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Abstract : 
The article underlines the 

practical importance of evaluating the
the approach of the functional and 
structural cerebral asymmetry from a 
neurophysiologic and 
anatomopathological perspective. 

The experimental demonstration 
of the fact that the cereberal hemispheres 
constitute two distinct structural and 
functional systems has opened new 
expectations in the psychology of 
personality. The research initiated and 
carried out by Roger Sperry and his co-
workers brought convincing proof that 
the two cerebral hemispheres clearly 
differ from each other in point of content 

 Rezumat: 
Articolul subliniază importanţa 

abordării  asimetriei cerebrale 
structurale şi funcţionale din perspectivă 
neurofiziologică şi anatomopatologică. 

Demonstrarea experimentală a 
faptului că emisferele cerebtrale constituie 
două structuri distincte atât structural cât 
şi funcţional a deschis noi perspective în 
psihologia personalităţii. Cercetarea 
iniţiată de Roger Sperry şi echipa sa de 
neurochirurgi a evidenţiat faptul că cele 
două emisfere cerebrale se diferenţiază 
prin conţinutul şi modul de procesare a 
informaţiilor.  

Analiza datelor neuropsihologiei 
contemporane a impus ideea unei 
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and ways of information processing. The 
analysis of the contemporary 
neuropsychology data has imposed the 
idea of a direct correspondence between 
the anatomophysiological organization of 
the brain, the different types of tasks and 
the dynamic-structural organization of 
personality. These types of relations offer 
an objective basis for the understanding 
of the informational nature of the human 
psychic system and to explain the 
anticipative mechanisms of the human 
behavior. 
 

Key concepts : “hemispherical 
dominance”, “cerebral functional 
asymmetry”, “lateral prevalence”, 
“lateralization process”, “neurological 
and functional laterality”, 
“interhemispheric functional 
“ specialization”, “amnesic aphasia”,
“a graphia”, “alexia”. 

 
1. The issue 
The concept of functional and 

structural interhemispheric asymmetry 
was developed with difficulty and rather 
late in psychophysiology, alongside the 
understanding of the way the brain 
works and is organized, in order to 
explain the human and animal behavior. 
The phenomenon of the cerebral 
neurofunctional specialization has been 
noted in neurology on several occasions 
and recorded in different papers and 
studies that have been published over 
the last one hundred years.     

Most of this research tried to find 
solutions as substantiated as possible 
from an experimental and 
epistemological point of view to the 
following essential problem that was 
starting to arise on the horizon : is it 
possible that two anatomical structures- 

corespondenţe directe între modul de 
organizare anatomofiziologică a creierului, 
diversele tipuri de sarcini şi organizarea 
structural-dinamică a personalităţii. Aceste 
tipuri de relaţii oferă o bază obiectivă 
înţelegerii naturii informaţionale a 
sistemului psihic uman şi explicării 
mecanismelor anticipative ale 
comportamentului uman. 

 
Concepte cheie : « dominanţă 

emisferică », « asimetrie funcţională 
cerebrală », « prevalenţă laterală », 
« proces de lateralizare », « lateralitate 
funcţională şi neurologică », 
« specializare funcţională 
interemisferică », « afazie amnestică »,
« agrafie », »alexie ». 

 
1. Problema 
Ideea asimetriei structurale şi 

funcţionale interemisferice s-a conturat 
cu dificultate şi destul de târziu în 
psihofiziologie, o dată cu înţelegerea 
modului de organizare şi funcţionare a 
creierului, în vederea explicării varietăţii 
comportamentului animal şi uman. 
Fenomenul specializării neurofuncţionale 
cerebrale a fost sesizat în neurologie în 
repetate rânduri şi consemnat în diferite 
lucrări şi studii apărute în ultima sută de 
ani. Majoritatea acestor cercetări au 
încercat să găsească soluţii cât mai 
argumentate din punct de vedere 
epistemologic şi experimental la 
următoarea problemă esenţială ce se 
contura din mers : este posibil ca două
structuri anatomice – în cazul de faţă
emisferele cerebrale, simetrice din punct 
de vedere morfologic, să dezvolte funcţii 
diferite ?  

 
2. Neuropsihologia asimetriei 

cerebrale funcţionale ca bază
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in this special case the cerebral 
hemispheres, symmetrical from a 
morphological point of view, should 
develop different functions ?  

 
2. The neuropsychology of the 

functional cerebral asymmetry as an 
explanatory basis of the internal 
psychic organization of the 
personality and behavioral style  

The discoveries made in the 
clinical neurology almost one hundred 
years ago have led to the formulation of 
the conclusion according to which the 
cortical lesions in the left cerebral 
hemisphere trigger dysfunctions in 
understanding language and in some 
cases even the impossibility of everyday 
verbalizations. 

The recent data, offered by the 
possibility of cutting off the superior 
connections between the two cerebral 
hemispheres through the sectioning 
operation of the callous body, have led 
to the formulation of the troubling 
hypothesis of the existence of two 
separate centers of the conscience “in a 
single cranium” (R.W. Sperry 1964, 
1966, G.H. Bover, 1974, p.446). 
Moreover, the perfecting of 
psychological testing techniques of the 
callostomized and comisuro patients has 
pointed out an obvious functional 
specialization of the cerebral 
hemispheres. 

The personality, as a 
superordered system implies a 
reciprocal interaction of the behavior 
with its biological basis, on one hand, 
and with its integrative social 
macrosystem, on the other hand. For 
this reason, the features of personality 
and especially the behavioral style, as a 
way of relational manifestation, reflect 

explicativă a organizării psihice 
interne a personalităţii şi a stilului 
comportamental 

Descoperirile survenite în 
neurologia clinică acum aproximativ o 
sută de ani au condus la formularea 
concluziei conform căreia leziunile 
corticale din emisfera cerebrală stângă
atrag după sine tulburări în înţelegerea 
limbajului, iar în unele cazuri chiar 
imposibilitatea verbalizărilor de uz 
curent. 

Datele recente, oferite de 
posibilitatea întreruperii conexiunilor 
superioare dintre cele două emisfere 
cerebrale prin operaţia de secţionare a 
corpului calos, au condus la formularea 
tulburătoarei ipoteze a existenţei a două
centre separate ale conştiinţei « într-o 
singură cutie craniană » (R.W. Sperry, 
1964, 1966, G.H. Bover, 1974, p. 446). 
Mai mult, perfecţionarea tehnicilor de 
testare psihologică a pacienţilor comisuro 
şi calosotomizaţi a relevat o specializare 
funcţională evidentă a emisferelor 
cerebrale. 

Personalitatea, ca sistem 
supraordonat presupune o interacţiune 
reciprocă a comportamentului cu baza sa 
biologică, pe de o parte, şi cu 
macrosistemul social integrator, pe de 
altă parte. Din acest motiv, trăsăturile 
personalităţii şi îndeosebi stilul 
comportamental, ca mod de manifestare 
relaţională, reflectă multiplele 
condiţionări exercitate asupra unei 
persoane, de-a lungul dezvoltării 
ontogenetice. Omul asimilează nu doar 
elemenetele necesare din punct de vedere 
biologic, ci şi informaţia ce constituie 
conţinutul proceselor, stărilor şi 
condiţiilor psihice particulare. « Tocmai 
acest mod obişnuit de a fi în lume trebuie 
să-l cunoască psihologul în mod 
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the multiple conditions imposed on a 
person, during the process of 
ontogenetic development. Man 
assimilates not only the necessary 
elements from a biological point of 
view, but also the information that 
represents the content of processes, 
states and particular psychic conditions. 
“It is this very usual way of being in the 
world that the psychologist is supposed 
to know intuitively”, shows R. 
Mucchielli, (2000, p. 104), adding : “we 
cannot know an individual just by piling 
up his traits, through a collection of 
signs that he represents, but we also 
need to find the principle that after all 
gives sense to all of these signs, the 
simple movement which characterizes a 
specific individual, the vivid 
relationship between a conscious 
organism and its environment”(ibid). 
As it concerns us, we consider that this 
principle that can offer a more thorough 
understanding of the structure and 
dynamics of the evolution of 
personality, is the principle of 
interhemispheric functional dominance, 
based on which we have analyzed and 
interpreted the data collected in the 
present research.  

Taking into account the fact that 
each cerebral hemisphere integrates a 
priority special type of processing of 
received data, this fact generates the 
importance of the relations of 
interhemispheric dominance over the 
configuration of the mental structure of 
the specific person and implicitly, over 
the behavioral manifestations. In this 
respect, the way of processing the data 
is characteristic for a subject, as it is 
defining for his cognitive style, and in a 
larger context, for his life style. 

This new perspective on 

intuitiv », arată R. Mucchielli, (2000, 
p.104), adăugând : « nu putem cunoaşte 
un individ prin acumularea de trăsături, 
printr-o colecţie de semne pe care el le 
prezintă, ci trebuie găsit principiul care 
dă la urma urmei un sens tuturor acestor 
semne, mişcarea simplă care 
caracterizează cutare individ particular, 
relaţia vie dintre un organism conştient şi 
mediul său » (ibidem). În ce ne priveşte, 
considerăm că acest principiu ce poate 
oferi o înţelegere mai aprofundată a 
structurii şi dinamicii devenirii 
personalităţii, este tocmai principiul 
dominanţei funcţionale interemisferice, 
prin prisma căruia am analizat şi 
interpretat datele culese în cercetarea de 
faţă.  

Având în vedere faptul că fiecare 
emisferă cerebrală integrează cu 
prioritate un anumit tip de procesare a 
informaţiilor recepţionate, rezultă din 
acest fapt, importanţa raporturilor de 
dominanţă interemisferică asupra 
configuraţiei structurii mentale a 
respectivei persoane şi implicit, asupra 
manifestărilor comportamentale. În acest 
sens, modul de prelucrare a informaţiilor 
este reprezentativ pentru un subiect, fiind 
definitoriu pentru stilul său cognitiv şi, 
într-un context mai larg, pentru stilul său 
de viaţă. 

Această nouă perspectivă în 
înţelegerea modalităţilor de procesare a 
informaţiilor psihice oferă o imagine mai 
coerentă în explicarea organizării psihice 
interne a personalităţii, dar şi a stilului 
comportamental şi chiar a naturii umane 
în general. 

Vom analiza în continuare 
aspectele esenţiale neorupsihologice care 
stau la baza procesării informaţiei psihice 
ce au un rol determinant în realizarea 
organizării psihice interne a personalităţii 
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understanding the ways of processing of 
psychic data offers a more coherent 
image for the explanation of the internal 
psychic organization of personality, but 
also of the behavioral style and even of 
the human nature in general.     

Further on, we are going to 
analyze the neuropsychological 
essential aspects which are the basis of 
psychic data processing, with their 
decisive role in the realization of the 
internal psychic organization of the 
personality and behavioral style. 

 
3. The functional cerebral 

asymmetry from a neurophysiologic 
and anatomopathological perspective 

   The neurophysiology studies had 
initially in view the fact that  

 

şi a stilului comportamental. 
 
3. Asimetria cerebrală 

funcţională  din perspectivă 
neurofiziologică şi anatomopatologică 

Studiile de neurofiziologie au avut 
iniţial în vedere faptul că cele  

 

 
Figura nr. 1 

 
the two cerebral hemispheres had a 
symmetrical anatomical structure and, 
consequently, they developed equivalent 
functions. But this interpretation has 
improved a lot since the discovery, in 
the last century, by P. Broca of the 
speech centre. (Fig. nr. 1, 2). 

 două emisfere cerebrale au o structură 
anatomică simetrică şi, în consecinţă,  
dezvoltă funcţii echivalente. Această 
interpretare a evoluat însă o dată cu 
descoperirea, în secolul trecut, de către 
P. Broca a centrului vorbirii 
(v.Fig.nr.1 şi 2). 
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Figura nr. 2 

In 1861, Broca presented the case 
of a patient who had lost the possibility 
of articulated expression because of a 
lesion in the third left frontal 
circumvolution. He launched the 
hypothesis of a global hemispherical 
dominance and took in consideration the 
link of this dominance with the motor 
conducts. Grounding his arguments on 
his studies on aphasia and, especially, 
on the discovery of the verbal 
articulation center, Broca believed that 
the left-handed person “spoke” with the 
right brain (Broca P., 1865 pp. 493-4). 

Broca’s interpretation seems to be 
outdated today because it postulates a 
rigid relation between the hemispherical 
dominance and motility. In this respect, 
P.E. Girard wrote that “the left-handed 
person is the individual that speaks with 
his right brain” (P. E. Girard, 1951, p. 
216), while L. Cornil and H. Gastaut 
(1947) believed that it was enough to 
know the left-handed or right-handed 
person’s behavior to draw a conclusion 
on the cerebral dominance. 

Although not substantiated by 
certain neurophysiology data, these 
points of view determined a series of 

 În anul 1861, Broca a prezentat 
cazul unui bolnav care pierduse 
posibilitatea exprimării articulate datorită 
unei leziuni a celei de-a treia 
circumvoluţii frontale stângi. El a lansat 
ipoteza unei dominanţe emisferice 
globale şi a luat în considerare legătura 
acestei dominanţe cu conduitele motrice. 
Bazându-se pe studiile sale despre afazie 
şi, în special, pe descoperirea centrului 
articulaţiei verbale, Broca crede că 
stângaciul "vorbeşte" cu creierul drept 
(Broca P., 1865 pp. 493-4). 

Interpretarea lui Broca ne apare 
astăzi depăşită deoarece postulează o 
relaţie rigidă între dominanţa emisferică 
şi prevalenţa prelucrărilor senzoriale şi 
motorii din emisfera respectivă. 

Acest punct de vedere a fost însă 
reluat şi mai târziu de alţi neurofiziologi 
care vedeau o legătură foarte directă între 
dominanţa emisferică şi motricitate. În 
acest sens, P. E. Girard scria că 
"stângaciul este individul care vorbeşte 
cu creierul sau drept" (P. E. Girard, 1951, 
p. 216), iar L. Cornil şi H. Gastaut (1947) 
credeau că este suficient să cunoşti 
comportamentul stângaciului sau 
dreptaciului pentru a concluziona asupra 
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research on cerebral functional 
mechanisms, contributing to the 
formulation of some concepts as 
“hemispherical dominance”, “cerebral 
functional asymmetry”, “lateral 
prevalence”, “lateralization process”, 
“neurological and functional laterality”, 
“interhemispheric functional 
specialization” etc., that we examined  
in subchapter 1.2. 

The approach of the functional 
and structural asymmetry issue from a 
neurophysiologic perspective, aimed in 
the beginning at analyzing the 
hemispheric dominance phenomenon, 
which led to the formulation of the idea 
of partial hemispheric specialization. 
Later on, the chirurgical and anatomic 
approach of the cerebral functions was 
extended to the study of the relations 
between this type of dominance and 
manual preference. 

       With regard to the cerebral 
hemispheric dominance, it was pointed 
out by a series of anatomo-clinical and 
neuro-chirurgical studies, of which the 
most important are those conducted by 
R. Brain (1945), A. Paterson and O. L. 
Zangwill (1944), J. de Ajuriaguerra, H. 
Hecaen (1963), B. Schlesinger (1951), 
A. Jeves (1986), R. W. Sperry (1953, 
1969), R.E. Meyers (1955), M. 
Gazzaniga (1970), J. Levi (1969), M. 
Lassonde (1994), M.I. Botez (1996), L. 
Dănăilă and M. Golu (2000). 

The disorders of the spatial 
thinking, the unilateral agnosia and the 
directional and vestibular disorders 
appear with higher frequency at the 
right-handed person, as a result of the 
hemisphere lesions, while at the left-
handed person they distribute more 
equally on the two hemispheres (G. 
Lerbet, J. de Ajuriaguerra and H. 

dominanţei cerebrale. 
Deşi lipsite de aportul unor date de 

neuropsihologie certe, aceste puncte de 
vedere au determinat o serie de cercetări 
privind mecanismele funcţionale 
cerebrale, contribuind la formularea unor 
concepte ca "dominanţă emisferică", 
"asimetrie funcţională cerebrală", 
"prevalenţă laterală", "proces de 
lateralizare", "lateralitate funcţională şi 
neurologică", "specializare funcţională 
interemisferică" etc, pe care le-am 
examinat în subcapitolul 1.2. 

Abordarea problematicii asimetriei 
cerebrale structurale şi funcţionale din 
perspectivă neurofiziologică a avut, la 
început, ca obiectiv analiza fenomenului 
dominanţei emisferice, ceea ce a condus 
la conturarea ideii de specializare 
emisferică parţială. Ulterior, abordarea 
anatomică şi chirurgicală a funcţiilor 
cerebrale a fost extinsă la studiul 
relaţiilor dintre acest tip de dominanţă şi 
preferinţa manuală. 

În ceea ce priveşte dominanţa 
emisferică cerebrală, aceasta a fost pusă 
în evidenţă de o serie de studii anatomo-
clinice şi neuro-chirurgicale, dintre care 
cele mai importante sunt cele întreprinse 
de R. Brain (1945), A. Paterson şi O. L. 
Zangwill (1944), J. de Ajuriaguerra, H. 
Hécaen (1963), B. Schlesinger (1951), A. 
Jeves (1986), R. W. Sperry (1953, 1969), 
R. E. Meyers (1955), M. Gazzaniga 
(1970), J. Levi (1969), M. Lassonde 
(1994), M. I. Botez (1996), L. Dănăilă şi 
M. Golu (2000). 

Tulburările gândirii spaţiale, 
agnozia spaţială unilaterală, tulburările 
direcţionale şi vestibulare apar cu 
frecvenţă mai mare la dreptaci în urma 
leziunilor emisferei drepte, pe când la 
stângaci ele se repartizează mai egal pe 
cele două emisfere (G. Lerbet, apud J. de 
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Hecaen, 1969, p.23). 
In this respect, J. de Ajuriaguerra, 

H. Hecaen and R. Angelergues (1960) 
have stated that the left hemisphere 
dominance manifests preponderantly for 
language, while the motor and sensorial 
amusia can depend on lesions in both 
hemispheres. Analyzing 415 cases of 
retrorolandic lesions, the same authors 
have arrived at the conclusion that the 
ideomotor apraxia is determined by 
lesions in the left hemisphere in 18.93% 
of cases and by bilateral lesions in 
proportion of 15.54%. With regard to 
the ideatory apraxia, it is caused by 
lesions in the left hemisphere in 
proportion of 4.36% and in proportion 
of 3.81% by lesions in the right 
hemisphere (J. de Ajuriaguerra, H. 
Hecaen, R. Angelergues, 1960, p. 32). 
In the same study, the mentioned 
authors consider that the dressing 
apraxia is caused in 21.96% of cases by 
right lesions, 3.9% by left lesions and 
20% of cases by bilateral lesions (idem, 
p.45). 

All neurophysiologic studies 
point out the fact that object agnosia and 
color agnosia are the consequence of 
some lesions in the left hemisphere, 
while the physiognomy agnosia 
corresponds to the right hemisphere 
lesions (I.M. Botez, 1996). The spatial 
agnosia, the disorders caused by having 
used topographic notions, as well as the 
loss of the topographic memory must be 
connected with lesions in the right 
hemisphere. If acalculias are subsequent 
to the lesions in one cerebral 
hemisphere or the other, the alexia of 
figures depends, mainly, on the left side 
lesions. 

The anatomo-clinical study 
conducted by J. de Ajuriguerra and H. 

Ajuriaguerra şi H. Hécaen, 1969, p. 23). 
În acest sens, J. de Ajuriaguerra, H. 

Hécaen şi R. Angelergues (1960) au 
argumentat faptul că dominanţa emisferei 
stângi se manifestă predominant pentru 
limbaj, iar amuzia motrică şi cea 
senzorială pot depinde de leziuni ale 
ambelor emisfere. Analizâng 415 cazuri 
de leziuni retrorolandice, aceiaşi autori au 
ajuns la concluzia că apraxia ideomotorie 
este determinată de leziuni ale emisferei 
stângi în 18,93% din cazuri şi de leziuni 
bilaterale în proporţie de 15,54%. În ce 
priveşte apraxia ideatorie, aceasta este 
cauzată de leziuni ale emisferei stângi în 
proporţie de 4,36% şi de 3,81% de 
leziuni ale emisferei drepte (J. de 
Ajuriaguerra, H. Hécaen, R. Angelergues, 
1960, p. 32). În acelaşi studiu, autorii 
menţionaţi consideră că apraxia 
îmbrăcatului este cauzată în 21,96% din 
cazuri de leziuni drepte, în 3,9% prin 
leziuni stângi şi în 20% din cazuri prin 
leziuni bilaterale (idem, p.45). 

Toate studiile neurofiziologice 
evidenţiază faptul că agnoziile pentru 
obiecte şi culori sunt consecinţa unor 
leziuni ale emisferei stângi, iar agnozia 
fizionomiei corespunde leziunilor 
emisferei drepte (I. M. Botez, 1996). 
Agnoziile spaţiale, tulburările folosirii 
noţiunilor topografice, precum şi 
pierderea memoriei topografice trebuie 
legate de leziuni ale emisferei drepte. 
Dacă acalculiile sunt consecutive 
leziunilor uneia sau alteia dintre 
emisferele cerebrale, alexia cifrelor 
depinde, în principal, de leziunile din 
partea stângă. 

Studiul anatomo-clinic realizat de 
J. de Ajuriguerra şi H. Hécaen (1963) pe 
un număr de 415 subiecţi ce prezentau 
leziuni temporo-parieto-occipitale a 
evidenţiat faptul că 16,88% prezentau 
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Hecaen (1963) on a number of 415 
subjects which presented temporo-
parieto-occipital lesions, pointed out the 
fact that 16.88% of them presented 
metamorphopsias as a consequence of 
some lesions in the right hemisphere, 
8.25% as a result of lesions in the left 
hemisphere, while 3.63% of the subjects 
had bilateral lesions. 

The series of researches based on 
data in the neuropathology field or 
supplied by the electroencephalographic 
method point out that the cerebral 
dominance must not be rendered 
absolute. 

The studies carried in this field 
started from left-handed and right-
handed subjects with unilateral cortical 
lesions. 

The understanding disorders 
emerge because of the left hemisphere 
lesions in left-handed persons, being 
less frequent in right-handed persons 
with lesions also in the left hemisphere. 

The amnesic aphasias, agraphia 
and alexia are more frequent in case of 
left cerebral hemisphere lesions, as it 
results from the data centralized in the 
table below (J. de Ajuriaguerra and H. 
Hecaen, 1963, p. 102): 

metamorfopsii ca urmare a unor leziuni 
ale emisferei drepte, 8,25% în urma 
lezării emisferei stângi, iar 3,63% dintre 
subiecţi aveau leziuni bilaterale. 

O serie de cercetări bazate pe date 
din domeniul neuropatologiei sau 
furnizate de metoda 
electroencefalografică evidenţiază faptul 
că dominanţa cerebrală nu trebuie 
absolutizată. 

Studiile efectuate în acest domeniu 
au pornit de la subiecţii stângaci şi 
dreptaci cu leziuni corticale unilaterale. 

Tulburările înţelegerii apar datorită 
leziunilor emisferei stângi la stângaci, 
fiind mai puţin frecvente la dreptaci cu 
leziuni tot la emisfera stângă. 

Afaziile amnezice, agrafia şi alexia 
sunt mai frecvente în cazul leziunilor 
emisferei cerebrale stângi, după cum 
rezultă din datele centralizate în tabelul 
de mai jos (apud J. de Ajuriaguerra şi H. 
Hécaen, 1963, p. 102): 

 

 
 Cerebral hemisphere lesions (in %)/Leziuni ale emisferei cerebrale  (in 

%) 
left/stângi  right/drepte 

 

Left-handed 
subjects 
/Subiecţi 
stângaci 

Right-handed 
subjects 
/Subiecţi 
dreptaci 

Left-handed 
subjects 
/Subiecţi 
stângaci 

Right-handed 
subjects 
/Subiecţi 
dreptaci 

Amnesic 
aphasia 
/Afazie 

amnestică 

13,63 0 54,32 49,69 

Agraphia 
/Agrafie 

23,8 15,7 43,24 48,14 

Alexia /Alexie 4,54 0 56,75 50,58 
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Acalculias appear almost as 

frequently in left-handed persons as in 
right-handed persons, when the left 
hemisphere is injured. This category of 
complex cognitive disorders (spatiality, 
conceptualization, expression etc.) is 
determined by numerous factors with 
different capacities in different cases. 
The conclusion drawn by K. Conrad 
(1949), M.E. Humprey and O. L. 
Zangwill (1952) is that acalculias differ 
from the other language disorders, and 
in left-handed persons the cerebral 
dominance is less rigid than in right-
handed persons. Most of the researchers 
agree with the fact that it cannot be 
established a biunivocal between the 
preferential manuality and the 
hemispheric dominance for the language 
disorders (J. de Ajuriaguerra and H. 
Hecaen, 1963, p. 171). 

Also, praxis disorders do not 
allow for the emergence of big 
differences in the injured lateralization 
in left-handed or right-handed subjects. 
In ideatory apraxia cases, the respective 
disorders are situated at the level of the 
left hemisphere in proportion of 13.5% 
in left-handed persons and 21.38% in 
right-handed persons. 

The constructive apraxia is much 
better observed following the right 
hemisphere lesions in left-handed 
persons. On the contrary, in the majority 
of right-handed subjects, it is produced 
following the right hemisphere lesions. 

The object agnosia is more 
frequent following the left hemisphere 
lesion in left-handed persons (21.82%) 
in comparison with right-handed 
persons (6.35%). 

Keeping a functional balance between 
the cortical areas of the two cerebral 

 Acalculiile apar aproape la fel de 
frecvent atât la stângaci, cât şi la dreptaci, 
atunci când emisfera stângă este lezată. 
Această categorie de tulburări cognitive 
complexe (spaţialitate, conceptualizare, 
expresie etc.) sunt determinate de 
numeroşi factori cu valenţe diferite, de la 
caz la caz. Concluzia formulată de K. 
Conrad (1949), M. E. Humphrey şi O. L. 
Zangwill (1952) este că acalculiile diferă 
de celelalte tulburări ale limbajului, iar la 
stângaci dominanţa cerebrală este mai 
puţin strictă decât la dreptaci. Majoritatea 
cercetătorilor sunt de acord că nu se poate 
stabili o relaţie biunivocă între 
manualitatea preferenţială şi dominanţa 
emisferică pentru tulburările de limbaj (J. 
de Ajuriaguerra şi H. Hécaen, 1963, p. 
171). 

De asemenea, tulburările praxiei 
nu lasă să apară diferenţe mari în 
lateralizarea lezională la subiecţii 
stângaci sau dreptaci. în cazurile de 
apraxie ideatorie, tulburările respective se 
situează la nivelul emisferei stângi în 
proporţie de 13,5% la stângaci şi 21, 38% 
la dreptaci. 

Apraxia constructivă se observă 
mai bine în urma leziunilor emisferei 
drepte la stângaci. Din contră, la 
majoritatea subiecţilor dreptaci, ea se 
produce în urma leziunilor emisferei 
drepte. 

Agnozia pentru obiecte este mai 
frecventă prin leziunea emisferei stângi la 
stângaci (21,82%) faţă de dreptaci 
(6,35%). 

Menţinerea unui echilibru 
funcţional între ariile corticale ale celor 
două emisfere cerebrale se realizează prin 
intermediul funcţiilor corpului calos (v 
Fig.nr.3). 
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hemispheres is done through the functions of 
the callous body (see Fig. no. 3). 

 

 

Fig. no. 3: The callous body represented in transversal section/Corpul calos 
reprezentat în secţiune transversală 

The scheme presents different 
parts of the callous body and their 
cortical projections (M.S. Gazzaniga, 
J.E. Le Doux, 1979). 

The tumors, degenerative 
diseases and partial lesions in the 
callous body, which have been 
described even from the very beginning 
of the 20th century, trigger a 
disharmonic behavior, lack of 
consistency between ideas, different 
psychic and personality disorders.  

Of the tumors of the callous body, 
the gliomas present a symptomatology 
which manifests itself even in the first 
days of the developing tumor in the 
shape of epileptic crises and some 
psychological changes such as 
disinhibitions, impulsivity, spatial 

 Tumorile, bolile degenerative şi 
leziunile parţiale ale corpului calos, care 
au fost descrise încă de la începutul 
secolului al XX-lea, atrag după sine un 
comportament dizarmonic, lipsă de 
legătură între idei, diverse tulburări 
psihice şi de personalitate. 

Dintre tumorile corpului calos, 
glioamele prezintă o simptomatologie 
care se manifestă chiar în primele zile ale 
dezvoltării tumorii sub forma crizelor 
epileptice şi a unor modificări 
psihologice ca dezinhibiţii, impulsivitate, 
dificultăţi de orientare spaţială, tulburări 
ale memoriei sau apatie. Aceste 
manifestări nu pot fi considerate ca fiind 
similare celor caracteristice sindromului 
de deconexiune caloasă, ele putând fi 
atribuite faptului că glioamele 

lob  
frontal 

lob 
occipital 

lob 
tem

poral 

lob  
parietal 
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orientation difficulties, memory 
disorders or apathy. These 
manifestations cannot be considered as 
being similar to those characteristic to 
the callous disconnection syndrome, 
they can be attributed to the fact that 
gliomas proliferate in the neighboring 
cerebral regions, thus causing different 
touch signs, depending on the affected 
region (Schlesinger B., 1951). 

Another series of psychic 
disorders is caused by another type of 
lesion in the callous body, and that is, 
the progressive demyelinization of the 
commissural fibers and then of the 
cortical ones, an affection known under 
the name of Marchiafava-Bignami 
disease and which manifests itself  
through demented symptoms. 

The conclusion that can be 
drawn, as a result of the analysis of 
these psychic disorders caused by 
partial lesions on the callous body is 
that, if these lesions do not extend to 
neighboring structures, we cannot 
consider them similar to those 
determined by the callous disconnection 
syndrome.  

In order to point out this 
syndrome, the agenesis cases of the 
callous body are more relevant. 
Considering the agenesis of the callous 
body a natural model of divided brain, 
some researchers have launched the 
hypothesis about the presence in this 
case of a callous disconnection 
syndrome. 

The cases of clinical 
neuropathology have pointed out the 
fact that the congenital absence of the 
callous body determines a series of 
dysfunctionalities of the 
interhemispheric communication, of 
which the most obvious ones are the 

proliferează în regiunile cerebrale din 
vecinătate, determinând astfel semne de 
atingere diverse, în funcţie de regiunea 
afectată (Schlesinger B., 1951). 

O altă serie de tulburări psihice 
este determinată de un alt gen de leziune 
a corpului calos, şi anume de 
demielinizarea progresivă a fibrelor 
comisurale şi apoi a celor corticale, 
afecţiune cunoscută sub denumirea de 
boala Marchiafava-Bignami şi care se 
exprimă prin simptome de tip demenţial. 

Concluzia care se impune în urma 
analizei acestor tulburări psihice cauzate 
de leziuni parţiale ale corpului calos este 
că dacă aceste leziuni nu invadează în 
structurile din vecinătate, nu putem să le 
considerăm similare celor produse de 
sindromul de deconexiune caloasă. 

Mai relevante pentru evidenţierea 
acestui sindrom sunt cazurile de agenezie 
a corpului calos. Considerând agenezia 
corpului calos un model natural de creier 
divizat, unii cercetători au emis ipoteza 
prezenţei în acest caz a unui sindrom de 
deconexiune caloasă. 

Cazurile de neuropatologie clinică 
au evidenţiat faptul că absenţa 
congenitală a corpului calos determină o 
serie de disfuncţionalităţi ale comunicării 
interemisferice, dintre care cele mai 
evidente sunt următoarele: diminuarea 
coordonării bimanuale şi a prehensiunii; 
încetineala cu care sunt efectuate anumite
sarcini de transfer vizual şi tactil; deficit 
de evaluare a distanţei dintre stimulii 
vizuali; afectarea capacităţii de localizare 
sonoră etc. (M. Lassonde, 1994). 

Totuşi, această cazuistică nu a 
confirmat în totalitate ipoteza enunţată 
mai sus. Cu excepţia unor cazuri 
particulare, subiecţii ce prezintă agenezia 
corpului calos pot să reacţioneze la 
stimulii prezentaţi în fiecare din 
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following: the diminution of the 
bimanual coordination and prehension; 
the slow way in which certain tasks of 
visual and tactile transfer are performed; 
the deficit in the evaluation of the 
distance between visual stimuli; the 
damage to the sound localization 
capacity. 

Nevertheless, this casuistry has 
not fully confirmed the above 
hypothesis. With the exception of some 
particular cases, the subjects who 
present the agenesis of the callous body 
can react to the stimuli presented in 
each of the visual hemifields; they do 
not manifest either left tactile anomy or 
right-hand constructive dyspraxia (M. 
Lassonde et al, 1997). The above data 
point out the existence of some sole 
compensatory or in combination 
mechanisms, such as: 

- bilateralization of the cerebral 
functions; 

- use of “cross-cueing” behavioral 
strategies, which allow the unstimulated 
hemisphere to employ proprioceptive 
indexes derived from the answer 
supplied by the other hemisphere and 
thus secure a bilateral distribution of 
information; 

- increased use of the ipsilateral ways 
in parallel with the normal use of the 
controlateral ways, allowing each 
hemisphere to have a bimanual 
representation; 

- maximal use of residual commisures 
to secure the interhemispheric transfer 
(M.A. Jeves, 1986). 

 
4. Conclusions 
The experimental demonstration 

of the fact that the two cerebral 
hemispheres, similar as anatomic 
structure, develop, nevertheless, distinct 

hemicâmpurile vizuale, nu manifestă 
anomie tactilă stângă şi nici dispraxie 
constructivă a mâinii drepte (M. 
Lassonde şi colab., 1996). Datele de mai 
sus evidenţiază existenţa unor mecanisme 
compensatorii singure sau în combinaţii, 
ca de exemplu: 
- bilateralizarea funcţiilor cerebrale; 
- utilizarea strategiilor 
comportamentale de genul "cross-
cueing", ce permit emisferei nestimulate
să utilizeze indici proprioceptivi derivaţi 
din răspunsul furnizat de cealaltă 
emisferă şi să asigure astfel o distribuire 
bilaterală a informaţiei; 
- utilizarea crescută a căilor ipsilaterale 
în paralel cu utilizarea normală a căilor 
controlaterale, permiţând fiecărei 
emisfere să aibă o reprezentare 
bimanuală; 
- utilizarea maximală a comisurilor 
reziduale pentru asigurarea transferului 
interemisferic (M. A. Jeeves, 1986). 

 
4. Concluzii 
Demonstrarea experimentală a 

faptului că cele două emisfere cerebrale, 
similare ca structură anatomică, dezvoltă 
totuşi mecanisme funcţionale distincte, a 
deschis noi şi surprinzătoare perspective 
în înţelegerea caracteristicilor de unitate 
şi emergenţă ale personalităţii în corelaţie 
cu baza neurofiziologică. 

Studiile anatomo-clinice şi 
neurochirurgicale au evidenţiat faptul că 
lezarea uneia sau alteia dintre emisferele 
cerebrale determină sindroame diferite: 
atingerea celei stângi perturbă limbajul şi 
conceptualizarea, în timp ce leziunile 
emisferei drepte afectează prelucrarea
datelor spaţiale corporale, extracorporale, 
precum şi recunoaşterea feţelor. 

Datele cercetărilor cazuisticii din 
domeniul neurochirurgiei  au condus la 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 18 din 251 

 

functional mechanisms, has brought 
new and surprising perspectives on 
understanding the unity and emergence 
characteristics of personality in 
correlation with the neurophysiologic 
basis.   

The anatomo-clinical and 
neurosurgical studies have pointed out 
the fact that the lesion in one or the 
other cerebral hemisphere determines 
different symptoms: the lesion in the left 
perturbs language and 
conceptualization, while the lesions in 
the right hemisphere affect 
extracorporal, corporal spatial data 
processing as well as the recognition of 
faces. 

The casuistry’s research data in 
the field of neurosurgery have led to the 
formulation of the conclusion that from 
a functional point of view, the left 
hemisphere is much more differentiated, 
but at the same time, also more 
homogeneous, representing three 
specific cognitive mechanisms: 
language, supported by the activity of 
the temporal lobe, calculation, praxis 
and somatognosia supported by the 
parietal lobe and visual symbolic 
functions, supported by the occipital 
lobe. 

At the level of the right cerebral 
hemisphere, the functional organization 
will be simultaneously weaker and more 
polyvalent in connection with a more 
primitively verbalized form of spatial 
relations. 
The analysis of the contemporary 
neuropsychology data has imposed the 
idea of a direct correspondence 
between the anatomophysiological 
organization of the brain, the different 
types of tasks and the dynamic-
structural organization of personality. 

formularea concluziei că din punct de 
vedere funcţional, emisfera stângă este 
mult mai diferenţiată dar, în acelaşi timp, 
şi mai omogenă, reprezentând trei 
mecanisme cognitive specifice: limbajul, 
susţinut de activitatea lobului temporal, 
calculul, praxia şi somatognoziile 
susţinute de lobul parietal şi funcţiile 
simbolice vizuale susţinute de lobul 
occipital. 

La nivelul emisferei cerebrale 
drepte, organizarea funcţională va fi 
simultan mai slabă şi mai polivalentă 
raportată la o formă mai primitiv 
verbalizată a relaţiilor spaţiale. 

Analiza datelor neuropsihologiei 
contemporane a impus ideea unei 
corespondenţe directe între modul de 
organizare anatomofiziologică a creierului, 
diversele tipuri de sarcini şi organizarea 
structural-dinamică a personalităţii. Aceste 
tipuri de relaţii oferă o bază obiectivă 
înţelegerii naturii informaţionale a 
sistemului psihic uman şi explicării 
mecanismelor anticipative ale 
comportamentului uman. 
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These types of relations offer an 
objective basis for the understanding of 
the informational nature of the human 
psychic system and to explain the 
anticipative mechanisms of the human 
behavior. 
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MONTESSORI: AN OLD NEW SCIENTIFIC EDUCATION 

MONTESSORI: O EDUCAŢIE VECHE ŞI, TOTUŞI, ATÂT DE 
ACTUAL Ă 
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" There was no method to be seen, what was seen was a child...acting according to its own 
nature."/"Nu a fost nici o metodă de văzut, ceea ce s-a văzut a fost copilul...acţionând în acord 
cu natura sa proprie." 

Dr. Maria Montessori din The Secret of Childhood, p.136 

 

Abstract:  
This article presents, briefly, the 

central idea of Montessori education -
the concept of normalization and 
historical basis of this idea. Finally, the 
author presents the implementation of 
Montessori education in the work of 
postwar Romania, through the work of 
Association  for Pedagogical Alternatives 
and proposes a training course of 
kindergarten teachers for using this 
method. 

 
Key concepts: emotional 

intelligence 
 
Montessori education is a scientific 

way of observing children to discover 

 
Rezumat:  
Articolul prezintă, pe scurt, ideea 

centrală a educaţiei Montessori -
conceptul de normalizare şi fundamentul 
istoric al acestei idei. În final, autorul 
prezintă implementarea educaţiei 
Montessori în România postbelică prin 
activitatea Asociaţiei Alternative 
Pedagogice şi propune un curs de 
formare a educatoarelor pentru 
utilizarea acestei metode.  

 
Concepte cheie: inteligentă 

emoţională 
 
Educaţia Montessori este o 

modalitate ştiinţifică de a observa copiii 
pentru a descoperi şi a sprijini natura lor 
reală ca fiinţe normale. Metoda 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 22 din 251 

 

and support their true nature of normal 
being. The Montessori teaching is carried 
out as a way of being committed to 
infinite and eternal laws of nature, 
viewing each child as having its own 
inborn inner guidance for perfect self-
directed development. This scientific new 
education relates specifically to the 
discoveries and work of Dr. Montessori 
who first observed the phenomenon of 
the child’s true nature in 1907, and 
elaborated this discovery in various 
publications and further research she 
conducted with others throughout the 
world thereafter until her death in 1952. 

Dr. Montessori’s scientific 
approach has the teacher conducting 
experiments with children, using the 
applicable technology, which creates a 
condition of commitment to laws of 
nature around each child. In practice, it 
functions to control the environment, not 
the child. The unique Montessori 
environment also provides an order and 
arrangement of self-teaching materials 
that children use according to their own 
free choice for independent learning and 
intellectual development.  

In 1907, Dr. Montessori found that 
given the right scientific conditions, 
young children would shed their ordinary 
pattern of disorder, inattention and 
fantasy, entering into a totally new state
of spontaneous self-discipline, love of 
order, peace, attachment to reality and 
complete harmony with the environment. 
She viewed this as the child’s state of 
normal being, since it arose entirely from 
within the child itself. Dr. Montessori 
termed the transition to this new state of 
being as normalization, and the resulting 
new children as normalized.  

Montessori teaching today seeks to 
create the right precise conditions for the 

Montessori se realizează ca o modalitate 
de a fi angajat în respectarea legilor 
infinite si eterne ale naturii, ştiind că 
fiecare copil are o călăuză proprie 
interioară înnăscută care-i asigură o auto-
dezvoltare perfectă. Această educaţie 
ştiinţifică nouă se referă, în mod specific, 
la descoperirile şi opera Dr. Montessori, 
prima care a observat fenomenul 
adevăratei naturi a copilului în 1907 şi a 
expus această descoperire în diverse 
publicaţii şi cercetări efectuate, ulterior, 
de către ea şi de către alţii din întreaga 
lume până la moartea sa, în 1952. 

Abordarea ştiinţifică a Dr. 
Montessori vede cadrele didactice ca 
fiind oameni de ştiinţă care realizează 
experimente cu copiii folosind o 
tehnologie practică, ceea ce creează 
condiţiile de angajare pentru respectarea 
legilor naturale ale fiecărui copil. În 
practică, cadrele didactice acţionează 
pentru controlul mediului, nu al 
copilului. Mediul unic Montessori oferă, 
de asemenea, o ordine şi o dispunere a 
materialelor didactice de auto-învăţare 
care sunt utilizate de copii la propria lor 
alegere liberă pentru o învăţare şi 
dezvoltare intelectuală independentă. 

