă: singuri să facă deridicarea, aerisirea, să
ude florile, să şteargă frunzele de praf, să aranjeze lucrurile, rechizitele la locurile
de destinaţie, să înfrumuseţeze sala în aşa fel, ca fiecare să se simtă în ea plăcut;

-

independenţa în consiliul clasei: să vină cu propuneri şi iniţiative, să rezolve
probleme, să poarte răspundere pentru clasa sa, pentru şcoala sa;

-

independenţa în promovarea activităţilor: să emită idei, să se implice în elaborarea
planului de acţiuni.

Este oare un scop sau altul directoriu, de referinţă sau operaţional/concret? Există
careva criterii pentru a trata univoc (cu un singur înţeles) scopurile?
Scopurile educative, scopurile acţiunilor. Se impune necesitatea de a clarifica încă o
întrebare. Pînă acuma s-a vorbit doar numai despre scopurile educative, adică despre
scopurile (obiectivele) educatorului. Însă, precum se ştie, de rînd cu ele există şi scopurile
discipolilor, adică scopurile acţiunilor acestora. Pot ele oare fi formulate după modelul celor
ale educatorului? Precum s-a menţionat deja anterior, ele pot fi doar preconizate în mod
ipotetic, aproximativ. În proiectarea scopurilor pedagogul numaidecît trebuie să ţină cont de
scopurile discipolilor, însă el nu le poate prezice detaliat. Aceasta înseamnă, că scopurile
acţiunilor discipolilor pot fi formulate doar la nivelul scopurilor de referinţă. În mod concret
aceasta se formulează astfel:
1) Scopurile proprii ale educatorului (scopurile educative).
2) Scopurile discipolilor (scopurile acţiunilor).
3) Ansamblul, rezultat din ambele scopuri (scopuri ale învăţării).
Exemplu: Mişcarea şi sănătatea. Nivelul scopurilor de referinţă.
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Scopurile educative
Discipolii trebuie…

Scopurile acţiunilor
Discipolii doresc…

i Să înţeleagă şi să afle despre i Să alerge.
i Să se joace.
importanţa sportului şi a mişcărilor
i Să se relaxeze.
i Să asocieze sportul cu sănătatea.

i Să comunice unul cu altul.