În 1907, Dr. Montessori a constatat 
că, date fiind condiţiile ştiinţifice corecte, 
copiii mici elimină modelul lor obişnuit 
de dezordine, lipsă de concentrare şi de 
fantezie, şi intră într-o stare cu totul nouă 
de auto-disciplină spontană, dragoste faţă 
de ordine, linişte, ataşament faţă de 
realitate şi armonie cu mediul 
înconjurător. Ea a considerat aceste 
manifestări ca fiind starea normală a 
copilului, din moment ce ele au luat 
naştere în întregime din însuşi interiorul 
copilului. Dr. Montessori a numit 
trecerea la această nouă stare de a fi ca 
proces de normalizare, iar copiii care au 
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emergence of true normal being in 
children as described and discovered by 
Dr. Montessori. It also aims to support 
normal development in older children by 
following laws of nature with them as 
well. Montessori is now a common term 
for many; however, it yet remains often 
flawed and limited in practice due to 
misunderstanding and imprecision about 
its exact nature and application with 
children - an historical background that 
we must correct and overcome today. 

 
Historical Background 
In the early 1900’s, Dr. Maria 

Montessori began research from a 
medical perspective, as the first woman
physician in Italy. She set about studying 
children from an educational perespective 
to help improve their opportunity for 
better learning and development. She 
initiated her study with the idea of 
scientific education as conducted and 
described by Dr. Eduard Seguin some 
50 years before. This French physician 
studied and wrote about how using self-
teaching learning materials he developed 
could help improve the learning of 
mentally deficient children.  

In 1907, Dr. Montessori sought to 
test out this prior research with young 
children of more average intelligence. 
She termed her first program a 
“Children’s House”, which she 
established in a slum district of Rome, 
Italy. Directed to children aged 2-6, this 
Children’s House experiment was to 
scientifically observe their activity using 
the Seguin approach and self-teaching 
materials employed before with deficient 
children.  

Montessori soon noticed that the 
children came to deeply concentrate on 
the Seguin materials, achieving 

trecut prin acest proces ca normalizaţi. 
Educaţia Montessori de astăzi 

caută să creeze condiţiile corecte şi 
exacte pentru apariţia stării normale, 
adevărate, de a fi a copiilor aşa cum le-a 
descoperit şi descris Dr. Montessori. 
Caută, de asemenea, să sprijine 
dezvoltarea normală la copiii mai mari, 
urmând, şi în cazul acestora, aceleaşi legi 
ale naturii. Metoda Montessori a devenit 
acum un termen comun pentru mulţi; cu 
toate acestea, ea rămâne încă de multe ori 
eronată şi limitată în practică din cauza 
unor neînţelegeri şi a unor imprecizii 
privind natura ei exactă şi aplicarea ei 
corectă la copii - un context istoric pe 
care, astăzi, trebuie să-l corectăm şi să-l 
depăşim. 

 
Scurt istoric 
La începutul anilor 1900, Dr. Maria 

Montessori a început dintr-o perspectivă 
de cercetare medicală, ca prima femeie 
medic din Italia. Ea a studiat copiii dintr-
o perspectivă educaţională pentru a ajuta 
la îmbunătăţirea posibilităţilor acestora 
de a învăţa şi a se dezvolta mai bine. Şi-a 
iniţiat studiul pornind de la ideea unei 
educaţii ştiinţifice efectuate şi descrise de 
Dr. Eduard Seguin cu aproximativ 50 de 
ani înainte. Acest medic francez a studiat 
şi a scris despre modul în care utilizarea 
materialelor de auto-învăţare, - dezvoltate 
de el - ar putea ajuta la îmbunătăţirea 
învăţării la copiii cu deficit mental. 

În 1907, Dr. Montessori a căutat să 
testeze aceste cercetări prealabile pe copii 
mici cu o inteligenţă medie. Ea a numit 
primul ei program "Casa de copii", care a 
fost stabilită într-un cartier-mahala din
Roma, Italia. Direcţionat către copiii cu 
vârsta între 2-6 ani, acest experiment din 
"Casa de copii" a intenţionat să observe 
în mod ştiinţific activitatea lor folosind 
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eventually a state of profound peace, 
order and harmony. She termed this 
change of behavior as normalization, 
which she later confirmed as a universal 
phenomenon in young children 
throughout the world. Over a period of 40 
years, Dr. Montessori wrote many books 
about her discovery, and attempted to 
help others bring about similar results 
through her various writings and courses 
for teachers. Unfortunately, she achieved 
only partial results, due to her lack of 
knowledge and understanding of the 
exact nature of the special environmental 
conditions required. 

Upon her death in 1952, Dr. 
Montessori left a legacy and vision for a 
new education that could bring about a 
whole new and better humanity in the 
world. However, she provided little detail 
or technology to show teachers exactly 
what to do to create her special 
normalizing conditions. 

In the early 1950’s, E.M. 
Standing, a long-time and loyal associate 
of Dr. Montessori, wrote a 
comprehensive biography entitled Maria 
Montessori: Her life and Work. In it, he 
sought to describe Montessori teaching as
a method following certain fundamental 
principles. However, little further 
research was conducted along these lines, 
as conventional practitioners largely 
compromised, misunderstood and 
deviated from Dr. Montessori’s original 
vision and purpose. 

In the 1960’s, Montessori evolved 
and grew with the formation of new 
organizations, each with its own 
distinctive certification of teachers and 
interpretation of her underlying 
philosophy. In 1997, In Romania, Dr. 
Marcel Căpraru  founded the Association 
for Pedagogical Alternatives (APA) 

abordarea si materialele didactice de 
auto-învăţare utilizate anterior de Seguin 
la copii cu deficienţe mentale. 

Montessori a observat că copiii au 
ajuns să se concentreze profund asupra 
materialelor lui Seguin, realizând în cele 
din urmă o stare de pace, ordine şi 
armonie profundă. Ea a numit această 
schimbare de comportament ca 
normalizare, pe care, mai târziu, a 
confirmat-o ca fiind un fenomen 
universal la copiii mici din întreaga lume. 
Într-o perioadă de peste 40 de ani, Dr. 
Montessori a scris numeroase cărţi despre 
descoperirea ei, şi a încercat, prin 
scrierile ei şi prin cursuri pentru cadre 
didactice, să ajute pe alţii să obţină 
rezultate similare. Din păcate, ea a 
obţinut numai rezultate parţiale, din 
cauza lipsei de cunoaştere şi înţelegere a 
naturii exacte a condiţiilor speciale de 
mediu cerute. 

La moartea sa în 1952, Dr. 
Montessori a lăsat o moştenire şi o 
viziune asupra unei noi educaţii, care ar 
putea crea o lume cu totul nouă şi mult 
mai bună. Cu toate acestea, ea a furnizat 
puţine detalii sau tehnologii pentru a 
arăta cadrelor didactice exact ce să facă 
pentru a crea condiţiile speciale de 
normalizare. 

La începutul anilor 1950, E.M. 
Standing, un asociat permanent şi loial al 
Dr. Montessori, a scris o biografie 
cuprinzătoare intitulată Maria 
Montessori: Viaţa şi opera ei. În ea, el a 
încercat să descrie educaţia Montessori ca 
o metodă care urmăreşte anumite 
principii fundamentale. Cu toate acestea, 
puţine cercetări au fost efectuate în aceste 
direcţii, deoarece practicienii 
convenţionali, în mare măsură, au 
compromis, au înţeles greşit şi au deviat 
de la viziunea şi scopul original al Dr. 
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based on his own personal research, 
discoveries and work with trainers and 
educators in the field, and help to open 
the first Montessori pre-schools in post-
communist Romania. It was a completion 
experience of knowing what is 
Montessori teaching, and the ability to 
communicate it to others. 

In 2007, Dr. Căpraru consolidated 
his research of 10 years, to device a 
comprehensive technology of Montessori 
teaching, which is now an integral aspect 
of the work and purpose of the APA. In 
this framework, the APA recognizes six 
main “alphabets” to guide the practitioner 
in following laws of nature. These six 
Montessori teaching curriculum closely 
obeys laws of nature in conditions of 
experiential understanding exposed in 
other two parts of the training course: 
Montessori Child Psychology and 
Montessori Philosophy. The six 
“alphabets” are: 

• The alphabet of movement
(Practical Life activities): preliminary 
movements, elementary movements, care 
of self, care of environment, self-control 
of movements. 

• The social alphabet (exercises 
of Grace and Courtesy)  

• The alphabet of reality
(activities of Sensorial Development) : 
aural, visual, smell, taste, touch and 
stereognostic senses. 

• The alphabet of 
communication (exercises for Language 
Development): vocabulary enrichment, 
writing, classification reading, the study 
of words, reading analysis.  

• The alphabet of mathematics
(Mathematical activities): introduction 
of numerals, introduction of decimal 
system, counting, memorization, passing 
toward abstraction, fractions, 

Montessori. 
În anii 1960, ideea Montessori 

evoluat şi s-a extins prin formarea de noi 
organizaţii, fiecare cu propriile sale de 
diplome de certificare a profesorilor şi cu 
interpretări distincte ale filozofiei care stă 
la baza ei. În 1997, în România, dr. 
Marcel Căpraru a fondat Asociaţia 
Alternative Pedagogice (APA), bazată pe 
cercetarea sa personală, pe descoperirile 
şi activitatea cu formatori şi educatori în 
domeniu, şi a ajutat la deschiderea primei  
grădiniţe Montessori în România post-
comunistă. A fost o experienţă utilă de a 
afla ce este educaţia Montessori şi de a 
dezvolta abilitatea de a o comunica 
altora. 

În 2007, dr. Căpraru şi-a consolidat 
cercetările sale efectuate timp de 10 ani, 
pentru a elabora o tehnologie 
cuprinzătoare de formare în  Montessori, 
care este acum un aspect integrant al 
activităţii şi scopului APA. În acest 
cadru, APA recunoaşte şase "alfabete" 
principale pentru a ghida practicianul în 
urmărirea legilor naturale de dezvoltare a 
copiilor. Aceste şase « alfabete » ale  
curriculum-ului Montessori respectă 
îndeaproape legile naturale, în condiţii de 
înţelegere teoretică expuse în alte două 
părţi ale cursului de formare: Psihologia 
copilului după Montessori şi Filosofia 
Montessori. Cele şase "alfabete" sunt: 

• Alfabetul mi şcării  (activităţi de 
Viaţă practică): mişcări preliminare, 
mişcări elementare, auto-îngrijirea, 
îngrijirea mediului, auto-controlul 
mişcării. 

• Alfabetul social (exerciţii de 
Graţie şi Politeţe) 

• Alfabetul realit ăţii  (activităţi 
de Dezvoltare senzorială): auditiv, 
vizual, miros, gust, atingere şi simţul 
stereognostic. 
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introduction into Geometry. 
• Cultural alphabet: Geography, 

History, Biology, Music, Arts, 
Dramatization. 

• Alfabetul comunicării
(exerciţii pentru Dezvoltarea 
limbajului ): îmbogăţirea vocabularului, 
scrierea, clasificarea citirii, studiul 
cuvintelor, analiza citirii. 

• Alfabetul matematic (activităţi 
Matematice): introducerea numerelor, 
introducerea sistemului zecimal, 
numărare, memorizarea, trecerea spre 
abstractizare, fracţii, introducerea în 
Geometrie. 

• Alfabetul cultural : Geografie, 
Istorie, Biologie, Muzică, Arte plastice, 
Dramatizare. 
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Abstract: 
In social psychology and 

educational management, special 
attention is given to the limited group. In 
the '50s, the groups’ dynamic became a 
field of interest for researchers. Since 
then, the students’ class has been studied 
as a primary group whose members have 
the same values, goals and behavioral 
standards and where interpersonal 
contact is very frequent. 

The existing theorethical 
approaches on human resource 
management varies from the hard 
perspective, that perceives individuals as 
a way of controlling the ballance cost -
benefits, to the soft perspective, 
according to which emploees represent 
resources that can be useful for the 
development of the organisation and for 
the accomplishment of the exellency 
target. 

 
Key concepts: educational 

management, community, human 
resources, interpersonal relationshis, the 

 Rezumat: 
În psihologia socială şi în 

managementul educaţional, o atenţie 
aparte i se acordă grupului restrâns. 
Prin anii '50, dinamica grupurilor a 
devenit un domeniu de interes pentru 
cercetători. De atunci, clasa de elevi a 
fost studiată ca grup primar, adică un 
grup ai căror membri au aceleaşi valori, 
scopuri şi standarde de comportament şi 
în care contactele interpersonale sunt 
foarte frecvente.  

Abordările teoretice existente 
asupra managementului resurselor 
umane variază de la perspectiva hard, 
care abordează indivizii ca o modalitate 
de control al balanţei cost-beneficii, la 
perspectiva soft, conform căreia 
angajaţii reprezintă resurse care pot 
contribui la dezvoltarea organizaţiei şi 
atingerea dezideratului excelenţei. 

 
Concepte cheie : management 

educaţional, comunitate, resurse umane, 
relaţii interpersonale, clasa de elevi, 
statut şi rol 
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classroom, statute and role. 
 
1. The group - characteristics, 

classification; ways of creating groups 
Man has always depended on 

relating to his kind. At the beginning, 
groups appeared as a form of 
spontaneous social reality. These 
preocupations are old but there has been 
more elaborate research on crowd 
psychology and human groups since the 
beginning of the 19th century: G. Le Bon 
(crowd psychology), G. Tarde (the laws 
of imitation), E. Durkheim (collective 
representations), J. L. Moreno 
(sociometry), Ch.H.Cooley (the selfhood 
and the “looking-glass self”), G.H. Mead 
(the self theory), E.Goffman (symbolic 
interaction). 

The human resource management 
admits the value, the role and the 
importance that each employee has inside 
an organisation. It is worth noticing the 
fact that „the existing theorethical 
approaches on human resource 
management varies from the hard
perspective, that perceives individuals as 
a way of controlling the ballance cost –
benefits, to the soft perspective, 
according to which emploees represent 
resources that can be useful for the 
development of the organisation and for
the accomplishment of the exellency 
target” (Zaharie, 2006, p. 255). 

F. Tönnies made the most 
successful comparative analysis between 
community and society. This way, „the 
community (family, state), through its 
authenticity, behaves like a living body, 
built on tradition and common 
experience” (apud Bulgaru, 2003, p. 
186). Society, which came after the 
community, is a complex but artificial 
system, established on convention, public 

 
1. Grupul - caracteristici, 

clasificare; modalităţi de formare a 
grupurilor  

Omul a depins dintotdeauna de 
relaţionarea cu ceilalţi semeni ai lui. La 
început, grupurile au apărut ca formă de 
realitate socială spontană. Preocupările 
sunt vechi, însă studii mai elaborate 
despre psihologia mulţimilor, a 
grupurilor umane întâlnim începând din 
secolul al XIX-lea: G. Le Bon 
(psihologia maselor), G. Tarde (legile 
imitaţiei), E. Durkheim (reprezentările 
colective), J.L. Moreno (sociometria), 
Ch.H. Cooley (eu-l personal şi “looking-
glass self” - oglindirea şi reoglindirea în 
alte persoane), G.H. Mead (teoria Eu-lui), 
E. Goffman (interacţiunea simbolică). 

Managementul resurselor umane 
recunoaşte valoarea, rolul şi importanţa 
pe care fiecare angajat îl are în cadrul 
organizaţiei. De remarcat este faptul că 
„abordările teoretice existente asupra 
managementului resurselor umane 
variază de la perspectiva hard, care 
abordează indivizii ca o modalitate de 
control al balanţei cost-beneficii, la 
perspectiva soft, conform căreia angajaţii 
reprezintă resurse care pot contribui la 
dezvoltarea organizaţiei şi atingerea 
dezideratului excelenţei” (Zaharie, 2006, 
p. 255). 

F. Tönnies a realizat cea mai 
reuşită analiză comparativă între 
comunitate şi societate. Astfel, 
„comunitatea (familia, statul), prin 
autenticitatea sa, este asemenea unui 
organism viu, întemeiat pe datini şi trăiri 
comune” (apud Bulgaru, 2003, p. 186). 
Societatea, ulterioară faţă de comunitate, 
este un sistem complex, dar artificial, 
întemeiat pe convenţie, opinie publică, 
legislaţie. După E. Durkheim, 
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oppinion, legislation. According to E. 
Durkheim, the community survives 
through „ organic solidarity” (with an 
accent on the moral rules of cohabitation 
between its members), and the society 
survives through „mechanical solidarity”. 

A collectivity is founded on the 
recognition of common norms and rules, 
but it does not presuppose direct 
interaction (ethnic groups, religious 
believers, etc.). It refers especially to 
those environments where members share 
a certain number of norms and principles, 
but inside it there is no interaction.  

A crowd is characterized by 
“common loneliness”, but “it does not 
mean that it cannot become a group” 
(Zlate, 1995, p. 195). Crowds can be 
temporary or permanent, homogenous or 
heterogeneous, psychological (they need 
a common goal), organized (individuals 
deliberately take part in certain events on 
behalf of their socio-economical, 
professional, cultural, etc status), 
community based (consolidated in time 
and characterized by a high level of 
homogeneity). 

Shifting from a spontaneous crowd 
to an organized one requires a logical 
development. The individuals’ behavior 
in a crowd is shaped by their culture; still 
the distinctive quality of the crowd man 
is conformity. The special features of an 
individual modify the minute he/she 
enters a crowd, and it can be observed 
(apud Moscovici, 1996, p. 399): 

a) a decreasing of the intellectual 
faculties (rational faculties tend to 
deteriorate and decrease); 

b) an intensification of the 
emotional reactions (the cold individual 
energy is converted to the hot energy of 
the crowd); 

c) a lack of interest in profit 

comunitatea persistă prin „solidaritate 
organică” (accent pe normele morale de 
convieţuire între membrii), iar societatea 
prin „solidaritate mecanică”. 

Colectivitatea se fundamentează pe 
recunoaşterea normelor şi regulilor 
comune, dar nu presupune interacţiunea 
directă (etnii, popoare, credincioşii unei 
religii etc.). Se referă mai ales la acele 
medii ai căror membri împărtăşesc un 
anume număr de norme sau principii, dar 
în interiorul cărora interacţiunea lipseşte. 

Mulţimea se caracterizează prin 
“singurătatea în comun”, însă “nu este 
exclus ca aceasta să se transforme în 
grup” (Zlate, 1995, p. 195). Mulţimile pot 
fi temporare sau permanente, omogene 
sau eterogene, psihologice (necesită 
existenţa unui obiectiv comun), 
organizate (indivizii participă deliberat la 
anumite evenimente în virtutea statutului 
lor socio-economic, profesional, cultural 
etc.), comunitare (consolidate în timp şi 
caracterizate printr-un grad ridicat de 
omogenitate).  

Trecerea de la o mulţime spontană 
la una organizată presupune o dezvoltare 
logică. Comportamentul indivizilor într-o 
mulţime este modelat de cultura lor; 
totuşi calitatea distinctivă a omului 
mulţimii este conformismul. Trăsăturile 
speciale ale unui individ se modifică 
imediat ce intră într-o mulţime, 
constatându-se (apud Moscovici, 1996, p. 
399):  

a) o diminuare a facultăţilor 
intelectuale (facultăţile raţionale tind să 
se deterioreze şi să scadă); 

b) o intensificare a reacţiilor 
emoţionale (energia individuală rece este 
convertită în energia înfierbântată a 
mulţimii);  

c) un dezinteres faţă de profit 
(indivizii se depăşesc pe ei înşişi, 
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(individuals surpass themselves 
becoming heroic and generous, martyrs 
and patriotic). 

In a wide sense, the group is made 
up by the association of at least two 
people (the couple) and it can get to an 
extremely large number (humanity). The 
essential element is the capacity of acting 
together to reach targeted goals that can 
never be reached in total isolation. 

From a sociological perspective, 
the social group is an aggregate of 
individuals characterized by a certain 
structure and with a certain culture, 
aroused from the relationships and the 
psychosocial processes developed inside 
it. This is the social entity, inside which 
individuals interact directly on basis of 
some standards and rules that are 
acknowledged and accepted, where 
individuals define themselves and are 
perceived as members of this distinctive 
entity.   

From the social psychology 
perspective, a group is a social unit of a 
personality in interaction that is formed 
of more individuals. 

As a social unit, a group has the 
following characteristic features: 

1. The existence of a number of 
members; 

2. The presence of some common 
goals and activities; 

3. Unmediated relationships of 
interaction and mutual addiction; 

4. A defined status and a role 
relationship; 

5. Composition (homogenous and 
heterogeneous) and organization (formal 
and informal); 

6. The promotion and developing, 
in time, of some common values; 

7. The consciousness of being part 
of a group, the feeling of “US” (each 

devenind eroici şi mărinimoşi, martiri şi 
patrioţi). 

În sens larg, grupul este format din 
asocierea a cel puţin două persoane 
(cuplul) şi poate ajunge până la un număr 
extrem de mare (umanitatea). Elementul 
esenţial este capacitatea de a acţiona unit 
în atingerea scopurilor urmărite care nu 
pot fi niciodată atinse în izolare completă. 

Din perspectivă sociologică, grupul 
social este un ansamblu de persoane 
caracterizate de o anumită structură şi cu 
o cultură specifică, rezultate din relaţiile 
şi procesele psihosociale dezvoltate în 
cadrul său. Acesta reprezintă entitatea 
socială în care indivizii interacţionează 
direct pe baza unor norme şi reguli 
recunoscute şi acceptate, se definesc ei 
înşişi şi sunt percepuţi de alţii ca membri 
ai acestei entităţi distincte. 

Din perspectiva psihologiei 
sociale, grupul este o unitate socială a 
unor personalităţi aflate în interacţiune, 
unitate constituită din mai mulţi indivizi. 

Ca unitate socială, grupul are 
următoarele caracteristici: 

1. Existenţa unui număr oarecare 
de membri; 

2. Prezenţa unor scopuri şi 
activităţi comune; 

3. Relaţii nemijlocite, de 
interacţiune şi dependenţă reciprocă; 

4. Statut definit şi relaţie de rol; 
5. Compoziţie (omogenă sau 

eterogenă) şi organizare (formală sau 
informală); 

6. Promovarea şi dezvoltarea, în 
timp, a unor valori comune; 

7. Conştiinţa apartenenţei la grup, 
sentimentul de “NOI” (fiecare membru 
primeşte, la rândul său, ajutor din partea 
celorlalţi); 

8. Dezvoltarea, în timp, a spiritului 
de echipă care permite munca în grup; 
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member gets, at his turn, help from the 
others); 

8. The developing in time of the 
team spirit that accepts group work; 

9. Each member’s contribution to 
acquiring time saving and resources; 

10. The forming of “group 
syntality” (the mechanism that 
distinguishes between groups; it is 
reached in time and it depends, mostly, of 
the leader quality) and “group unity” (the 
mechanism that makes individuals stay 
and act together and which opposes the 
forces that push them towards 
dissociation and isolation; it facilitates 
the appearance and strength of the “US” 
feeling). 

Groups are important for 
individuals because they: 

- reach goals that we, as 
individuals, can never reach; 

- satisfy certain psychosocial 
needs (attention, affection); 

- give information and 
inaccessible knowledge; 

- represent an antidote against 
loneliness and anonymity; 

- are therapeutical, decreasing 
the effects of the stress through the social 
support they offer; 

- offer security and protection 
against actual or potential enemies; 

- provides a positive social 
identity (the more prestigious the group 
is, the more group identity counts in self 
image and conception); 

Groups are classified according to 
some criteria: 

•  duration: temporary (limited in 
time - group  for playing, for spending 
free time, for work, experimental, 
criminal) and permanent (for long periods 
of time, stable and balanced, that imply 
strong socio-emotional relationships, 

9. Contribuţia fiecărui membru la 
realizatea economiei de timp şi resurse; 

10. Formarea “sintalităţii de grup” 
(mecanismul care deosebeşte un grup de 
un alt grup; se realizează în timp şi 
depinde, în mare parte, de calitatea 
conducătorului) şi a “coeziunii grupului” 
(mecanismul care îi determină pe indivizi 
să stea şi să acţioneze împreună şi care se 
opune forţelor care îi imping spre 
disociere şi izolare; facilitează apariţia şi 
întărirea sentimentului de “NOI”). 

Grupurile sunt importante pentru 
indivizi deoarece: 

− ating scopuri nerealizabile de 
noi, ca simpli indivizi; 

− satisfac anumite nevoi 
psihosociale (atenţie, afectivitate); 

− furnizează unele informaţii şi 
cunoştinţe neaccesibile; 

− reprezintă un antidot pentru 
anonimat şi singurătate; 

− sunt terapeutice, reducând 
efectele stresului prin suportul social 
oferit; 

− oferă siguranţă şi protecţie faţă 
de reali sau potenţiali duşmani; 

− asigură o identitate socială
pozitivă (cu cât grupul este mai 
prestigios, cu atât identitatea grupală 
contează mai mult în concepţia, imaginea 
de sine). 

Grupurile se clasifică în funcţie de 
diferite criterii : 

• după durată: temporare 
(limitate în timp - grupul de joacă, de 
petrecere a timpului liber, de muncă, 
experimental, infracţional) şi permanente 
(de lungă durată, stabile şi echilibrate, ce 
presupun relaţii socio-afective puternice, 
tradiţionalism şi uneori ritualism: familia, 
unele grupuri de muncă, grupul 
deţinuţilor pe viaţă); 

• după mărime: mici (până la 40 
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traditions and sometimes rituals: the 
family, certain work groups, life 
detention groups); 

•  size: small (no more than 40 
members), medium (tens and hundreds) 
and large (ethnical groups, peoples, 
nations); 

•  the ontic status: real or nominal 
(statistical); 

•  the official statute or the degree 
of institutionalization: formal (that have 
objectives, an organization and 
functioning that are statuted by norms, 
instructions, methodologies, regulations, 
laws - the classroom, the military sub-
unit) and informal (which imply a kind of 
organization and functioning that are not 
based on regulations made through 
official standardized norms but on socio -
emotional relationships of liking, 
disliking and indifference); 

•  the nature and the  specific 
nature of the tasks to be accomplished: 
work, research, military, detention,, 
therapy groups; 

•  the kind of relationships 
between the members of the group: 
primary groups (the primary group was 
defined by the American Ch.H. Cooley as 
being a relatively permanent and 
unspecialized association of a relatively 
small number of individuals in direct 
situations – face to face - and close 
enough; the prototype of this is the 
family  but we can also include here the 
work group, the company, the classmates 
group, etc) and also secondary or 
instrumental groups (the secondary group 
is characterized as a larger group, 
relatively specialized, of people who are 
having superficial, indirect relationships -
e.g. unions). 

•  the relations between members 
and groups: the in-group (defined 

de membri), mijlocii (de ordinul zecilor 
şi sutelor) şi mari (etniile, popoarele, 
naţiunile); 

• după statutul ontic: reale sau 
nominale (statistice); 

• după statutul oficial sau gradul 
de instituţionalizare: formale (care au 
obiective, organizare şi funcţionare 
statuate prin acte normative, instrucţiuni, 
metodologii, reglulamente, legi - clasa de 
elevi, subunitatea militară) şi informale 
(care presupun o organizare şi 
funcţionare ce nu se bazează pe 
reglementarea prin norme oficiale
standardizate, ci pe relaţiile socio-
afective de simpatie, antipatie şi 
indiferenţă); 

• după natura şi specificul 
sarcinilor de realizat: grupuri de muncă, 
de cercetare, militare, de detenţie, de 
terapie; 

• după natura relaţiilor dintre 
membrii grupului: grupuri primare 
(grupul primar a fost definit de 
americanul Ch.H. Cooley ca fiind o 
asociere relativ permanentă şi 
nespecializată a unui număr restrâns de 
indivizi aflaţi în relaţii directe - faţă în 
faţă - şi destul de apropiaţi; prototipul 
acestuia este familia, dar aici putem 
include şi grupul de lucru, anturajul, 
grupul de colegi de şcoală etc.) şi grupuri 
secundare sau instrumentale (grupul 
secundar este caracterizat ca o grupare 
mai mare, relativ specializată, de 
persoane care au relaţii superficiale, 
indirecte - ex. sindicatele); 

• după raporturile existente între 
membri şi grupuri: grupul intern (in-
group, definit prin “NOI”, deosebiţi de 
membrii altor grupuri - aşteptăm 
recunoaştere, loialitate, întrajutorare) şi 
grup extern (out-group, definit prin “EI”,
membrii acestuia fiind percepuţi ca 
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through “US”, different from the 
members of other groups - expect 
recognition, loyalty, mutual help) and the 
out - group (defined through “THEM”, 
the members of this group being 
recognized as  THE OTHERS - a 
relationship that is based on prejudices 
and stereotypes, hostility which can lead 
to violence, intolerance and 
discrimination, which outlines 
geographical boundaries between ethnical 
groups, district gangs, or cultural groups, 
between socio-professional, sexual or 
religious groups); 

•  the function: the affiliation 
group - it gives psychological comfort 
and allows the fulfillment of the need to 
communicate (it is the one to which the 
individual really belongs at a certain 
moment, in a natural way and by the 
activity he/she usually makes; it does not 
signify his/her actual emotional and 
psychological participation) and the 
reference group - it has a normative or 
criterial and comparison role (it is the one 
to which the individual relates most of 
the times and to which he wants to 
belong, with which he/she identifies and 
from which he/she takes over behavioral 
models - e.g. The young from the adults, 
the poor from the rich, the inferior from 
the superior). 

Specialized literature indicates the 
following ways of creating groups: 

1. Grouping according to 
knowledge and abilities: 

Most universities are organized in 
departments. The university positions are 
differentiated by knowledge levels (from 
preparatory level to university 
professors). Different kinds of similarly 
grouped organizations are the hospitals. 

2. Grouping according to work 
processes and positions (functional 

CEILALŢI - relaţionare bazată pe 
prejudecăţi şi stereotipuri, ostilitate care 
poate duce la violenţă, intoleranţă şi 
discriminare, care trasează graniţe 
geografice, între grupuri etnice, bande de 
cartier, sau culturale, între grupurile 
socio-profesionale, sexuale, religioase); 

• după funcţie: grupul de 
apartenenţă - conferă siguranţă psihică şi 
permite satisfacerea trebuinţei de 
comunicare (este cel din care individul 
face parte efectiv la un moment dat, în 
mod natural şi prin activitatea pe care o 
desfăşoară în mod obişnuit; nu semnifică 
însă şi participarea sa psihologică şi 
afectivă) şi grupul de referinţă - are o 
funcţie normativă sau criterială şi de 
comparaţie (este cel la care individul se 
raportează de cele mai multe ori şi din 
care vrea să facă parte, cu care se 
identifică şi de la care preia modelele 
comportamentale - ex. tinerii de la adulţi, 
săracii de la bogaţi, inferiorii de la 
superiori). 

Literatura de specialitate indică 
următoarele moduri de formare a 
grupurilor : 

1. Gruparea după cunoştinţe sau 
abilităţi:  

Majoritatea universităţilor sunt 
organizate după arii disciplinare. 
Funcţiile universitare sunt diferenţiate 
după nivelul de cunoştinţe (de la 
preparatori până la profesori universitari). 
Un alt gen de organizaţii astfel grupate 
sunt spitalele. 

2. Gruparea după procese de 
muncă şi funcţii  (organizarea 
funcţională): 

Majoritatea organizaţiilor care 
realizează  producţie sunt organizate în 
acest mod. Un număr de oameni sunt 
implicaţi în producţie, alţii în cercetare şi 
dezvoltare, alţii în vânzări sau marketing, 
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organization): 
Most organizations that produce 

are organized this way. A number of 
people are involved in production, others 
in research and development, some in 
sales or marketing, some in finance and 
book-keeping and others in staff work. 

3. Grouping according to time:  
Sometimes people are grouped 

according to the period they work. This 
way of grouping can be used in 
connection with the work processes and 
functions. 

4. Grouping according to 
product and result: this way unities based 
on product or service are made. 

5. Grouping according to client:
some organizations form groups that 
directs towards different categories of 
clients;  

6. Grouping according to place: 
this usually means that unities are made 
by the geographical area they serve or 
they are placed in.   

In practice, according to requests, 
goals or the specific character of the 
activity, there sometimes appears the 
need of subgroups. Developing the 
problems of becoming a formatore, 
paying attention to the managerial 
perspective of approaching this process, 
R. M. Niculescu identifies a few methods 
of making subgroups and of regrouping 
students, methods that can be used in 
other situations, too. 

There is a number of specific 
methods of accomplishing these 
subgroups (apud Niculescu, 2000, pp. 60-
61): 

a) grouping according to a 
specified criterion: 

− by chances 
− by numbers (for example, even 

numbers in group X, odd numbers in 

alţii în finanţe şi contabilitate, iar alţii în 
funcţiile legate de personal. 

3. Gruparea în funcţie de timp: 
Uneori, oamenii sunt grupaţi după 

perioada în care lucrează. Acest mod de 
grupare poate fi folosit în corelare cu 
procesele de muncă şi funcţiile. 

4. Gruparea după produs sau 
rezultat: astfel sunt formate unităţi pe 
baza produsului sau serviciului rezultat. 

5. Gruparea în funcţie de client: 
unele organizaţii formează grupuri care 
se orientează către diferite categorii de 
clienţi. 

6. Gruparea în funcţie de loc: 
acest lucru înseamnă de obicei că sunt 
formate unităţi în acord cu aria 
geografică pe care o deservesc sau în care 
sunt localizate. 

În practică, în funcţie de solicitări, 
de scopuri sau de specificul activităţii, 
apare uneori necesitatea formării unor 
subgrupuri. Dezvoltând problematica 
formării formatorilor, cu trimitere la 
perspectiva managerială de abordare a 
acestui demers, R.M. Niculescu identifică 
câteva procedee de realizare a 
subgrupelor şi de regrupare a cursanţilor, 
procedee care pot fi folosite şi în alte 
situaţii. 

Există o serie de procedee 
specifice de realizare a acestor 
subgrupări  (apud Niculescu, 2000, pp. 
60-61): 

a) grupare după un criteriu 
specificat: 

− prin tragere la sorţi; 
− prin numerotare (ex. numerele 

cu soţ în grupul X, cele fără soţ în grupul 
Y; 1, 3, 5, 7 într-un grup şi 9, 11, 13, 15, 
în al doilea grup; 2, 4, 6, 8 în al treilea 
grup şi 10, 12, 14, 16 în al patrulea grup); 

− prin atribuire de simboluri: 
fiecărui grup i se fixează un simbol 
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group Y; 1,3,5,7 in a group and 9, 11, 13, 
15 in the second number; 2,4,6,8 in the 
third group and 10, 12, 14, 16 in the 
fourth group); 

− by symbols: each group is given 
a symbol (possibly related to the specific 
task, if there are differentiated tasks); the 
counters with the mentioned symbols on 
can be offered by drawing of lots. 

b) grouping according to 
appointment (before the activity or 
instantly) – is usually made on some 
criteria such as age, sex, specialty, 
origins, obligations they have in the 
activity: 

− appointment by formatores 
− appointment by participants 
− appointment by outsiders 
c) grouping according to 

voluntariate: 
− subgroups made on the spot or 

anticipated by affinity; 
− registration on posted lists (with 

a mentioned moderator and task to be 
solved); 

− by adhesion to differentiated 
subjects or distinctive work methods; 

− by adhesion to different types of 
activities (laboratory, workshop, visit, a 
practical activity in a real context) 

d) grouping with progressive 
reorganization – is made by: 

− the first group uses one of the 
methods that were presented before; 

− there are established rules of 
regrouping: at certain fixed times a 
number of 1,2,3,…, n members of a 
group are transferred to a nearby group or 
by changing moderators, rapporteurs, 
observers, for a method that stipulates 
such roles. 

There is also a multitude of 
methods of regrouping (apud Niculescu, 

(eventual legat de sarcina specifică de 
lucru, dacă există sarcini diferenţiate); 
jetoane cu simbolurile respective pot fi 
puse la dispoziţie pentru tragere la sorţi 

b) grupare prin desemnare
(înainte de activitate sau pe loc) - se face, 
de obicei, în baza unor criterii cum ar fi 
vârsta, sexul, specialitatea, originea, 
atribuţiile în cadrul activităţii:  

− desemnare de către formatori; 
− desemnare de către participanţi; 
− desemnare de către persoane din 

afară 
c) grupare pe bază de voluntariat:  
− subgrupe constituite spontan 

sau anticipat în baza unor afinităţi; 
− înscrieri pe liste afişate (cu 

menţionarea moderatorului, a sarcinii de 
rezolvat); 

− prin aderare la teme diferenţiate 
sau la modalităţi de lucru distincte; 

− prin aderare la tipuri de 
activităţi diferite (laborator, atelier, vizită, 
activitate practică în context real) 

d) grupare cu restructurări 
progresive - se realizează astfel: 

− prima grupare utilizează una din 
metodele sau procedeele prezentate 
anterior; 

− se stabilesc reguli destinate 
regrupării: la intervale date se realizează 
un transfer de 1, 2, 3, …, n membri dintr-
un grup la alt grup vecin sau prin 
schimbarea moderatorilor, raportorilor, 
observatorilor, în cazul unei metode care 
preconizează asemenea roluri. 

Există şi o multitudine de procedee 
destinate regrupării  (apud Niculescu, 
2000, pp. 62-63): 

a) Reunirea în “rafale”:  
Fiecare microgrup care a 

funcţionat înainte de reunire are un 
purtător de cuvânt. După un tur de 
activitate pe subgrupe, purtătorii de 
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2000, pp. 62-63): 
a) Reunion in “gusts”: 
Each microgroup that used to be 

functional before the reunion has a 
spokesman. After a round of subgroup 
activity, the spokesmen present, shortly 
(one or two minutes), the conclusions of 
the microgroup activity; it requires a lot o 
attention not to repeat the aspects that 
have already mentioned by other 
spokesmen before. There follows another 
round of activities inside microgroups 
which is followed by another session of 
conclusions in front of the reunited 
group. 

b) Reunion by the products of 
the microgroups activities: 

There are made exhibition panels 
(each microgroup exhibits the results of 
their activities on separate panels or a 
common panel of the big group. The 
exhibition may or may not be 
accompanied by comments. Groups can 
use recorded products (written, video, 
cassettes) – each group draws their 
conclusions as mentioned before. In the 
end groups reunite to present their 
recordings, debates following each 
presentation or at the end of them.) 

c) The turtle method:  
At the end of the microgroup 

debates, in the middle of the room there 
are placed chairs for the spokesmen, and 
behind each of them there are sat the 
members of that particular subgroup. The 
final debate is made between the 
spokesmen who quickly can consult their 
partners, found in this context as active 
observers of the conclusions debate. The 
spokesman can be replaced or a member 
of the microgroup can come up with an 
idea that does not belong to the subgroup 
he represents and it is considered as such. 

d) Reunion with polls: 

cuvânt prezintă, pe scurt (un minut, 
maxim două), concluziile desprinse din 
activitatea microgrupului reprezentat; 
este nevoie de multă atenţie pentru a nu 
se repea aspectele deja precizate de 
antevorbitori. Urmează un nou tur de 
activităţi intramicrogrupale, după care se 
derulează o nouă “rafală” de concluzii în 
faţa grupului reunit. 

b) Reuniunea prin produsele 
activităţii pe microgrupe: 

Se realizează panourile de 
expoziţie (fiecare microgrup îşi expune 
produsele activităţii pe panouri separate 
sau pe un panou comun al grupului mare. 
Expunerea poate fi susţinută sau nu de 
comentarii. Se apelează la produse 
înregistrate (în scris, pe video, pe casete 
audio) - fiecare grup îşi elaborează 
concluziile într-una din formele 
menţionate. Grupele se reunesc în final 
pentru a-şi prezenta înregistrările, 
dezbaterile fiind organizate după fiecare 
prezentare sau la finalul prezentărilor. 

c) Procedeul “broasca ţestoasă”:  
La finalul dezbaterilor pe 

microgrupe, în centrul sălii sunt plasate 
scaune pentru purtătorii de cuvânt, iar în 
spatele fiecăruia dintre aceştia se aşează 
membrii subgrupului respectiv. 
Dezbaterea finală se face între purtătorii 
de cuvânt care se pot însă consulta rapid 
cu partenerii lor de lucru aflaţi, în acest 
context, în postură de observatori activi 
ai dezbaterii concluziilor. Purtătorul de 
cuvânt poate fi înlocuit sau un membru al 
microgrupului poate interveni cu o opinie 
proprie care nu aparţine subgrupului din 
care face parte şi este considerată ca 
atare. 

d) Reunire cu sondaje: 
În grupul reunit se aplică un sistem 

de sondaj elaborat de formator cu 
întrebări adresate: individual sau pe 
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In the reunited group there is 
applied a system of testing made by the 
formatore with addressed questions: 
individually or on microgroup structures 
(or combinations of the two). The 
answers can be verbal (spoken or 
written), by gestures. 

e) Reunion with conclusions 
assertion: 

Subgroups reunite before a jury; 
each subgroup will assert their point of 
view with the help of a rapporteur. 
Evaluation is made by the jury involved 
with or without communicating the 
conclusions, and if they are, with or 
without debate. 

f) Informal reunion:  
It is made between breaks, joint 

lunch, suppers, and with this occasion 
besides personal talking, most of the 
times, subjects about the activity in a 
formal environment are tackled, seldom 
in a more efficient way than in the 
activity itself. 

 
2. The limited group and its 

specific problems 
In social psychology and 

educational management, special 
attention is given to the limited group. It 
was defined by J.C.Abric as “an 
ensemble of people who have the 
possibility of perceiving and interacting 
directly and who take part in a group 
activity thanks to a system of rules and 
formal/informal norms” (apud 
Cochinescu, 2008, p. 138). 

The small group has certain 
distinctive features: it perceives in a 
special way the membership, the mutual 
influence is stronger, and the possibility 
of interaction is greater. In common 
speech the small group is also named 
“team”. 

structurile microgrupale (sau pe 
combinaţii ale acestora). Răspunsurile 
pot fi date verbal (oral, în scris), gestual. 

e) Reunirea cu susţinere de 
concluzii: 

Subgrupurile se reunesc în faţa 
unui juriu; fiecare subgrupă îşi va susţine 
punctul de vedere prin intermediul unui 
raportor. Evaluarea se face de către juriul 
în cauză cu sau fără comunicarea 
concluziilor, iar în cazul comunicării 
acestora, cu sau fără dezbatere. 

f) Reuniunea informală: 
Se realizează în timpul pauzelor, al 

meselor comune, al seratelor, prilej cu 
care, dincolo de discuţiile cu caracter 
personal sunt abordate, de cele mai multe 
ori, probleme legate de activitatea 
desfăşurată în cadrul formal, adeseori 
într-o manieră mai eficientă decât în 
contextul activităţilor propriu-zise. 

 
2. Grupul restrâns şi problemele 

sale specifice 
În psihologia socială şi în 

managementul educaţional, o atenţie 
aparte i se acordă grupului restrâns. 
Acesta a fost definit de J.C. Abric drept 
“un ansamblu de persoane ce au 
posibilitatea de a se percepe şi de a 
interacţiona în mod direct şi care 
participă la o activitate comună, graţie 
unui sistem de reguli şi norme formale şi 
informale” (apud Cochinescu, 2008, p. 
138). 

 Grupul mic are anumite 
trăsături distincte: percepe într-un fel 
aparte apartenenţa, influenţa reciprocă 
este mai puternică, iar posibilitatea 
realizării interacţiunii este mai mare. În 
limbajul curent, pentru grupul mic se mai 
foloseşte termenul consacrat de “echipă”. 
 În construirea echipelor trebuie avute în 
vedere: nevoile sarcinii (prin stabilirea 
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In building teams we have to take 
into account: the needs of the task (by 
establishing a well defined goal), the 
needs of the individuals (by a clear 
statute for each individual), and the needs 
of the personal team (by cooperation, 
mutual support, etc.)  

An efficient team is built by 
considering the following conditions: 

− the clear establishment of the 
desired objectives: there are identified the 
criteria, the values on which the group 
conception and consensus are 
established, the goal is precisely defined, 
the priorities, each participant’s tasks, 
everyone’s part; 

− the procedure specification: it is 
clarified the procedure in organizing 
work meetings, in taking decisions, in 
assuming responsabilities; 

− defining leadership in 
accordance with the members 
conception: the leader knows and uses all 
the qualities of the members of his/her 
team, moulds the team conception, acts 
as to be noticed; 

−  the outlining of the open ways 
of communication: members talk to one 
another and to the leader about various 
possibilities of action; opinions from 
outside the team and ideas shared with 
the inside and outside of the team are 
accepted; 

− the development of a trusting 
and cooperating environment: help, 
support is asked for and given, a lot of 
time is spent together, mutual respect and 
positive relationships with other teams is 
present; 

− the regular analysis  and 
revision of the efficiency of the activity: 
the objectives are regularly reevaluated 
and also every sequence of the process, 
not much time is spent analysing what 

unui scop bine definit), nevoile 
indivizilor (prin statut clar pentru 
fiecare), nevoile proprii ale echipei (prin 
cooperare, susţinere reciprocă etc). 

O echipă eficientă se construieşte 
respectând următoarele condiţii:  

− stabilirea clară a scopului şi a 
obiectivelor urmărite: se identifică 
criteriile, valorile pe care se stabileşte 
concepţia grupului şi consensul, se 
defineşte cu precizie ce anume se 
urmăreşte, care este ordinea priorităţilor, 
ce atribuţii are fiecare participant, care 
sunt rolurile fiecăruia; 

− precizarea procedurii: se 
clarifică procedura  în organizarea 
şedinţelor de lucru, în luarea deciziilor, în 
asumarea responsabilităţilor; 

− definirea conducerii în consens 
cu concepţia membrilor: liderul cunoaşte 
şi foloseşte toate calităţile membrilor 
echipei, modelează concepţia acesteia, 
acţionează astfel încât să i se simtă 
prezenţa; 

− conturarea liniilor deschise de 
comunicare: membrii discută între ei şi 
cu liderul diferite posibilităţi de acţiune; 
există deschidere către opiniile din afara 
echipei, se schimbă idei atât cu interiorul 
cât şi cu exteriorul; 

− dezvoltarea unui climat de 
încredere şi cooperare: se cere şi se 
acordă ajutor, sprijin, se petrece mult 
timp împreună, există respect reciproc şi 
relaţii pozitive cu alte echipe; 

− analiza şi revizuirea cu 
regularitate a eficienţei activităţii : se 
reevaluează periodic obiectivele şi fiecare 
secvenţă a procesului, nu se pierde timp 
prea mult analizându-se ce anume s-a 
realizat, ci se pune accent pe ce anume se 
va realiza. 

Echipele condiţionează optimizarea 
abilităţilor individuale ale membrilor lor, făcând 
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exactly was accomplished and what is to 
be done is stressed. 

Teams condition the optimization 
of the individual abilities of their 
members, making the solving of some 
difficult problems possible. In the 
educational process, the educational 
objectives can be reached by valorizing 
and capitalizing the potential of the 
teachers’ team in that school. 

In a context, we need to distinguish 
the group from the team. We can talk 
about a team when it is a formal group, 
made to solve some clear organizational 
tasks. Or, as J. Katzenbach and D. Smith 
consider, the team is “a small number of 
people with complementary abilities, 
who are committed to the same goal, to 
some performance objectives and 
methods of which they consider 
themselves responsible” (apud 
Armstrong, 2004, p. 249).  

The idea of self management is a 
result of the teams’ characteristics. We 
can say about teams that they are: 

− essential units of performance, 
blending the skills, the experience and 
the intuition of few people; 

− stimulated by important 
challenges; 

− flexible and answer quickly to 
changes and requirements; 

− invest time and effort to 
explore; 

− prove devotion, loyalty 
and desire of development and self 
success growth. 

The group represents the ensemble 
of people who interact in order to reach a 
common goal, under a leader, and have 
the feeling of a common identity. 

Among the properties of small 
groups there are: 

− the size of the group 

posibilă rezolvarea unor probleme dificeile. În 
procesul de învăţământ, obiectivele instructiv-
educative pot fi realizate prin valorificarea şi 
valorizarea potenţialului echipei de profesori din 
unitatea şcolară. 

În context, este nevoie să 
distingem grupul de echipă. Vorbim de 
echipă atunci când ne referim la un grup 
formal, constituit pentru rezolvarea unor 
sarcini organizaţionale concrete. Sau, aşa 
cum apreciau J. Katzenbach şi D. Smith, 
echipa este “un număr mic de oameni cu 
aptitudini complementare, care sunt 
dedicaţi unui scop comun, unor obiective 
de performanţă şi metode pentru care se 
consideră reciproc răspunzători” (apud 
Armstrong, 2004, p. 249).  

Ideea de automanagement rezultă 
din caracteristicile echipelor. Se poate 
afirma despre echipele că: 

− sunt unităţi de bază ale 
performanţei, îmbinând aptitudinile, 
experienţa şi intuiţiile câtorva oameni; 

− sunt stimulate de provocări 
importante 

− sunt flexibile şi răspund rapid la 
schimbări şi solicitări; 

− investesc timp şi efort pentru a 
explora; 

− dovedesc devotament, ataşament şi 
dorinţa de dezvoltare şi creştere a succesului propriu. 

Grupul reprezintă ansamblul 
persoanelor care interacţionează în 
vederea atingerii unui obiectiv comun, 
sub conducerea unui lider, şi au 
sentimentul unei identităţi comune.  

Printre proprietăţile grupurilor 
mici se numără:  

− mărimea grupului; 
− distribuţia spaţială, aranjamentul 

membrilor grupului; 
− omogenitatea grupului. 
Format fiind din participanţi cu 

statute egale, grupul educativ are o 
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− the spatial distribution, the 
arrangement of the members of the 
group; 

− the group homogeneity. 
Being made of equal statute 

participants, the educational group has a 
pretty homogenous composition, at least 
as age, needs, desires, interests and 
dreams. 

The organization of students in 
homogenous classes encourages 
communication between the group and 
the students, the exposition and the 
talking take place at an accessible level. 

− group cohesion 
It is understood as unity of its 

members. Associating with 
consensuality, conformity, solidarity and 
mutual trust, cohesion leads to 
productivity development. But, P. Golu 
considers, “cohesion can look like a 
weapon with two edges: it can help or 
harm the group members according to the 
requirements of the task.” (Cochinescu, 
2008, pp. 148-149). 

− group productivity 
We understand by group 

productivity the level of performance 
reached by the group in accomplishing an 
activity with a goal. There is a difference 
between potential productivity (the 
maximum level of productivity that can 
be reached) and real productivity (that is 
related to the desire of the members of 
the group to make a collective effort and 
of the success of individual efforts 
coordination). 

Besides these characteristics that 
are specific to the group, there also 
appear some that are counter productive: 
group dissociation (opposed to cohesion), 
social loofing, and social loss, group 
thinking. In short, we can enumerate the 
main perverse effects and problems of 

compoziţie relativ omogenă, cel puţin din 
perspectiva vârstei, a nevoilor, 
trebuinţelor, intereselor şi aspiraţiilor. 
Organizarea elevilor în clase omogene 
favorizează comunicarea profesorului cu 
grupul de elevi, expunerea şi discuţiile 
având loc la un nivel accesibil.  

− coeziunea grupului 
 Aceasta este înţeleasă ca unitate 

a membrilor lui. Asociindu-se cu 
consensualitatea, conformitatea, 
solidaritatea şi încrederea reciprocă, 
coeziunea duce la creşterea 
productivităţii. Dar, consideră P. Golu,  
“coeziunea poate arăta ca o lamă cu două 
tăişuri: ea poate ajuta sau lovi membrii 
grupului în funcţie de cerinţele sarcinii” 
(Cochinescu, 2008, pp. 148-149). 

− producticitatea grupului: 
Înţelegem prin productivitatea 

grupului nivelul de performanţă atins de 
acesta în realizarea unei activităţi cu 
scop. Există o deosebire între 
productivitatea potenţială (nivelul maxim 
de productivitate ce poate fi atins) şi 
productivitatea reală (care ţine de dorinţa 
membrilor grupului de a contribui la 
efortul colectiv şi de succesul coordonării 
eforturilor individuale). 

Pe lângă aceste proprietăţi 
specifice grupului, apar şi unele 
contraproductive: disocierea grupului 
(opusă coeziunii acestuia), lenea socială, 
pierderea socială, gândirea de grup. În 
sinteză, putem enumera principalele 
efecte perverse şi probleme ale activităţii 
în echipă (apud Iosifescu, 2000):  

a) Gândirea de grup (Groupthink) 
- posibilitatea alterării eficienţei grupului 
pentru a păstra cadrul normativ existent; 

b) Lenea socială (Social loofing) -
scăderea performanţelor individuale 
pentru că sarcinile şi viitoarele activităţi 
importante sunt lăsate pe seama grupului 
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team activity (apud Iosifescu, 2000):  
a)  Group thinking – the 

possibility of altering the group 
efficiency in order to keep the existing 
frame of standards; 

b) Social loofing – the decrease of 
individual performance because the tasks 
and the future important activities are left 
to the group; 

c) The group inefficacy in case of 
routine decisions made under pressure; 

d) Different behaviout according 
to context/specific character of the group 
– people behave differently when they 
belong to different groups; 

e) Conservatism and group 
inclination to compromise (among the 
objectives, interests and skills of the 
members); 

f) The „Apollo” syndrom – the 
low performance of group made of 
members selected for their critical 
thinking : because of the destructive 
tendencies that characterize these people, 
the team can only „demolish” all 
solutions; 

g) The „seductive” character of 
hierarchy – if the team contains people 
who occupy superior hierarchic positions, 
there appears the danger of giving that 
peorson more attention and more interest 
in his/her oppinion; 

h) Difference in knowledge; 
i) Different personal resources –

the leader of the team must assure 
himself/herself that there are equal 
chances for all members; 

j) The managerial style – the 
participating styles allow, at a great 
extent,  „feudal” fights for power and 
statute which have, most of the times, 
relevance for the tasks; 

k) The „clone team” myth – there 
is, sometimes, the belief that all members 

ca întreg; 
c) Ineficienţa grupului în cazul 

deciziilor rutiniere sau în cazul deciziilor 
luate sub presiunea timpului; 

d) Comportamentul diferit în 
funcţie de context/specificul grupului -
oamenii se comportă diferit când se află 
în grupuri diferite; 

e) Conservatorismul şi înclinarea 
grupului spre compromis (între 
obiectivele, interesele şi competenţele 
membrilor); 

f) Sindromul „Apollo” -
subperformanţa grupului format din 
membri selecţionaţi pentru gândirea lor 
critică: din cauza tendinţei distructive 
caracteristice acestor persoane, echipa se 
poate limita la „demolarea” tuturor 
soluţiilor;  

g) Caracterul „seducător” al 
ierarhiei - dacă o echipă include persoane 
care se află pe poziţii ierarhice 
superioare, apare pericolul acordării unui 
timp mai mare persoanei respective şi a 
unei mai mari greutăţi opiniei sale; 

h) Diferenţa în cunoaştere; 
i) Resursele personale diferite -

conducătorul echipei trebuie să se asigure 
că există şanse egale pentru toţi membrii; 

j) Stilul managerial - stilurile 
participative permit în mai mare măsură 
lupte „feudale” pentru putere şi statut 
care au, de cele mai multe ori, relevanţă 
pentru sarcinile de lucru; 

k) Mitul „echipei de clone” -
există, câteodată, convingerea că toţi 
membrii echipei trebuie să aibă aceleaşi 
competenţe şi atitudini ca ale 
conducătorului echipei sau ale 
managerului de succes. 

Este cunoscut faptul că de valoarea 
personalităţii depinde valoarea relaţiilor 
interpersonale. Importante sunt discuţiile 
la care asistăm sau pe care le purtăm şi 
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of the team must have the same 
competences and attitudes as a successful 
leader or manager  

It is known that the value of 
interpersonal relationships depends on 
the value of personality. The talking that 
we witness or have and the assurance of a 
positive, stimulative, relational 
atmosphere are important. Relationships 
can also be influenced by personality: 
people select relationships – avoid or 
reject some, accept, promote or develop
others. 

This is about a mutual conditioning 
that is met in small groups, in the 
classroom:” (...) the fact the a 
student’personality is created and showed 
in close interdependence with the life of 
the group he/she is part of, with the 
norms and values that it develops, 
represents an defining argument of the 
overwhelming importance of the class-
group for the part of multiple background 
of the interpersonal relationships that 
grow here” (Iucu, 2000, p. 97). 

The relation cooperation –
competition, is also important, and it 
contributes to the dynamic of the 
educational group. Even though today 
there is a dispute about the advantages 
that these two practices offer, it must be 
put stress on their alternation taking into 
account the particularities of the situation 
(an educational one), as well as the 
characteristic features of those it is made 
of. 

Cooperation is a plus in the plan of 
interaction among students, giving birth 
to feelings of acceptance and liking. 
Learning through cooperation is a 
“syntagm used in describing small group 
strategies inside which everyone is 
helped by the others to learn; in fact, 
everyone’s success depends on the 

asigurarea unui climat relaţional pozitiv, 
stimulativ. Şi relaţiile pot fi influenţate de 
personalitate: oamenii selectează relaţiile 
- pe unele le evită sau le resping, pe altele 
le acceptă, promovează, dezvoltă.  

Este vorba de o condiţionare 
reciprocă care se întâlneşte în grupurile 
mici, în clasa de elevi: “(…) faptul că 
personalitatea elevului se conturează şi se 
manifestă în interdependenţă cu viaţa 
grupului din care el face parte, cu 
normele şi valorile pe care acesta le 
dezvoltă, constituie un argument 
definitoriu al covârşitoarei importanţe a 
grupului-clasă pentru rolul de multiplu 
fundal al relaţiilor interpersonale 
dezvoltate aici” (Iucu, 2000, p. 97).  

Important este şi raportul 
cooperare-competiţie, care contribuie la 
dinamica grupului educativ. Deşi în 
prezent există o dispută între avantajele 
pe care le oferă aceste două practici, 
trebuie insistat pe alternarea acestora, 
ţinându-se cot de particularităţile situaţiei 
(de instruire), de carteristicile grupului şi 
ale celor care îl compun. 

Cooperarea este un câştig în planul 
interacţiunii dintre elevi, generând 
sentimente de acceptare şi simpatie. 
Învăţarea prin cooperare este “o sintagmă 
folosită în descrierea strategiilor 
grupurilor mici în care fiecare este ajutat 
de alţii în învăţare; de fapt, succesul 
fiecărui membru presupune succesul 
celorlaţi subiecţi ai grupului” (Henson, 
2004, p. 20). 

Importante sunt şi situaţiile 
competitive, care presupun o competenţă 
relaţională, în vederea asigurării unităţii 
de acţiune şi a creşterii gradului de 
coeziune. Competiţia este “o formă 
motivaţională a afirmării de sine, 
incluzând activitatea de afirmare proprie, 
în care individul rivalizează cu ceilalţi 
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others’ success” (Henson, 2004, p. 20). 
The competitive situations are 

important, too, and they imply a 
relational competence, to assure a unity 
of action and to grow the degree of 
cohesion. Competition is “a motivational 
way of self-affirmation, including the 
self-affirmation activity, where the 
individual rivals the others to obtain a 
social statute or superiority” (Ausubel; 
Robinson, 1981, p. 491). Even if it is 
negatively reflected in interpersonal 
relationship, implying a weak interaction 
and amplifying the students’ anxiety and 
fear of failure, competition, when it is 
moderated, stimulates the effort and 
productivity of the participants. 

In small groups there often appear 
phenomena of affective dependence 
towards authority or leaders, as elements 
of polarizing and splitting the group 
members around two leaders. This way 
the group has a personal affective life, as 
a result of the spontaneous combination 
of feelings and attitudes of its members. 
This collective affectivity influences the 
ways of thinking and acting.   

 
3. The class 
The educational group is relatively 

homogenous, at least as age and statute. 
There are many advantages in this 
homogeneity (especially from a 
pedagogical point of view), but it does 
not prepare students for the social reality 
which is heterogeneous from several 
points of view. 

Being understood as an activity of 
orchestrating a set of steps or sequences 
of learning, the class management looks 
for the adaptation of the educational 
reality to a set of principles and 
managerial rules that originate the 
economical frames of human activity. 

pentru dobândirea unei situaţii sociale 
sau a superiorităţii” (Ausubel; Robinson, 
1981, p. 491). Chiar dacă se răsfrânge 
negativ în sfera relaţiilor interpersonale, 
presupunând o interacţiune slabă şi 
amplificând anxietatea elevilor şi teama 
de eşec, competiţia, atunci când este 
moderată, stimulează efortul şi
productivitatea participanţilor. 

În grupurile mici apar adesea 
fenomene de dependenţă afectivă faţă de 
o autoritate, faţă de un lider, ca şi 
elemente de polarizare, de scindare a 
membrilor grupului în jurul a doi lideri. 
Grupul are astfel o viaţă afectivă proprie, 
rezultată din combinările spontane ale 
sentimentelor şi atitudinilor membrilor 
săi, această afectivitate colectivă 
influenţând modurile de gândire şi 
acţiune. 

 
3. Clasa de elevi  
Grupul educativ are o compoziţie 

relativ omogenă, cel puţin din punct de 
vedere al vârstei şi statutului. 
Organizarea omogenă a elevilor prezintă 
mai multe avantaje (mai ales din punct de 
vedere pedagogic), însă aceasta nu 
pregăteşte pentru realitatea socială, care 
este eterogenă, din mai multe puncte de 
vedere. 

Înţeles ca activitate de orchestrare 
a unui ansamblu de paşi sau set de 
secvenţe de învăţare, managementul 
clasei de elevi urmăreşte adaptarea 
realităţii educaţionale la un set de 
principii şi de reguli manageriale care îşi 
găsesc originea în cadrele economice ale 
activităţii umane.  

Prin anii ′50, dinamica grupurilor a 
devenit un domeniu de interes pentru 
cercetători. De atunci, clasa de elevi a 
fost studiată ca grup primar, adică un 
grup ai căror membri au aceleaşi valori, 
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In the ′50s, the groups’ dynamic 
became a field of interest for researchers. 
Since then, the students’ class has been 
studied as a primary group whose 
members have the same values, goals and 
behavioral standards and where 
interpersonal contact is very frequent. 

The class is a restricted group 
because it has all the characteristic 
features of it (apud De Visscher, 1996, p. 
323): 

a) time and place unity, a “here” 
and a “now;” 

b) a significance, a reason to be 
and stay together; 

c) a relatively common fate; 
d) the chance of being perceived 

and represented by other members of the 
group; 

e) a reasonable “entititvity”, 
perceived groupality; 

f) the possibility of achieving an 
effective interactive process; 

g) a time long enough for a 
institutionalization to be started. 

The class has the following 
features (Boncu, 2008, pp. 485-486): 

a) face to face interaction; 
b) structure that offers stability 

(inside interaction there develop norms 
that mould behavior and make it 
predictable); 

c) it reaches certain goals; 
d) the members of the class 

think of themselves as part of the group, 
and students from other classes (groups), 
identify them from this membership. 

As a social group the class fulfills 
several functions: 

− of socialization: social 
integration is connected to the desire of 
cooperation, leads to self-esteem and 
aspirational level growth; 

− of regulating the relationships 

scopuri şi standarde de comportament şi 
în care contactele interpersonale sunt 
foarte frecvente.  

Clasa de elevi este un grup restrâns 
deoarece are toate caracteristicile
acestuia (apud De Visscher, 1996, p. 
323): 

a) o unitate de timp şi de loc, un 
“aici” şi “acum”; 

b) o semnificaţie, o raţiune de a fi
şi de a rămâne împreună; 

c) o soartă relativ comună; 
d) posibilitatea perceperii şi a 

reprezentării fiecărui membru de către 
ceilalţi; 

e) o “entitativitate” rezonabilă, 
grupalitate percepută; 

f) posibilitatea de realizare a unui 
proces interactiv efectiv; 

g) o durată suficientă pentru ca un 
eventual proces de instituţionalizare să fie 
declanşat. 

Clasa şcolară are următoarele 
trăsături (Boncu, 2008, pp. 485-486): 

a) interacţiunea faţă-în-faţă; 
b) structuri ce-i conferă stabilitate 

(în cadrul interacţiunii, se dezvoltă norme 
ce modelează comportamentele şi le fac 
previzibile); 

c) atingerea anumitor scopuri; 
d) membrii clasei se percep pe ei 

înşişi ca făcând parte din grup, iar elevii 
din alte clase (grupuri) îi identifică pe 
baza acestei apartenenţe. 

Ca grup social, clasa îndeplineşte 
mai multe funcţii : 

− de socializare: integrarea 
socială este legată de dorinţa de 
cooperare, conduce la creşterea stimei de 
sine, a nivelului de aspiraţie; 

− de reglementare a relaţiilor din 
cadrul grupului: comportamentele 
inadecvate sunt sancţionate de membrii 
grupului, iar cele adecvate sunt aprobate; 
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inside groups: inadequate behavior is 
punished by the members of the group 
and the adequate ones are approved; 

− of regulating inner individual 
relationships: self identity is built from 
the perspective of being a group member. 

The school group is “varied 
configured, it assures differentiating 
possibilities, it requires the thinking of all 
its members, it is deliberately organized 
by the teacher” (Gagnon; Collay, 2001, p.
38). As a leader, the teacher must know 
that his/her students need (Mack-
Kirschner, 2005, p.31): 

− a secure and pleasant learning 
environment; 

− time to obtain success; 
− certainty (to be motivated); 
− a frame (to feel that they belong 

to a community that studies).  
The managerial approaching 

capitalizes the perspective of 
psychosocial come close of group 
process that brings up to date the 
functions of the group (Neculau; Boncu, 
1998, pp. 237-238): 

• The process of achieving a task 
has a special importance, the task 
representing what the group has to do to 
reach the goal (…); 

• The communication process is 
initiated and develops in close connection 
with the one which achieves the task 
(…); 

• As for the affective process, it is 
obvious that attraction between class 
members is a fundamental condition of 
having high school performance (…); 

• Finally, the process of influence 
in class assures behavior leveling. 

Real energetic structures, the self 
conceptions and those about the others 
lead to different ways of being in people. 
Having a special character, the class –

− de reglementare a relaţiilor 
intraindividuale: identitatea de sine se 
construieşte din perspectiva calităţii de 
membru al grupului. 

Grupul şcolar este “variat 
configurat, asigură condiţii de 
diferenţiere, solicită gândirea tuturor 
membrilor, este organizat deliberat de 
profesor” (Gagnon; Collay, 2001, p.38). 
Ca lider, profesorul trebuie să ştie că 
elevii au nevoie (Mack-Kirschner, 2005, 
p.31):  

− de un mediu de învăţare plăcut 
şi sigur; 

− de timp pentru a obţine succes; 
− de certitudine (pentru a fi 

motivaţi); 
− de un cadru (pentru a simţi că 

aparţin unei comunităţi care învaţă). 
Abordarea managerială valorifică 

perspectiva de abordare psihosocială a 
proceselor de grup care actualizează 
funcţiile grupului (Neculau; Boncu, 1998, 
pp. 237-238): 

• Procesul de realizare a sarcinii
are o importanţă aparte, sarcina 
constituind ceea ce trebuie să facă grupul 
pentru a-şi atinge scopul (…); 

• Procesul de comunicare este 
iniţiat şi se desfăşoară în strânsă legătură 
cu cel de realizare a sarcinii (…); 

• Cât priveşte procesele afective, 
este evident că atracţia dintre membrii 
grupului clasă constituie o condiţie 
fundamentală a performanţelor şcolare 
înalte (…); 

• În sfârşit, procesul de influenţă
din clasa de elevi asigură uniformitatea 
comportamentelor.  

Adevărate constructe energetice, 
concepţiile despre sine şi despre alţii 
trimit la variatele feluri de a fi ale 
oamenilor. Având un specific aparte, 
grupul-clasă dezvoltă o multitudine de 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 48 din 251 

 

group develops a multitude of distinctive 
relationships. Interknowledge and 
communication relationships, 
cooperating and competing relationships, 
liking and disliking ones are structured 
according to the statute they have in the 
social life. 

 
4. The statute and role 

relationship 
The statute represents the position 

an individual has in the social system (it 
implies different life styles); it is the 
totality of duties and rights. R. Linton 
defines statute as being the place that 
certain individual occupies in a system at 
a certain moment. The contribution that 
every statute – that continues to be 
recognized by the group members –
brings it to achieving the group goals 
represents its function. 

Because each statute is part of a 
larger system of statutes none of them 
has significance besides the ones it is 
connected to. This way, the mother 
statute cannot exist without the child 
statute, as well as the leader statute 
cannot exist without a member one. 
Every statute and position delimits one or 
several positions in relation. 

We can assert that statute: 
− precisely prescribes the 

individual behavior in social life; 
− identifies other people’s 

behavior towards him/herself; 
− specifies for the individual its 

social definition; 
− is based on the stable and 

predictable character of experiences that 
a person makes in his living environment;

− it is connected to the 
problematic of stratification and mobility 
of people and groups in a certain society. 

The role represents the expected 

relaţii distincte. Relaţiile de 
intercunoaştere sau de comunicare, de 
cooperare sau de competiţie, de simpatie 
sau antipatie se construiesc în raport de 
statutul şi rolurile jucate în cadrul vieţii 
sociale. 

  
4. Relaţia dintre statut şi rol 
Statutul reprezintă poziţia pe care o 

ocupă un individ în sistemul social 
(implică stiluri de viaţă diferite); este 
ansamblul de drepturi şi îndatoriri. R. 
Linton defineşte statutul ca fiind locul pe 
care îl ocupă, într-un anumit sistem, un 
anumit individ, într-un anumit moment. 
Contribuţia pe care fiecare statut - care 
continuă să fie recunoscută de membrii 
grupului - o aduce la atingerea scopurilor 
de grup constituie funcţia sa.  

Pentru că fiecare statut este o parte 
a unui mare sistem de statute, nici unul 
dintre ele nu are semnificaţie ăn afara 
celor de care este legat. Astfel, statutul de 
mamă nu poate exista în afara celui de 
copil, nici cel de lider în afara celui de 
membru. Fiecare statut sau pozitie 
demarchează una sau mai multe poziţii cu 
care se află în relaţie. 

Putem afirma că statutul: 
− prescrie cu precizie 

comportamentul individului în viaţa 
socială; 

− identifică şi comportamentul 
altora faţă de sine; 

− îi precizează individului 
definiţia sa socială; 

− se fondeaza pe caracterul stabil 
şi previzibil al experienţelor pe care şi le 
formează persoana în mediul său de 
viaţă; 

− este legat de problematica 
stratificării şi mobilităţii persoanelor şi 
grupurilor dintr-o societate sau alta. 

Rolul reprezintă conduita aşteptată 
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behavior from a person whose statute we 
know (role expectations are actions 
expected from a person whose statute we 
know); it implies a set of observable 
behavior. Roles are patterns of behavior 
socially defined and characterized of rule 
sets and norms. Thus, role is a 
configuration of behavioral models 
associated to a position or function in a 
system.  

G. Mead and C.H. Kuli have 
studied small traditional cultures and 
primary groups (social groups) and 
suggested three stages of socialization, as 
a process of perceiving roles (apud 
Bulgaru, 2003, p. 12): 

a) imitation: the mechanical 
repetion of the observed activities; 

b) play: passing from role to role, 
getting away from the already played 
role; 

c) group member: understanding 
the personal role, when the formula “me” 
becomes lucrative, as a mechanism of 
appreciation from part of the group of the 
social role its member plays. 

There are several essential features 
of the role: 

− there are fated as well as 
obtained roles; 

− some roles require emotion 
restraining others their expressing; 

− some roles are diffuse others are 
distributed; 

− some roles require a formal 
relationship with people, others permit 
establishing informal connections, even 
personal ones; 

− roles diversity is a result of 
motivations diversity. 

By extending the dramatic idea, 
roles refer to all different parts played by 
human individuals. We all play different
roles; some are played at the same time 

de la o persoană al cărei statut îl 
cunoaştem (expectanţele de rol sunt 
acţiunile aşteptate de la o persoană al 
cărei statut îl cunoaştem); implică un set 
de comportamente observabile. Rolurile 
sunt tipare de comportament, definite 
social şi caracterizate de seturi de reguli 
şi norme. Altfel, rolul este o configuraţie 
de modele de conduită asociate unei 
poziţii sau funcţii într-un sistem. 

G. Mead şi C.H. Kuli au cercetat 
culturile tradiţionale mici şi grupurile 
primare (sociale) şi au propus trei stadii 
de socializare, ca un proces de percepere 
a rolurilor  (apud Bulgaru, 2003, p. 12): 

a) imitaţia: repetarea mecanică a 
activităţilor observate; 

b) jocul: trecerea de la un rol la 
altul, îndepărtarea de la rolul deja jucat; 

c) membru grupal: perceperea 
propriului rol, când devine lucrativă 
formula “pe mine”, ca mecanism de 
apreciere de către grup a rolului social pe 
care membrul său îl joacă. 

Există mai multe caracteristici 
esenţiale ale rolului: 

− sunt roluri predestinate, dar şi 
obţinute;  

− unele roluri cer reţinerea 
sentimentelor emoţionale, altele 
exprimarea lor;  

− unele roluri sunt difuzate, altele 
au un caracter difuzoriu;  

− unele roluri cer o relaţie formală 
cu oamenii, altele permit stabilirea unor 
legături neformale, chiar personale;  

− diversitatea rolurilor rezultă din 
diversitatea motivaţiilor.  

Prin extensia ideii teatrale, rolurile 
se referă la toate părţile diferite jucate de 
indivizii umani. Noi toţi jucăm diferite 
roluri: unele sunt jucate în acelaşi timp 
(de exemplu, un elev poate fi şi prieten, şi 
frate, şi oaspete), iar altele pot fi 
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(for example, a student can be a friend, a 
brother and a guest, too,), and others can 
be confusing leading to role conflict. 

Role conflict is a specific concept 
to social psychology that refers to the 
discrepancy between the expectations of 
the role transmitter and the effective 
behavior of the receiver. In most cases, 
the individual being confronted with the 
role conflict finds him/herself in the 
middle – between superiors and staff 
members – conflicts reaching diverse 
forms. 

Among causes there are: 
- inadequate specific training of 

the executing person; 
- the communication of 

incompatible expectation from the 
transmitter, that is contradictory (for 
example, the creation of a pleasant 
working environment and zero tolerance 
to mistakes); 

- jarring messages resulted from 
different sources (it usually appears at 
people amid departments or who 
communicate with the exterior of the 
organization); 

- the inadequate articulation of 
functions (cases of job mingling in a 
transforming professional organization): 
it generates competition to 
simultaneously take over the same role; 

- the discrepancy between role 
expectations and moral value or the 
individual’s ideas; 

- the proliferation of roles in the 
contemporary society; 

- incongruity between multiple 
roles of the same person (for example, 
mother and manager). 

The role conflict refers to the 
situations in which a person, with a 
certain position, is solicited inside 
organization, imperatives, requests, 

contradictorii, ducând la conflicte de rol. 
Conflictul de rol este un concept

specific psihologiei sociale, care referă la  
discrepanţa dintre expectanţele 
transmiţătorului de rol şi comportamentul 
efectiv al receptorului. În majoritatea 
cazurilor, individul confruntat cu 
conflictul de rol se află la mijloc - între 
superiori şi subordonaţi, situaţiile 
conflictuale căpătând diverse forme. 

Printre cauze se numără: 
− pregătirea specifică inadecvată 

a persoanei executante; 
− comunicarea din partea 

transmiţătorului de expectanţe 
incompatibile, adică contradictorii (de 
exemplu, crearea unui climat de lucru 
plăcut şi toleranţă zero la greşeli); 

− mesajele discordante provenite 
din surse diferite (apare de obicei la 
oamenii care se află la intersecţia 
departamentelor sau care comunică cu 
mediul extern al organizaţiei); 

− articularea neadecvată a 
funcţilor (cazurile de interferenţă a 
posturilor într-o organizaţie profesională 
aflată în transformare): generează 
competiţia pentru asumarea simultană a 
aceluiaşi rol; 

− discrepanţa dintre expectanţele 
de rol şi valorile morale sau concepţiile 
persoanei; 

− proliferarea rolurilor în 
societatea contemporană; 

− incongruenţa dintre rolurile 
multiple ale unei persoane (de exemplu 
cel de mamă şi manager). 

Conflictul de rol desemnează 
situaţiile în care o persoană, ce ocupă un 
anumit post, este supusă, în cadrul 
organizaţiei, unor imperative, solicitări, 
presiuni cu caracter contradictoriu sau 
chiar inacceptabile.  

Ambiguitatea rolului desemnează 
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pressure with contradictory or 
unacceptable character. 

The ambiguity of the role refers to 
the lack or insufficiency of clear and 
timely information that are needs for the 
correct fulfillment of assignments. The 
individual that experiences the ambiguity 
of the role does not know the exact 
objectives and assignments that he has, 
the performance his/her organization is 
expecting from him/her, the controlling 
criteria, assessment and motivation. 
Ambiguity is differently felt by 
individuals and it is also influenced by 
personality traits. 

Role conflict as well as its 
ambiguity generates a lack of poise in 
personal life (that can lead to isolation 
and neuroses). There are also situations 
when these mechanisms are a source of 
growing, representing two factors of 
social change. The efficiency of 
achieving the role depends on the 
conscious and respected relationship in 
the others expectations and in his/her 
own perception; if this union is not 
clearly outlined and it does not lead to 
action, reactions, than it will encounter 
difficulties in real life behavior and then 
in the assessing process. 

We can talk about social roles (the 
ones that the society is expecting for), 
volitive roles (the ones that the individual 
wants to impose), and mask roles (they 
refer to playing roles). The roles that an 
individual is practicing are: open 
(accessible to any member of the society) 
and specialized (that require a certain 
training). There can be said that the 
process by which an individual conforms 
to his/her statute and answers the 
expectations of the role is called 
adaptation, and the one that satisfies 
his/her needs, capitalizes the potential 

lipsa ori insuficienţa informaţiilor clare şi 
oportune solicitate de rezolvarea corectă 
a sarcinilor. Individul confruntat cu 
ambiguitatea rolului nu cunoaşte exact 
obiectivele şi sarcinile ce-i revin, 
performanţele aşteptate de organizaţie, 
criteriile de control, evaluare şi motivare. 
Ambiguitatea trăită de indivizi este 
diferită şi marcată de trăsăturile de 
personalitate.  

Conflictul de rol, ca şi 
ambiguitatea rolului, generează un 
dezechilibru în viaţa personală (care 
poate duce la izolare sau nevroză). Sunt 
însă şi situaţii în care aceste mecanisme 
constituie surse de maturizare, fiind doi 
factori de schimbare socială. Eficienţa 
îndeplinirii rolului depinde de relaţia 
conştientizată şi respectată între 
expectaţia celorlalţi şi percepţia proprie; 
dacă această uniune nu este clar 
conturată, adică nu trimite la acţiuni, la 
reacţii, atunci va întâmpina dificultăţi în 
conduita reală şi apoi în procesul de 
evaluare. 

Putem vorbi de roluri sociale (cele 
aşteptate de societate), volitive (cele pe 
care individul vrea să şi le impună) şi 
mască (se referă la jucarea unor roluri). 
Rolurile exercitate de individ sunt: 
deschise (accesibile oricărui membru al 
societăţii) şi specializate (presupun o 
anumită pregătire). Se poate spune că 
individul care se conformează statutului 
şi răspunde aşteptărilor rolului se 
numeşte adaptat, iar cel care îşi satisface 
necesităţile şi îşi valorofică potenţialul, 
disponibilităţile se numeşte integrat.  

De cele mai multe ori, însă, omul 
pendulează între comportamentul ajustat 
(centrat pe rol, pe respectarea normelor) 
şi comportamentul tranzacţional (bazat pe 
personalizarea normelor sau introducerea 
unor elemente noi în cadrul acestora). 
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and reserves, is called integration. 
Most of the times, man swings 

between adjusted behavior (centered on 
role and on respecting norms) and 
transactional behavior (based on norms 
personalization or on the introduction of 
some new elements). 

 
5. As a dynamic system, the 

group is made of individuals who 
interact, develop interpersonal 
relationships 

They are classified as follows 
(apud Zlate, 1995, pp. 188-191): 

a) according to the needs and 
psychological desires : interknowledge  
relationships, affective, sympathetic and 
communication relationships. 

b) according to the dynamic, 
processual side: 

b.1. relationships  that imply 
mutual action from partners, that activate 
almost the same mechanisms without 
leading  to the modification of personal 
particularities of partners : cooperation 
and competitive relationships. 

b.2. relationships that imply mutual 
action of partners that result , with time, 
in the modification of personal 
particularities of partners : adaptation, 
assimilation, stratification and alienation 
relationships: it equalizes running, 
estrangement, end of relationship. 

Interaction between children and 
adults are the main reason through which 
a child has access to evolutionary 
resources. That is why, the development 
of the relational abilities of a child is 
connected to the adult’s ability to 
decipher correctly the social messages 
send to the child. 

In the relationship between a 
teacher and a student, the main 
components are (Ceobanu, 2008, p. 516): 

5. Relaţii interpersonale: roluri 
jucate de membrii unui grup 

Ca sistem dinamic, grupul este 
alcătuit din indivizi care interacţionează, 
dezvoltă relaţii interpersonale. Acestea 
se clasifică astfel (apud Zlate, 1995, pp. 
188-191): 

a) după nevoile şi trebuinţele 
psihologice: relaţii de intercunoaştere, 
relaţii afectiv-simpatetice şi relaţii de 
comunicare  

b) după latura procesuală, 
dinamică: 

b.1. relaţii care presupun acţiunea 
mutuală a partenerilor, care pun în 
funcţiune aproximativ aceleaşi 
mecanisme, fără ca aceasta să conducă la 
modificarea particularităţilor personale 
ale partenerilor: relaţii de cooperare şi 
relaţii de competiţie   

b.2. relaţii care presupun acţiunea 
mutuală a partenerilor soldată, în timp, cu 
modificarea caracteristicilor personale ale 
acestora: relaţii de acomodare, relaţii de 
asimilare, relaţii de stratificare şi relaţii 
de alienare (echivalează cu fuga, 
îndepărtarea de celălalt, ruperea relaţiei). 

Interacţiunile dintre copii şi adulţi 
sunt principala cale prin care copilul are 
acces la resursele evolutive. De aceea, 
dezvoltarea aptitudinilor relaţionale ale 
copilului este legată de aptitudinea 
adultului de a descifra corect mesajele 
sociale transmise de copil. 

În cadrul relaţiei profesor-elev, 
principalele componente sunt (Ceobanu, 
2008, p. 516): 

a) trăsăturile individuale ale 
fiecăruia dintre cei doi poli, respectiv 
caracteristicile cu predispoziţie biologică 
(de exemplu, temperamentul), 
personalitatea, părerea şi percepţia de 
sine, istoria evolutivă şi atribute, precum 
sexul sau vârsta; 
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a) the individual characteristics of 
each of the poles, namely characteristic 
features that have a biological propensity 
(for example, temperament), personality, 
self-esteem and perception, evolutive 
history and attributes as sex and age; 

b) actions that are followed by 
information exchange among partners 
through language and communication, 
but also behavioral interaction; 

c) the influence of external 
educational systems on the system of the 
relationship teacher – student. 

d) in order to improve the quality 
of relationships a checking of the 
personal actions is needed as well as of 
the personal behavior. (regardless of the 
role occupied inside an organization, 
each person has to make sure that he/she 
knows exactly what the job requires 
according to the main tasks or main 
fields). 