i Să efectueze cel puţin de două ori pe
săptămînă exerciţii fizice.
Rezultatele (finalităţile) preconizate – obiectivele operaţionale:.
Discipolii trebuie…
O1 – să argumenteze importanţa sportului şi a mişcărilor;
O2 – să asocieze sportul şi sănătatea;
O3 – să trăiască variate impresii graţie comunicabilităţii.
Scopurile acţiunilor pot coincide în întregime cu scopurile educative, fiind identice cu
ele, devenind în mod automat obiective operaţionale (scopuri ale învăţării). În cazul cînd
doar unele scopuri educative coincid cu cele ale acţiunilor, pedagogul va completa la
scopurile educative iniţial proiectate şi scopuri noi.
Aşa dar, din cele expuse se conturează anumită ordine a acţiunilor pedagogului în
vederea modelării unei activităţi educative:
1) Precizarea scopului şi a obiectivelor educaţionale.
2) Concretizarea formei de activitate în raport cu scopul şi obiectivele proiectate.
3) Selectarea conţinuturilor, mijloacelor, metodelor, stabilirea locului, timpului şi
rolului fiecărui participant.
4) Realizarea activităţii educative, în special, crearea dispoziţiei de cointeresare ţinînd
cont de specificul conţinutului, formelor, mijloacelor, metodelor preconizate.
5) Totalizarea activităţii cu analiza ulterioară, împreună cu discipolii, a rezultatelor.
În continuare prezentăm un exemplu de proiectare a activităţii pedagogice, bazate pe
tehnologia şi metodica educaţiei individuale reflexive.
La tema “Bilanţurile semestrului (anului)” pedagogul determină scopul educativ:
corectarea atitudinii copiilor faţă de învăţătură prin schimbarea poziţiei şi concepţiei lor
asupra sîrguinţei depuse şi a rezultatelor obţinute.
Obiectivele operaţionale: fiecare elev să devină capabil:
O1 – să autoanalizeze şi autoaprecieze rezultatele obţinute la învăţătură;
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O2 – să stabilească cauzele, care împiedică unei învăţături mai performante;
O3 – să determine căile de îmbunătăţire a situaţiei.
În conformitate cu aceste scopuri tehnologia realizării activităţii va include:
1) Anunţarea scopului activităţii.
2) Analiza comparativă a reuşitei obţinute în semestrul precedent şi cel examinat (3-5
minute).
3) Conversaţia ghidată (10 minute): elevii vor răspunde pe rînd la întrebările: “Eşti
satisfăcut de rezultatele obţinute? De ce?”; “Ce te împiedică să înveţi mai bine?”; “Cine ar
putea să-ţi ajute la învăţătură?”
4) Lucrul în grup (4-5 persoane – 5-7 minute). Grupelor li se va propune însărcinarea
de a pregăti răspunsuri argumentate la următoarele întrebări: “În viaţă întîlnim două puncte
de vedere asupra învăţăturii: trebuie de învăţat bine şi nu e obligator să înveţi bine”. Alegeţi
punctul vostru de vedere, argumentaţi-l (în locul acestei întrebări poate fi propusă alta:
“Arătaţi rolul cunoştinţelor în viaţa omului şi a societăţii aducînd exemple concrete”;
“Indicaţi două-trei cauze principale, care vă împiedică să învăţaţi mai bine”; “Ce trebuie de
întreprins pentru a înlătura cauzele indicate?”).
5) Discuţie (12 minute). Fiecare grup îşi va expune părerile sale pe marginea
întrebării.
6) Reflexia (5 minute). Elevii pe rînd răspund la întrebările: “Ce ţi-a plăcut în discuţia
de azi? De ce?”; “Ce nu ţi-a plăcut? De ce?”; “Ce a fost pentru tine util în această discuţie?
De ce?”
7) Încheiere (2-3 minute). Pedagogul va face un mic bilanţ al desfăşurării orei de
clasă, menţionînd ca pozitiv faptul, că fiecare elev ar dori să-şi îmbunătăţească
performanţele: “Fiecare din voi poate să lucreze în semestrul nou la fel ca şi pînă acum. În
acest caz este greu de aşteptat o îmbunătăţire a situaţiei. Însă se poate de ţinut cont de acele
sfaturi, care au fost promovate în discuţia noastră. Eu cred că în aceste condiţii rezultatele
vor fi acelea, pe care voi singuri doriţi să le aveţi. Într-o lună de zile noi vom reveni la
discuţia rezultatelor intermediare şi vom vedea ce veţi reuşi să faceţi”.
Analiza pedagogică a activităţii promovate va include următoarele elemente:
• măsura de atingere a scopului şi a obiectivelor strategice şi tactice;
• eficienţa mijloacelor, metodelor şi procedeelor utilizate;
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• nivelul de implicare a participanţilor, satisfacţia lor de la participare; manifestările
individuale ale unor participanţi (îndeplinirea rolului, starea emoţională şi
reacţiile, întrebările etc.);
• logica şi structura activităţii educative, eficienţa ei;
• nivelul măiestriei pedagogice a educatorului, manifestarea poziţiei lui de viaţă şi
pedagogice, maniera de comportament, caracterul relaţiilor cu discipolii etc.;
• locul activităţii promovate în sistema muncii educative cu clasa, şcoala în general.
Care sunt, deci, acele condiţii, realizîndu-le pe care ar putea fi obţinute rezultatele
scontate. Cea mai importantă din ele – transpunerea în viaţă a principiului abordării
sistemice. Nu poate fi vorba de o educaţie cu adevărat eficientă, dacă în baza ei se află
principiul măsurilor educative, adică organizarea unor acţiuni obligatorii, sărbătorirea
anumitor evenimente, care nu întotdeauna atrăgeau copiii. Alternativa acestora este crearea şi
dezvoltarea în şcoli şi în instituţiile extraşcolare a sistemelor educative umaniste.
Ideea unei sisteme educative a şcolii capătă astăzi tot mai mulţi adepţi.
4. Sistema educaţională a şcolii