From this point of view, the 
identification of accomplishments, 
abilities and knowledge is relevant (apud 
Armstrong, 2004, pp. 87-88): 

1. What have I accomplished since 
now? Answer this question by examining 
your life and by enumerating the essential 
events, happenings, incidents and crucial 
moments. Every time  you succeeded in 
doing something new or better than ever, 
analyse the factors that played a part in 
that success; 

2. When didn’t I do what I wanted 
to? You don’t want to insist too much on 
failures, if they can be treated 
constructively, as long as you analyze 
objectively where you were wrong and 
evaluate what could be done to fix it. 

3. What can I or can’t I do? Which 
are my distinctive qualifications?
Analyze these questions in terms of 
professional, ethical and managerial  

b) procesele în urma cărora 
partenerii fac schimb de informaţie prin 
intermediul limbajului şi al comunicării, 
dar şi prin interacţiuni comportamentale; 

c) influenţele sistemelor 
educaţionale externe asupra sistemului de 
relaţii profesor-elev; 

d) pentru îmbunătăţirea calităţii 
relaţiilor, este necesară verificarea 
acţiunilor personale şi a comportamentul 
propriu, indiferent de rolul avut în cadrul 
organizaţiei, fiecare persoană trebuie să 
se asigure că ştie cu exactitate ce impune 
postul din perspectiva sarcinilor 
principale sau a domeniilor majore). 

Din acest punct de vedere, 
relevantă este identificarea realizărilor, 
aptitudinilor şi cunoştinţelor (apud 
Armstrong, 2004, pp.87-88): 

1. Ce am realizat până acum?
Răspundeţi la această întrebare 
examinându-vă viaţa şi enumerând 
evenimentele esenţiale, întâmplări, 
incidente şi momente de răscruce. Ori de 
câte ori aţi reuşit să faceţi ceva nou sau 
mai bun decât a fost făcut vreodată, 
analizaţi factorii care au contribuit la 
succesul respectiv; 

2. Când n-am reuşit să realizez 
ceea ce doream? Nu doriţi să insistaţi 
prea mult asupra eşecurilor, dacă ele pot 
fi tratate constructiv, atâta timp cât 
analizaţi obiectiv unde aţi greşit şi 
evaluaţi ce aţi putut face pentru a îndrepta 
situaţia. 

3. Ce mă pricep sau nu mă pricep 
să fac? Care sunt calificările mele 
distinctive? Analizaţi întrebările acestea 
în termenii know-how-ului profesional, 
etic sau managerial, ca şi al exercitării 
unor aptitudini precum comunicarea, 
luarea de decizii, rezolvarea problemelor, 
munca în echipă, exercitarea conducerii, 
delegarea, coordonarea, respectarea 
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know-how, as well as that of exerting 
abilities as communication, decision 
taking, problem solving, team work, 
leadership, delegation, coordination, 
deadlines handling, time management, 
planning, organization and work control, 
crisis approach.  

4. How well do I know my 
professional field? Do you have the 
required qualification? Have you got the 
adequate know-how by education, 
practice and relevant experience? 

5. What kind of person am I? It 
can be used the list of control based on 
personality factors done by Cattel. 

The plans of personal development 
promote learning and offer a portfolio of 
transferable skills that help career 
promotion. The personnel strategies are 
also important because they define the 
intentions of the community about the 
trend of development of human 
resources, as well as the needs or 
requirements that have to be fulfilled in 
this field to facilitate the accomplishment 
of the organizational objectives.  

Speaking about the roles that 
partticipants play in a team, the following 
roles are specified (apud Iosifescu, 2000, 
pp.100-102; apud Cojocaru, 2004, p. 
137): 

1. The inventive: is the „person 
with ideas”, very intelligent and 
imaginative, who can change the team’s 
way of thinking, a non-conformist;  

2. The coordinator: the person 
who shows power, control and who leads 
to the achieving of the tasks (he/she has 
many qualities proper for other roles, 
too); 

3. The modeller/organizer: the 
person that will take the ideea of „the 
inventive” and will model it until it 
becomes the most advantageous and 

termenelor, managementul timpului, 
planificarea, organizarea şi controlarea 
muncii, abordarea crizelor. 

4. Cât de bine îmi cunosc 
domeniul profesional? Deţineţi 
calificările cuvenite? Aţi dobândit know-
how-ul adecvat prin studiere, instruire şi 
experienţă relevantă? 

5. Ce fel de persoană sunt? Se 
poate folosi lista de control bazată pe 
factorii de personalitate primar întocmită 
de Cattel. 

Planurile de dezvoltare personală 
promovează învăţarea şi oferă un 
portofoliu de aptitudini transferabile, care 
ajută la promovarea în carieră. 
Importante sunt şi strategiile de personal, 
care definesc intenţiile organizaţiei în 
ceea ce priveşte direcţia de dezvoltare a 
resurselor umane, precum şi necesităţile 
sau cerinţele ce trebuie satisfăcute în 
acest domeniu pentru a facilita atingerea 
obiectivelor organizaţionale. 

Vorbind despre rolurile jucate de 
participanţi în cadrul echipei, sunt 
precizate următoarele roluri (apud 
Iosifescu, 2000, pp.100-102; apud 
Cojocaru, 2004, p. 137): 

1. Inventivul: este „omul cu 
ideile”, foarte inteligent şi imaginativ, 
care poate schimba gândirea echipei, 
neconformist; 

2. Coordonatorul: persoana care 
manifestă putere, control şi conduce spre 
realizarea obiectivelor (are multe calităţi 
proprii altor roluri); 

3. Modelatorul/Organizatorul: 
persoana care va lua ideea „inventivului” 
şi o va modela până când o va aduce la 
forma cea mai avantajoasă şi profitabilă; 

4. Psihologul: persoana care 
studiază în permanenţă starea spirituală a 
echipei, este sensibilă la sentimentele, 
nevoile şi grijile membrilor echipei, este 
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profitable possible; 
4. The psychologist: the person 

who permanently studies his team’s good 
spirit, who is sensitive to the feelings, 
needs and worries of the team’s 
members, he/she is the extrovert who can 
prevent fights and conflicts inside the 
team; 

5. The resource seeker: the 
person who maintains useful 
relationships and tries to find means 
outside the team, who can motivate and 
convince mates. 

6. The monitor/The evaluator:
the person who has a strategic thinking, 
criticizes, analyses ideas, outines the way 
of transferring into practice; 

7. The final analyser/the 
completing – ending one: the person who 
assures the successful ending of a task. 

In bulding a coalition, there are 
seven important characters  (apud Owen, 
2008, pp. 221-227): 

1. The player: is the one that leads 
(has the role of building the coalition 
which is meant to help him in supporting 
the program he/she wants to build); the 
first task is to identify the god faher.  

2. The god father: being part of the 
executive management, he/she is the one 
that pulls all the strings and has absolute 
power (it sets the program, sustains it 
politically ad financially, aproves and 
finishes the project); 

3. The consummers: are the ones 
who will most clearly express the need of 
the project; 

4. The guards: are people who 
guard the gate to power (this is the role 
generally played by secretaries – it is 
important that they are treated as 
experienced professionals, not just like 
garnments attached to their bosses); 

5. The soldiers: are the resources 

lucrătorul extovert care poate preveni 
izbucnirile, conflictele în echipă; 

5. Căutătorul de resurse: persoana 
care menţine relaţii folositoare şi caută să 
găsească mijloace în exteriorul echipei, 
poate motiva şi convinge colegii; 

6. Monitorul/Evaluatorul: 
persoana care are o gândire strategică, 
critică, analizează ideile, evidenţiază 
măsura de transpunere în practică; 

7. Lucrătorul/Muncitorul: 
persoana care munceşte cu dăruire de 
sine, conştientă şi integră, coloana 
vertebrală a echipei; 

8. Analizator final/Întregitor-
Finisor: persoana care asigură finalizarea 
cu succes a sarcinii. 

În construirea unei coaliţii, există 
şapte personaje importante (apud Owen, 
2008, pp. 221-227): 

1. Jucătorul: este cel care conduce 
(are rolul de a construi coaliţia care să-l 
ajute în susţinerea programului pe care 
doreşte să-l implementeze); prima sarcină 
este să-l identifice pe naş; 

2. Naşul: făcând parte din 
managementul executiv, este cel care 
trage toate sforile şi deţine puterea 
supremă (acesta implementează proiectul, 
susţine bugetar şi politic, abrobă şi 
finalizează proiectul); 

3. Consumatorii: sunt cei care vor 
exprima cel mai clar necesitatea 
proiectului; 

4. Paznicii: sunt oamenii care 
supraveghează uşa către putere (acest rol 
îl au, desigur, secretarele - este important 
să fie tratate ca nişte profesioniste 
experimentate, nu ca elemente ataşate 
şefilor); 

5. Soldaţii : sunt resursele 
diferitelor abilităţi necesare realizării 
proiectului (aprecierile publice la adresa 
contribuţiei lor contează foarte mult); 
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of different abilities required by the 
project (the public appreciation of their 
contribution counts very much); 

6. The technocrats: normally have 
permissive power; the most important are 
in the financial department checking 
numbers and projects, but they can also 
be found in the juridical department, 
human resources, health and safety (they 
can suddenly come to light and block the 
project); 

7. The trainers: these people are 
like goald dust – they have a lot of 
experience, many abilities and good-will 
(they understand how politics function, 
they know how to treat different people 
and how to better promote the agenda). 

School, as a matricial organization, 
has functional divisions, that make the 
vertical structure, with horizontal 
divisions, in work team (with a certain 
activity program), resulted from the 
members of the functional divisions. 
Each member of the team is subordinate 
both to the school manager and the 
department manager (assisstent manager, 
master's department, connection 
manager). The size and complexity of 
departments depend of the capacity of the 
school to admit a certain number of 
students, to answer certain requests 
(social market requests), of the specific 
profile of activity in a certain 
geographical area (the community). 

6. Tehnocraţii : au în mod normal 
putere permisivă; cei mai importanţi se 
află în sectorul financiar, verificând 
cifrele şi proiectele, dar îi putem găsi şi în 
departamentul juridic, resurse umane, 
sănătate şi siguranţă (ei pot ieţi brusc din 
umbră şi pot bloca proiectul); 

7. Antrenorii: aceşti oameni sunt 
ca praful de aur - au multă experienţă, 
multe abilităţi şi bunăvoinţă (înţeleg cum 
funcţionează politicile, ştiu cum să se 
poarte cu diferite persoane şi cum să 
promoveze cel mai bine agenda). 

Şcoala, ca organizaţie matricială, 
dispune de diviziuni funcţionale, care 
formează structura verticală, cu diviziuni 
orizontale, constituite din echipe de lucru 
(cu un anumit program de activitate), 
provenite din membri ai diviziunilor 
funcţionale. Fiecare membru al echipei 
este subordonat atât managerului şcolar, 
cât şi managerului său de compartiment 
(director adjunct, şef de catedră, manager 
de legătură). Mărimea şi complexitatea 
compartimentelor depind de capacitatea 
şcolii de a încadra un anumit număr de 
elevi, de a răspunde anumitor solicitări 
(cerinţele pieţei sociale), de specificul 
profilului său de activitate într-un anumit 
areal geografic (comunitate). 
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Abstract: 
In opposition with classical 

theoretical approaches regarding 
human intelligence (often defined as that 
capacity, ability to adapt to the 
environment, adaptation that occurs in 
two stages- assimilation-adjustment), at 
present we witness an increase 
frequency of the theories that don’t 
regard intelligence as a monolithic, uni-
composite structure. 

Thus, people are talking about a 
triarchic structure of the intelligence 
(Sternberg) or of emotional intelligence 
(Goleman), and even of social 
intelligence. In the same category of 
approaches we find H. Gardner’s theory 
of multiple intelligences which starts 
from the idea that some children with 
high intelligence quotient can have not 
very good results at school, being 

 Rezumat: 
În opoziţie cu abordările teoretice 

clasice privind inteligenţa umană 
(definită, adesea, drept acea capacitate, 
abilitate de adaptare la mediu, adaptare 
ce se produce în două etape – asimilare –
acomodare), în prezent asistăm la o 
frecvenţă crescută a teoriilor care nu mai 
văd în inteligenţă o structură monolitică, 
unicompozită. 

Se vorbeşte, astfel, de o structură 
triarhică a inteligenţei (Sternberg) sau de 
o inteligenţă emoţională (Goleman), 
chiar şi de o inteligenţă socială. În 
aceeaşi categorie de demersuri se 
situează şi teoria inteligenţelor multiple a 
lui H. Gardner, care porneşte de la ideea 
că unii copii cu coeficient ridicat de 
inteligenţă pot să nu aibă rezultate bune 
la şcoală, fiind consideraţi „deştepţi” 
numai cei care au rezultate bune la 
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considered “smart” only those who 
have good results at the intelligence 
tests. 

The school success is no longer 
guaranteed by the positive educational 
valorification of a high intelligence 
quotient (Intelligence Quotient-IQ), but 
also by the presence, the valorization 
and the development of emotional 
intelligence (Emotional Intelligence 
Quotient-EQ) and of social one (Social 
Intelligence Quotient-SQ).  

 
Key concepts: theory of multiple 

intelligences, intelligences: linguistics, 
logical-mathematical, musical, spatial, 
naturalist, kinesthetic, interpersonal, 
intrapersonal, emotional, social, 
learning difficulties. 

 
Introduction 
According to tradition, we are 

tempted to consider smart, “intelligent” 
those who are good at the basic subjects 
in school, that is mathematics or 
Romanian language, while the others we 
consider them to be just “talented”. If
we call some- “intelligences” and the 
others- “talents”, it means we do not 
consider them as important and equal. 
Gardner finds equal the talent and the 
intelligence, because intelligence is a 
way of solving problems and developing 
products considered values at least by 
one culture. Valorizing intelligence is 
determined by the field or sphere in 
which it is used. This field can be a 
science or a profession practiced in 
society. 

Gardner started his research from 
a series of personalities (Picasso, 
Einstein, Spielberg, Mozart, Gandhi, 
Churchill, Freud, and Darwin) who had 
big problems at school, having different 

testele de inteligenţă. 
Succesul şcolar nu mai este 

garantat de valorificarea educativă 
pozitivă a unui coeficient de inteligenţă 
ridicat (Intelligence Quotient - IQ), ci şi 
de prezenţa, valorizarea şi dezvoltarea 
inteligenţei emoţionale (Emotional 
Intelligence Quotient - EQ) şi a celei 
sociale (Social Intelligence Quotient -
SQ). 

 
Concepte cheie: teoria 

inteligenţelor multiple, inteligenţe: 
lingvistică, logico-matematică, muzicală, 
spaţială, naturalistă, kinestezică, 
interpersonală, intrapersonală,, 
emoţională, socială, dificultăţi de 
învăţare 

 
Introducere 
Conform tradiţiei, suntem tentaţi 

să-i considerăm deştepţi, „inteligenţi” pe 
cei care sunt buni la obiectele de bază din 
şcoală, adică matematică sau limba 
română, iar pe ceilalţi să-i considerăm: 
„talentaţi”. Dacă le numim pe unele 
inteligenţe şi pe celelalte talente,
înseamnă că nu le considerăm la fel de 
importante şi egale. Gardner pune însă 
semnul egalităţii între talent şi 
inteligenţă, căci inteligenţa este un mod 
de a rezolva probleme şi de a dezvolta 
produse considerate ca valori de cel puţin 
o cultură. Valorizarea inteligenţei este 
determinată de domeniul sau câmpul în 
care se manifestă. Acest domeniu poate fi 
o disciplină sau un meşteşug practicat în 
societate. 

Gardner a pornit în teoria sa de la o 
serie de personalităţi (Picasso, Einstein, 
Spielberg, Mozart, Ghandi, Churchill, 
Freud, Darwin) care au avut mari 
probleme în şcoală, întâmpinând diferite 
dificultăţi în achiziţionarea cunoştinţelor, 
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difficulties in acquiring knowledge, 
especially regarding some subjects. 

Gardner sees intelligence as a way 
of solving problems and of developing 
products accepted or considered values 
by the human cultures. By studying the 
way in which people solve problems, 
Gardner has drawn the conclusion that 
there are 8 types of intelligence that can 
be defined on the basis of ten criteria 
among which: the existence of a 
personal system of symbols (words, 
numbers); having shown that respective 
ability from the first signs of the 
existence of people on earth; the part of 
the brain where the respective 
intelligence is located must be known. 

 
Possible links between 

interpersonal intelligence (Gardner) 
and emotional intelligence (Goleman) 

On the basis of detailed studies, 
Gardner distinguishes 8 types of 
intelligence: linguistics, logical-
mathematical, musical, spatial, 
naturalist, kinesthetic, interpersonal, and 
intrapersonal. 

Interpersonal intelligence aims at 
developing capacities regarding the 
mechanisms involved in thinking about 
other people and understanding them, 
aims at being empathetic, at recognizing 
differences between people and at 
appreciating their way of thinking, by 
being sensitive to their motives, 
intentions and states of mind. It implies 
an efficient interaction with one or more 
persons in the family or society. The 
persons with this sort of dominant 
intelligence are the leaders, the salesmen 
and the psychologists who understand 
how people “function”. But this type of 
intelligence interferes very well with 
intrapersonal intelligence too. The latter 

mai ales la unele discipline. 
Gardner vede inteligenţa ca un 

mod de rezolvare a problemelor şi de 
dezvoltare de produse acceptate sau 
considerate valori de culturile umane. 
Studiind modul în care oamenii rezolvă 
problemele, Gardner a ajuns la concluzia 
că există opt tipuri de inteligenţă care se 
pot defini pe baza a zece criterii, printre 
care: existenţa unui sistem propriu de 
simboluri (cuvinte, numere); 
manifestarea abilităţii respective să fi 
avut loc de la primele semne ale 
existenţei oamenilor pe pământ; să se 
cunoască în care parte a creierului este 
localizată inteligenţa respectivă.  

 
Legături posibile între 

inteligenţa interpersonală (Gardner) şi 
cea emoţională (Goleman) 

Pe baza studiilor amănunţite, 
Gardner distinge opt tipuri de inteligenţă: 
lingvistică, logico-matematică, muzicală, 
spaţială, naturalistă, kinestezică, 
interpersonală, intrapersonală.  

Inteligenţa interpersonală vizează 
formarea unor capacităţi privind 
mecanismele implicate în a gândi despre 
alte persoane şi a le înţelege, a fi empatic, 
a recunoaşte diferenţele dintre oameni şi 
a aprecia modul lor de gândire, fiind 
sensibili la motivele, intenţiile şi stările 
lor. Ea implică o interacţiune eficientă cu 
una sau mai multe persoane din familie 
sau din societate. Persoane cu o astfel de 
inteligenţă dominantă sunt conducătorii, 
vânzătorii, psihologii care înţeleg cum 
„funcţionează” oamenii. Dar, acest tip de 
inteligenţă interferează foarte bine şi cu 
inteligenţa intrapersonală. Aceasta 
determină o gândire şi o înţelegere de 
sine, a fi conştient de punctele tari şi 
slabe ale propriei persoane, a planifica 
eficient atingerea obiectivelor personale, 
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implies self-thinking and self-
understanding, as well as to be aware of 
the strong and weak points of your own 
person, to plan efficiently the 
achievement of personal goals, to 
monitor and control efficiently thoughts 
and emotions, the ability to monitor 
yourself in relation with others. It’s 
about self-knowledge and making 
decisions on this basis, involving also an 
ensemble of metacognitive strategies.  

On the basis of Gardner’s theory, 
Th. Armstrong, in 1994, in his work 
“Multiple intelligences in the 
classroom” (a revision of his doctoral 
thesis presented in 1987) draws the 
conclusion, as a result of some 
interviews with the parents of the 
children who had difficulties in learning 
and of some questionnaires, that the 
pupils encountering difficulties at 
school, within the activity of learning, 
are endowed with abilities that 
subordinated to the 8 intelligences 
described by Gardner. Depending on the 
type of intelligence, these abilities are 
described in table 1: 

monitorizarea şi controlul eficient al 
gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se 
monitoriza în relaţiile cu alţii. Este vorba 
de cunoaşterea de sine şi de luarea 
deciziilor pe baza acesteia, implicând şi 
un ansamblu de strategii metacognitive. 

Pe baza teoriei lui Gardner, Th. 
Armstrong, în 1994, în lucrarea 
„Inteligenţele multiple la clasă” (o 
revizuire a lucrării de doctorat susţinută 
în 1987) stabileşte, în urma unor 
interviuri cu părinţii copiilor cu dificultăţi 
de învăţare şi a unor chestionare, că elevii 
care întâmpină dificultăţi la şcoală, în 
cadrul activităţii de învăţare, prezintă 
abilităţi care sunt subordonate tuturor 
celor opt inteligenţe descrise de Gardner. 
Aceste abilităţi, în raport cu tipul de 
inteligenţă, sunt descrise în tabelul 1: 

 

 
Intelligence/Inteligenţa Abilities/Abilit ăţi Vocation/Vocaţie 
Linguistics/ 
Lingvistică 

Sensitivity to sounds, 
structures, meanings and 
functions of the words and 
language/Sensibilitate la 
sunete, structuri, sensuri şi 
funcţii ale cuvintelor şi ale 
limbajului. 

Writer, orator/Scriitor, 
orator 

Logical- 
Mathematical/Logico-matematică 

Sensitivity and capacity of 
choosing logical or  
numerical models; capacity of 
maneuvering  
trains of 
judgments/Sensibilitatea şi 
capacitatea de a alege modele 
logice sau numerice; 
capacitatea de a manevra 

Man of science, 
Mathematician/Om de 
ştiinţă, matematician  
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înlănţuiri de raţionamente. 
Visual-spatial/Vizuală-spaţială Capacity to perceive correctly 

the spatial-visual 
world and to transform others’ 
initial perceptions/Capacitatea 
de a percepe în mod corect 
lumea spaţio-vizuală şi de a 
transforma percepţiile iniţiale 
ale altora   

Athlete, dancer, 
Sculptor/Atlet, 
dansator, sculptor 

 

Musical/rhythmic/Muzical ă/ritmic ă  Capacity to produce and 
appreciate pace, height, tone 
of voice; appreciation of the 
forms of musical 
expressiveness/Capacitatea de 
a produce şi aprecia ritmul, 
înălţimea, timbrul; aprecierea 
formelor de expresivitate 
muzicală 

Composer, 
Soloist/Compozitor, 
solist  

Corporal-kinesthetic/Corporal-
kinestezică 
 

Capacity to control the 
movements of the body 
and to handle 
objects/Capacitatea de a 
controla mişcările corpului şi 
de a mânui obiectele. 

Councilor, 
politic leader/Consilier, 
lider politic 

Natural/Natural ă Sensitivity to esthetic, plants, 
animals/Sensibilitatea la 
frumosul natural, plante, 
animale. 

Naturalists, 
ecologists, 
farmers, 
silviculturist/Naturalişti, 
ecologi, fermieri, 
silvicultori  

Intrapersonal/Intrapersonală Access to one’s own 
emotional life and capacity to 
differentiate it from the 
others’/Accesul la propria 
viaţă emoţională şi capacitatea 
de a o diferenţia de cele ale 
altora.  

Psychotherapist, 
religious 
leader/Psihoterapeut, 
lider religios  

Interpersonal/Interpersonală Capacity to distinguish and to 
answer properly at the others’ 
dispositions, motivations, 
temperaments and 
wishes/Capacitatea de a 
discerne, şi de a răspunde 
adecvat la dispoziţiile, 
motivaţiile, temperamentele şi 
dorinţele altora. 
 

Councilor, 
politic leader/Consilier, 
lider politic 

Table 1- Synoptical Table of the abilities “attached” to the types of intelligence 
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R. Leblanc (1997) considers that 

intelligence is, first of all, that capacity of 
solving problems and of creating, 
elaborating creative, original solutions in 
certain situations. According to his 
theory, approaching learning difficulties 
through multiple intelligences means to 
know these pupils, to describe them and 
to characterize them also in the light of 
the skills subordinated to the 8 types of 
intelligence. Only by knowing these 
skills subordinated to the types of 
intelligence, by quantifying  what a pupil 
knows and can do, in relation to each of 
the eight types of intelligence, can we 
take adequate measures of stimulation, 
compensation, recovery, remedy. 

Approaching learning difficulties 
from the perspective of the multiple 
intelligences theory aims at developing 
each type of intelligence and of each in 
relation to the others, in view of the 
development of the skills and capacities 
subordinated to the eight identified areas, 
contributing to the diminution of the 
frequency of the learning difficulties. 

The literature tends to identify 
between interpersonal intelligence’s 
characteristics (corroborated with the 
interpersonal intelligence) from 
Gardner’s theory a common ensemble of 
traits specific to the emotional 
intelligence- a new syntagm circulated by 
the specialists (alongside of the social 
intelligence). Whether it is called 
interpersonal or emotional, its stimulation 
plays an important role in putting in 
performances in general as well as school 
performances in special. 

The present theories on school 
success point out the fact that 
interpersonal intelligence (and 
intrapersonal intelligence too)- identified 

R. Leblanc (1997) consideră că 
inteligenţa este, mai înainte de toate, acea 
capacitate de a rezolva probleme şi de a 
crea, elabora soluţii originale, creative în 
anumite situaţii date. Potrivit teoriei sale, 
abordarea dificultăţilor de învăţare prin 
prisma inteligenţelor multiple presupune 
cunoaşterea acestor elevi, descrierea lor, 
caracterizarea lor şi prin lumina 
abilităţilor subordonate acelor opt tipuri 
de inteligenţă. Numai cunoscând aceste 
abilităţi subordonate tipurilor de 
inteligenţă, cuantificând ce ştie şi ce 
poate să facă un elev, raportat la fiecare 
dintre cele opt tipuri de inteligenţă, se pot 
lua măsuri concrete, adecvate de 
stimulare, compensare, recuperare, 
remediere. 

Abordarea dificultăţilor la învăţare 
din perspectiva teoriei inteligenţelor 
multiple vizează dezvoltarea fiecărui tip 
de inteligenţă în parte şi a fiecăreia în 
relaţie cu celelalte, în vederea dezvoltării 
abilităţilor şi capacităţilor subordonate 
celor opt arii identificate, contribuind la 
diminuarea frecvenţei dificultăţilor de 
învăţare şcolare. 

Literatura de specialitate tinde să 
identifice între caracteristicile inteligenţei 
interpersonale (coroborată cu cea 
intrapersonală) din teoria lui Gardner un 
ansamblu comun de trăsături specifice 
inteligenţei emoţionale – sintagmă mai 
nou vehiculată de specialişti (alături de 
inteligenţa socială). Indiferent că este 
numită interpersonală sau emoţională, 
stimularea acesteia are un rol deosebit în 
obţinerea performanţelor în general şi a 
celor şcolare, în special. 

Teoriile actuale asupra succesului 
şcolar scot în evidenţă faptul că 
inteligenţa interpersonală (şi cea 
intrapersoanlă) – identificată de alţi autori 
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by other authors as emotional intelligence 
and/or social intelligence- plays a 
significant role, not at all to be ignored. 
Therefore the school success ensues from 
three conditions: high intelligence 
quotient (IQ), emotional intelligence 
(EQ) and social intelligence (SQ). We 
consider that these three types lie at the 
bedrock of the development and good 
functioning of the other intelligences in 
Gardner’s theory, ensuring successes in 
different domains of the science and art. 
Alone, a high intelligence quotient (IQ) 
cannot guarantee success, being just one 
of the compulsory conditions, but not 
unique. Thus, it is explained why 
children who get a high IQ at the 
intelligence tests (or the gifted ones, the 
geniuses), often encounter learning 
difficulties. 

 
The development of the 

emotional intelligence- essential 
condition for removing learning 
difficulties 

The term “emotional intelligence” 
was used for the first time, seemingly, in 
an article in 1990 by the psychologists
Peter Salovey and John Mayer. Although 
the studies on emotional intelligence are 
relatively recent, intuitively, its 
importance has always been recognized. 
Regarding the emotional intelligence, we 
are in the same area of theoretical-
practical approaches on intelligence, 
starting with Binet’s theory (1905) on the 
quotient of intelligence, Spearman’s 
theory (1927) regarding the “G” factor of 
the intelligence, Thurston’s theory (1938) 
regarding the multiple factors of 
intelligence, continuing with Gardner’s 
theory of multiple intelligences (1938) or 
Stenberg’s- the triarchic theory of 
intelligences and finishing with Salovey’s 

drept inteligenţă emoţională şi/sau 
socială – joacă un rol important, deloc de 
neglijat. Succesul şcolar apare, astfel 
drept o rezultantă a trei condiţii: 
coeficient de inteligenţă crescut (IQ), 
inteligenţă emoţională (EQ) şi inteligenţă 
socială (SQ). Considerăm că aceste trei 
tipuri stau la baza dezvoltării şi bunei 
funcţionări ale celorlalte inteligenţe din 
teoria lui Gardner, asigurând succese în 
diferite domenii ale ştiinţei şi artei. 
Singur, numai un coeficient de inteligenţă 
crescut (IQ) nu poate garanta succese, 
fiind doar una din condiţiil e obligatorii, 
dar nu unica. Astfel se explică de ce 
copiii care primesc un coeficient ridicat 
la testele de inteligenţă (sau talentele, 
geniile), adesea, întâmpină dificultăţi de 
învăţare. 

 
Dezvoltarea inteligenţei 

emoţionale - premisă esenţială în 
înlăturarea dificult ăţilor de învăţare 

Termenul de „inteligenţă 
emoţională” a fost folosit pentru prima 
dată, se pare, într-un articol din anul 1990 
de către psihologii Peter Salovey şi John 
Mayer. Deşi studiile despre inteligenţa 
emoţională sunt relativ recente, intuitiv, 
importanţa ei i-a fost recunoscută 
dintotdeauna. Cu teoria inteligenţei 
emoţionale ne situăm în aceeaşi zonă de 
abordări teoretico-practice asupra 
inteligenţei, începând cu teoria lui Binet 
(1905) asupra coeficientului de 
inteligenţă, a lui Spearman (1927) privind 
factorul „G” al inteligenţei, teoria lui 
Thurston (1938) privind factorii multiplii 
ai inteligenţei, continuând cu teoria 
inteligenţelor multiple a lui Gardner 
(1983) sau a lui Sternberg – teoria 
triarhică a inteligenţele şi finalizând cu 
teoria lui Salovey şi Mayer (1990) cu 
privire la inteligenţa cognitivă şi 
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and Mayer’s theory on the cognitive 
intelligence and emotional intelligence. 

Since 1990 up to the present, the 
studies and the research on emotional 
intelligence have diversified, at present 
people are talking even about forming an 
“emotional pedagogy” (D. Chabot and 
M. Chabot, 2006). 

In 1995, the American 
psychologist Daniel Goleman published a 
volume (Emotional Intelligence: Why it 
can matter more than IQ) in which he 
rendered topical the notion and succeeded 
in defining it too. Considered by the 
author the key of professional success, 
the emotional intelligence is considered 
by the author to be a mixture of self-
control, empathy, motivation, original 
thinking, tact and diplomacy. Making use 
of these characteristics, a person, even 
with a low or medium IQ, can get 
noticed, succeeding in achieving 
remarkable success. A good composure, a 
perfect self-control, a good control of 
both positive and negative emotions, in 
other words a management of the stress 
and powerful emotional states are 
indicators for a high quotient of 
emotional intelligence (EQ). 

His other studies (1998, 1999, 
2001), but also the studies of C. Dreyfus 
and M. Mangino (2001) underline that 
different human competences and 
abilities such as self-control, self-
discipline, perseverance and empathy are 
qualities that success and good results 
depend on, and that pupils must acquire, 
through an education received in this 
sense. These qualities depend 
indispensably on the functioning of the 
individual’s emotions (called “emotional 
competences”) and coordinate and imply 
drafts and thinking strategies. 

With regard to motivational 

inteligenţa emoţională. 
Din anii ′90 până în prezent, 

studiile şi cercetările privind inteligenţa 
emoţională s-au diversificat, în prezent 
vorbindu-se chiar de constituirea unei 
„pedagogii emoţionale” (D. Chabot şi M. 
Chabot, 2006). 

În 1995, psihologul american 
Daniel Goleman publică un volum 
(Emotional Inteligence: Why It Can 
Matter More Than IQ) în care aduce în 
actualitate noţiunea şi reuşeşte să o şi 
definească. Considerată de autor cheia 
succesului profesional, inteligenţa 
emoţională este considerată de autor un 
amestec de stăpânire de sine, empatie, 
motivaţie, gândire originală, tact şi 
diplomaţie. Prin acestea, o persoană, 
chiar şi cu un coeficient de inteligenţă 
(I.Q.) mai scăzut sau mediu, se poate face 
remarcată, reuşind să aibă succese 
notabile. Un bun control, o stăpânire de 
sine perfectă, un control al emoţiilor atât 
pozitive, cât şi negative, cu alte cuvinte 
un management al stresului şi al stărilor 
emoţionale puternice sunt indicatori 
pentru un coeficient de inteligenţă 
emoţională (E.Q.) ridicată. 

Alte studii ale sale (1998, 1999, 
2001), dar şi ale lui C. Dreyfus, şi M. 
Mangino, (2001) subliniază că diferite 
competenţe şi abilităţi umane cum ar fi 
stăpânirea de sine, autodisciplina, 
perseverenţa şi empatia sunt calităţi de 
care depind succesul, reuşita şi pe care 
elevii trebuie să le achiziţioneze, printr-o 
educaţie realizată în acest sens. Aceste 
calităţi depind în mod indispensabil de 
funcţionarea emoţiilor individului 
(numite „competenţe emoţionale”) şi 
coordonează şi implică scheme şi 
strategii ale gândirii. 

În ceea ce priveşte suportul 
motivaţional în învăţare, se cunoaşte că 
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support in learning, it is known that the 
pupil learns the better if he applies 
immediately what he has learnt. The 
emotional education helps him enrich the 
motivational sphere during practice. At 
school, the bunch of emotional 
experiences is nuanced both within the 
learning activity and the breaks between 
the activities. The matters discussed, 
analyzed in the classroom and outside the 
classroom are based on interpersonal 
relations. Together, the pupils must learn 
to listen, to talk, to keep their temper, to 
discipline themselves, to control 
themselves, to respect the others’ opinion 
without becoming furious or getting 
irritated if the opinions are contradictory, 
to get involved actively and not to 
become passive. Emotional intelligence 
also refers to the art of 
cooperating/collaborating, solving 
conflicts and negotiating solutions, even 
making compromises accepted by both 
parts. Obviously, these aspects are related 
to a social intelligence or, according to 
Gardner’s classification (1996) to an 
interpersonal intelligence. But emotional 
intelligence refers to also one’s own 
person, so it has a connection with 
intrapersonal intelligence too. 

Thus, the emotional intelligence 
represents the ability to control one’s 
personal emotions and the others’, to 
differentiate them and to use them in 
order to draw up viable strategies for the 
situations in which a certain person is. 

School learning implies that the 
cognitive obstacles and the cognitive 
conflict must be overcome permanently. 
The learning difficulties emerge due to 
the pupils’ helplessness of solving the 
cognitive conflicts and of overcoming 
them. In the classroom, relations are 
established, there is a vertical and/or 

elevul învaţă cu atât mai bine dacă pune 
în aplicare imediat ceea ce a învăţat. 
Educaţia emoţională îl ajută să 
îmbogăţească sfera motivaţională în 
timpul aplicării practice. La şcoală, 
evantaiul trăirilor afective este nuanţat, 
atât în cadrul activităţii de învăţare 
propriu-zisă, cât şi în pauzele dintre 
activităţi. Subiectele discutate, analizate 
în clasă şi în afara acesteia se construiesc 
pe o ţesătură de relaţii interpersonale. 
Împreună, elevii trebuie să înveţe să 
asculte, să vorbească, să se stăpânească, 
să se autodisciplineze, să se controleze, 
să respecte opinia celorlalţi, fără să se 
înfurie, sau să se supere dacă este diferită 
de a sa, să se implice activ şi să nu 
manifeste pasivitate. Tot de inteligenţa 
emoţională ţine şi arta de a 
coopera/colabora, de a rezolva conflicte 
şi de a negocia soluţii de rezolvare, 
eventual compromisuri acceptate de 
ambele părţi. Evident, aceste aspecte ţin 
şi de o inteligenţă socială, sau, după 
clasificarea lui Gardner (1996), de o 
inteligenţă interpersonală. Dar inteligenţa 
emoţională se referă şi la propria 
persoană, deci ţine şi de o inteligenţă 
intrapersonală. 

Inteligenţa emoţională este astfel 
abilitatea de a stăpâni emoţiile personale 
şi ale celorlalţi, de a le diferenţia, şi de a 
le utiliza pentru a construi mintal strategii 
rezolutive pentru situaţiile în care se află 
o anumită persoană. 

Învăţarea şcolară presupune 
depăşirea permanentă a unor obstacole 
cognitive, a unor conflicte cognitive. 
Dificultăţile de învăţare se nasc tocmai 
din neputinţa elevilor de a rezolva 
conflictele cognitive şi de a le depăşi. În 
clasa de elevi se stabilesc relaţii, se 
comunică (verbal, nonverbal, paraverbal, 
empatic) pe verticală şi/sau pe orizontală, 
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horizontal communication (verbal, non-
verbal, para-verbal, empathic) as well as 
an emotional intercourse. The wide range 
of feelings is diversified, nuanced and the 
pupils can oscillate emotionally, from joy 
to disappointment and vice versa. 
Between pupils there are relations of 
closeness, sympathy, cooperation, but 
also strained relations, stressful relations, 
relations of antipathy, competition and 
envy. 

The learning difficulties can be 
sustained, caused and amplified also by a 
bad management of the emotional states. 
Some children abandon themselves to 
indifference, self-pity, lack of confidence 
in own strength; they manifest a weak or 
absent tolerance for frustration. They 
often complain about their helplessness 
or they bottle up their feelings, refusing 
to communicate with the others (usually 
teachers and parents) anymore 
(sometimes totally). Others, on the 
contrary, they can manifest an attitude of 
self-sufficiency, false superiority over the 
others, lack of realism and objectiveness 
regarding the situation in which they are. 
Both categories can be confronted with 
different learning problems. 

Moreover, we point out the role of 
the family in this context. The emotional 
intelligence can be learned, formed, 
educated. An overprotective behavior of 
the parents or, on the contrary, a “laissez-
faire” behavior is harmful to the pupil’s 
behavior. In these situations, usually the 
protected pupils have a tendency to seek 
refuge in the calm, tranquil ambiance of 
the family, avoiding the obstacles of the 
school learning (often developing 
aversion to it), while those who are not 
supervised, often, they have violent, 
aggressive outbursts, tendencies to 
overestimate themselves, superiority 

au loc schimburi afective, emoţionale. 
Evantaiul de emoţii se diversifică, se 
nuanţează, iar elevii pot trece, din punct 
de vedere emoţional, de la bucurie la 
dezamăgire şi invers. Între elevi, pot 
exista relaţii de apropiere, de simpatie, de 
cooperare, dar şi relaţii tensionale, 
stresante, de antipatie, competiţie, 
invidie. 

Dificultăţile de învăţare pot fi 
susţinute, cauzate şi amplificate şi de un 
management defectuos al stărilor 
emoţionale. Unii copii cad pradă blazării, 
autocompătimirii, neîncrederii în forţele 
proprii, au o slabă sau absentă toleranţă la 
frustrare. Adesea se plâng de neputinţa 
lor sau se interiorizează, refuzând să mai 
comunice (uneori total) cu ceilalţi (de 
regulă profesori, părinţi). Al ţii, 
dimpotrivă, pot etala o atitudine de 
îngâmfare, de superioritate falsă asupra 
celorlalţi, de neraportare reală, obiectivă 
la situaţia în care se află. Şi unii şi ceilalţi 
se pot confrunta cu probleme diferite în 
învăţare. 

Remarcăm rolul familiei în acest 
context. Inteligenţa emoţională se poate 
şcoli, forma, educa. Un comportament 
excesiv de proteguitor al părintelui sau, 
dimpotrivă, un comportament de tip 
„laissez-faire” este dăunător 
comportamentului viitorului şcolar. În 
astfel de situaţii, de regulă elevii protejaţi 
au tendinţa de a fugi, de a se refugia în 
atmosfera calmă, liniştită a familiei, 
evitând obstacolele ridicate de învăţarea 
şcolară (căpătând adesea aversiune pentru 
aceasta), iar cei care nu sunt 
supravegheaţi, de regulă, au porniri 
violente, agresive, tendinţe de 
supraevaluare în raport cu sine şi cu 
ceilalţi, atitudini de superioritate, 
nerăspunzând solicitărilor şi exigenţelor 
profesorilor sau disciplinei şcolare. 
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attitudes, ignoring the teachers’ 
exigencies and demands or the school 
discipline. 

This kind of situations can be 
generated/stimulated also by 
monoparental families or families going 
through divorce, or reunited through a 
new marriage, by children who have lost 
both their parents etc. In these situations 
the emotional intelligence cannot be 
educated any longer, monitored from the 
outside by a person (family), but, it is 
under the control of priorities, 
expectancies, interests of every pupil. 
Self-education, self-constraint, self-
control, self-assessment of one’s own 
feelings, reactions, attitudes, they all 
represent possibilities of stimulation of 
the emotional intelligence. 

 
Conclusions 
We appreciate that the emotional 

intelligence (Goleman) or the 
interpersonal intelligence (Gardner) 
implies an ensemble of capacities and 
abilities in certain situations, which 
means: 

−  having feelings (of fear, joy, 
fury, sadness) and corporal sensations 
(tension, relaxation, warmth, color, 
pallor, noises, skin contact); 

− becoming aware of them; 
− identifying them; 
− expressing them and 

communicating them; 
− controlling, monitoring, 

postponing/directing the negative ones 
and using the positive ones; 

− recognizing what depends on 
one’s own person and what depends on
the others; 

− integrating them in behaviors 
appropriate for each situation; 

− intuiting the others’ needs, 

Astfel de situaţii pot fi 
generate/stimulate şi de familii 
monoparentale sau familii aflate în 
divorţ, sau refăcute printr-o nouă 
căsătorie, de cazul unor copii care şi-au 
pierdut ambii părinţi ş.a. În aceste cazuri 
inteligenţa emoţională nu mai poate fi 
educată, monitorizată din exterior, de 
către o persoană (familie), ci, este sub 
controlul priorităţilor, expectanţelor, 
intereselor fiecărui elev. Autoeducaţia, 
autoimpunerea, autocontrolul, 
autoevaluarea propriilor sentimente, 
reacţii, atitudini reprezintă posibilităţi de 
stimulare a inteligenţei emoţionale. 

 
Concluzii 
Apreciem că inteligenţa 

emoţională (Goleman) sau interpersonală 
(Gardner) presupune un ansamblu de 
capacităţi şi abilităţi ce se manifestă 
situaţional şi care presupun: 

− a simţi sentimente (frică, 
bucurie, furie, tristeţe) şi senzaţii 
corporale (tensiune, destindere, căldură, 
culoare, paloare, zgomote, contactul 
pielii); 

− de a le conştientiza; 
− de a le identifica; 
− de a le exprima, de a le 

comunica cuiva; 
− de a le controla, monitoriza, 

amâna/canaliza pe cele negative şi folosi 
pe cele pozitive; 

− de a recunoaşte ce depinde de 
sine şi ce depinde de alţii;  

− de a le integra în 
comportamente adecvate la situaţii;  

− de a intui nevoile, sentimentele, 
expectanţele (empatiza) celorlalţi, cu 
scopul stabilirii unor relaţii armonioase, 
bazate pe cunoaştere reciprocă. 

Un elev cu reuşite şcolare este 
implicit un elev cu o inteligenţă 
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feelings, expectancies, in order to 
establish harmonious relations, based on 
reciprocal knowledge. 

A pupil with good school results is 
implicitly a pupil with an average or high 
emotional intelligence. The emotional 
intelligence interferes organically with 
other psycho-behavioral structures too: 
motivation, metacognition, affectivity, 
attitude, will, temperament etc. It can be 
influenced negatively also by nervous 
disorders and periodical or permanent 
affections: bulimia, nervous anorexia, 
complexes, disorders and panic attacks, 
stress, insomnia, chronic tiredness, 
anxiety, depression, elective introversion 
(especially by those in the area of 
psychiatry). 

Learning success depends in this 
respect also by the level of emotional 
intelligence development, by the extent to 
which the pupils succeeds in monitoring 
adequately his feelings, emotions in 
relation to himself, to the others, or a 
certain situation in which he is involved. 
The frequency of learning difficulties is 
reduced to a great extent, in relation to 
the increasing level of emotional 
intelligence, expressed behaviorally 
through ensembles of competences: of 
communication, adaptation, decisional, 
resolving problems, situations of conflict 
and tension, self-adjustment, and self-
management.  

emoţională medie sau ridicată. Inteligenţa 
emoţională interferează organic şi cu alte 
structuri psiho-comportamentale: 
motivaţie, metacogniţie, afectivitate, 
atitudine, voinţă, temperament ş.a. Poate 
fi influenţată negativ şi de tulburări 
nervoase şi afective periodice sau 
permanente: bulimie, anorexie nervoasă, 
complexe, tulburări şi atacuri de panică, 
stres, insomnii, oboseală cronică, 
anxietate, depresie, introversiune electivă 
(cu atât mai mult de cele din zona 
psihiatricului). 

Succesul la învăţare depinde astfel 
şi de nivelul de dezvoltare al inteligenţei 
emoţionale, de măsura în care elevul 
reuşeşte să monitorizeze adecvat 
sentimentele, emoţiile sale în raport cu 
sine, cu alţii sau cu o situaţie anume în 
care este implicat. Frecvenţa dificultăţilor 
de învăţare scade într-o măsură 
considerabilă, în raport cu creşterea 
nivelului inteligenţei emoţionale, 
exprimate comportamental, prin 
ansambluri de competenţe: de 
comunicare, de adaptare, decizionale, de 
rezolvare de probleme, de situaţii 
conflictuale, tensionale, de autoreglare, 
self-management. 

 

REFERENCES/REFERINȚE: 

1. *** http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence#Origins_of_the_concept 
ăOnline, 2009, 21 jan,ş. 

2. *** http://en.wikipedia.org/wiki/Social_intelligence ăOnline, 2009, 21 jan,ş. 
3. Armstrong, T. (1987). Describing strengths in children identified as "learning-

disables" using Howard Gardner's theory of multiple intelligences as an 
organized framerwork. Ann Abor: VMI Dissertation Abstracts 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 71 din 251 

 

4. Chabot, M., Chabot, D. (2006). Emotional Pedagogy. Trafford Publishing (July 6, 
2006) 

5. Dreyfus, C. & Mangino, M. (2001, April). Developing emotional intelligence 
competencies. Paper presented at the meeting of the Consortium for Research on 
Emotional Intelligence in Organizations, Cambridge, MA 

6. Gardner H. (1996). Les intelligences multiples. Paris: Retz 
7. Goleman, D. (1995). Emotional Inteligence: Why It Can Matter More Than IQ. 

Ney York: Bantam Books 
8. Goleman, D. (1998). «L'intelligence émotionnelle. Accepter ses émotions pour 

développer une intelligence nouvelle». Paris: J'ai lu 
9. Goleman, D. (1999). «L'intelligence émotionnelle No 2. Cultiver ses émotions 

pour s'épanouir dans son travail». Paris: Laffont 
10. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche 
11. Leblanc, R. (1997). Une difficulté d'apprentissage: sous la lentille du modèle des 

intelligences multiples. In Les difficultés d'apprentissage, Volume XXV  No 2, 
automne-hiver ăOnline, 2008, 21 jan,ş. Disponibil: 
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/25-2/r252-02.html 

 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 72 din 251 

 

 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 73 din 251 

 

EDUCATIONAL PRACTICE – 
PERSPECTIVES/PRACTICA EDUCAŢIONAL Ă – 

DESCHIDERI 
 
 

NEW GUIDELINES, METHODOLOGIES AND STANDARDS FOR 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION: INTEGRATIVE APPROACH 

NOI ORIENTARI, METODOLOGII SI STANDARDE IN EDUCATIA  
TIMPURIE: O ABORDARE INTEGRATA 

Reader, Irina Maciuc, Ph.D 
TSTD - University of Craiova 
 
Conf. univ. dr. Irina Maciuc 
DPPD - Universitatea din Craiova 

 

Abstract: 
In recent years a series of 

reforms have been carried out in 
Romanian preschool education, a 
number of projects have been 
realized. The need for changes in the 
early childhood teacher education 
programs is visible. The new 
strategy, the way, in which the 
designated elements are combined, 
education under the circumstances 
of the changing teacher training will 
be a determinant factor for 
improving the quality of Romanian 
schools and kindergartens. Based on 
literature and our previous study, 

 Rezumat: 
În ultimii ani, o serie de reforme 

au fost efectuate în învăţământul 
preşcolar românesc, mai multe 
proiecte au fost realizate. Nevoia 
unor schimbări în programele de
pregătire a cadrelor didactice pentru 
învăţământul preşcolar este vizibilă. 
O nouă strategie de formare, modul 
în care elementele acesteia sunt 
combinate pentru a produce 
schimbarea, reprezintă un factor 
determinant pentru asigurarea 
calităţii în şcolile şi gradiniţele din 
România. Bazându-se pe literatura de 
specialitate şi pe studiile noastre 
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this paper will present the existing 
systematic options of the education 
and professional development of 
educators and teachers in Romania. 
The paper discusses the possibilities 
of using the new guidelines for early 
childhood learning experiences and 
presents some considerations on the 
methodology, standards and new 
orientation of early childhood. At the 
same time, our integrative vision 
implies the pedagogical approach to 
early childhood teacher education. 

 
Key concepts: preschool 

educational policy, early childhood 
education, professional development. 

 
1. Introductory considerations 
The adaptation of the education to 

heterogeneity and social diversification, 
the compliance in education with the 
right to differentiation, and in a general 
sense, the compliance with the civil 
rights and the pluralism values, means 
the compliance with the human liberty 
and dignity and human diversity as 
richness. In brief, it means an adaptation 
of the education and the instruction to 
ethnic, cultural and social diversity, an 
adaptation to the diversity of children’s 
ages and needs, as well as an adaptation 
to the diversity and the complexness of 
the educational situations. 

Early childhood education- is the 
children’s education starting from their 
birth to the age of 6-7 years old, an 
education that offers them specific 
conditions for their general development 
in accordance with the individual and age 
characteristics. The early childhood 
education is received with the help of a 
methodology and an adequate 

anterioare, lucrarea prezintă opţiuni 
existente de educaţie sistematică şi de 
dezvoltare profesională a 
educatoarelor, a cadrelor didactice 
din sistemul de învăţământ românesc.
Studiul nostru pune în dezbatere noile 
orientări în educaţia timpurie, 
experienţe de învăţare şi prezintă
unele consideraţii privind 
metodologia, standardele şi noile 
tendinţe de evoluţie în domeniu. În 
acelaşi timp, propunem o viziune 
integratoare asupra abordărilor 
pedagogice în educaţia timpurie şi în 
formarea profesorilor pentru 
învăţământul preşcolar. 

 

Cuvinte cheie : politica 
educaţionala pentru învăţământul 
preşcolar, educaţia timpurie, dezvoltare 
profesională. 

 
1. Consideratii introductive 
Adaptarea educatiei la 

eterogenitate si diferentiere sociala, 
respectarea in educatie a dreptului la 
diferenta si, in sens mai general, 
respectarea drepturilor persoanei, a 
valorilor pluralismului, inseamna 
respectarea libertatii si demnitatii umane 
si a diversitatii umane ca bogatie.
 Pe scurt, o adaptare a educatiei si 
instruirii la diversitatea sociala,culturala 
si etnica, la diversitatea varstelor si 
nevoilor copilului, o adaptare la 
diversitatea si complexitatea situatiilor 
educative.  

Educaţie timpurie – este educaţia 
copiilor de la naştere până la 6/7 ani, o 
educatie care le oferă acestora condiţii 
specifice pentru dezvoltarea lor generală 
în concordanţă cu caracteristicile 
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curriculum, as well as a qualified staff, in 
close collaboration with the family and 
the childcare services. 

Both the national and the 
international priorities impose 
stringently the drawing-up of a policy 
and an early childhood education system 
within the framework of the Child’s Early 
Development Program. The national 
system of early childhood education is 
developed today in the given context by 
the Convention for the Rights of the 
Children, by the Millennium 
Development Goals, which are to be 
reached until 2015. (Source: The Project 
on the Pre-university Education Bill, 
2007, Account of reasons.) 

Early childhood education means 
nurseries, kindergartens, parents support 
programs, early assessment and early 
intervention. 

A good quality of the early 
childhood education favors the optimum 
fruition of the later learning 
opportunities. The skills and the 
knowledge acquired at an early stage 
favor the development of other skills and 
knowledge. On the contrary, the 
shortcomings that are not remedied at this 
age are later on the cause of even more 
serious shortcomings, missed or less 
turned to good account learning 
opportunities. The specialists assess that 
the investment in the early childhood 
education is the most profitable 
investment in the education, with the 
highest individual and social benefits and 
the lowest opportunity costs. 

1. The early childhood education 
represents a public good. It produces, 
according to the present research, 
massive social externalities: it cuts down 
the rate of the school abandonment and 
the rate of the school-leavers, it reduces 

individuale şi de vârstă. Educaţia 
timpurie se realizează prin folosirea 
unei metodologii şi a unui curriculum 
adecvate, precum şi a unui personal 
calificat, în strânsă colaborare cu familia 
şi serviciile de sanatate şi protecţie a 
copilului. 

Atât priorităţile pe plan naţional, 
cât şi cele pe plan internaţional impun 
cu stringenţă stabilirea unei politici şi a 
unui sistem de educaţie timpurie în 
interiorul cadrului mare al Programului 
de Dezvoltare Timpurie a Copilului. 
Sistemul naţional de educaţie timpurie  
se dezvolta astazi  în contextul dat de 
Convenţia pentru Drepturile Copilului, 
de ţintele Mileniului pentru Dezvoltare, 
care trebuie atinse până în 2015.(Sursa: 
Proiectul Legii Invatamantului 
Preuniversitar, 2007, Expunere de 
motive). 

Educaţia timpurie inseamna 
creşe, grădiniţe, programe de suport 
pentru părinţi,evaluare şi intervenţie 
timpurie. 

  Calitatea educaţiei timpurii 
favorizează valorificarea optimă a 
oportunităţilor de învăţare  scolara. 
Specialistii apreciaza ca investiţia în 
educaţia timpurie este cea mai rentabilă 
investiţie din educaţie, cu beneficiile 
individuale şi sociale cele mai mari şi cu 
costurile de oportunitate cele mai 
reduse. 

1. Educaţia timpurie se declară 
bun public. Ea produce, conform 
cercetărilor actuale, “externalităţi cu 
impact social masiv: reduce rata 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii 
a şcolii, reduce delicvenţa, duce la 
creşterea şanselor pentru un status 
socio-economic mai bun, ridică starea 
de sănătate a populaţiei. În consecinţă, 
statul trebuie să acopere toate (sau 
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delinquency, it leads to the increase in 
chances for a better socio-economic 
status, and it improves the population’s 
health condition. Subsequently, it’s the 
government’s duty to cover the whole (or 
most of the) costs regarding the early
childhood education. On a personal level, 
the first years of one’s life are the most 
propitious to the acquisition of basic 
instruments of intelligence and character: 
natural languages, fundamental 
knowledge and skills of a reflexive and 
civilized life, norms and criteria of 
relating to oneself and to others, of 
transition from heteronomy to autonomy 
and social intercourse. The family and the 
public institutions have to take 
convergent responsibilities and to 
contribute through early childhood 
education to the personal development of 
every child. 

2. It is absolutely necessary to 
assign a ministry or national agency 
responsibility for the implementation and 
the coordination of every early childhood 
education programs. At present, the 
nurseries are subordinated to the Ministry 
of Health, the kindergartens depend on 
the Ministry of Education and Research, 
the financial subordination is in the 
charge of the local authorities. There is 
no coordination between the involved 
factors. The agency or the responsible 
ministry will secure the coordination of 
the local factors and of the central ones 
involved in the early childhood 
education. On the central level, the 
decisions regarding the quality standards 
and the learning results are to be kept. 

3. The institutions responsible 
with the education on a period of 0 to 3 
years old must have an explicit 
educational mission. The early childhood 
education and intervention are essential. 

majoritatea) costurilor legate de 
educaţia timpurie” Primii ani de viaţă 
sunt importanti pentru asimilarea 
instrumentelor de bază ale inteligenţei şi 
caracterului: limbaje naturale, 
cunoştinţe şi deprinderi fundamentale 
aleunei vieţi civilizate, norme şi  criterii 
de raportare la propriul sine şi la altul, 
de trecere de la heteronomie la 
autonomie şi relaţionare socială. 
Conform Proiectului de Lege “Familia, 
instituţiile publice şi congenerii trebuie 
să-şi asume responsabilităţi convergente 
şi să contribuie prin educaţia timpurie la 
dezvoltarea personală a fiecărui copil ». 
De asemenea: 

2. “E imperios necesară stabilirea 
responsabilităţii unui minister sau a unei 
agenţii naţionale, pentru implementarea 
şi coordonarea tuturor programelor de 
educaţie timpurie. Actualmente, creşele 
se află în subordinea Ministerului 
Sănătăţii, grădiniţele depind de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
subordonarea financiară fiind îndreptată 
către autorităţile locale. Nu există nici o 
coordonare între factorii implicaţi. 
Agenţia sau ministerul responsabil va 
asigura coordonarea factorilor locali şi a 
celor centrali implicaţi în educaţia 
timpurie. La nivel central trebuie 
păstrate deciziile privitoare la 
standardele de calitate şi rezultatele 
învăţării. 

3. Instituţiile responsabile cu 
educaţia pe perioada 0-3 ani trebuie să 
aibă explicit o misiune educativă. 
Educaţia şi intervenţia timpurii sunt 
esenţiale. Actualmente, creşele sau alte 
instituţii implicate consideră că scopul 
lor se rezumă la a asigura protecţie şi o 
bună stare de sănătate copiilor. Nu 
există nici un cadru curricular, nici un 
reper educaţional stabilit, iar structura şi 
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At present, the nurseries or other 
involved institutions consider that their 
scope is to offer protection and a good 
health condition to children. There is no 
curricular framework, no established 
guideline, and the structure and the staff’s 
professional qualification cover only the 
health and protection needs (idem, page 
13-14). 

According to the Education Bill 
(No. 84/1995), the children are allowed 
to be enrolled in the pre-school education 
at the age of three. This could raise 
problems as long as mothers or fathers 
are given paid holiday for the childcare 
for only 2 years. Since 1995, when the 
Education Bill was ratified, the children’s 
enrollment in kindergartens has 
increased. 

calificarea personalului acoperă doar 
nevoile de sănătate şi de protecţie.” 
(idem,p.13-14). 

Conform Legii învăţământului 
(Nr. 84/1995), copiii pot fi înscrişi în 
învăţământul preşcolar la vârsta de 3 
ani. Aceasta poate pune probleme atâta 
timp cât mamelor sau taţilor li se acordă 
concediu plătit pentru îngrijirea 
copilului numai 2 ani. Din 1995, când 
Legea învăţământului a fost promulgată, 
înscrierea copiilor în grădiniţe a crescut. 

 

 
Table 1. The enrollment rate in kindergartens of the children under school age   

School 
Year/Anul 
şcolar 

Children between 3 
and 6 years 

old/Copii cu vârste 
între 3 şi 6 ani 

No. of children 
enrolled in 

kindergartens/Nr. 
copiilor înscrişi în 

grădiniţe 

Enrollment 
rate/Rata de 

înscriere 

2003-2004 886205 636709 71.8 

  
At the national level, the 

enrollment rate in the pre-school 
education has increased from 65.2% in 
the (1999-2000) school year to 71.8% in 
the (2003-2004) school year. 

Nevertheless, there is a 9% 
difference between the enrollments of 
the rural environment and the urban 
environment-76.9% in the urban 
environment and 67.9% in the rural 
environment. (Source: Data obtained 
from the “Pre-School Education for 
2002-2003”publication, The National 
Institute of Statistic, 2002). 

With respect to boys and girls, the 
enrollment rate for girls is by 1.8% 

 Rata de înscriere în învăţământul 
perşcolar la nivel naţional a crescut de 
la 65.2% în anul şcolar 1999-2000 la 
71.8 % în anul şcolar 2003-2004. 

Cu toate acestea, este o diferenţă 
de 9% între înscrierile din mediul rural 
şi cele din mediul urban – 76.9% în 
mediul urban şi 67.9% în mediul rural. 
(Sursa: Date obţinute din publicaţia 
“Înv ăţământul preşcolar în anul şcolar 
2002-2003”, Institutul Naţional de 
Statistică, 2002. ). 

Referindu-ne la băieţi şi fete, rata 
înscrierilor pentru fete este cu 1.8% mai 
ridicată decât a băieţilor. 

Calificarea cadrelor didactice 
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higher than the boys’ rate. 
The qualification of the teaching 

staff (educational). According to a study 
conducted in (2003-2004), there are 
differences between different regions 
regarding the number of the qualified 
teaching staff in the pre-school 
education. Some regions lack less than 
80% qualified staff. There are also 
counties (5 counties) where less than 
70% of the teaching staff is qualified. 
(All data refer to the 2002/2003 school 
year. A study regarding the pre-school 
education system-The Institute of 
Education Sciences, UNICEF). 

As for the average, there is a 
minor difference between the rate of 
unqualified teaching staff in the urban 
environment (11.3%) and the rural 
environment (16.5%). 

According to the strategy 
regarding the early childhood education-
as part of the convergent strategy 
regarding the early  child development-
the training programs for the teaching 
staff have had a positive influence, 
which has led to the revision of the 
goals with respect to teaching, 
methodologies and criteria for the 
certification of the teaching staff. 
Nevertheless, a major weak point of the 
present system is the fact that there are 
no training courses/institutions for the 
teacher training, dealing with under 3-
year-old children. In addition, the lack 
of a formal mechanism for the 
dissemination of the information 
regarding the latest approaches and 
practices in the field renders more 
difficult the effort of the teaching staff 
to improve personal professional skills. 

We believe that the adaptation of 
the education to the particularities of the 
young and very young children implies 

(educatoare). Conform unui studiu 
elaborate în anul şcolar 2003-2004, 
există diferenţe între diferite regiuni în 
ceea ce priveşte numărul cadrelor 
didactice calificate care lucrează în 
învăţământul preşcolar. Unele regiuni 
au mai puţin de 80% personal calificat. 
De asememea, sunt judeţe (cinci judeţe) 
unde sub 70% dintre cadrele didactice 
sunt calificate. (

 

Toate datele se referă la 
anul şcolar 2002-2003. Studiu privind 
sistemul de învăţământ preşcolar – 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
UNICEF,) In ceea ce priveşte media 
există o diferenţă minoră între rata 
cadrelor didactice necalificate din 
mediul urban (11.3%) şi cele din mediul 
rural (16.5%). 

Conform Strategiei privind 
educaţia timpurie (ET) (ca parte a 
Strategiei convergente privind 
dezvoltarea timpurie a copilului) o 
evoluţie pozitivă au avut-o programele 
de formare pentru cadrele didactice care 
au condus la revizuirea obiectivelor 
privind predarea, a metodologiilor şi a 
criteriilor pentru certificarea cadrelor 
didactice. Cu toate acestea, un punct 
slab major al actualului sistem este acela 
că nu există cursuri de formare/instituţii 
pentru formarea cadrelor didactice care 
lucrează cu copiii sub 3 ani. Lipsa unui 
mecanism formal pentru diseminarea 
informaţiei cu privire la ultimele 
abordări şi practici în domeniu afecteaza 
efortul cadrelor didactice de 
îmbunătăţire a abilităţilor profesionale. 

 Credem ca adaptarea educatiei la 
particularitatile copiilor mici si foarte 
mici presupune un efort in plus, 
deoarece varstele timpurii  sunt 
caracterizate prin plasticitate,fluiditate, 
nivel inalt al schimbarii. Acestora li se 
adauga schimbarile determinate de 
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an additional effort, because the tender 
ages are characterized by plasticity, 
fluidity, high level of change. To these 
characteristics are added the changes 
determined by the early childhood 
education policy, a global policy in 
permanent (re)configuration, having 
major implications for the structures and 
the contents of the present education. 

The constitutive part of what we 
call pedagogy adapted to the human 
diversity and the successive educational 
situations, the pedagogy of the small 
ages studies the nature, the essence of 
the early educational processes and 
phenomena, as well as the norms, the 
concepts and the theories about 
instruction and education at the pre-
school ages. 

In consonance with the latest 
results of the research in the field and 
with the opinions/contributions of the 
specialists, the Curriculum for Early 
Childhood Education of the children 
from their birth to the age of 6-7 years 
old (MECT: 2008) centers round the 
following development domains: 
1. Physical development, health and 

personal hygiene;  
2. Socio-emotional development;  
3. Development of the language, 

communication and of the premises 
of reading and writing; 

4. Cognitive development and 
knowledge of the world; 

5. Capabilities and attitudes in 
learning. Curricular areas aimed by 
the new curriculum: Language and 
communication, premises of the 
reading-writing; Sciences (the 
knowledge of the environment, 
mathematic activities, ecologic 
education); Arts (plastic art 
activities and musical activities); 

politica educatiei timpurii, o politica 
globala,in permanenta (re)configurare, 
cu implicatii majore pentru structurile si 
continuturile invatamantului actual. 

Parte constitutiva a ceea ce 
numim pedagogie adaptata diversitatii 
umane si a situatiilor educative 
succesive, pedagogia varstelor mici 
studiaza natura, esenta proceselor si 
fenomenelor educationale timpurii, ca si 
normativitatea, conceptele si teoriile 
despre instruire si educatie la varstele 
premergatoare celei scolare. 

In consonanta cu cele mai noi 
rezultate ale cercetarii in domeniu si cu 
opiniile/contributiile specialistilor, 
Curriculum-ul pentru Educatia Timpurie 
a copiilor de la nastere la 6/7 
ani(MECT:2008) se axeaza pe 
urmatoarele domenii de dezvoltare: 
1. Dezvoltare fizica, sanatate si igiena 

personala: 
2. Dezvoltarea socio-emotionala; 
3. Dezvoltarea limbajului, a 

comunicarii si a premiselor citirii si 
scrierii 

4. Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea 
lumii; 

5. Capacitati si atitudini in invatare. 
Ariile curriculare vizate de noul 
curriculum: Limbaj si comunicare, 
premise ale citit-scrisului; 
Stiinte(cunoasterea mediului, 
activitati matematice, educatie 
ecologica);Arte(activitati artistico-
plastice si activitati muzicale); 
Educatie fizica(educatie pentru 
sanatate, jocuri si activitati de 
miscare);Educatie pentru 
societate(activitati de cunoastere si 
dezvoltare a sinelui, cu accent pe 
independenta, autonomie si 
cooperare, celebrarea diversitatii, 
cu accent pe incluziune etc.). 
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Physical Education (health 
education, games and movement 
activities); Social Education 
(knowledge and development 
activities of the ego, with emphasis 
on independence, autonomy and 
cooperation, the celebration of the 
diversity, with emphasis on inclusion 
etc.). 

Maurice Debesse named the age 
between 3 and 7 years old- the age of 
the “little faun” or Pan’s age-God of 
nature, of the big whole. The child 
mixes the real with the creation of his 
fantasy, and the functional dominant is 
the game, an expression of the syncretic 
thinking. From a moral point of view, it 
represents the stage of the “good 
habits”, believed the great French 
psychologist of the last century. In the 
same author’s opinion, the child’s 
discipline is an educational priority. 

 
2. The european dimension of 

the training processes 
For the first stage of the 

childhood, the nursery was the 
institution of the typical assistance. The 
first nursery started working in 1844, in 
Paris, founded by V. Marbeau. The 
following year, in 1845, another nursery 
started functioning in Bruxelles and 
another one in Milan, in 1850. Their 
mission was to look after the children, 
to protect health and they offered 
mothers the possibility of working. The 
infant schools and the kindergartens are 
collective or institutional structures that 
have been resorted to, in the course of 
time by the children of both modest-
income families and middle and 
superior classes. 

The research in the field of the 
compensatory education at young ages 

Maurice Debesse numea etapa de 
varsta de la 3 la 7 ani varsta “micului 
faun” sau varsta lui Pan, zeu al naturii, 
al marelui intreg. Copilul amesteca 
realul cu creatiile fanteziei sale, iar 
dominanta functionala este jocul, o 
expresie a gandirii sincretice. Din punct 
de vedere moral, este etapa “bunelor 
deprinderi”, credea marele psiholog 
francez al secolului trecut. Disciplinarea 
copilului ar fi, dupa acelasi autor, o 
prioritate educationala. 

 
2. Dimensiunea europeana a 

proceselor de formare 
Pentru prima copilarie, cresa a 

fost institutia de asistenta tip. Prima 
cresa a inceput sa functioneze in 1844, 
la Paris, fiind infiintata de catre 
V.Marbeau. In anul urmator, 1845, a 
inceput sa functioneze una la Bruxelles, 
iar la Milano in 1850. Ele aveau 
misiunea de a asigura supravegherea 
copiilor, ocrotirea sanatatii si ofereau 
mamelor posibilitatea de a lucra. Infant 
schools, kindergarten, gradinite sau 
crese sunt structuri colective sau 
institutionale care au fost frecventate, pe 
masura trecerii timpului de copii 
apartinand atat familiilor cu venituri 
modeste cat si celor din paturile sociale 
mijlocii si superioare. 

Cercetarile in domeniul educatiei 
compensatorii la varstele mici cunosc o 
deosebita inflorire in anii '60 - '70 ai 
secolului trecut, cercetarea asupra 
esecurilor scolare fiind legata intr-un 
mod semnificativ de educatia 
preprimara. Numeroase programe de 
educatie preprimara au fost inspirate de 
cercetarile lui J.Piaget, in Elvetia, 
Franta, Belgia si in S.U.A. 

National Day Care Study, 
efectuat de AB Associates si de Oxford 
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was very flourishing in the 60-70’s of 
the last century, the research on school 
failures being significantly bond with 
the pre-primary education. Numerous 
pre-primary education programs were 
inspired by J. Piaget’s research in 
Switzerland, France, Belgium and the 
U.S. 

The National Day Care Study, 
conducted by AB Associates and by the 
Oxford Pre-School Research Project 
was coordinated by J. Bruner and K. 
Sylva. 

The Belgian interuniversity 
project would be conducted by 
Osterrieth (1979), and the Starting 
Strong project by OECD in 2004 etc.  

Many international publications, 
congresses about the quality of the 
education of young children, organized 
in Europe by EECERA (the European 
Early Childhood Education Research 
Association) or by INRP, France etc. 
have aimed at presenting the early 
childhood education systems. The 
structures involved by the present 
European policies in the field are more 
regulated. The training of the staff 
dealing with young children is treated 
with a lot of importance. 

The cultures, the educational and 
family policies, the traditions of 
different countries provide an obvious 
intra-European diversity. The following 
elements differ from country to country: 
•  the level and the type of training; 
•  the functioning and the organization 

of structures; 
•  the heterogeneity of the level of 

educational offer, collective 
education or family            
education; 

•  the goals of the existing structures: 
education and/or care; learning 

Pre-School Research Project a fost 
coordonat de J. Bruner si K.Sylva. 

Proiectul interuniversitar belgian 
va fi condus de Osterrieth(1979), 
Starting Strong de OECD in 2004 etc. 

Numeroase publicatii 
internationale, congrese despre calitatea 
educatiei copiilor de varsta mica, 
organizate in Europa de EECERA 
(European Early Childhood Education 
Research Association) ori de INRP, 
Franta etc. si-au propus prezentarea 
sistemelor de educatie timpurie. 
Structurile implicate de politicile 
europene actuale in domeniu sunt mai 
reglementate. Se acorda multa 
importanta formarii personalului care se 
ocupa de copiii mici. 

Cultura, politicile familiale si 
educative, traditiile diferitelor tari 
alimenteaza o diversitate intraeuropeana 
destul de evidenta. Difera, de la tara la 
tara: 

− nivelul si tipul de formatie; 
− functionarea si organizarea 

structurilor; 
− eterogenitatea nivelului de oferta  

educationala, educatie colectiva sau 
de tip familial; 

− obiectivele structurilor existente: 
educatie si/sau ingrijire; invatare 
si/sau socializare; 

− tipul si ponderea efortului social 
acceptata pentru copiii mici, aflati 
inainte de varsta scolaritatii 
obligatorii- servicii subventionate, 
servicii organizate, servicii 
informale etc. 

O tara cum este Germania are o 
puternica traditie in ceea ce priveste 
rolul rezervat familiei in copilaria 
timpurie, in vreme ce in Belgia si in 
Elvetia comunitatile francofone au o 
atitudine favorabila gradinitelor de copii 
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and/or socialization; 
•  the type and the accepted weight of 

the social effort for young children, 
under the obligatory age for the 
period of instruction at school- 
subsidized services, organized 
services, information services etc. 

A country like Germany has a 
strong tradition with respect to the 
reserved role of the family in the early 
childhood, while in Belgium and in 
Switzerland the Francophone 
communities show a favorable attitude 
towards kindergartens and towards 
forms of organized education for 
children from small and very small 
ages. In Denmark almost half of the 
children under the age of 3 and over 
80% of the children over the age of 3 
have a place in an organized structure. 
In the Ireland of the 90’s of the last 
century, the Early Start program 
debuted, aiming at the pre-schooling of 
the 3/4-year-old children in the 
disfavored regions. The regulation of 
the ways of looking after the 4-year-old 
children came into force in Great Britain 
by applying a system of vouchers used 
for several types of services. Playgroups 
(a few hours a week) and nursery 
schools are also organized in this 
country for the children and the families 
with special sanitary and social needs. 

For the children under 3 years 
old, more flexible structures than those 
traditional and collective have been 
developed. France’s experience in this 
field is significant, including mini-
nurseries, “halts” which allow the 
independent assistance associations for 
young children to enjoy collective 
moments. In Germany there are parental 
nurseries, which develop parental 
participation, and in France there are 

si cuprinderii copiilor in forme de 
educatie organizata de la varste mici si 
foarte mici. In Danemarca aproape 
jumatate dintre copiii mai mici de trei 
ani si peste 80% dintre copiii de peste 
trei ani au un loc intr-o structura 
organizata. In Irlanda anilor '90 ai 
secolului trecut debuta programul Early 
Start, vizand prescolarizarea copiilor de 
trei-patru ani in zonele defavorizate. 
Reglementarea modurilor de 
supraveghere a copiilor de patru ani se 
realiza in Marea Britanie prin aplicarea 
unui sistem de "bonuri"(vouchers) 
utilizate pentru mai multe feluri de 
servicii. Tot in aceasta tara se 
organizeaza playgroups (cateva ore pe 
saptamana) si nursery schools, iar 
cresele publice se organizeaza pentru 
copiii si familiile care au nevoi sanitare 
si sociale deosebite. 

Pentru copiii mai mici de trei ani 
s-au dezvoltat structuri mai flexibile 
decat cele colective traditionale. 
Experienta Frantei in acest domeniu este 
semnificativa, ingloband minicrese, 
"popasuri", ce le permit asistentelor 
independente pentru copiii mici sa 
beneficieze de momente colective. In 
Germania exista crese parintesti, care 
dezvolta participarea parinteasca, iar in 
Franta locuri de gazduire parinti-copii; 
notiunea de supraveghere se extinde 
spre cea de gazduirea copilului si a 
familiei, favorizandu-se atfel 
socializarea timpurie a copilului. Exista  
si situatia incredintarii copiilor unor 
asistenti sociali. Aproape peste tot exista 
centre de supraveghere a copiilor, mai 
ales a celor mai mici de trei ani. 

Psihologii specializati in copilaria 
timpurie identifica competente cognitive 
si comunicative care confera 
specificitate dezvoltarii. Actualizarea 
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parents-children housing places; the 
notion of care extends to that of housing 
the child and the family, favoring in this 
respect the child’s early socialization. 
There is also the situation of leaving the 
children in the care of some social 
welfare workers. There are almost 
everywhere children supervision 
centers, especially for those under the 
age of three years old. 

The psychologists specialized in 
the early childhood identify cognitive 
and communicative competences that 
confer specificity to the development. 
Their actualization implies contextual 
adjustments which in their turn imply 
professional qualifications on the part of 
the adults. 

The offer of structures that take 
into care children is increasing 
everywhere and people talk about an 
intra and extra family “double 
socialization” of young children. 

On the other part, in Great 
Britain, in the Low Countries, in 
Luxembourg, the compulsory school 
age has dropped to four or five years 
old, while in the North Countries, in 
Sweden, Finland, Norway, Denmark the 
school age is six or seven years old, up 
to the parents. 

But in every country a big 
heterogeneity is observed, fueled also 
by the traditional autonomy of the staff 
and institutions. The decentralization 
policy has sometimes unwanted results, 
among which we can signal the 
inequality of chances in some cases. 

We have to specify that if for the 
French the equality of chances through 
early childhood education represents a 
permanent preoccupation, the North 
Countries or Germany is more 
interested in socialization and civic 

acestora presupune ajustari contextuale 
care implica calificari profesionale din 
partea adultilor. 

Oferta de structuri de preluare a 
cresterii si ingrijirii copilului este 
pretutindeni in crestere si se vorbeste de 
o "dubla socializare" intra si 
extrafamiliala a copiilor mici. 

Pe de alta parte, in Marea 
Britanie, Tarile de Jos, Luxemburg 
varsta scolaritatii obligatorii a scazut la 
patru sau cinci ani, in timp ce in tarile 
nordice, in Suedia, Finlanda, Norvegia, 
Danemarca ea este de sase sau sapte ani, 
la alegerea parintilor. 

In interiorul fiecarei tari se 
remarca insa o mare eterogenitate, 
intretinuta si de autonomia traditionala a 
personalului si institutiilor. Politica de 
descentralizare are uneori rezultate 
nedorite, printre care putem semnala 
inegalitatea sanselor in unele cazuri.  

Trebuie sa facem precizarea ca 
daca pentru francezi egalizarea sanselor 
prin educatia timpurie constituie o 
preocupare permanenta, tarile nordice 
sau Germania sunt mai interesate de 
socializare si de educatia civica. 

In tarile Europei Centrale si de 
Est fenomenul inchiderii creselor si 
gradinitelor, cresterea costurilor 
educatiei prescolare reflecta convulsiile 
unei economii in tranzitie. 
Obiectivele educative ale asa-ziselor 
scoli materne sunt diferite de cele ale 
gradinitelor; daca in primele accentul 
cade pe pregatirea copiilor in vederea 
intrarii in scoala elementara, studiul este 
mai putin important in celelalte unde 
activitatea se axeaza pe joc. Uneori 
gradinitele si scolile materne sunt 
integrate in localul unei scoli 
elementare. 

In ultimii 20-30 de ani, o politica 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 84 din 251 

 

education. 
In the countries of Central and 

East Europe the phenomenon of closing 
down the nurseries and kindergartens, 
the increase in costs for the pre-school 
education, reflect the symptoms of an 
economy in transition. 

The educational goals of the so-
called maternal schools are different 
from those of the kindergartens; if the 
former put an emphasis on the 
children’s preparation in view of 
entering the elementary school, the 
latter consider study not very important 
and the activity centers round the play. 
Sometimes kindergartens and maternal 
schools are integrated into an 
elementary school.  

For the last 20-30 years, a global 
policy for early childhood education has 
been felt as a necessity by the majority 
of the factors involved, researchers as 
well as nursery school teachers showing 
preoccupation to provide an optimum 
relation of the kindergarten/maternal 
school with the elementary school, in 
order to complete the kindergarten-
school continuity. In many countries, as 
we stated before, the maternal school is 
integrated into the elementary school. 

The most obvious concern is for 
the 6-7-year-old category, for which 
consistent programs are elaborated and 
educational projects that involve 
parents’ councils and educational teams. 

The training of the specialized 
personnel for these ages is received in 
different ways and for different periods 
of time, from country to country; the 
tendency is towards a superior 
grounding of the maternal school 
teachers in the majority of the countries. 
In the North Countries there are 
resemblances between the training of 

globala pentru copilaria timpurie este   
resimtita ca o necesitate de majoritatea 
factorilor implicati, cercetatorii ca si 
educatorii sau parintii dovedind 
preocupare pentru asigurarea unei 
legaturi optime a gradinitei/scolii 
maternale cu scoala elementara, pentru 
realizarea continuitatii gradinita-scoala. 
In multe tari, dupa cum am afirmat 
anterior, scoala materna este integrata in 
scoala elementara. Preocuparea cea mai 
bine evidentiata apare pentru categoria 
de varsta 6-7 ani, pentru care sunt 
elaborate programe consistente, proiecte 
educative care implica consiliile de 
parinti si echipe educative.  

Formarea personalului specializat 
pentru aceste varste se realizeaza in 
moduri si cu durate diferite de la tara la 
tara, tendinta fiind catre o pregatire de 
nivel superior pentru "invatatorii" scolii 
materne din majoritatea tarilor. In tarile 
nordice exista similitudini cu formarea 
asistentilor sociali si maternali, 
profesionalizarea fiind suficient de 
accentuata.  In Italia exista coordonatori 
pentru copilaria timpurie cu formatie 
foarte diversa: educatori si puericultori, 
in multe tari insa apar coordonatori 
licentiati in psihologie sau pedagogie. 

In Anglia, pregatirea universitara 
de 3-4 ani si pregatirea personalului 
specializat in invatamantul tertiar 
constituie optiunea majoritara (50-70%, 
cf.OECD, 2006). Belgia pastreaza 
functia de institutrices de maternelles 
(trei ani de pregatire in invatamantul 
tertiar) pentru ecole maternelle si 
functia de puericultor pentru crese 
(formare vocationala de trei ani) 
(OECD: 2006). 

Se distinge Suedia, care, pentru 
educatorii din invatamantul pre-primar, 
solicita explicit pregatire la nivel 
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welfare workers and maternal workers, 
where the professionalization is 
sufficiently accentuated. In Italy, there 
are coordinators for early childhood 
education that are trained for different 
specialties: nursery school teachers, 
childcare workers, but in many 
countries there are bachelors of 
psychology or pedagogy. 

In England, the university 
training of 3-4 years and the training of 
the specialized personnel in the tertiary 
education represent the major option 
(50-70%, according to OECD, 2006). 
Belgium acts both as institutrices de 
maternelles (3 year training in the 
tertiary education) for école maternelle 
and as a child care worker in nurseries 
(3 year vocational training) (OECD: 
2006). 

Sweden distinguishes itself, 
because for the pre-school teachers, 
university training is explicitly required 
(according to OECD, 2006).  