Sistema este o totalitate a unui complex de elemente legate reciproc care constituie o
anumită integritate. Ea în mod obligator presupune interacţiunea elementelor structurale.
În pedagogia contemporană sistema educaţională a şcolii este concepută ca complex
de scopuri, unitatea persoanelor care organizează activitatea în vederea atingerii lor, atitudini
între participanţi, mediul ambiant implicat în munca pedagogică şi activitatea managerială de
asigurare a viabilităţii sistemei. Categoria „sistema educativă” ne permite de a aborda pe nou
întreaga activitate a şcolii, scopul căreia este crearea condiţiilor pentru dezvoltarea de valoare
deplină şi socializarea elevilor. Mijloacele de atingere a scopului în acest caz le constituie nu
numai sistema de instruire, dar şi sistema muncii educative în cadrul şcolii, precum şi munca
şcolii cu familia, instituţiile de cultură, organele de administrare locală, organizaţiile de
deservire a populaţiei, întreprinderile. Munca educativă devine nu un lanţ de activităţi, dar o
componentă a unor structuri coordonate, forme de activitate, tehnologii. Şcoala, în acest caz,
reprezintă nu doar instituţie instructiv-educativă, intensificîndu-se funcţia ei socialpedagogică. Ea influenţează asupra elevilor ca factor pur pedagogic (prin învăţători, lecţii,
însărcinările pentru acasă, orele clasei), dar şi ca fenomen social-psihologic (datorită
înglobării în mediul înconjurător, relaţiilor, care se constituie între copii, pedagogi, părinţi,
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şefi:pe calea creării atmosferei colectivului, care uneşte copiii şi maturii în limitele unei
instituţii concrete de învăţămînt).
În această ordine de idei, sistema educaţională presupune formarea la elevi a unei
atitudini integre faţă de lume, mediul înconjurător, dezvoltarea autoconştiinţei personalităţii.
De aceea ea nu poate fi realizată în limitele instruirii la lecţii, solicitînd şi o activitate diversă,
creativă extracurriculară.
Sistema educativă a şcolii are o structură complicată, componentele ei fiind:
concepţia primară (totalitatea de idei, activitatea în vederea realizării lor); subiectele
activităţii, relaţiile care integrează subiecţii într-o anumită comunitate, mediul ambiant
implicat în munca pedagogică; conducerea ce contribuie la integrarea tuturor componenţilor
într-o unitate.
Sistema educativă nu este un fenomen static, dar unul în continuă evoluţie. Apar şi
dispar diferite idei şi reprezentări, modalităţi de interacţiune între pedagogi şi copii, unele sau
alte forme de activitate structuri organizaţionale; se complică şi se reglementează activitatea
vitală a colectivului sau invers, au loc procese dezorganizaţionale.
Cu cît e mai dezvoltată sistema educativă, cu atît în măsură mai mare integritatea ei se
bazează pe activitatea în comun a copilului şi părinţilor, pe unitatea intereselor lor.
Criteriul de bază al dezvoltării sistemei educative umaniste – autodezvoltarea
personalităţii copilului. Se impune căutarea căilor de includere optimală a fiecărui discipol în
procesul de proiectare a scopurilor, activitatea creativă în comun, perfecţionarea relaţiilor
interpersonale şi de grup, crearea situaţiilor care îl vor stimula pe fiecare (fie copil, fie şi
adult) spre reflexie, autocunoaştere, autorealizare.
Sisteme educaţionale devin tot mai multe. Varietatea lor fiind condiţionată de sporirea
tipurilor diferitor instituţii, dezvoltarea creaţiei pedagogice în domeniul educaţiei, atragerea
discipolilor şi a părinţilor acestora la organizarea vieţii în colectivele şcolare.
În literatura de specialitate se menţionează că sistemele educative constituie rezultatul
muncii calitative, deseori inovaţionale, ale colectivelor sau unor eminenţi pedagogi. Cu alte
cuvinte, oricare colectiv pedagogic calificat, sprijinindu-se pe recomandările ştiinţei şi
experienţă îşi poate crea sistema sa pedagogică. Pentru aceasta se impune voinţa colectivului
sau a conducătorului şi abordarea profesională: analiza situaţiei dezvoltării şcolii,
determinarea problemelor şi a perspectivelor de dezvoltare, elaborarea concepţiei şi a
planului de acţiuni.
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Orice sistemă educativă poartă în sine amprenta timpului şi a regimului social-politic,
caracterului relaţiilor sociale. În scopurile şi sarcinile pe care ea le înaintează, se disting
idealurile omului anumitei epoci.
Principalul pentru fiecare din sistemele educative este orientarea spre educaţia omului
pregătit şi capabil de a trăi în societatea contemporană lui.