The following principles illustrate 
the European dimension of early 
childhood education and of 
professionals training for early 
childhood education: 
1. PARTNERSHIP PRINCIPLE 
2. QUALITY PRINCIPLE 
3. TRANSPARENCY PRINCIPLE 
4. PROFESIONALISM PRINCIPLE 
5. DECISION 

DESCENTRALIZATION 
PRINCIPLE 

6. NON-DISCRIMINATION 
PRINCIPE 

7. GENDER AND EQUITY 
EQUALITY PRINCIPLE 

Source: Early childhood 
education strategy, as part of the 
convergent strategy regarding Early 
Childhood Development. 

universitar (cf.OECD, 2006). 
Următoarele principii ilustreaza 

dimensiunea europeana a educatiei 
timpurii si a pregatirii profesionistilor 
educatiei timpurii 
1. PRINCIPIUL 

PARTENERIATULUI 
2. PRINCIPIUL CALITĂŢII 
3. PRINCIPIUL TRANSPARENŢEI  
4. PRINCIPIUL 

PROFESIONALISMULUI 
5. PRINCIPIUL 

DESCENTRALIZĂRII DECIZIEI 
6. PRINCIPIUL NON-

DISCRIMINĂRII 
7. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE 

GEN ŞI AL ECHITĂŢII 
Sursa : Strategia în domeniul 

Educaţiei Timpurii a Copilului, ca parte 
a Stategiei convergente privind 
Dezvoltarea Timpurie a Copilului 

Cercetarea in domeniul educatiei 
prescolare cunoaste felurite abordari, 
psihologice, sociologice, didactice etc. 
Efectele scolarizarii precoce, varsta 
optima a intrarii in scoala, tipul de 
formare de care trebuie sa beneficieze 
educatorul pentru copii mici, 
curriculum-ul implicat, aspectele 
institutionale si durata formarii, 
problema eterogenitatii colectivelor 
(copii de 6 si de 7ani) si efectele in 
planul socializarii, programele pentru 
copiii de patru si cinci ani etc. reprezinta 
numai cateva dintre temele de interes 
major pentru cercetatorii in domeniu. 
Acestora li se pot adauga problemele 
evaluarii calitatii serviciilor destinate 
copiilor mici, aspecte legate de 
dezvoltarea cognitiva in grup si de 
competentele si/sau reprezentarile 
sociale etc. 

In planul filosofiei educatiei 
timpurii, modelul behaviorist ramane un 
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The research in pre-school 
education has different approaches: 
psychological, sociological, didactical 
etc. The effects of early education, the 
optimum age to enter school, the type of 
training that the nursery school teacher 
must receive, the involved curriculum, 
the institutional effects and the training 
length, the problem of the collectivities’ 
heterogeneity (6 and 7-year-old 
children) and the effects of the 
socialization plan, the programs for 4 or 
5-year-old children etc. represent just a 
few of the researchers’ topics. The 
problems regarding the assessment of 
the quality of services for young 
children, the aspects of group cognitive 
development, as well as the aspects 
regarding the competences and/or the 
social representations etc., they also 
represent major topics of debate. 

Regarding the philosophy of early 
childhood education, the behaviorist 
model is still a valid model for many 
specialists in early childhood education, 
while others choose the focus on the 
child and his development (according to 
J.J. Rousseau’s ideas or according to 
Montessori’s model). Specialists in 
early childhood education are also 
seduced by development theories and 
models, such as those belonging to S. 
Freud, E. Erickson or, H. Gardner 
(multiple intelligences theory) and D. 
Goleman (emotional intelligence). J. 
DEWEY is considered with good reason 
one of the pioneers of the elaboration of 
curriculum for young children, a model 
that centers round the idea of “learning 
by doing”, a model based on projects 
and on turning to account the personal 
experience. 

More recent, there are also the 
contributions of Bruner, Kaminski or 

model valabil pentru multi specialisti in 
educatia timpurie, in timp ce altii 
opteaza pentru centrarea pe copil si 
dezvoltarea sa (in sensul ideilor lui J. J. 
Rousseau ori a modelului Montessori). 
De asemenea, specialistii in educatia 
timpurie sunt atrasi de teorii si modele 
ale dezvoltarii cum sunt cele ale lui S. 
Freud, E. Erickson ori, mai nou, a lui 
H.Gardner (teoria inteligentelor 
multiple) si D.Goleman (inteligenta 
emotionala). J. DEWEY este considerat 
pe buna dreptate drept unul dintre 
deschizatorii de drum in domeniul 
elaborarii curriculum-ului pentru copiii 
mici, un model axat pe “a invata 
facand”, pe proiecte si valorificarea 
experientei personale. 

Mai recente, contributiile lui 
Bruner, Kaminski ori Geary etc. 

Constructivismul, teoria stadiala a 
dezvoltarii cognitive a lui J.Piaget, 
evidentierea caracterului social al 
invatarii la L.Vigotski ori a inteligentei 
emotionale de catre D.Goleman raman 
importante repere in intelegerea 
invatarii/instruirii si dezvoltarii 
copilului. Pe plan mondial exista 
contributii semnificative in acest 
domeniu (1) 

In Romania, sunt cunoscute 
cercetarile si studiile in domeniu ale 
unor autori ca: P.P.Neveanu, Tatiana 
Slama Cazacu, Mihai Golu, Pantelimon 
Golu, Emil Verza, Ursula Schiopu, 
Eugenia Popescu, Tinca Cretu, E. 
Bonchis, I. Maciuc, Glava & Glava, 
E.Vrasmas, E.Rafaila, R.Sovar, 
M.Dumitrana, M. Roth-Szamoskozi, 
M.Ionescu etc. 

Din pacate, in Romania, datorită 
inexistenţei unei politici coerente în 
domeniul educaţiei timpurii pentru 
copiii cu vârste între 0 şi 3 ani, serviciile 
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Geary etc. 
The constructivism, J. Piaget’s 

cognitive development theory, L. 
Vigotski’s theory of pointing out the 
social character of learning or D. 
Goleman’s theory of pointing out the 
emotional intelligence, represent 
important guidelines for the 
understanding learning/instruction and 
child development. There are significant 
contributions in this field worldwide (1). 

In Romania, there are known the 
studies and the research in the field of 
some authors such as: P.P. Neveanu, 
Tatiana Slama Cazacu, Mihai Golu, 
Pantelimon Golu, Emil Verza, Ursula 
Şchiopu, Eugenia Popescu, Tinca Creţu, 
E. Bonchiş, I. Maciuc, Glava&Glava, E. 
Vrasmas, E. Rafaila, R. Sovar, M. 
Dumitrana, M. Roth-Szamoskozi, M. 
Ionescu etc.  

Unfortunately, in Romania, 
because of the inexistence of a coherent 
policy in early childhood education for 
0-3 year-old children, the services 
offered to this age-group are inefficient 
with respect to the use of resources and 
quality. But over the last years the 
training programs for the teaching staff 
have centered in a relevant manner 
round the revision of the objectives 
regarding teaching, methodologies and 
criteria for the certification of the 
teachers. Different guides and manuals 
for the pre-school education teaching 
staff have been developed and 
published. The development of a wide 
program for the teacher training, dealing 
with children between 0 and 3 years old 
seems to be a priority for the specialists 
in the field. 

Materials for the teacher training 
have also been developed in view of an 
integrative approach to early childhood 

oferite acestei grupe de vârstă sunt 
ineficiente în ceea ce priveşte utilizarea 
resurselor şi calitatea. In ultimii ani insa, 
programele de formare pentru cadrele 
didactice s-au axat intr-o maniera 
relevanta pe revizuirea obiectivelor 
privind predarea, metodologiile şi 
criteriile pentru certificarea cadrelor 
didactice. Diverse ghiduri şi manuale 
pentru cadrele didactice din 
învăţământul preşcolar au fost 
dezvoltate şi publicate. Dezvoltarea 
unui program atotcuprinzător de 
formare a cadrelor didactice care 
lucrează cu copiii cu vârste între 0 şi 3 
ani pare sa fie o prioritate a 
specialistilor si decidentilor in domeniu. 

Materiale pentru formarea 
cadrelor didactice au fost, de asemenea, 
dezvoltate în vederea unei abordări 
integrate în domeniul dezvoltării 
timpurii a copilului, în accord cu un 
document cum este Convenţia cu privire 
la Drepturile Copilului. 

A fost elaborată Propunerea de 
Politici Publice „Educaţia timpurie – 
prima treaptă a educaţiei formale iar 
PROIECTELE DE LEGI ALE 
EDUCATIEI (2008), document care 
contine prevederi explicite si 
argumentate privind educatia timpurie si 
formarea educatorilor. 

Abordarea integrată a 
curriculum-ului , corelarea ariilor 
curriculare, pe baza formularii 
obiectivelor de referinţă, si valorificarea 
jocului ca modalitate de abordare 
integrată atît dezvoltării copilului, cît şi 
a curriculum-ului reprezinta repere 
importante ale educatiei prescolare, in 
opinia majoritatii specialistilor. 

Totodata, in privinta formarii 
educatoarelor sunt acceptate ca repere: 

• Imbunatatirea calitatii educatiei 
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education, in accordance with a 
document such as The Convention for 
Rights of Children. 

It has been elaborated the 
Proposal of Public Policies- “Early 
Childhood Education”-the first stage of 
the formal education and the 
EDUCATION DRAFT BILLS (2008)-
it’s a document that contains explicit 
and substantiated provisions regarding 
early childhood education and teacher 
training. 

The integrative curriculum 
approach, the correlation of the 
curricular areas, on the basis of the 
formulation of reference objectives and 
of turning to good account the play as a 
way of integrative approach to both 
child development and curriculum 
represent in the specialists’ opinion 
important guidelines for the pre-school 
education. At the same time, regarding 
the training of the nursery school 
teachers, the following guidelines are 
accepted: 
•  Pre-school education quality 

improvement; 
•  Applicative-interdisciplinary 

orientation of the program, 
pragmatic and methodological 
orientation of the training 
curriculum; 

•  Complementarity between 
theoretical and practical training; 

•  Regarding the training system as an 
open system, and the involvement of 
the new technologies in training etc. 

The specialized psychologists in 
early childhood education identify 
cognitive and communicative 
competences that confer specificity to 
development. Their actualization 
implies contextual adjustments that 
involve professional qualifications on 

prescolare ; 
• Orientarea aplicativ 

interdisciplinara a programului, 
orientarea pragmatica si 
metodologica a curriculum-ului 
formarii ; 

• Complementaritatea intre pregatirea 
teoretica si cea practica  

• Considerarea sistemului de formare 
ca sistem deschis si implicarea 
noilor tehnologii in formare etc. 

Psihologii specializati in copilaria 
timpurie identifica competente cognitive 
si comunicative care confera 
specificitate dezvoltarii. Actualizarea 
acestora presupune ajustari contextuale 
care implica calificari profesionale din 
partea adultilor si o intensa activitate de 
cercetare. 

Există o diversitate de instituţii 
pentru educaţie timpurie: 

•  Centre de zi pentru copii sub 6 ani 
aflaţi în situaţie de risc, coordinate 
de Direcţia Judeţeană de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului; 

•  Centre de zi sau grădiniţe particulare 
pentru copiii sub 6 ani, aprobate de 
Ministerul educaţiei şi Cercetării, 
care oferă exemple de bună practică 
în domeniu;  

•  Grădiniţe cu creşă pentru copiii din 
aceeaşi grupă de vârstă ca şi cei din 
centrele de zi (sub 6 ani);  

•  Grădiniţe pentru copiii de la 3 la 6/7 
ani. Acestea sunt finanţate de 
consiliile locale şi sunt coordonate 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;  

•  Creşe pentru copiii de la 4 luni la 3 
ani, care primesc copii şi peste 3 ani 
în vederea menţinerii personalului 
angajat. Acestea sunt finanţate şi 
coordonate de consiliile locale, fără 
o supervizare din punct de vedere 
professional şi fără standarde 
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the part of the adults and an intense 
research activity. 

There is a diversity of institutions 
for early childhood education: 
•  Day centers for under 6-year-old 

children that are at risk, coordinated 
by the District Management of Child 
Welfare Work and Protection; 

•  Day centers or private kindergartens 
for under 6-year-old children, 
approved by the Ministry of 
Education and Research, offering 
examples of good practice in the 
field; 

•  Kindergartens equipped with nursery 
for the children belonging to the 
same age-group as well as the 
children from the day centers (under 
6 years old); 

•  Kindergartens for children between 
3 and 6/7 years old; they are 
financed by the local councils and 
they are coordinated by the Ministry 
of Education and Research.    

•  Nurseries for children from 4 
months to 3 years old, which admit 
children over 3 years old also in 
view of keeping the hired staff. They 
are financed and coordinated by the 
local councils, without a 
professional supervision and without 
educational or other type standards. 
(See STRATEGY REGARDING 
EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION 2005) 

The European guidelines for early 
childhood education at the curriculum 
level are: 
− Holistic approach to child 

development, including physical and 
health development, language and 
communication development, 
cognitive development and socio-
emotional development; 

educaţionale sau de alt tip.  
(Vezi STRATEGIA PRIVIND 

EDUCATIA TIMPURIE 2005)  
Reperele europene ale educatiei 

timpurii la nivel de curriculum sunt 
considerate: 

− Abordarea holistă a dezvoltării 
copilului, cuprinzînd dezvoltarea 
fizică şi a sănătăţii, dezvoltarea 
limbajului şi comunicării, 
dezvoltarea cognitivă şi dezvoltarea 
socio-emoţională;  

− Educaţia centrată pe copil şi pe 
dezvoltare globală în contextul 
interacţiunii cu mediul;  

− Adecvarea la particularităţile de 
vârstă ale copilului;  

− Incluziunea socială;  
− Centrarea pe nevoile familiilor în 

scopul creării unui parteneriat strâns 
cu familia, incluzând participarea 
părinţilor la organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor;  

− Valorificarea principiilor învăţării 
autentice, semnificative;  

− Respectarea coerenţei şi continuităţii 
cu curriculumul pentru educaţie 
timpurie pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între naştere şi 3 ani;  

− Respectarea coerenţei şi continuităţii 
cu curriculumul pentru învăţămîntul 
primar.  

− Respectarea standardelor europene şi 
internaţionale privind educaţia 
timpurie  

Sursa: 
http://rural.edu.ro/docs/Proc/ToR_Curri
c_3-6_romana.doc.(Proiectul de 
Incluziune Socială,  Termeni de 
referinţă pentru Revizuirea 
Curriculumulului pentru educaţie 
timpurie pentru copii cu vârsta de la 3 la 
6 ani si MECT,2008,CURRICULUM 
PENTRU EDUCATIA TIMPURIE A 
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− Education focused on child and on 
global development in the context of 
the interaction with the environment; 

− Adequacy for the age particularities 
of children 

− Social inclusion; 
− Focus on the families’ needs in order 

to establish a close relationship with 
the family, including the parents’ 
involvement in the organization and 
the carrying on of activities; 

− Turning to good account the 
principles of the significant, 
authentic learning; 

− Compliance with the coherence and 
the continuity of the curriculum for 
early childhood education regarding 
children aged between 0 and 3; 

− Compliance with the coherence and 
the continuity of the curriculum for 
primary education; 

− Compliance with the European and 
the international standards regarding 
early childhood education. 

Source: 
http://rural.edu.ro/docs/Proc/ToR_Curri
c_3-6_romana.doc (The Social 
Inclusion Project, Terms of reference 
for the Curriculum Revision for early 
childhood education regarding  children 
aged between 3 and 6 years and MECT, 
2008, THE CURRICULUM FOR 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
REGARDING CHILDREN AGED 
BETWEEN 0 AND 6/7 YEARS).  

There are different approaches 
and multiple perspectives on study and 
on turning to good account the potential 
of the early ages, but also on the 
problems of the specialized staff 
training.(3). 

Referring to the two modern 
pedagogical paradigms regarding early 
childhood education- the paradigm of 

COPIILOR CU VARSTA CUPRINSA 
INTRE NASTERE SI 6-7 ) 

Exista diverse abordari si 
multiple perspective de studiere si 
valorificare a potentialului varstelor 
timpurii, dar si a problemelor formarii 
personalului specializat.(3) 

Referindu-se la cele două 
paradigme pedagogice moderne privind 
educaţia timpurie - paradigma 
pedagogiei sociale şi paradigma 
pregătirii pentru şcoală (school 
readiness) - specialistii europeni 
recomandă opţiunea pentru cea din 
urmă. 

In acelasi timp, remarca 
specialistii, trebuie elaborat un sistem 
unitar de criterii şi indicatori, precum şi 
o procedură riguroasă de colectare a 
datelor, astfel încât sistemul educaţiei 
timpurii să fie transparent, iar măsurile 
de corijare să fie optimizate. 

Majoritatea lucrarilor, rapoartelor 
si documentelor normative referitoare la 
educatia timpurie europeana apreciaza 
ca nu se pot realiza o educaţie 
performantă, o dezvoltare personala 
armoniasa, daca nu exista preocupari 
constante in privinta realizarii unei 
educatii timpurii care ar putea cuprinde 
toţi copiii în instituţii responsabile şi 
competente, finanţate adecvat. 

Reforma invatamantului prescolar 
in tara noastra s-a axat pe: 

• reducerea numarului de activitati 
comune/obligatorii din planul de 
invatamant; 

• stabilirea a doua niveluri de varsta 
cu obiective si continuturi specifice; 

• programe noi, cu obiective cadru si 
de referinta; 

• plaje orare pentru fiecare categorie 
de activitate in parte; 

• jocul, activitatea ludica in centrul 
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the social pedagogy and the paradigm of 
the school readiness- the European 
specialists recommend the option for the 
latter. 

At the same time, the specialists 
observe the fact that a unitary system of 
criteria and indicators, as well as a 
rigorous procedure of data collection 
must be elaborated, so that the system of 
early childhood education can be 
transparent, and the correction measures 
will be optimized. 

Most of the papers, reports and 
normative documents regarding the 
European early childhood education 
assess that a first-class education and a 
harmonious personal development 
cannot be completed without constant 
preoccupations in order to integrate all 
children into responsible and competent 
institutions that are financed adequately.  

In our country, the reform of the 
pre-school education has centered round 
the following elements:  

•  the reduction in the number of 
common/compulsory activities on the 
curriculum; 

•  deciding upon 2 levels of age 
with specific contents and objectives; 

•  new programs with frame and 
reference objectives; 

•  the intervals of time for each 
category of activity; 

•  the play, the playful activity in 
the center of the activity in a 
kindergarten; 

•  optional activities of a great 
variety and variable expansions; 

•  the introduction of the 
integrated activities of learning, of the 
method of group thematic projects, 
selected projects, reasoned and 
elaborated together with children’s full 
involvement. The choice of the themes 

activitatii din gradinita; 
• activitati optionale de o mare 

varietate si extinderi variabile; 
• introducerea activitatilor integrate 

de invatare, a metodei proiectelor 
tematice de grup, proiecte selectate, 
gandite si elaborate cu implicarea 
deplina a copiilor. 

Alegerea temelor se face in 
functie de experienta de zi cu zi a 
copiilor, permitand o abordare 
integrata(stiinta, arta, sport, educatie 
pentru societate) si investigatie pe 
perioada de cel putin o saptamana. 
Proiectul ii determina pe copii sa 
exploreze, sa faca predictii, sa 
construiasca modele, sa descopere 
sensuri. Documentarea si investigatia se 
imbina, iar concluziile permit sinteze si 
decantari productive de cunoastere.  

In ansamblu, sunt vizate functiile 
mintale constructive si creativitatea 
copiilor. 

 
3. O abordare integrata a 

dezvoltarii copilului de la nastere la 
6/7 ani si a formarii cadrelor 
didactice  

Copilul este privit ca un intreg  
iar dezvoltarea este un proces 
multidimensional, cele mai importante 
dimensiuni ale acesteia fiind: 

•  dimensiunea fizică sau motrica 
•  dimensiunea cognitivă (abilitatea de a 

gîndi şi reflecta, judeca); 
•  dimensiunea socioemoţională 

(abilitatea de a interacţiona cu lumea 
din jur şi abilitatea de a simţi); 

Dezvoltarea este un proces 
integral. Dimensiunile dezvoltării sunt 
interdependente, se află într-o strînsă 
determinare, relaţionare şi se 
influenţează reciproc şi se dezvoltă 
simultan, fiecare dintre acestea fiind în 
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is made according to the children’s daily 
experience, allowing an integrative 
approach (science, art, sports, and 
social education) and an investigation of 
at least one week. The project 
determines the children to explore, to 
make predictions, to build models, to 
discover senses. The documentation and 
the investigation entwine, and the 
conclusions allow syntheses and 
productive knowledge decantation. 

On the whole, the constructive 
mental functions and the children’s 
creativity are the objectives aimed for. 

 
3. An integrative approach on 

child developemnt from birth to 6/7 
years old and on teaching staff 
training 

The child is regarded as a whole 
and the development is a 
multidimensional program, its most 
important dimensions being the 
following: 
•  the physical or the motive 

dimension; 
•  the cognitive dimension (the ability 

to think, reflect and judge); 
•  the socio-emotional dimension (the 

ability to interact with people and 
the ability to feel) 

The development is an integral 
process. The dimensions of the 
development are interdependent, they 
are closely related, they influence each 
other and they develop simultaneously, 
each of them being equally important. 
Thus, for instance, the emotional 
development affects the cognitive and 
the physical development. If a child is 
confronted with states of emotional 
stress and he doesn’t have the ability to 
overcome stress, his capacities of 
physical development and of learning 

egală măsură importantă. Astfel, 
dezvoltarea emoţională, de exemplu, 
afectează dezvoltarea fizică şi cognitivă. 
Dacă un copil se confruntă cu stări de 
stres emoţional şi nu are abilitatea de a 
face faţă stresului, vor fi afectate 
capacităţile lui de a se dezvolta fizic şi 
de a învăţa. Această interacţiune între 
dimensiuni distincte din punct de vedere 
conceptual, dar interdependente organic 
solicită o atenţie asupra „copilului în 
întregime”. 

(Sursa: MET al Republicii 
MOLDOVA, UNICEF, Ajuta-l sa 
creasca om mare, GHIDUL cadrelor 
didactice pentru educaţia timpurie şi 
preşcolara). 

Astfel, compararea celor doua 
sisteme de formare ne confirma 
predilectia pentru abordarea integrata a 
invatarii si pentru integralitatea 
dezvoltarii copilului ca obiectiv specific 
al educatiei. Pentru toti cei implicati in 
formarea profesionistilor educatiei 
timpurii, “Schimbarea institutionala, in 
sensul formarii initiale a cadrelor 
didactice din invatamantul primar si 
prescolar in universitati este 
ireversibila”(R.Iucu,2004,p.138). 

In sensul celor mentionate mai 
sus au fost elaborate si distribuite la 
nivelul intregii tari diverse 
materiale(auxiliare curriculare, 
materiale de sprijin pentru formatori, 
ghiduri si reglementari, soft-uri), în 
vederea unei abordari  integrate in 
domeniul dezvoltarii timpurii a 
copilului, în accord cu un document 
cum este Conventia cu privire la 
Drepturile Copilului ori cu Tintele 
Mileniului pentru Dezvoltare(The 
Millenium Development Goals )pana in 
2015. 
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will be affected. This interaction 
between different dimensions from a 
conceptual point of view, but 
organically interdependent, demand a 
focus on the “child as a whole”. 

(Source: REPUBLIC OF 
MOLDOVA’S MET, UNICEF, Help 
him become a grown man, The  teaching 
staff GUIDE for pre-school and early 
childhood education). 

  Thus, the comparison of the 2 
training systems confirms us the 
predilection for the integrative approach 
on learning and for the integrality of 
child development as a specific 
objective of the education. For all those 
involved in the training of early 
childhood education professionals, 
“The institutional change, that is, the 
initial training of the primary and 
preschool teaching staff in universities, 
is irreversible” (R. Iucu, 2004, p. 138). 

 In accordance with the above, 
there have been elaborated and 
distributed different materials at the 
level of the country (curricular 
auxiliaries, support materials for 
trainees, guides and regulations, 
software), in view of an integrative 
approach in the field of early childhood 
education, in harmony with a document 
such as The Convention for the Rights 
of the Children or with The Millennium 
Development Goals until 2015.  

 
3. Final conclusions 
The personality profile of the 

child, who is apt for school, is built 
starting from a harmonious development 
on every dimension of the personality: 
intellectual, corporal, civic-moral, 
esthetic. The child is a unique entity, a 
whole, just like his development- a 
diversified unity. 

4. Aprecieri finale 
Profilul de personalitate specific 

copilului apt pentru scoala se 
construieste pornind de la o dezvoltare 
armonioasa, pe toate dimensiunile 
personalitatii:intelectuala, corporala, 
moral-civica, estetica. Copilul este o 
entitate unica, un intreg, ca si 
dezvoltarea sa -  o unitate in diversitate. 

Educatia integrala trebuie sa tina 
seama de caracterul multidimensional al 
procesului de formare-dezvoltare a 
personalitatii. 

Realitate multidimensionala, 
personalitatea umana este singura 
valoare creatoare de valori si de aceea 
vom asocia pledoariei noastre pentru 
armonia dezvoltarii personalitatii si 
pentru ideea de educatie integrala, o 
pledoarie pentru valorile-scop, valorile 
umane generale:adevarul, binele, 
dreptatea si frumosul.(I.Maciuc, 2006). 

Cercetarea ofera un bogat 
material referential, deschide directii 
consistente de actiune viitoare(vezi si 
4,5,6,7). 

Jocul, problemele invatarii si 
problematica aptitudinilor de  
scolaritate, problemele construirii 
identitatii si autonomiei la varstele 
mici(8,9,10).  

Apreciem consistenta 
preocuparilor, complementare, pentru 
formarea cadrelor didactice si pentru 
centrarea pe copil in educatia timpurie, 
intr-o noua abordare integrata a 
invatarii. 

 
NOTE 

1. Importante contributii in domeniu 
au Cathy Nutbrown de la Universitatea 
din Scheffield, David Whitebread de la 
Universitatea din Cambridge, Tina 
Bruce, Gillian Pugh si Bernadette 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 94 din 251 

 

The integrative education must 
take into account the multidimensional 
character of the personality formation-
development process. The assessments 
of the acquisitions and of the child 
development are important 
preoccupations for the specialists, 
everywhere in the world (see also 
Catherine E. Snow and Susan B. Van 
Hemel, Editors, Early Childhood 
Assessment: Why, What, and How, 
National Research Council of the 
National Academies, 2008)  

A multidimensional reality, the 
human personality is the only value 
creating values and therefore we will 
associate our pleading for the harmony 
of the personality development and for 
the idea of integral education, with a 
pleading for purpose-values, for general 
human values: the truth, the right, the 
justice and the beautiful (I. Maciuc, 
2006). 

The research in the field offers a 
rich referential material and it opens 
consistent directions of future actions 
(see also 4, 5, 6, and 7). 

The play, the learning problems 
and the problematic of the aptitudes for 
the period of instruction, the problems 
of the construction of identity and 
autonomy at small ages (8, 9, 10). 

We appreciate the consistency of 
the studies that are complementary for 
the teacher training and for the focus on 
early childhood education, in a new 
learning integrative approach. 

NOTES 
1. Substantial contributions to the 

field belong to Cathy Nutbrown from 
Sheffield University, David Whitebread 
from Cambridge University, Tina Bruce, 
Gillian Pugh and Bernadette Duffy 
(author of a reference paper in the field, 

Duffy(autoare a unei lucrari de referinta 
in domeniu, aflata la a patra editie), Tim 
Waller etc. Deasemenea, Diane Dodge 
ori Margie Carter si Debbie Curtis, iar 
din Republica Moldova, E.Coroi, 
A.Bolboceanu, S.Cemortan, L.Cuznetov 
etc. Date de sinteza gasim in arhiva BIE 
din 1939, UNESCO(1961), in 
publicatiile lui Gaston Mialaret ( 
preocupari datand din 1974 si publicate 
in 1976) ori Ficher(preocupari din 1988, 
publicate in 1991). John T.Braun 
sintetizeaza noua viziune privind 
intelegerea dezvoltarii creierului 
infantil(vezi John T.Bruer, (1999). The 
Myth of the First Three Years:  A New 
Understanding of Early Brain 
Development and Lifelong Learning, 
Simon and Shuster, web 
site:http://www.SimonSays.com). 

Autoare, in colaborare, a unor 
lucrari importante privind educatia 
timpurie, Cathy Nutbrown, de la 
Universitatea din Sheffield, Marea 
Britanie, ofera studentilor in stiintele 
educatiei, specializarea educatie 
timpurie, abordari teoretice 
semnificative si studii de caz ca material 
ilustrativ, numeroase exemple practice. 
Lucrarea la care ne referim, lucrare 
publicata in 2005, cu titlul “Concepte 
cheie ale educatiei si ingrijirii copiilor 
in prima copilarie” este o lucrare de 
referinta in domeniu, care sintetizeaza 
experienta si opiniile a 300 de 
practicieni. Autoarea ofera definirea 
conceptelor cheie cu care se opereaza 
in domeniu si referinte bibliografice 
capabile sa stimuleze continuarea 
eforturilor si deschiderea de noi 
perspective teoretice si practice. 

Lucrarea din 2008, “Psihologia 
dezvoltarii si educatiei la varstele 
timpurii”, a lui David Whitebread de la 
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in its forth edition), Tim Waller etc. We 
have to mention also Diane Dodge or 
Margie Carter and Debbie Curtis, and 
from the Republic of Moldova, E. Coroi, 
A. Bolboceanu, S. Cemortan, L. 
Cuznetov etc. Synthesis data we can find 
in the 1939 BIE archive, UNESCO 
(1961), in Gaston Mialaret’s 
publications (studies dating from 1974 
and published in 1976) or Fisher’s 
(studies dating from 1988 and published 
in 1991). John T. Braun synthesizes the 
new vision on the understanding of 
infantile brain development (see John T. 
Bruer, (1999). The Myth of the First 
Three Years: A New Understanding of 
Early Brain Development and Lifelong 
Learning, Simon and Shuster, web site: 
http:/www.SimonSays.com). 

Author in collaboration of some 
important things regarding the early 
childhood education, Cathy Nutbrown, 
from Sheffield University, Great Britain, 
offers students in education sciences, 
major- early childhood education- 
significant theoretical approaches and 
case studies as illustrative material, 
many practical examples. The paper we 
are referring to, published in 2005 
under the title “Key concepts in Early 
Childhood Education and Care” is a 
reference paper in the field that 
synthesizes the experience and the 
opinions of 300 practitioners. The 
author offers the definition of the key 
concepts that we use in the filed and 
bibliographical references capable of 
stimulating the continuity of the efforts 
and the opening of new theoretical and 
practical perspectives. 

David Whitebread’s 2008 paper 
“The psychology of early childhood 
development and education” reviews 
key areas of the research in the field 

Universitatea din Cambridge trece in 
revista arii-cheie ale cercetarii in 
domeniu si demonstreaza cu exemple 
practice dezvoltarea competentelor 
sociale in primii ani de viata, 
problemele asociate dezvoltarii 
emotionale a copilului, a memoriei, a 
invatarii independente si a limbajului la 
varstele mentionate. 

In 2006, Tina Bruce a oferit celor 
interesati, educatoare, parinti, 
specialisti in stiintele educatiei, o 
lucrare utila, cuprinzand un glosar de 
termeni cheie si sugestii consistente 
privind practica, dar si documentarea 
ulterioara( vezi lucrarea “Prima 
copilarie”, 2006). 

La randul sau, Tim Waller de la 
Universitatea din Wolverhampton, autor 
al lucrarii “ O introducere in studiul 
primei copilarii”(2005) relationeaza 
teoria cu practica multiprofesionala, in 
domenii importante cum sunt invatarea 
si drepturile copilului, educatia 
inclusiva, cerintele educationale 
speciale, sanatatea copiilor de varsta 
mica si foarte mica, perspectivele 
internationale in domeniul educatiei 
timpurii. 
2. A.D.Pellegrini & P.K.Smith 

studiaza jocul, activitatea fizica a 
copilului si valentele neglijate ale 
jocului, iar Robert L.Darren ori Linda 
Carson, de asemenea.  

3. Paradigma abordarii manageriale 
este aplicata in domeniul educatiei 
timpurii de catre autori cum sunt Alison 
Robins si Sue Callan de la Universitatea 
din Worcester(Managing Early Years 
Settings.Supporting and Leading Teams, 
2008) ori de Ronald Mah ( Difficult 
Behavior in Early Childhood, A Corwin 
Press Publication, 2006) si Bill Rogers 
& Elizabeth McPherson( Behaviour 
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and demonstrates by using practical 
examples the development of social 
competences in the first years of life, the 
problems associated with child 
emotional development, memory, 
independent learning and language at 
mentioned ages. 

 In 2006, Tina Bruce offered to 
those interested- nursery school 
teachers, parents, specialists in 
education sciences- a useful paper, 
containing a glossary of key terms and 
consistent suggestion regarding 
practice, but also further documentation 
(see also “The First Childhood” paper, 
2006). 

 In his turn, Tim Waller from 
Wolverhampton University, author of 
the paper “An introduction to the study 
of the first childhood” (2005), 
establishes a connection between theory 
and multi-professional practice in 
important domains such as learning and 
children’s rights, inclusive education, 
special educational demands, health of 
young and very young children and 
international perspectives in early 
childhood education. 

2. A.D. Pellegrini & P.K. Smith study 
play, child physical activity and 
neglected aptitudes of play and so do 
Robert L. Darren or Linda Carson. 

3. The paradigm of the managerial 
approach is applied on early childhood 
education by authors such as Alison 
Robins and Sue Callan form Worcester 
University (Managing Early Years 
Settings. Supporting and Leading 
Teams) or by Ronald Mah (Difficult 
Behavior in Early Childhood, A Corwin 
Press Publication, 2006) and by Bill 
Rogers & Elizabeth McPherson 
(Behavior Management with Young 
Children, 2008).  

Management with Young Children, 
2008) 

 Formarea personalului 
specializat pentru varstele timpurii se 
realizeaza in moduri si cu durate 
diferite de la tara la tara, tendinta fiind 
catre o pregatire de nivel superior(vezi 
si Bowman, B., Donovan, S., & Burns, 
S. (Eds.) (2001). In tarile nordice exista 
similitudini cu formarea asistentilor 
sociali si maternali, profesionalizarea 
fiind un ax al programelor elaborate.  
In Italia exista coordonatori pentru 
copilaria timpurie cu formatie foarte 
diversa: educatori si puericultori. Tot 
mai des, in multe tari, apar 
coordonatori licentiati in psihologie sau 
pedagogie. 
4. Cercetarea in domeniul educatiei 

prescolare cunoaste felurite abordari, 
psihologice, sociologice, didactice etc. 
Efectele scolarizarii precoce, varsta 
optima a intrarii in scoala, tipul de 
formare de care trebuie sa beneficieze 
educatorul pentru copii mici, curriculum 
implicat, aspectele institutionale si 
durata formarii, problema eterogenitatii 
colectivelor (copii de 2 si 3 ani, de 6 si 
de 7ani) si efectele in planul socializarii, 
programele pentru copiii de patru si 
cinci ani etc. reprezinta numai cateva 
dintre temele de interes major pentru 
cercetatorii in domeniu. Acestora li se 
pot adauga problemele evaluarii calitatii 
serviciilor destinate copiilor mici, 
aspecte legate de dezvoltarea cognitiva 
in grup si de competentele  si/sau 
reprezentarile sociale etc. 

5. Identificarea timpurie si 
corectarea unor defecte minore ( 
insuficiente fizice, senzoriale), 
recuperarea si programele de prevenire 
a unor probleme de adaptare si/sau de 
informare in vederea integrarii scolare 
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 The specialized staff training 
for early childhood education is 
received in different ways and 
depending on different lengths of time, 
from country to country, the tendency is 
towards a superior grounding (see also 
Bowman, B., Donovan, S., & Burns, S. 
Eds., 2001). In the north countries there 
are resemblances between the training 
of welfare workers and maternal 
workers, the professionalization is an 
axle of the elaborated programs. In 
Italy there are coordinators for early 
childhood education that are trained for 
different specialties: nursery school 
teachers and childcare workers. But 
over the last years, in many countries, 
there have emerged coordinators who 
are graduates in psychology and 
pedagogy. 

4. The research in pre-school 
education has different approaches: 
psychological, social, didactic etc. The 
effects of early education, the optimum 
age to enter school, the type of training 
that the nursery school teacher must 
receive, the involved curriculum, the 
institutional aspects and the length of 
training, the problem of collectivities’ 
heterogeneity (2 and 3-year-old 
children, 6 and 7-year-old children), the 
effects of socialization and the programs 
for 4-5 year-old children etc., represent 
only a few of the researchers’ topics. 
The problems regarding the assessment 
of the quality of services for young 
children, the aspects of group cognitive 
development, as well as the aspects 
regarding the competences and/or the 
social representations etc., they also 
represent major topics of debate. 

5. The early detecting and the 
correction of some minor imperfections 
(sensorial and physical deficiencies), the 

optime fac obiectul preocuparilor 
factorilor educationali implicati in 
educatia prescolarilor. 

Considerand, pe buna dreptate, 
ca educatia in primii ani de viata are o 
importanta decisiva in evolutia 
ulterioara a copilului, educatoarele si 
personalul administrativ al unei 
gradinite isi conjuga eforturile si-si 
armonizeaza influentele, rolul 
personalului de ingrijire fiind foarte 
important in contextul institutional 
amintit. 
6. Volumul informational pe care 

copilul il are de dobandit este centrat pe 
cateva domenii ale cunoasterii : 
educarea limbajului si a capacitatii de 
comunicare(limba si comunicare), 
educatia pentru stiinta (matematica, 
elemente de biologie, fizica, chimie etc.), 
educatia pentru societate(om si 
societate, ceea ce presupune educatie 
moral-civica, cunostinte de istorie, 
geografie, de educatie religioasa si 
educatie practica, elemente de activitate 
casnica), educatie estetica (muzicala si 
plastica ), educatie psihomotorie 
(educatie fizica, sport, euritmie, educatie 
psihosenzoriala). Acestora li se pot 
adauga, la alegere, initiere 
computeriala, limbi straine, balet, 
gimnastica, literatura, drama si creatie 
literara, arte plastice, arta vocala si 
instrumentala, ecologie etc.Noul 
Curriculum pentru Educatia Timpurie a 
copiilor de la nastere la 6/7 ani se 
axeaza pe urmatoarele domenii de 
dezvoltare:1.Dezvoltare fizica, sanatate 
si igiena personala:2.dezvoltarea socio-
emotionala;3. Dezvoltarea limbajului, a 
comunicarii si a premiselor citirii si 
scrierii;4.dezvoltarea cognitiva si 
cunoasterea lumii;5.capacitati si 
atitudini in invatare. Ariile curriculare 
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recovery and the prevention programs of 
some problems of adaptation and/or 
notification on the optimum school 
integration, represent the central focus 
of the educational factors involved in 
pre-school education.  

Considering on good reason that 
early childhood education has a vital 
importance in the subsequent 
development of the child, the nursery 
school teachers and the administrative 
staff of a kindergarten unify their efforts 
and harmonize their influences,  the role 
of the childcare personnel playing an 
important part in the mentioned  
institutional context. 

6. The informational volume that the 
child must acquire is centered on a few 
domains of knowledge: language 
education and communication capacity 
education (language and 
communication), science education 
(mathematics, biology, physics, 
chemistry etc.), social education (the 
man and the society- that is civic-moral 
education, history, geography, religion, 
practical education and home activity 
education), esthetic education (musical 
and plastic), psycho-motive education 
(physical education, sports, eurhythmy, 
psycho-sensorial education). We can 
add here, at will, the familiarization with 
the computer, foreign languages, ballet, 
gymnastics, literature, drama and 
literary creation, plastic arts, 
instrumental and vocal art, ecology etc. 
The new curriculum for Early Childhood 
Education of children from birth to 6/7 
years of age is centered round the 
following development domains: 1. 
Physical development, health and 
personal hygiene; 2. Socio-emotional 
development; 3. Development of 
language, communication and writing 

vizate de noul curriculum: Limbaj si 
comunicare, premise ale citit-scrisului; 
Stiinte(cunoasterea mediului, activitati 
matematice, educatie 
ecologica);Arte(activitati artistico-
plastice si activitati muzicale); Educatie 
fizica(educatie pentru sanatate, jocuri si 
activitati de miscare);Educatie pentru 
societate(activitati de cunoastere si 
dezvoltare a sinelui, cu accent pe 
independenta, autonomie si cooperare, 
celebrarea diversitatii, cu accent pe 
incluziune, activitati de educatie rutiera, 
activitati de educatie religioasa, 
activitati practic-gospodaresti). 

7. Interdisciplinaritatea ca directie 
de modernizare a continuturilor se 
potriveste cu perceptia globala a 
copilului, cu sincretismul gandirii lui, 
reprezinta o abordare mai pe masura 
modului lui de intelegere si explicare a 
lumii. Se pledeaza pentru predarea-
invatarea integrata(model nou). 

Gradinita actioneaza constient 
asupra dezvoltarii proceselor de 
cunoastere ale copilului si-l pregateste 
pentru a face fata cerintelor intelectuale 
ale scolii. Finalitatea principala a 
invatamantului prescolar ramane, 
desigur, asigurarea dezvoltarii normale 
si depline a copiilor prescolari. Aceasta 
presupune valorificarea potentialului 
fizic si psihic al fiecaruia in contextul 
interactiunii cu mediul si a descoperirii 
propriei identitati.  
8. Modalitatea principala prin care 

poate fi promovata invatarea la varste 
foarte mici este jocul. Jocul poate fi 
definit ca o activitate umana 
fundamentala, care domina copilaria, o 
activitate constienta, avand ca scop 
satisfacerea propriilor dorinte si interese 
intr-o lume imaginara, pe care omul si-o 
creeaza singur, in deplina libertate. El 
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and reading premises; 4. Cognitive 
development and world knowledge; 5. 
learning attitudes and capacities. The 
curricular areas aimed at by the new 
curriculum are: Language and 
communication- reading and writing 
premises; Sciences (environment 
knowledge, mathematical activities, 
ecologic education); Arts (artistic-
plastic activities and musical activities); 
Physical education (health education, 
plays and movement activities); Social 
education (self-knowledge and self- 
activities, with emphasis on 
independence, autonomy and 
cooperation; celebration of diversity, 
with emphasis on inclusion, road 
education activities, religion education 
activities, household activities). 

7. The interdisciplinarity as a 
modernization guideline of contents is 
suited for the child’s global perception, 
for the syncretism of his thinking, it 
represents an approach better adjusted 
to his way of understanding and 
explaining the world. Therefore, many 
specialists plead for the integrative 
learning-teaching (new model). 

The kindergarten acts consciously 
on the development of the child’s 
knowledge processes and prepares him 
in order to cope with the intellectual 
demands at school. The principal 
finality of the pre-school education is of 
course to make sure that the pre-school 
children develop normally and fully. 
This means turning to good account 
everyone’s psychical and physical 
potential in the context of the 
interaction with the environment and 
also turning to good account the 
discovery of the self-identity. 

8. The main way in which learning 
can be promoted at young ages is play. 

este vital pentru cresterea si dezvoltarea 
unui copil, pentru descoperirea de sine 
si a lumii. 

La varstele foarte mici,mai mici 
de 5 ani, activitatea nu este 
compartimentata excesiv pe domenii de 
cunoastere sau categorii de activitati, 
iar experientele copilului sunt integrate 
prin joc. In ceea ce priveste continutul 
activitatii, educatoarea  incurajeaza 
permanent invatarea spontana si se 
pune un accent deosebit pe activitatile 
la libere, la alegerea copilului. 
Educatoarea pune la dispozitia copiilor 
un material -suport cat mai adecvat 
invatarii si amenajeaza"arii de 
stimulare"ori centre de interes. 

Jocul si invatarea in context ludic 
raman foarte importante pe perioada 
intregii copilarii. Berlyne si 
Ellis(Arousal Modulation Theory), 
Bateson si Garvey(Metacommunicative 
Theory), Sutton-Smith(Cognitive 
theories, Ambiguity of Play) propun 
teorii moderne despre joc, in functie de 
rolul jocului in dezvoltarea copilului, de 
conditiile/cauzele jocului si de modul in 
care poate fi explicat comportamentul 
ludic. 
9. La intrarea in scoala, copilul trebuie 

sa aiba cunostinte despre partile 
componente ale propriului corp, despre 
plante si animale, despre vesela, 
tacamuri, obiecte de toaleta, despre 
anotimpuri si mijloace de transport, 
despre culori, insusiri ale spatiului si 
timpului etc.Ei ar trebui sa perceapa 
corect relatiile cantitative dintre obiecte, 
sa numare pana la 10 si sa fie 
familiarizati cu simbolul numerelor, sa 
deseneze si chiar sa scrie unele cuvinte 
si litere invatate in grupa pregatitoare 
pentru scoala.  
10. Importante achizitii in plan 
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The play can be defined as a 
fundamental human activity, which 
dominates childhood, a conscious 
activity whose goal is to satisfy one’s 
desires and interests in an imaginary 
world that the man creates himself 
freely. The play is vital in order for the 
child to grow and develop, to discover 
his ego and the world. 

At very young ages, less than 5 
years old, the activity is not divided 
excessively into knowledge domains or 
categories of activity, and the child’s 
experiences are integrative through 
play. As for the content of the activity, 
the nursery school teacher encourages 
permanently spontaneous learning and 
places emphasis on free activities, at the 
child’s will. The nursery school teacher 
places at the children’s disposal a 
support material as adequate as 
possible for learning and arranges for 
“impetus areas” or other interests.  

The play and learning in a playful 
context are very important throughout 
childhood. Berlyne and Ellis (Arousal 
Modulation Theory), Bateson and 
Garvey (Metacommunicative Theory), 
Sutton-Smith (Cognitive theories, 
Ambiguity of Play) suggest modern 
theories on play, in accordance with the 
role of play in child development, with 
conditions/causes of the play and 
according to the way in which the 
playful behavior can be interpreted. 

9. When entering school, the child 
must have knowledge of his own parts of 
the body, plants and animals, plates and 
dishes, silver plates, toiletries, seasons 
and means of transportation, colors, 
time and space characteristics etc. The 
children should perceive accurately the 
quantitative relations between objects; 
they should know to count to ten and to 

individual sunt sentimentul identitatii 
personale(constructia identitatii 
personale), autonomia, elementele de 
autocontrol, capacitatea de a lucra 
impreuna cu altul, de a se exprima pe 
sine (capacitatea de a nara, de a 
compune mici povestiri si chiar versuri, 
de a desena si de a realiza activitati 
creative). 
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be familiar with the symbol of numbers, 
to draw and even to write some words 
and letters learnt at the nursery school. 

10. Important acquisitions on a 
personal level are the feeling of personal 
identity (the construction of personal 
identity), the autonomy, the self-control 
elements, the capacity of working 
together with others, the capacity of self-
expression (the capacity of narrating, of 
writing short stories and even of 
composing poetry, the capacity of 
drawing and even of doing creative 
activities). 
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Abstract:  
If we agree that the economical 

education in primary school as process 
and result of learning of economical 
studies, skills and discipline and 
approved principles and their practical 
use, the question- who is going to do 
and control this process-becomes 
extremely current. With this research 
proceed through primary school 
teachers we answer part of these 
questions, connected with the full 
accomplishment of the economical 
education in primary school - more 
specific, where economical studies 
should be learned in what kind of text 
books and study guides they should be 
included, what kind of training and 
instructions the primary school teachers 
should have, etc. 

 

Rezumat:  
Dacă suntem de acord că 

învăţarea economică în şcoală 
primară ca proces şi rezultat al 
învăţării studiilor economice, 
aptitudinilor şi disciplinei şi 
principiilor aprobate şi utilizarea lor 
practică, întrebarea - cine va crea şi 
controla procesul – devine extrem de 
actuală. Prin această cercetare 
desfăşurată printre profesorii şcolilor 
primare răspundem la o parte din 
aceste întrebări, în conexiune cu 
realizarea completă a educaţiei 
economice în şcoala primară – mai 
precis, unde ar trebui studiile 
economice învăţate, în ce fel de cărţi  
şi ghiduri de studiu ar trebui incluse, 
ce fel de pregătire şi instrucţiuni ar 
trebui să aibă profesorii şcolilor 
primare, etc. 
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If we assume that the economic 

education of students is the process and 
result of systemic economic knowledge 
obtained by students as well as skills, 
habits and principles formulating their 
practical use, the question who is to 
perform this process and in what way is 
it to be performed becomes 
considerably topical. The quality of the 
economic education of students depends 
on the quality of their teachers' 
qualification as well as that of the 
educational content to be mastered up 
and the time dedicated to this process. 

The necessity to train qualified 
teachers of economics at this stage has 
everlasting topicality. The issue of the 
training of primary school teachers as 
teachers who provide economic 
education is not isolated outside the 
context of teacher training as a whole. 
Assuming that economic knowledge is 
part of the whole knowledge 
accumulated by the society without 
which it would be hard to organize the 
lives of students rationally and which 
helps young people adapt and integrate 
more quickly in social life, then the 
issue of the training of teachers of 
economics cannot be based only on the 
established stereotypes in this matter. It 
should be considered as part of the 
whole process of receiving 
qualifications which is continuous, 
adequate to the changes that take place 
in scientific information, educational 
content and the dynamism of 
technology. "It is clear that the necessity 

For a school to be on the crest of 
the wave in knowledge and technologies 
as well as to be in the stride of 

Cuvinte cheie: cunoaşterea 
economică, educaţia primară, 
pregătirea profesorilor. 

 
Dacă presupunem că educaţia 

economică a studenţilor este procesul si 
rezultatul unei cunoştinte economice 
dobândite sistematic de către studenţi ca 
şi aptitudinile, obiceiurile si principiile 
ce formulează folosirea lor practică, 
întrebarea cine trebuie să înceapă acest 
proces şi în ce fel trebuie întreprins 
devine considerabil de actualitate. 
Calitatea educaţiei economice a 
studenţilor depinde de calitatea 
calificării profesorilor acestora şi a 
contextului educaţional pentru a ajunge 
la gradul de experţi şi de timpul dedicat 
acstui proces. 

Necesitatea învăţării profesorilor 
de economie calificaţi la acest nivel este 
de actulitate continuă. Această problemă 
a învăţării profesorilor şcolilor primare 
ca profesori ce furnizează educaţie 
economică nu este izolată de contextul 
de învăţare al profesorilor ca şi întreg. 
Presupunând că această cunoaştere 
economică este parte a întregii 
cunoştinţe acumulate de societate fără 
de care ar fi dificilă organizarea vieţii 
studenţilor raţional si care ajută tinerii 
ăa se adapteze şi integreze mai rapid în 
viaţa socială, atunci problema învăţării 
profesorilor de economie nu se poate 
baza doar pe stereotipurile formate în 
această problemă. Ar trebui considerată 
ca parte a întregului proces al primirii 
calificărilor care este continuu, potrivit 
cu schimbările ce au loc în informaţia 
ştiinţifică, conţinutul educaţional si 
dinamismul tehnologiei. 

Este clar că necesitatea unei şcoli 
de a fi pe creasta valului în cunoştinţa si 
tehnologii ca şi faptul de a fi în pas cu 
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innovations in educational sciences 
requires that teachers should 
continuously improve their 
qualification... More importantly, the 
continuous qualification of teachers and 
the issue of their continuous education 
in the context of cardinal social 
problems have been inadequately 
studied, which testifies to their 
underestimation both in theory and in 
practice' [2, 95, 96] That there is a 
contradiction that arises between current 
pedagogical practice and our realization 
of the necessity of teachers with a new 
professional qualification who can give 
primary school students economic 
knowledge in the modern social and 
economic conditions is a fact we should 
not underestimate. It is obvious that 
such specialists can be prepared in two 
ways: by re-qualifying primary school 
teachers and by preparing instructors in 
educational majors who work with 
future primary school teachers. 

As a current issue of modern 
pedagogical reality the economic 
preparation of primary school teachers 
incorporates a panel of pedagogical, 
psychological and social issues which 
should be a matter of current and future 
studies and a problem that is to be 
expediently analyzed by the educational 
institutions of the state. A number of 
positive practical solutions can come in 
handy here [9]. The National Council of 
Economic Education in the United 
States is a non-government organization 
which abets the dissemination of 
economic literacy. For more than a 
century it has helped teachers provoke 
students' interest in economic 
knowledge. It offers school curricular 
and educational services and organizes 
workshops with teachers of economics 

inovaţiile în ştiinţele educaţionale 
necesită faptul că profesorii ar trebui să-
şi îmbunătăţească încontinuu 
calificarea… Mai important, calificarea 
continuă a profesorilor şi problema 
educaţiei lor continue în contextul 
problemelor sociale esenţiale au fost 
inadecvat studiate, fapt ce justifică 
subestimarea acestora atât în teorie cât 
şi în practică. Există o contradiciţie ce 
se ridică între practică pedagogică 
actual şi conştientizarea noastră despre 
necesitatea profesorilor cu o nouă 
calificare profesională care pot oferi 
studenţilor şcolilor primare cunoaştinţa 
economică în condiţiile moderne sociale 
si economice este un fapt pe care nu ar 
trebui să îl subestimăm. Este evident că 
astfel de specialişti pot fi pregătiţi în 
două moduri: de către profesorii şcolilor 
primare recalificaţi şi de instructori 
pregătitori în specializările educaţionale 
care lucrează cu viitori profesori ai 
şcolilor primare. 

Ca şi problemă curentă a realităţii  
pedagogiei moderne pregătirea 
economică a profesorilor şcolilor 
primare încorporează un panou al 
problemelor pedagogice si psihologice 
care ar trebui să fie o problemă a 
studiilor curente şi viitoare şi o 
problemă care trebuie să fie analizată 
oportun de către instituţiile educaţionale 
de stat. Un număr de soluţii pozitive 
practice pot fi potrivite în acest caz. 
Comitetul Naţional al Educaţiei 
Economice din Statele Unite este o 
organizaţie nonguvernamentală care 
instigă difuzarea instruirii economice. 
Pentru mai bine de un deceniu a ajutat 
profesorii să capteze interesul 
studenţilor în ceea ce priveşte cunoştinţa 
economică. Oferă programă şcolară şi 
servicii educaţionale şi organizează 
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from the States from and around the 
world. Since 1995 more than 800 
trainers qualified under the aegis of the 
National Council of Economic 
Education have trained more than 9300 
teachers who, on their part, have worked 
with 7.8 mln. students. The council has 
organized a joint program of 
educational exchange incorporating the 
United States, Europe and Russia. 
Separate trainings and seminars are 
organized for primary, secondary and 
vocational school teachers to 
demonstrate methods of education and 
to offer full sets of teaching materials to 
instructors. 

The joint program for educational 
exchange helps international partners 
who are in the rtyidst of the transition to 
democratic market economy to 
implement the educational reforms in 
their countries through the preparation, 
development and translation of papers, 
conferences, organizational help and 
publishing of study guides. The JPEE 
(Joint program for educational 
exchange) unites American teachers of 
economics and civil education with their 
colleagues from Central and Eastern 
Europe and the countries from the 
former Soviet Union. 

The chief efforts of the National 
Council of Economic Education are 
focused on the preparation of 
experienced, highly qualified teacher-
trainers. 

The staffing of the education in 
economics in primary schools is an 
issue attracting the efforts of yet another 
NGO — Junior Achievement ever since 
its foundation in 1919. The main goal of 
the organization is to continuously 
provide economic knowledge for 
students from first graders to highschool 

cursuri cu profesori de economie din 
State şi din toată lumea. Din 1995 mai 
mult de 800 de pregătitori calificaţi sub 
protecţia înţeleaptă a Cosiliului Naţional 
al Educaţiei Economice au pregătit mai 
mult de 9300 de profesori care, la rândul 
lor, au lucrat cu 7.8 milioane de 
stundenţi. Consiliul a organizat un 
program de îmbinare al schimbului 
educaţional înglobând Statele Unite, 
Europa şi Rusia. Sunt organizate cursuri 
de pregătire şi seminarii separat pentru 
profesorii şcolilor primare, secundare si 
vocaţionale pentru a demonstra metode 
de educaţie si pentru a oferi seturi 
complete de materiale de învăţat 
intructorilor. 

Programul de îmbinare al 
schimbului educaţional ajută partenerii 
internaţionali care sunt în centrul 
tranziţiei spre economia pieţei 
democratice să implementeze reformele 
educaţionale în ţările lor în timpul 
pregătirii, dezvoltării şi traducerii 
lucrărilor, conferinţelor, ajutorului 
organizaţional şi publicării ghidurilor de 
studiu. PRSE (Programul reuniunii 
pentru schimb educaţional) uneşte 
profesorii americani de economie şi 
educaţie civică cu ai lor colegi din 
Europa centrală şi de est şi ţările din 
fosta Uniune Sovietică. 

Eforturile principale ale 
Cansiliului Naţional al Educaţiei 
Economice se concentrează asupra 
pregătirii profesorilor-pregătitori 
experimentaţi şi calificaţi la nivel înalt. 

Dotarea cu personal a educaţiei în 
economie în şcolile primare este o 
problemă ce atrage eforturile unei alte 
ONG – Realizarea Tinerilor încă de la 
fondarea acesteia în 1919. Scopul 
principal al organizaţiei este să ofere 
încontinuu conştinţe economice pentru 
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seniors. On the basis of basic economic 
competences and a gradual 
enhancement of the knowledge avoiding 
their repetition in each grade while 
systematically giving depth to what has 
been learned by encouraging field work, 
at the end of their course of studies 
students are expected to receive such 
economic knowledge which will entitle 
them to a process of easy social and 
professional integration. This happens 
with the help of copy right protected 
curricula, developed by leading 
specialists in the spheres of economics, 
pedagogy, psychology and business. 
Junior Achievement works 
internationally [4]. In Russia it has been 
successfully collaborating with the 
Department of General and Professional 
Education and the State Committee of 
the Russian Federation on the Problems 
of Young People since 1991. So far 
different schools of higher education 
and the Russian Academy of Sciences 
have prepared more than 6500 teachers 
of economics including primary school 
education. 34 regional centers have been 
established in different cities throughout 
the country. The education of teachers 
of economics in primary schools within 
the program "Economics in Primary 
Schools (K-6)" is performed in different 
forms, including conferences, trainings 
modelled upon the American experience 
in the field, seminars for evaluation of 
methodologists, etc. under the guidance 
of the respective executive educational 
divisions. Upon graduation, teachers 
receive certificates and sets of teaching 
and methodological materials. 

JA has similar functions in 
Kazakhstan [8]. In the 5-year program 
for the development of education in 
Kazakhstan 2005-2020, in addition to 

stundeţi de la primii elevi până la elevii 
de liceu. Pe baza competenţelor 
economice fundamentale şi a 
îmbunătăţirii gradate a conştinţelor 
evitând repetarea lor în fiecare clasă  în 
timp ce în mod sistematic se oferă 
substanţa celor învăţate prin încurajarea 
câmpului muncii, la sfârşitul cursurilor 
de studii se aşteaptă ca studenţii să 
primească o asemenea cunoştinţa 
economică care le va asigura integrarea 
într-un proces uşor de integrare socială 
şi profesională.  Acest lucru se intamplă 
cu ajutorul protejării depturilor de autor 
al programului, dezvoltat de specialişti 
de frunte în sfera economică, 
pedagogică, psihologică şi de afaceri. 
Realizarea Tinerilor lucrează la nivel 
internaţional. În Rusia a fost de succes 
colaborarea cu Departamenul Educaţiei 
Generale şi Profesionale şi cu Comitetul 
Statal din Federaţia Rusă pentru 
problemele tinerilor în 1991. Până acum 
diferite şcoli cu educaţie înaltă şi 
Academia Rusă de Ştiinţe au pregătit 
mai mult de 6500 de profesori de 
economie încluzând educaţia pentru 
şcolile primare. 34 de centre regionale 
au fost înfiinţate în diferite oraşe pe 
curpinsul ţării. Educaţia profesorilor de 
economie din şcolile primare din 
programul “Economia în Şcolile 
Primare (K-6)” este desfăşurată sub 
diferite forme, incluzând conferinţe, 
pregătiri, modelată pe experienţa 
americană din domeniu, semiarii pentru 
evaluarea meodologiştilor, etc. sub 
îndrumarea diviziunilor executive 
educaţionale respective. La absolvire, 
profesorii primesc certificate şi seturi de 
materiale metodologice şi de învăţare. 

RA are funcţii similare în 
Kazakhstan. În al 5-lea an al 
programului pentru dezvoltarea 
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the implementation of new 
technologies, interactive methods and 
curricula in economics, education of 
teachers and teacher trainers is provided 
for through trainings and seminars. 

Another Russian educational 
organization has a similar focus of 
activity - The International Center for 
Economic and Business Education 
(ICEBE), an NGO supported by the 
Soros foundation [7]. The center's chief 
task is the development of a system for 
high quality education in the sphere of 
economics, business and enterprise. It 
performs the education of teachers and 
students with the continuous assistance 
of a network of Regional centers, using 
world experience and stat-of- the-art 
technologies. ICEBE works on and 
actively develops programs for the 
preparation of teachers of economics 
through seminars at different levels of 
complexity and original sets of teaching 
materials and methodologies. The 
participants are given methodological 
books and sets with business and 
computer games. More than 6300 
teachers from Russia, the Ukraine, 
Belarus and Estonia have received their 
qualification at the seminars of ICEBE. 

A Plan for Entrepreneurship 
exists in Wales. It concerns all levels of 
education starting from primary school. 
Among the goals of its 3-year plan is to 
provide all schools in Wales with 
materials, resources and qualified 
teachers and lecturers to make sure all 
students between the ages of 5 and 19 
will receive continuous education in 
entrepreneurship. 

In 2001/2002 more than 500 
teachers in Scotland, for example, had 
the chance to participate in the National 
Program for Acquiring Entrepreneur 

educaţiei în Kazakhstan 2005-2020, în 
completarea implementării noilor 
tehnologii, metodelor interactive,  
programelor în economie, educaţia si 
pregătirea profesorilor este oferită pe 
parcursul pregătirilor şi seminariilor. 

O altă organizaţie educaţională 
rusă are o concentrare similară a 
activităţii – Centrul Internaţional pentru 
Educaţia Economică şi de Afaceri 
(CIEEA), o ONG susţinută de fundaţia 
Soros. Sarcina principală a centrului 
este dezvoltarea unui sistem pentru 
educaţia de calitate superioară în sfera 
economiei, afacerilor si întreprinderilor. 
Realizează educaţia profesorilor şi 
studenţilor cu asistenţa continuă a unei 
reţele de centre regionale, utilizând 
experienţa mondială şi cele mai noi 
tehnologii. CIEEA lucrează şi dezvoltă 
activ programe pentru pregătirea 
profesorilor de economie pe parcursul 
seminariilor la diferite nivele de 
complexitate şi seturi originale de 
materiale de învăţat şi metodologii. 
Participanţilor li se oferă cărţi 
metodologice şi seturi cu jocuri pe 
calculator de afaceri. Mai mult de 6300 
de profesori din Rusia, Ucraina, Belarus 
şi Estonia şi-au primit calificarea la 
seminariile CIEEA. 

Un plan pentru relaţionarea 
antreprenorială există în Wales. 
Presupune toate nivelele de educaţie 
începând de la şcoala primară. Printe 
scopurile celui de-al 3-lea an al acestuia 
este să ofere tuturor şcolilor din Wales 
materiale, resurse şi profesori calificaţi 
şi lectori pentru a se asigura  că toţi 
studenţii între vârstele de 5 şi 19 ani vor 
primi o educaţie continuă în relaţionarea 
antreprenorială.  

În 2001/2002 mai mult de 500 de 
profesori din Scoţia, de exemplu, au 
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Competence. The goal of the program 
was to help them start work in the 
structures of local businesses. 

How is the qualification and re-
qualification of teachers organized in 
our country?  

Since the education of teachers of 
economics in primary schools is part of 
the issue of the qualification and re-
qualification of teachers as a whole, it 
should comply with the legal norms and 
directives which that this problem. What 
we have in mind is Directive 5 of 
29.12.1996 that stipulates the conditions 
for the improvement of the qualification 
of teachers and head masters. Because 
of normative contradictions and as 
regards the world experience in this 
respect the NGO Association for 
Economic Education in Bulgaria has set 
it as a goal to improve the quality of 
teaching and learning economics. It is a 
non-profit juridical person which 
dedicates its efforts to the formation and 
popularization of modern economic and 
civil culture; improvement of the 
professional qualification of all juridical 
subjects and their adaptation in the 
conditions of market economy. With the 
help of the National Council of 
Economic Education it organized two 
seminars for the preparation of primary 
school teachers to provide economic 
knowledge integrated in the educational 
content of other disciplines - 25th - 26th 
of July 2006 in Varna, 2nd - 6th of April 
2007 in Blagoevgrad [5]. The responses 
of the teachers participating in the 
seminars were utterly positive. But until 
the problem of economic knowledge 
becomes part of the school curricula at 
least in their optional parts, the training 
of teachers will be a matter of voluntary 
sporadic solutions on part of NGO's, 

avut privilegiul să participe la 
programul naţional pentru însuşirea 
competentelor antreprenoriale. Scopul 
programului a fost acela de a-i ajuta să 
înceapă munca în structurile locale de 
afaceri. 

Cum este organizată calificarea şi 
recalificarea profesorilor în ţara noastră? 

Din moment ce educarea 
profesorilor de economie din şcolile 
primare este parte a problemei calificării 
şi recalificării profesorilor ca întreg, ar 
trebui să se armonizeze cu normele şi 
directivele legale privind această 
problemă. Ne gândim la Directiva 5 din 
29.12.1996 care specifică acele condiţii 
pentru îmbunătăţirea calificării 
profesorilor şi experţilor de vârf. 
Datorită contradicţiilor normative şi 
respectând consideraţia faţă de 
experienţa mondială, Asociaţia ONG 
pentru Educaţia Economică din Bulgaria 
a stabilit ca şi scop îmbunătăţirea 
calităţii predării şi învăţării economiei. 
Este o persoană juridică non-profit care 
işi dedică eforturile formării si 
popularizării economiei moderne şi 
culturii civice; îmbunătăţirea calificării 
profesionale a tuturor subiecţilor juridici 
şi adaptarea acestora în condiţiile unei 
economii de piaţă. Cu ajutorul 
Consiliului Naţional al Educaţiei 
Economice a organizat două seminarii 
pentru pregătirea profesorilor şcolilor 
primare pentru a oferi cunoştinte 
economice integrate în contextul 
educaţional al altor discipline – 25-26 
iulie 2006 în Varna, 2-6 aprilie 2007 în 
Blagoevgrad. Răspunsurile profesorilor 
participanţi la seminarii au fost extrem 
de pozitive. Dar pană ce problema 
cunoştinţelor economice devine parte a 
programelor şcolare măcar în secţiunile 
lor opţionale, pregătirea profesorilor va 
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associations and societies. Another 
problem concerns the degree to which 
the translated materials used in the 
process are correctly interpreted from a 
didactic and methodological point of 
view in the conditions of our economic 
reality. Russian experience, for instance, 
shows a mechanical transfer of certain 
school curricula which do nor live up to 
the conditions of economics in a state of 
transition, the educational traditions, the 
specific educational environment, so 
many of them have been didactically re-
modelled and are part of the onto-
didactic issues of primary school. 

An empirical survey with 110 
primary school teachers from 
Blagoevgrad (Language School 
"Lyudmil Stoyanov", VIII 
Comprehensive High School "A. 
Kostentsev", II Comprehensive School 
"D. Debelyanov"), the Comprehensive 
School in Belo Pole, region of 
Blagoevgrad, Comprehensive School 
"H. Botev" - village of Baikal, region of 
Pleven, Comprehensive High School 
"St. S. of Vratsa" - Plovdiv, Private 
Comprehensive School "K. of Ohrid", 
Private Comprehensive School "G. 
Uvalieva" aimed to show the ideas of 
teachers as to the preparation of primary 
schools for the teaching of economic 
knowledge. Having in mind the 
educational practice of some countries 
in Europe and America, the structure of 
the questions was oriented toward the 
following forms of preparation: 
a) he study of special methodology at 

university; 
b) enrolment in qualification and re-

qualification courses and seminars; 
c) master's degree in the field; 
d) organizing methodological forms in 

schools; 

fi o problemă a soluţiilor sporadice 
voluntare din partea ONG-urilor, 
asociaţiilor şi societăţilor. Altă 
problemă priveşte gradul în care 
materialele traduse folosite în proces 
sunt interpretate corect din punct de 
vedere didactic şi metodologic al 
condiţiilor economiei noastre reale. 
Experienţa rusă, de exemplu, arată un 
transfer mecanic a anumitor programe 
şcolare care nu se ghidează după 
condiţiile economice dintr-un stat de 
tranziţie, tradiţiile educaţionale, mediul 
educaţional specific, atât de multe dintre 
ele au fost remodelate didactic şi fac 
parte din problemele didactice ale 
şcolilor primare.  

Un studiu pe 110 profesori de 
şcoli primare din Blagoevgrad  (Şcoala 
lingvistică “Lyudmil Stoyanov”, Liceul 
general VIII “A. Kostentsev”, Şcoala 
generală II “D. Debelyanov”,  Şcoala 
generală din Belo Pole, regiunea 
Blagoevgrad, Şcoala generală “H. 
Botev”- satul Baikal, regiunea Plevnei, 
Liceul general “St. S. of Vratsa”-
Plovdiv, Şcoala generală particulară “K. 
of Ohrid”, Şcoala generală particulară  
“G. Uvalieva”) a ţinut să arate ideile 
profesorilor pentru pregătirea şcolilor 
primare pentru predarea cunoştinţelor 
economice. Având în minte practica 
educaţională a unor ţări din Europa şi 
America, structura cunoştinţelor a fost 
orientată spre următoarele forme de 
pregătire: 
a)  Studiul unei metodologii speciale la 
universitate; 
b)  Admiterea la cursurile şi seminariile 
de calificare şi recalificare; 
c)  Gradul de master în acest domeniu; 
d)  Organizarea de clase metodologice 
în şcoli; 
e)  Dezvoltarea unui site metodologic; 
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e) developing a methodological site; 
f) distance education. 

The following teacher vision was 
outlined upon analysis of the results: 

1) The preparation in 
qualification and re-qualification 
courses ranks first - 158 points or 20%. 
This confirms the general tendency for 
economies in a transition state. Since in 
most of these there are no State 
Educational Standards concerning the 
educational content in economics, 
students cannot obtain the necessary 
knowledge at universities. The changes 
that could be brought about as reflected 
in the National Program for the 
Development of School Education and 
Pre-School Preparation could include a 
larger contingent of teachers in the 
educational process. This will inevitably 
fill in the vacuum that is about to occur 
in the mastering up of economic 
knowledge in primary education. This 
will prevent the paradox of solving the 
problem with economic education while 
no teachers of economics are available 
to apply the solution to practice. The 
question of teacher re-qualification then 
is still on the agenda. 

2) With 135 and 136 point 
(17%) teachers express the opinion that 
the problem can be solved if 
methodological courses are introduced 
at university and a special site for 
economic education in primary schools 
is designed. Such practice has already 
been asserted. 

The economic knowledge of 
students studying to be primary school 
teachers in the Russian Federation is 
acknowledged by State Educational 
Standards for Professional Higher 
Education dated from 14.04.2000. The 
specialty 031200.00 Pedagogy and 

f)  Învăţământ la distanţă. 
Următoarea viziune a profesorilor 

a fost creionată pe baza analizei 
rezultalor: 

1) Pregătirea pentru cursurile de 
calificare şi recalificare este pe primul 
loc – 158 de puncte sau 20%. Această 
confirmă tendinţa generală pentru 
economii dintr-un stat de tranziţie. Din 
moment ce în majoritatea acestora nu 
există standard educaţionale de stat 
privind contextul educaţional în 
economie, studenţii nu pot obţine 
cunoştinţele necesare la universitate. 
Schimbările ce ar putea fi aplicate ca 
reflectare a Programului Naţional pentru 
Dezvoltarea Educatiei Scolare si 
Pregatirii Prescolare ar putea include 
contingent mai mare de profesori in 
procesul educational. Acest lucru va 
umple inevitabil golul care este pe cale 
de a se forma in formarea masterului 
conostintelor economice in educatia 
primara. Intrebarea recalificarii 
profesorilor este atunci tot valabila. 

2) Cu 135 si 136 de puncte (17%) 
profesorii isi exprima opinia ca 
problema poate fi rezolvata daca acele 
cursuri metodologice sunt introduse la 
unvirsitate si este creat un site special 
pentru educatia economica in scolile 
primare. Aceasta practica a fost deja 
sustinuta. 

Cunostintele economice a 
studentilor ce invata pentru a fi 
profesori in scoli primare in Federatia 
Rusa sunt admise de Standardele 
Educationale de Stat pentru Educatia 
Superioara Profesionala datand din 
14.04.2000. Specialitatea 031200.00 
Pedagogia si Metodologia Educatiei 
Scolilor Primare cu o Economie 
secundara majoritara. Numarul minim 
de discipline obligatorii din programa 
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Methodology of Primary School 
Education with a second major 
Economics [1]. The obligatory 
minimum of disciplines in the 
curriculum comprises topics in basic 
economic theory: Introduction to 
Economic Theory, Microeconomics, 
Macro-economics, Peculiarities of the 
economics in transition in Russia, 
methodology of economic education. 
We had similar experience here in 
Bulgaria before the specialty Economic 
Pedagogy was closed at the University 
of National Economy. It was created 
and developed in close association with 
the Bulgarian-Austrian educational 
project FAR. In a report prepared by the 
Department of Economics the following 
conclusions were made [10]: "At this 
stage in fact the tradition of preparing 
teachers of economics and 
entrepreneurship at bachelor's level has 
been intercepted... Since 2005-2006 a 
Master's program in Economic 
Pedagogy has been started at the Faculty 
of Economics at Sofia State University 
"St. Kliment of Qhrid". It is meant foe 
students majoring in economics who 
want to receive teacher qualifications. 
The program was launched with the 
support of lecturers in the bachelor's 
program in Economic pedagogy at 
Humboldt University, Berlin. One of the 
problems in this respect is that some of 
the students enrolled in the program 
have low if any motivation to work as 
teachers of economics simply because 
they have failed to find employment in 
the more prestigious and better paid 
spheres of market economy. Meanwhile, 
many students who do not intend to deal 
with education seriously acquire 
pedagogical qualifications as plan B" 
[12]. Therefore the possible solutions 

cuprinde subiecte din teoria economiei 
de baza: Introducere in Teoria 
Economica, Microeconomie, 
Macroeconomie, Particularitati ale 
economiei in tranzitie din Rusia, 
metodologia educatiei economice. Am 
avut o experienta asemantoare  aici in 
Bulgaria inainte de inchiderea 
specializarii Pedagogie Economica la 
Universitatea Nationala de Economie. A 
fost create si desfasurata in stransa 
colaborare cu proiectul educational 
bulgaro-austriac FAR. Intr-un raport 
intocmit de catre Departamentul de 
Economie au fost declarate urmatoarele 
concluzii: ”La acest nivel de fapt traditia 
de pregatire a profesorilor de economie 
si relatii antreprenoriale la nivel de 
absolvire a fost receptata. Din 2005-
2006 un program de master in 
pedagogie economica a fost inceput la 
facultatea de Economie la Universitatea 
de Stat din Sofia “St. Kliment of 
Ohrid”. Este destinat sudentilor care 
sunt absolventi in economie care vor sa 
obtina calificari de profesori. Programul 
a fost lansat cu ajutorul lectorilor in 
programul de absolvire in pedagogie 
economica la Unversitatea Humboldt, 
Berlin. Una din problemele din acest 
aspect este ca unii dintre studenti s-au 
inscris in program au motivatia scazuta 
de a lucra ca profesori de economie pur 
si simplu din cauza ca au esuat in 
incercarea de a gasi service in cele mai 
prestigioase si mai bine platite sfere ale 
pietei economice. Intre timp, multi 
student care nu intentioneaza sa aiba de-
a face serios cu educatia acumuleaza 
calificari pedagogice ca plan B”. In 
consecinta solutiile posibile ar trebui sa 
se concentreze pe educatia economica a 
studentilor care invata pentru a devein 
profesori in scolile primare. 
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should concentrate on the economic 
education of students studying to be 
primary school teachers. 

The design of a specialized site 
can only be a corollary not a primary 
source when tackling the issue of the 
acquisition of economic knowledge of 
primary school teachers. Moreover, the 
boundaries of its use cannot be properly 
defined and therefore it cannot be 
subject to diagnostics. The site can only 
be a methodological means of learning 
that contains instructions to facilitate 
teaching. The project Money 
Management International has similar 
functions. 

Teachers rank third the 
preparation in Master's programs and 
through the organization of 
methodological groups in schools, 
respectively 129 and 128 points or 16%. 
The attitude in this case is not as 
interesting as the fact that the two 
options have been treated as equal. The 
first is a modern educational degree, 
while the second is a remnant of the past 
which was renounce but was widely 
used and is still appreciated by 
Bulgarian teachers. It is an opportunity 
to express and share positive 
pedagogical experience, informally with 
a feeling of relatedness to the same 
problems; it establishes connections 
between educational degrees, 
opportunities for a more meaningful 
organization of forms of teaching and a 
chance for more teachers to participate 
and give their contribution. This form is 
a success in Russia. The organization 
and implementation of economic 
education to students from primary 
schools to high school seniors is guided 
and executed by the methodological 
groups in the schools. Distance 

Structura unui site specializat 
poate fi doar o sursa derivata si nu 
primara cand se abordeaza problema 
obtinerii de cunostinte economice 
pentru profesorii scolilor primare. Mai 
mult, restrictiile folosirii acestuia nu pot 
fi definite precis si de aceea nu poate fi 
subiect de diagnosticare. Site-ul poate fi 
doar o mijloc de invatare ca contine 
instructiuni pentru facilitarea invatarii. 
Proiectul Managementul international 
al banilor are functii similar. 

Profesorii pun pe locul al treilea 
pregatirea in programe de master si prin 
organizatia grupurilor metodologice in 
scoli, respective 129 si 128 de puncte 
sau 16%. Atitudinea in acest caz nu este 
la fel de interesanta ca faptul ca cele 
doua optiuni au fost tratate la fel. Prima 
reprezinta un grad educational modern, 
in timp ce a doua este o ramasita a 
trecutului la care s-a renuntat dar a fost 
folosit la scara larga si este inca apreciat 
de profesorii bulgari. Este o oportunitate 
de a exprima si impartasi experirienta 
pedagogica pozitiva, informal cu 
sentimental de relationare la aceleasi 
probleme; stabileste conexiuni intre 
gradele educationale, oportunitati o 
organizatie plina de sens a formelor de 
predare si o sansa pentru mai multi 
profesori sa participe sis a isi ofere 
contributia. Aceasta forma este un 
success in Rusia. Organizarea si 
implementarea educatiei economice a 
studentilor din scolile primare pana la 
elevii de liceu este ghidata si executata 
de grupuri de metodologie din scoli. 
Invatamantul la distant este pe ultimul 
loc in orice sondaj cu 101 puncte sau 
13%. Aceasta este functia site-ului rus 
“Sistemul pentru educatia in afaceri la 
distanta”. Universitatea extinsa in 
Marea Britanie <www.open.ac.uk> a 
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education ranks last in the survey with 
101 points or 13 %. This is the function 
of the Russian site "System for Distance 
Education in Business". The outreach 
university in Great Britain 
<www.open.ac.uk> has become a world 
leader in university and re-qualification 
distance education for the 30-year 
period of its existence. Nowadays, in 
400 study centers in countries from UK 
and the US to Singapore more than 
150000 students are educated following 
the curricula of this university. 

The issue of the education of 
teachers of economics in primary 
schools cannot possibly be solved on a 
voluntary basis. It awaits its legally 
stipulated solutions at a state level. The 
sooner the necessity of such solutions is 
comprehended, the faster we will make 
up for the time lost. And we have lost 
lots of it. 

devenit un lider mondial educatia 
univeristara si de recalificare la distanta 
in timpul existentei sale de 30 de ani. In 
zilele noastre, in 400 de centre de studiu 
in tari de la Regatul Unit si SUA pana la 
Singapore mai mult de 150000 de 
student sunt educati urmarind 
programele universitatii. 

Problema educatiei profesorilor 
de economie din scolile primare nu 
poate fi rezolvata pe o baza de 
voluntariat. Isi asteapta solutiile 
exprimate legal la nivel statal. Cu cat 
este mai curand inteleasa necesitatea 
acestor solutii, cu atat mai repede vom 
recupera timpul pierdut. Si avem foarte 
mult timp pierdut. 
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Abstract: 
As a manager of the classroom, 

the teacher has many responsibilities 
and roles, which, if fulfilled, they might 
ensure him the success of the activities 
carried on. An essential condition in 
order to achieve success is the way in 
which the teacher establishes an 
efficient communication inside/with the 
classroom. Whether we refer to the 
teacher-pupil communication, pupil-
pupil communication or teacher-parents 
communication, the essential role in 
managing the communication situations, 
in creating the necessary contexts for 
their realization, in stimulating, 
encouraging, monitoring, developing 
the skills and the communicative 
competences of the pupils, is incumbent 
on the teacher. Given the importance of 
these problems, our goal is to analyze 

 Rezumat: 
În calitate de manager al clasei, 

profesorului îi revin numeroase 
responsabilităţi şi roluri, care, 
îndeplinite, ar putea fi în măsură să-i 
asigure succesul în activităţile 
desfăşurate. O condiţie esenţială a 
atingerii şi obţinerii acestui succes este 
reprezentată de modul în care 
profesorul realizează o comunicare 
eficientă în/cu clasa de elevi. Indiferent 
că ne referim la comunicarea profesor-
elevi, la comunicarea elev-elev sau la 
cea dintre profesor şi părinţi, rolul 
esenţial în a gestiona situaţiile de 
comunicare, în a crea contextele 
necesare realizării lor, în a stimula, 
încuraja, monitoriza, dezvolta abilităţile 
şi competenţele comunicative ale 
elevilor revine profesorului. Dată fiind 
importanţa acestei problematici, ne 
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them, identifying at the same time the 
possible obstacles that might occur 
during the process of communication, as 
well as the ways in which they can be 
removed. 

 
 Key concepts: managerial 

communication, verbal communication, 
non verbal communication, para-verbal 
communication, communication 
networks, communication models, 
communication forms, communication 
barriers. 

 
 1. Essence 
 “The managerial 

communication is an interpersonal act 
and it represents a process of 
transmitting information and meanings 
among individuals, groups or 
organizational under- components and 
organizations on the whole” (M. 
Dragomir, A. Pleşa, M. Breaz, L. 
Chicinaş, 2000). 

 As a component of the 
educational communication, the 
managerial communication presents a 
few essential characteristics (E. Joiţa, 
2000, page 115-116): 
•  It is not identical with didactical 

communication, which is involved in 
the teaching-learning process; 

•  It is based on teacher-pupils 
interpersonal relations, which are 
present in the management of 
activity, from the point of view of 
the transmission of information 
regarding actions, situations, 
participation etc; 

•  As a process it can be turned to good 
account within the feed-back 
interaction, in order to adjust the 

propunem să o analizăm, identificând 
totodată şi posibilele obstacole care pot 
interveni în realizarea comunicării, 
precum şi modalităţile de îndepărtare a 
lor. 

 
Concepte cheie: comunicare 

managerială, comunicare verbală, 
comunicare nonverbală, comunicare 
paraverbală, reţele de comunicare, 
modele ale comunicării, forme ale 
comunicării, bariere în comunicare 

 
1. Esenţă 
“Comunicarea managerială este 

un act de tip interpersonal şi reprezintă 
un proces de transfer de informaţie şi 
înţelesuri între indivizi, grupuri sau 
subcomponente organizaţionale şi 
organizaţii în ansamblul lor” (M. 
Dragomir, A. Pleşa, M. Breaz, L. 
Chicinaş, 2000). 

În calitate de componentă a 
comunicării educaţionale, comunicarea 
managerială prezintă câteva 
caracteristici esenţiale (E. Joiţa, 2000, 
pp. 115-116): 

•  Nu se confundă cu comunicarea 
didactică, implicată în procesul de 
predare-învăţare; 

•  Se bazează pe relaţiile interpersonale 
profesor-elevi, prezente în 
managementul activităţii, din 
punctul de vedere al vehiculării 
informaţiilor privind acţiuni, situaţii, 
participare etc; 

•  Ca proces, poate fi valorificată în 
cadrul interacţiunii de tip feed-back, 
pentru realizarea reglării activităţii; 

•  Poate fi privită şi ca mijloc de 
influenţare a elevilor pentru a 
participa la managementul activităţii;  
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activity; 
•  It can also be regarded as a way of 

influencing pupils to take part in the 
management of activity. 