Conspect de reper
Tehnologia educaţiei. – Aspectul ştiinţei pedagogice care abordează problema
proiectării proceselor educative dirijate.
Metodica muncii educative. – Ramură aplicativă a teoriei educaţiei care studiază
direcţiile şi principiile, formele şi metodele de organizare a muncii educative.
Măiestria pedagogului. – Aliaj de cunoştinţe, abilităţi profesionale, calităţi de
personalitate şi experienţă.
Abilităţile pedagogice. – Gnostice;
– proiective;
– constructive;
– comunicative;
– organizatorice.
Tehnica pedagogică. – Complex de abilităţi ale pedagogului de a se stăpîni, dirija cu
sine şi a influenţa asupra discipolilor prin mijloacele psihofizice: voce, gest, privire, suflet,
sentimente.
Educatorul facilitator. – Dezvoltă cu succes relaţii de susţinere, ajutor în interacţiunea
sa cu copilul, părinţii, colegii.
Funcţiile dirigintelui de clasă. – Educaţională;
– organizaţional-administrativă;
– coordonatoare.
Ciclul tehnologic al muncii educative. – Diagnostic;
– planificarea;
– realizarea planului;
– analiza rezultatelor.
Compartimentele planului muncii dirigintelui.– Analiza calităţii muncii educative din
perioada precedentă;
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– scopurile şi obiectivele activităţii educative;
– direcţiile de structurare a conţinuturilor proiectate;
– munca individuală;
– munca cu părinţii.
Sistema educaţională a şcolii. – Complex de scopuri; unitatea persoanelor care
organizează activitatea în vederea atingerii lor;
– atitudini între participanţi;
– mediul ambiant implicat în munca pedagogică şi activitatea managerială de
asigurare a viabilităţii sistemei.

Aplicaţii practice

1. Evidenţiaţi direcţiile de optimizare a muncii dirigintelui de clasă din perspectiva
concepţiei educaţiei, orientate spre personalitate.
2. Evidenţiaţi componentele ciclului tehnologic al muncii educative şi explicaţi
conexiunea lor.
3. Reflectaţi asupra importanţei investigării nevoilor de educaţie pentru asigurarea
unei proiectări calitative a educaţiei.
4. Elaboraţi o microcomunicare privitor la problema colaborării şcolii şi familiei.
5. Elaboraţi proiectul orei de clasă situaţionale conform tehnologiei individuale
reflexive.
6. Dezvăluiţi conţinutul semantic al enunţului:
“Educaţia este o artă, implementarea căreia urmează să fie perfecţionată de multe
generaţii” (Immanuil Kant).
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