•  Achieving an efficient 
communication represents one of the 
basic conditions in order to ensure 
the teacher’s managerial success; 

•  The necessary conditions in order to 
give a stimulus to the forming of 
communicative competence of the 
pupils must be created; 

•  It is considered to be the basis of the 
coordination, directing function. 

In order to classify the concept 
of managerial communication, it is 
necessary to delimitate it clearly from 
the concept of didactical 
communication: 

 

•  Realizarea unei comunicări eficiente 
reprezintă una din condiţiile de bază 
ale asigurării succesului managerial 
al profesorului; 

•  Trebuie create condiţiile necesare 
pentru stimularea formării 
competenţei comunicative a elevilor; 

•  Este considerată ca fiind situată la 
baza funcţiei de coordonare, dirijare. 

Pentru clarificarea conceptului de 
comunicare managerială, este necesară 
o delimitare clară a acesteia de 
comunicarea didactică: 

 

Criteria/Cr
iterii 

Managerial 
Communication/Comunicare

a managerială 

Didactical 
Communication/Comunicarea 

didactică 
Objectives/
Obiective 

Pupils’ participation in 
action/Au în vedere implicarea 
elevilor în acţiune 

Cognitive, learning objectives/Sunt 
obiective cognitive, de învăţare 

Contents/C
onţinuturi 

Information regarding the 
carrying on of the 
activity/Informaţii privind 
mersul activităţii 

Scientific information of the 
curriculum/Informaţii ştiinţifice 
prevăzute în curriculumul şcolar 

Strategies/S
trategii 

Of influence, stimulation, 
participation, involvement in 
actions/De influenţare, de 
stimulare, participare, 
implicare în acţiuni 

Of teaching-learning/De predare – 
învăţare 

Evaluation/
Evaluare 

Of the efficiency of managing 
the activity/A eficienţei 
conducerii activităţii 

Of the school results, of the  the 
training-development of pupils/A 
rezultatelor şcolare, a formării – 
dezvoltării elevilor 

Table no.1 Comparative analysis of the didactical and managerial activity (E. Joiţa, 200, 
page 118-119) 

The teacher, as the manager of the 
classroom, must be aware of the 
importance of communication and 

 Profesorul, în calitate de manager 
al clasei, trebuie să conştientizeze 
importanţa comunicării şi să depăşească 
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overcome the prejudices according to 
which the communication that he 
establishes with the classroom comes to 
strictly the process of teaching. 

 
2. Types of communication 
There is a complex typology of the 

types of communication. We are 
presenting further on a classification of 
these types (according to L. Iacob, 2008, 
page 359-360): 

Depending on the criterion of 
partners: 

•  Intrapersonal (with oneself, 
monologue (inner or verbalized), 
reflexive); 

•  Interpersonal (between two 
persons); 

•  In group (face to face relations-
everyone is talking to the others and 
everyone is listening to what the others 
are saying); 

•  Public (conferences, meeting-
the audience consists of a large public); 

•  Mass (the emitter-receivers 
relation is indirect, mediated-audio-visual 
press, written press, film, literature, etc.). 

Depending on the statute of 
interlocutors:  

•  Vertical- unequal statutes 
(teacher-pupil); 

•  Horizontal- equal statutes 
(teacher-teacher), (pupil-pupil). 

Depending on the code used: 
•  Verbal-through oral words 

(logos), uttered or written; 
•  Para-verbal- it refers to the 

qualities of the voice, pronunciation, 
intensity, quality in tone, pace, speech 
flow, intended pauses, intonation; 

•  Non-verbal- aims at the signals 
transmitted through posture, movement, 
gestures and motions, mimicry, partners’ 

prejudecăţile potrivit cărora comunicarea 
pe care el o realizează cu clasa de elevi se 
reduce la cea legată strict de procesul 
predării. 

 
2. Forme ale comunicării 
Există o tipologie complexă a 

formelor comunicării. Prezentăm, în 
continuare, o clasificare a acestora (după 
L. Iacob, 2008, pp. 359-360): 

După criteriul partenerilor:  
•  Intrapersonală (cu sine, 

monolog (interior sau verbalizat), 
reflexivă); 

•  Interpersonală (între două 
persoane); 

•  În grup (în cazul unor relaţii de 
tip „faţă în faţă” (fiecare vorbeşte cu 
ceilalţi şi fiecare ascultă ce spune 
fiecare); 

•  Publică (conferinţe, miting 
(auditoriul este un public larg); 

•  De masă (relaţia emiţător –
receptori este indirectă, mediată (presă 
audio-vizuală, scrisă, film, literatură etc.). 

După statutul interlocutorilor:  
•  Verticală - statute inegale 

(profesor – elev); 
•  Orizontală - statute egale 

(profesor – profesor), (elev – elev). 
După codul folosit: 
•  Verbală - prin cuvinte (cuvânt) 

orale, rostite sau scrise; 
•  Paraverbală - se referă la 

calităţile vocii, pronunţie, intensitate, 
timbru, ritmul, debitul vorbirii, pauzele 
intenţionale, intonaţie; 

•  Nonverbală - vizează semnale 
transmise prin postură, mişcare, gestică, 
mimică, înfăţişarea partenerilor. 

După finalitatea actului 
comunicativ: 

•  Accidentală (transmiterea 
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appearance. 
Depending on the purpose of the 

communicative act: 
•  Accidental (the transmission by 

accident of information, that are not 
expressly   aimed at, by the emitter); 

•  Subjective- it expresses directly 
(verbally, nonverbally and para-verbally) 
the    emotional state of the emitter, as a 
consequence of nervous tension (as a 
necessity of unburdening one’s heart); 

•  Instrumental- it emerges when it 
is being pointed out a precise goal of the 
communication and a certain effect is 
wanted; it can modify depending on the 
partners’ reaction (the produced 
feedback)   

Depending on the capacity of self-
adjustment: 

•  Lateralized (unidirectional) – no 
feedback (communication through films, 
radio etc.) 

•  Non-lateralized- simultaneous 
feedback (generated by the emitter-
receiver interaction)  

Depending on the nature of the 
content: 

•  Referential- aims at a certain 
truth (scientific or of other nature) which 
is the express object of the message; 

•  Operational-methodological- 
aims at understanding that truth, the 
mental or practical way in order “to 
decode” the transmitted truth; 

•  Attitudinal- valuates the 
transmitted information, the situation of 
the communication and the partner. 

These types of inter-human 
communication are available for the 
managerial communication too. Their use 
depends on the teacher’s style, the 
characteristics of the communication 
situation, and the psycho-individual traits 
of the pupils of the classroom. 

întâmplătoare de informaţii, care nu sunt 
vizate expres de emiţător); 

•  Subiectivă - exprimă direct 
(verbal, nonverbal şi paraverbal) starea 
afectivă a emiţătorului, în urma 
acumulării unei tensiuni psihice (din 
necesitatea descărcării)  

•  Instrumentală - apare când se 
evidenţiază un scop precis al comunicării 
şi se doreşte obţinerea unui anumit efect; 
se poate modifica în funcţie de reacţia 
partenerilor (feed-back-ul produs) 

După capacitatea autoreglării:  
Lateralizată (unidirecţională) - fără 

feed-back (comunicare prim filme, radio 
etc.); 

Nelateralizată - cu feed-back 
concomitent (generat de interacţiunea 
emiţător - receptor). 

După natura conţinutului:  
•  Referenţială - vizează un anumit 

adevăr (ştiinţific sau de altă natură) care 
face obiectul expres al mesajului; 

•  Operaţional-metodologică -
vizează înţelegerea acelui adevăr, felul în 
care trebuie operat, mental sau practic, 
pentru ca adevărul transmis să fie 
„descifrat”; 

•  Atitudinală - valorizează cele 
transmise, situaţia comunicării şi 
partenerul. 

Aceste forme ale comunicării 
interumane sunt valabile şi în cazul 
comunicării manageriale. Utilizarea 
acestora depinde de stilul profesorului, de 
caracteristicile situaţiei de comunicare, de 
trăsăturile psihoindividuale ale elevilor 
clasei. 

Cele mai operante forme ale 
comunicării sunt cele în funcţie de codul 
folosit, asupra cărora ne vom opri în 
continuare. 

Astfel, comunicarea verbală
reprezintă acea formă a comunicării în 
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The most operative types of 
communication are those depending on 
the code used, which we are going to 
enlarge upon further on. 

Thus, verbal communication
represents that type of communication 
when the information is being transmitted 
through the word, in a codified form. So 
its instrument is language, which is used 
in simple verbal communication, acts of 
persuasion, or acts of suggestion. The
first two point out the cognitive and 
communicative functions of the 
language, while suggestion uses 
especially the expressive and persuasive 
functions through emotional information. 

In order to establish an efficient 
communication, it is necessary to have an 
appropriate codification and 
decodification of the message, the 
existence of common repertoires of the 
emitter and the receiver, to eliminate or 
to diminish the influence of the 
disturbing factors, of obstacles that can 
affect communication. The teacher-as 
manager has the responsibility to make 
himself clear in front of the pupils and to 
encourage those to communicate 
efficiently, to determine them to ask for 
clarifications and explanations when 
needed. 

Non-verbal communication is 
used to express attitudes, emotional 
states, to specify and to nuance the 
transmitted ideas. The non-verbal 
communication fulfills more functions 
(R. Iucu, 2000, page 111-112): 

•  the reiteration and 
consolidation of the verbal message; 

•  the replacement, the 
substitution of the verbal expression, of a 
state of mind; 

•  the completion and the 
specification of the relation with the 

care informaţia este transmisă prin 
intermediul cuvântului, într-o formă 
codificată. Ea are deci are ca instrument 
limbajul, utilizat în comunicarea verbală 
simplă, în acte de convingere sau de 
sugestie. Primele două evidenţiază 
funcţia cognitivă şi comunicativă a 
limbajului, iar sugestia utilizează mai ales 
funcţiile expresive şi persuasive, prin 
schimb de informaţii emoţionale. 

Pentru realizarea unei comunicări 
eficiente, este necesară realizarea unei 
codificări şi decodificări corespunzătoare 
a mesajului, existenţa unor repertorii 
comune ale emiţătorului şi receptorului, 
eliminarea sau diminuarea influenţei 
factorilor perturbatori, a obstacolelor care 
pot afecta comunicarea. Profesorul –
manager are responsabilitatea de a se face 
bine înţeles de către elevi şi de a-i 
încuraja pe aceştia să comunice eficient, 
să solicite lămuriri şi precizări atunci 
când este nevoie. 

Comunicarea nonverbală este 
folosită pentru a exprima atitudini, stări 
psihice, pentru precizarea si nuanţarea 
ideilor transmise. Comunicarea 
nonverbală îndeplineşte mai multe funcţii 
(R. Iucu, 2000, pp 111-112): 

•  repetarea şi întărirea  mesajului 
verbal; 

•  înlocuirea, substituirea 
exprimării verbale, a unei stări de spirit; 

•  completarea şi precizarea
relaţiei cu interlocutorul (atracţie, 
indiferenţă, respingere); 

•  accentuarea, sublinierea unor 
elemente din mesaj; 

•  acceptarea, ajustarea şi 
disponibilitatea pentru dialog; 

•  contrazicerea evidentă sau 
subtilă în cazul divergenţelor de opinie.  

Elementele nonverbale cele mai 
semnificative sunt (V. M. Cojocariu, 
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interlocutor (attraction, indifference, 
rejection); 

•  the accentuation, adjustment 
and availability for dialogue; 

•  the obvious or subtle 
contradiction when it comes to different 
points of view. 

The most significant non-verbal 
elements are (V.M. Cojocariu, 2004, 
page 132-137): 

•  Visual contact- is a way, a 
modality of expressing emotions, 
sympathy/antipathy for someone; 

•  Facial expression (mimicry)-
represents the ensemble of expressive 
modifications that the mobile elements of 
the face take part in, through which 
different emotions are exteriorized; the 
most expressive elements at the level of 
the face are: the eyes, the eyebrows and 
the mouth; 

•  Body language (posture and 
gestures and motion)- can communicate 
the attitude of a person; 

•  Proximity - represented by the 
closeness or the distance regarding the 
interlocutors (there are for categories of 
space, depending on the statute and the 
relations between interlocutors: intimate-
0-45 cm; personal- 45-125 cm; social-
125cm-3,6m; public- over 3,6m); 

•  Clothing- provides the 
interlocutor with information; 

•  Touching- represents a way of 
communicating through physical contact, 
the rules being established many times 
unconventionally, by each society in part. 

 Sometimes, through non-verbal 
communication can be transmitted 
messages that are in contradiction with 
those of the verbal communication. In 
consequence, the two types of the human 
communication must be correlated and 
ascribed permanently to the situation of 

2004, pp. 132-137): 
•  Contactul vizual – reprezintă o 

cale, o modalitate de exprimare a 
emoţiilor, a simpatiei/antipatiei faţă de o 
persoană; 

•  Expresia facială (mimica) –
reprezintă totalitatea modificărilor 
expresive la care participă elementele 
mobile ale feţei, prin intermediul cărora 
sunt exteriorizate emoţii diverse; 
elementele cele mai expresive de la 
nivelul feţei sunt: ochii, sprâncenele, 
gura; 

•  Limbajul trupului (postura, 
gestica) – poate comunica atitudinea unei 
persoane; 

•  Proximitatea – reprezentată de 
apropierea sau distanţa adoptată faţă de 
interlocutori (există patru categorii de 
spaţiu, în funcţie de statutul şi relaţiile 
dintre interlocutori: intim – 0-45 cm; 
personal – 45-125 cm; social – 125 cm-
3,6 m; public – peste 3,6 m); 

•  Vestimentaţia – este purtătoare 
de informaţii pentru interlocutor; 

•  Atingerea – reprezintă o 
modalitate de a comunica prin contact 
fizic, regulile fiind stabilite, de multe ori 
neconvenţional, de către fiecare societate 
în parte. 

Uneori, prin intermediul 
comunicării nonverbale pot fi transmise 
mesaje care intră în contradicţie cu cele 
ale comunicării verbale. În consecinţă, 
cele două forme ale comunicării umane 
trebuie corelate şi raportate permanent la 
situaţia de comunicare. 

Comunicarea paraverbală – este 
reprezentată de modul concret în care 
vorbim (forţa sau volumul, ritmul şi 
fluenţa, înălţimea sau tonalitatea vocii, 
modul de articulare a cuvintelor). 
Elementele paraverbale însoţesc limbajul, 
permiţând nuanţarea, întărirea, 
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communication. 
 Para-verbal communication- is 

represented by our way of speaking 
(strength or volume, pace and fluency, 
tone of voice, way of articulating words). 
The para-verbal elements go with 
language, allowing to nuance, to 
consolidate and to underline ideas and 
words. 

In order to establish an efficient 
communication, the teacher-as manager 
must follow a few rules regarding the 
way in which the non-verbal elements are 
turned to good account. (Ş. Iosifescu, 
coord. 2001, page 82, Dragomir, M. 
Breaz, D. Pleşa, A., 2001, page 114-115): 

•  Vocal volume- must be 
adjusted to different moments of the 
speech (in the beginning and in the end a 
louder voice is used in order to 
emphasize objectives and conclusions) 
and to ambiance(a smaller or larger hall, 
quietness or uproar); 

•  Pace of speech- must vary, in 
order to “break” monotony; when 
underlined the main ideas we are to speak 
rarely, but the pace increases when we 
deal with transition passages, descriptive 
passages and the passages that are 
familiar to pupils; it is recommended to 
avoid “stammering” speech, stuttering, 
changing the tempo too often; some 
pauses play the role of preparing the 
pupils for an important idea, of capturing 
their attention; 

•  Tone of voice- must be 
adequate to the situation; when it is 
wanted to underline the essential ideas or 
to calm down things in a group of noisy 
pupils then the voice must be raised; 

•  Articulation of words- must be 
clear, correct, while the abuse of 
terminology (“pedantry”) as well as  
swallowing syllables or words must be 

sublinierea ideilor, a cuvintelor. 
Pentru realizarea unei comunicări 

eficiente, profesorul – manager trebuie să 
respecte câteva reguli privind modul de 
valorificare a elementelor nonverbale (Ş. 
Iosifescu, coord., 2001, p. 82, Dragomir, 
M., Breaz, M., Breaz, D., Pleşa, A., 2001, 
pp. 114-115): 

•  Volumul vocal - trebuie să fie 
adaptat diferitelor momente ale 
discursului (se vorbeşte mai tare la 
început şi la sfârşit, pentru a sublima 
obiectivele şi concluziile), trebuie adaptat 
ambianţei (o sală mai mică sau mai mare, 
linişte sau gălăgie); 

•  Ritmul vorbirii  – trebuie să fie 
variat, pentru „a sparge” monotonia; se 
vorbeşte rar când se subliniază ideile 
principale, dar ritmul creşte la pasajele de 
tranziţie, la pasajele descriptive şi la cele 
familiare elevilor; se recomandă evitarea 
vorbirii „împiedicate”, a bâlbâielilor, a 
ruperilor de ritm prea dese; unele pauze 
au rolul de a pregăti elevii pentru o idee 
importantă, de a capta atenţia; 

•  Tonalitatea - trebuie să fie 
adecvată situaţiei; se ridică tonul pentru a 
sublinia ideile esenţiale sau pentru a 
calma atmosfera dintr-un grup de elevi 
gălăgioşi; tonul ascuţit este considerat 
agresiv; 

•  Articularea cuvintelor  -
trebuie să fie clară, corectă, trebuie să se 
evite folosirea excesivă a limbajului de 
specialitate („pedanteria”), înghiţirea 
unor silabe sau cuvinte. 

•  Intonaţia – este reprezentată de 
modulaţia vocii, de ridicarea şi coborârea 
tonului, în timpul vorbirii, pentru 
nuanţarea sau accentuarea unei idei, a 
unui cuvânt etc. 

•  Accentul – reprezintă forţa, 
intensitatea cu care sunt pronunţate 
anumite cuvinte din propoziţie; 
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avoided; 
•  Intonation-  is represented by 

the modulation of the voice, the falling 
and the rising tone during the speech, in 
order to nuance and to accentuate an idea, 
a word, etc.; 

•  Accent- represents the strength, 
the intensity with which certain words in 
the sentence are pronounced; modifying 
the accent on one word to other, in a 
sentence, can trigger different means of 
the same sentence/phrase. 

Within the para-verbal 
communication, the studies investigate 
also the communicative value of silence. 
Any teacher knows from his experience 
with the class, that there are various types 
of silences such as silences- as 
bewilderments, silences- as guilt, 
silences- as protests, silences- as 
approvals, laborious silences, provocative 
silences, indifferent silences, tiresome 
silences, stimulating silences, silences-as 
punishment, rude silences, etc. expressed 
both by pupils and teacher (C. Cucoş, 
1996).  

The three types of communication 
become a part of an axis of simultaneity, 
the receiver getting messages 
synchronically from them. An efficient 
communication is the result of 
harmonization of the three types. 

 
3. Barriers and blockings in 

communication 
The literature signals a series of 

barriers or obstacles that might 
intervene and affect communication. 
Torrington and Hall (apud I. Cerghit, 
2002, page 100) identify 5 types of 
barriers: barriers to sending the message, 
barriers to receiving it, barriers to 
understanding, barriers to acceptance, 
barriers to action. 

modificarea accentului de pe un cuvânt 
pe altul, într-o propoziţie, poate 
determina semnificaţii diferite ale 
aceleiaşi propoziţii/fraze. 

În cadrul comunicării paraverbale, 
studiile urmăresc şi valoarea 
comunicativă a tăcerii. Orice cadru 
didactic ştie, din experienţa sa la clasă, că 
există tăceri-nedumeriri, tăceri-vinovăţii, 
tăceri-proteste, tăceri-aprobări, tăceri-
laborioase, tăceri-provocatoare, tăceri-
indiferente, tăceri-obositoare, tăceri-
stimulative, tăceri-pedeapsă, tăceri-
obraznice, etc. exprimate atât de copii, 
cât şi de profesor (C. Cucoş, 1996). 

Cele trei forme ale comunicării se 
înscriu pe o axă a simultaneităţii, 
receptorul primind sincron mesaje de la 
cele trei tipuri de comunicare. O 
comunicare eficientă este rezultatul 
armonizării celor trei forme. 

 
3. Bariere şi blocaje în 

comunicare 
Literatura de specialitate 

semnalează o serie de bariere sau 
obstacole ce pot interveni şi afecta 
comunicarea. Torrington şi Hall (apud I. 
Cerghit, 2002, p. 100) identifică cinci 
astfel de bariere : bariere în trimiterea 
mesajul, bariere în receptarea acestuia, 
bariere ale înţelegerii, bariere ale 
acceptării, bariere ale acţiunii. 

•  Barierele în trimiterea 
mesajului apar doar la nivelul 
emiţătorului şi se concretizează în 
transmiterea unor mesaje 
neconştientizate, în existenţa unor 
informaţii inadecvate în conţinutul 
mesajului şi în prejudecăţi în ceea ce 
priveşte mesajul sau în ceea ce-l priveşte 
pe receptor; 

•  Barierele la nivelul receptării
aparţin deopotrivă receptorului şi 
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•  Barriers to sending the 
message emerge only at the level of 
emitter and they are effected in sending 
unconscious messages, in the existence of 
inadequate information in the content of 
the message and in prejudices regarding 
the message or with respect to receiver; 

•  Barriers at the level of 
receiving belong to the receiver and the 
environment as well as to the psychical 
structures such as, first of all: needs, 
anxieties, beliefs, values, attitudes, 
opinions, expectations, prejudices, and 
secondly- the combined effect of some 
existing stimuli in the environment; 

•  Barriers to understanding 
characterize the two agents of 
communication; 

•  Barriers to acceptance can 
emerge at the level of all involved 
indicators; thus, if at the level of emitter 
they are caused by personal 
characteristics, behaviors, attitudes and 
values, responsiveness to new ideas, at 
the level of environment there are 
interpersonal conflicts, emotional
“collisions”, differences in status, 
previous experiences in similar 
interactions; 

   An important issue of the 
managerial communication is given by 
the teacher’s communication with the 
pupils’ parents, and this could become a 
possible source of conflicts. In order not 
to make them “enemies”, but allies and 
collaborators, the teacher must know and 
overcome certain communicational 
barriers. 

 Further on, we are going to 
present the main obstacles and barriers 
that may intervene in this type of 
communication (R. Iucu, 2000, page 149-
150): 

•  problems related to listening-

mediului, structurilor psihice, cum ar fi, 
în primul caz: nevoi, anxietăţi, credinţe, 
valori, atitudini, opinii, expectaţii, 
prejudecăţi, iar în cel de-al doilea, efectul 
conjugat al altor stimuli existenţi în 
mediu; 

•  Barierele de înţelegere îi 
caracterizează deopotrivă pe cei doi 
agenţi ai comunicării; 

•  Barierele acceptării  pot să 
apară la nivelul tuturor indicatorilor 
implicaţi; astfel, dacă la nivelul 
emiţătorului acestea sunt cauzate de 
caracteristicile personale, 
comportamente, atitudini şi valori, 
receptivitatea la idei noi, la nivelul 
mediului există conflicte interpersonale, 
„ciocniri” emoţionale, diferenţe de status, 
experienţe anterioare în interacţiuni 
similare; 

•  Barierele acţiunii  apar, de 
asemenea, atât la nivelul emiţătorului, cât 
şi la cel al receptorului. 

O problemă importantă a 
comunicării manageriale este 
reprezentată de comunicarea profesorului 
cu părinţii elevilor, aceasta putând deveni 
o sursă posibilă de conflicte. Pentru a nu-
i transforma în „inamici”, ci în aliaţi şi 
colaboratori, profesorul trebuie să 
cunoască şi să depăşească anumite 
bariere comunicaţionale: 

Prezentăm, în continuare, 
principalele obstacole şi bariere care pot 
interveni în acest tip de comunicare (R. 
Iucu, 2000, pp. 149-152): 

•  problemele de ascultare – se 
referă la incapacitatea de a recepta şi de a 
înţelege mesajele din partea celuilalt; 

•  absenţa sau falsa conexiune 
inversă – se întâlneşte în cazul părinţilor 
inhibaţi, tăcuţi, sau în cazul celor care 
simulează; dascălul trebuie să-i provoace 
la discuţii sincere, într-un context 
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refer to the incapacity of receiving and 
understanding the messages coming from 
the other; 

•  absence or false inverse 
connexion- in the case of inhibited, 
taciturn parents, or in the case of those
who dissimulate; the teacher must 
challenge them to sincere discussions, in 
a relationally calm and balanced context; 

•  resistance to critique- is a 
frequent obstacle, because of  either 
pride, personal ego or tendency towards 
duplicity, flattery; a fruitful relation 
between teachers and parents is based on 
realism and common sense; 

•  selective, subjective 
perception of messages is due to 
prejudices (“my child is good” or “your 
child is no good”); 

•  getting information from the 
parents, through discrete manipulation, 
especially when it comes to 
uncommunicative parents, through the 
presentation of the personal problem as 
being of the whole collective of pupils or 
parents; 

•  affective listening determines a 
deformed reception of ideas, especially 
because of the degree of 
impressionability of a language; 

•  choice of the moment and 
place where the discussion with the 
parents will take place; 

•  language inadvertencies- when 
either the teachers or the parents use a 
“recherché” language, abounding in 
neologisms and preciousness; a simple, 
direct, normal, adjusted to the 
interlocutor must be used instead; 

•  cultural barriers emerge 
because of the ascendant of professional 
and psycho-pedagogical culture of the 
teacher, of the teacher-parent asymmetry; 
they can be overcome through balanced 

relaţional calm şi echilibrat; 
•  rezistenţa la critică – este un 

obstacol frecvent, datorat fie mândriei 
personale, orgoliului, fie tendinţei spre 
duplicitate, linguşire; o relaţie fructuoasă 
între dascăli şi părinţi se bazează pe 
realism şi bun-simţ; 

•  percepţia selectivă, subiectivă, 
a mesajelor se datorează preconcepţiilor 
(„copilul meu este cuminte” sau „copilul 
d-voastră nu are nimic bun”); 

•  obţinerea informaţiilor de la 
părinţi prin manipulare discretă, mai 
ales în cazul părinţilor necomunicativi, 
prin prezentarea problemei personale ca
fiind a întregului colectiv de elevi sau de 
părinţi; 

•  ascultarea afectivă determină o 
receptare deformată a ideilor, mai ales 
din cauza gradului de impresionabilitate 
al unui limbaj; 

•  alegerea momentului şi a 
locului în care se discută cu părinţii; 

•  inadvertenţele de limbaj se 
întâlnesc atunci când fie dascălii, fie 
părinţii folosesc un limbaj „căutat”, plin 
de neologisme şi preţiozitate; trebuie 
folosit un limbaj simplu, direct, normal, 
adaptat interlocutorului; 

•  barierele culturale se ivesc 
datorită ascendentului de cultură 
profesională şi psihopedagogică a 
dascălului, asimetriei dascăl-părinte; ele 
pot fi depăşite printr-o comunicare 
cumpătată, prin modestie şi înţelegere. 

Barierele comunicării, indiferent că 
apar între profesor şi elev, între profesor 
şi părinţii elevilor, între profesor şi alţi 
profesori sau între profesor şi conducerea 
şcolii pot fi depăşite prin tact pedagogic, 
prin adoptarea unei atitudini 
corespunzătoare fiecărei situaţii, prin 
manifestarea deschiderii către 
comunicare, dialog, prin respect reciproc 
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communication, modesty and 
understanding. 

The barriers to communication, 
whether they emerge between the teacher 
and pupil, between the teacher and 
pupils’ parents, the teacher and other 
teachers or the teacher and the school-
board, can be overcome through 
pedagogical tact, by adopting an 
appropriate attitude to each situation, by 
showing openness to communication and 
dialogue, through mutual respect and 
tolerant attitude. 

  
4. Conditions for an efficient 

managerial communication 
 The teacher’s communication with 

pupils implies the compliance with some 
conditions and multiple exigencies. If 
these conditions are not complied with, 
the teacher can make mistakes that can 
prevent communication. 

 The main mistakes that the teacher 
can make in his communication with 
pupils are (in E. Joiţa’s opinion, 2000, 
page 117-118): 

•  using an inaccessible language 
to some pupils; 

•  giving different significances by 
the pupils to ambiguous messages and 
differences of perception; 

•  disbelief in pupils’ abilities; 
•  stereotype communication and 

only with some pupils; 
•  blocking due to previous 

negative experiences; 
•  inadequate management of the 

communication type; 
•  not fostering the assertion of 

personal, critical, creative opinions; 
•  the established communication 

is not strengthened by facts (demagogy); 
•  teacher’s inadequate training for 

leading communication in the classroom 

şi atitudine tolerantă. 
 
4. Condiţii ale unei comunicări 

manageriale eficiente 
Comunicarea profesorului cu elevii 

implică respectarea unor condiţii, 
exigenţe multiple. În condiţiile 
nerespectării acestora, profesorul poate 
comite greşeli care pot obstacola 
comunicarea.  

Principalele greşeli pe care 
profesorul le poate comite în 
comunicarea cu elevii sunt (după E. Joiţa, 
2000, pp 117-118): 

•  utilizarea unui limbaj 
inaccesibil unor elevi; 

•  acordarea de semnificaţii 
diferite de către elevi mesajelor neclare, 
diferenţe de percepţie; 

•  neîncrederea în posibilităţile 
elevilor; 

•  comunicarea stereotipă şi numai 
cu unii elevi; 

•  blocajul datorat experienţelor 
negative anterioare; 

•  gestionarea inadecvată a tipului 
de comunicare; 

•  nesusţinerea afirmării opiniilor 
proprii, critice, creative; 

•  comunicarea făcută nu este 
întărită de fapte (demagogie) 

•  slaba pregătire a profesorului 
pentru conducerea comunicării în clasă 
(neclaritatea scopului, aproximarea, 
neraportare la nivelul elevilor, controlul 
scăzut al efectelor, lipsa variantelor 
organizatorice ş. a.); 

•  bariere de acceptare: 
prejudecăţi, conflicte personale profesor -
elevi, neîncredere în intenţiile 
profesorului, discordanţă mesaj -
aşteptări; 

•  conflicte interpersonale şi de 
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(vagueness of the goal, approximation, 
not taking into account the pupils’ level, 
ineffective control of effects, lack of 
organizational alternatives etc.); 

•  barriers to acceptance: 
prejudices, teacher-pupils personal 
conflicts, mistrust in the teacher’s 
intentions, message-expectations 
discordance; 

•  interpersonal and group 
conflicts in the classroom; 

•  reduced possibilities of training, 
of stimulating the pupils (short time, high 
content, big class, classical teaching 
methodology, misunderstood authority, 
fear of not following the curriculum etc.); 

•  lack of an organized, turned to 
good account, diversified feedback; 

•  drawing rushed, partial 
conclusions; 

•  ineffective control of emotions, 
emotional block; 

•  lost of control over the work 
climate of the classroom  

  The list of these mistakes 
remains open, each teacher can introduce 
into it examples from personal 
experiences. 

 An efficient, qualitative 
communication is based on specific 
managerial competences, self-knowledge, 
personal styles, capacity of listening and 
having opinions, self-control.  

 

grup în clasă; 
•  posibilităţi reduse de antrenare, 

stimulare a elevilor (timp scurt, conţinut 
încărcat, clasă numeroasă, metodologie 
clasică de predare, autoritate greşit 
înţeleasă, teama de a nu realiza programa 
ş.a.); 

•  lipsa unui feedback organizat, 
valorificat, diversificat 

•  formularea de concluzii pripite, 
parţiale; 

•  slaba stăpânire a emoţiilor, 
blocajul afectiv; 

•  pierderea controlului asupra 
climatului de muncă din clasă. 

Lista acestor greşeli rămâne 
deschisă, fiecare dascăl putând-o 
completa cu exemple din experienţa 
proprie. 

O comunicare managerială 
eficientă, performantă, se bazează pe 
competenţe manageriale specifice, pe 
autocunoaştere, pe stiluri personale, pe 
capacitatea de a asculta şi de a avea 
opinii, pe autocontrol. 
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Abstract: 
We analyze in this article the 

advantages and disadvantages of the 
lecture- as a main method in the 
university teaching, as also the 
modalities to go beyond of its critics. We 
tried to show that the lecture can be 
applied by a procedural diversification, 
by combining it with another methods, by 
using certain supporting materials, 
resulting in this way interesting variants 
of the traditional lecture. Considering 
that the perspective on the knowledge is 
open and dynamic, the methodological 
modernization needs the implication, the 
active participation of the students by 
reporting to their own learning 
experiences. 

 
Key concepts: lecture, expositive 

methods, variants of the lecture, 
participating lecture 

 
The usage of the teaching-learning 

 Rezumat: 
În acest articol sunt analizate 

avantajele şi dezavantajele prelegerii − 
ca metodă de bază în învăţământul 
universitar, precum şi modalităţile de 
depăşire a criticilor aduse acesteia. Se 
arată că prelegerea poate fi aplicată 
printr-o diversificare procedurală, prin 
combinarea cu alte metode, prin 
utilizarea unor materiale suport, 
rezultând variante la prelegerea 
înţeleasă în sens clasic. Pentru că 
perspectiva asupra cunoaşterii este una 
deschisă şi  dinamică, modernizarea 
metodologică  face necesară implicarea, 
participarea studenţilor prin raportarea 
la propriile experienţe de învăţare.   

 
Concepte cheie: prelegere, metode 

expozitive, variante ale prelegerii, 
prelegere participativă 

 
Utilizarea metodelor de predare-

învăţare în învăţământul superior prezintă 
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methods at the university level shows 
certain particularities compared with 
other teaching levels, particularities 
determined specially by the increasing 
role of the spirit of the scientific research, 
by the theoretical and practical creativity, 
noticeable in the universities. 

In a general context, Ramsden, 
1998 (apud Ladyshewsky and Jones) 
showed that the superior education meets 
many challenges related to the change of 
the matriculation options of the students, 
of communities and governments 
requests concerning the responsibilities 
of the universities. In order to solve these 
problems, a main role has the ensuring of 
a high quality of the lessons, quality 
obtained using the activating and the 
modernization of the applied methods. 

The university lecture- as a 
teaching method does not lap itself over 
the course- the latin expression 
“praelego”, as an organizing form of the 
activity, meant initially the reading of the 
texts before an auditory, the exposing of 
the information. But nowadays “it does 
not remain to consider the university 
lecture as a simple expositive method” 
(Vinţanu, p. 177). 

 
1.  The lecture. The 

advantages and disadvantages of the 
usage of the method 

The lecture is an expositive 
teaching methods, being used mainly in 
the university teaching in order to 
transmit further a high volume of 
information, systematic selected and 
organized, presented and interpreted 
scientifically/with scientific rigor (at 
Jinga and Istrate, 2001). 

Synthesizing the experience of 
learning, the role of the lecture is both a 
concluding one and also a anticipatory 

unele particularităţi, în raport cu alte 
trepte de învăţământ, particularităţi 
determinate în special de rolul sporit pe 
care îl joacă, în învăţământul superior, 
spiritul de cercetare ştiinţifică, 
creativitatea teoretică şi practică.  

Într-un context general, Ramsden, 
1998 (apud Ladyshewsky şi Jones) arătau 
că învăţământul superior întâmpină 
numeroase provocări legate de 
schimbarea opţiunilor de înscriere ale 
studenţilor, de cerinţele comunităţii şi 
guvernelor în ceea ce priveşte 
responsabilităţile universităţii. Pentru 
rezolvarea acestora, un rol important îl 
are asigurarea calităţii cursurilor prin 
activizarea şi modernizarea metodelor 
folosite. 

Prelegerea universitară  − ca 
metodă de învăţământ, nu se suprapune 
peste curs − ca formă de organizare a 
activităţii, latinescul "praelego" 
desemnând iniţial citirea unor texte în 
faţa unui auditoriu, expunerea 
informaţiilor. Dar în contemporaneitate 
"nu se rămâne la înţelegerea prelegerii 
universitare doar ca o simplă metodă 
expozitivă" (Vinţanu, p. 177).  

 
1. Prelegerea. Avantaje şi 

dezavantaje ale utilizării metodei 
Prelegerea face parte din categoria 

metodelor de învăţământ expozitive, fiind 
folosită cu prioritate în învăţământul 
superior pentru transmiterea unui volum 
mare de informaţii, selectate şi organizate 
sistematic, prezentate şi interpretate în 
mod ştiinţific/cu rigurozitate ştiinţifică 
(în Jinga şi Istrate, 2001).  

Prin faptul că sintetizează 
experienţa de cunoaştere, rolul metodei 
prelegerii este atât unul conclusiv, cât şi 
unul anticipativ pentru alte genuri de 
activităţi (Cerghit, 1997). 
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one for another types of activity (Cerghit, 
1997). 

Being one the oldest methods, 
often criticized by the advocates of the 
modern pedagogy, the lecture has both 
advantages and disadvantages while 
being used. 

The expositive methods are 
criticized for their disadvantages: can 
determine a passive tapping status and 
they do not allow a differentiated 
treatments at the level of the students. 
The lecture continues the model of the 
instruction as a transmission of 
knowledge and therefore it is perceived 
as a routine method, which does not 
imply in activity the students, but this 
situation can be avoided by procedural 
activating and diversification of the 
lecture. 

The expositive methods are useful 
in the case where the quantity and the 
complexity of the knowledge do not 
permit to be discovered by the student by 
his own efforts. Therefore, the lecture 
represents a simple and economic way of 
transmitting knowledge ( a high volume 
of information is transmitted in a short 
time), it provides a support for the 
individual study, it allows the adaptation 
of the verbal language at the intellectual 
level of the students, it represents an 
occasion to clarify the basis concepts and 
at the same time it offers the possibility 
of a systemic and integrated approach of 
the considered theme. 

The advantages of the lecture are 
obviously when we have a great number 
of participants, the teacher being able so 
to adapt the content, structure and the 
rhythm of the presentation. 

In order to exceed the 
disadvantages provoked by the expositive 
character of the method are necessary the 

Una dintre cele mai vechi metode, 
adesea criticată de adepţii pedagogiei 
moderne, prelegerea presupune atât 
avantaje cât şi dezavantaje în utilizare.  

Metodele expozitive sunt criticate 
pentru dezavantajele pe care le prezintă: 
pot determina o stare de receptare pasivă 
a cunoştinţelor şi nu permit o tratare 
diferenţiată la nivelul studenţilor. 
Prelegerea perpetuează modelul instruirii 
ca transmitere de informaţii,  de aceea, 
este percepută ca fiind o metodă rutinieră, 
care nu îi implică pe cursanţi în activitate, 
însă această situaţie poate fi evitată prin 
activizarea şi diversificarea procedurală a 
prelegerii.  

Metodele expozitive sunt utile în 
cazul în care cantitatea şi complexitatea 
cunoştinţelor nu permit descoperirea lor 
prin efortul propriu al studentului. De 
aceea, prelegerea reprezintă o cale simplă 
şi economică de comunicare a 
cunoştinţelor (un volum mare de 
informaţii este transmis într-un timp 
scurt), furnizează un suport pentru studiul 
individual, permite adaptarea discursului 
verbal la nivelul intelectual al studenţilor, 
reprezintă un prilej pentru clarificarea 
noţiunilor de bază şi, totodată, oferă 
posibilitatea unei abordări sistematizate şi 
integrale a temei/temelor tratate. 

Avantajele prelegerii sunt evidente
în cazul unui număr mai mare de 
participanţi, cadrul didactic putând să 
adapteze conţinutul, structura, ritmul 
prezentării.  

Pentru depăşirea dezavantajelor 
implicate de caracterul expozitiv al 
metodei sunt necesare: selectarea şi 
sistematizarea riguroasă a informaţiilor 
prezentate, alegerea celor mai 
semnificative şi accesibile exemple, 
argumente, aplicaţii, evidenţierea 
planului de idei, îndrumarea activităţii de 
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following: the rigorous selection and 
systematization of the presented 
information, the choice of the most 
meaningful and accessible examples, 
arguments, applications, to accentuate the 
ideas plan, the guiding of the noting, to 
use an accessible scientific language, the 
right combination of the verbal 
communication and its characteristics ( 
rhythm, intonation, accent, pause) and 
non-verbal communication (mimic and 
gestures), the creation during the 
exposure of certain problem-situations, to 
interpose of some conversation moments, 
to use certain audio-visual means (slide, 
video-projector, and so on) - as supports 
to accomplish the understanding. 

 
2. The application methodology 

specific for the university lecture 
The teacher uses during a lecture, 

definitions, comparisons, examples, 
argumentations, conclusions in order to 
realize an accessible and convincing 
presentation of the proposed theme. 

Thus, we distinguish four stages in 
applying the method: 

2.1. the introduction of the new 
teaching theme ( also by establishing a 
linkage with the problems studied before, 
if the case); 

2.2. the announcing the structure of 
the plan of ideas; 

2.3. the accomplishment of the 
exposure by combining it with other 
methods and in a different procedural 
variants; 

2.4. the formulation of the 
conclusions, openings, recommendations 
to complete the instruction. 

As the variants of the lecture, 
understood in a classic way, one can use 
different types and forms of the lecture 
(Bontaş, 1994, Ionescu, Radu şi Salade, 

luare a notiţelor, utilizarea unui limbaj 
ştiinţific accesibil, îmbinarea judicioasă a 
comunicării verbale cu cea paraverbală 
(ritm, intonaţie, accent, pauză) şi 
nonverbală (mimică şi gestică), crearea 
unor situaţii -problemă pe parcursul 
expunerii, intercalarea unor momente de 
conversaţie, folosirea unor mijloace 
audiovizuale (diapozitive, folii pentru 
retroproiector, videoproiector ş.a.) - ca 
suporturi pentru realizarea înţelegerii. 

 
2. Metodologia de aplicare 

specifică prelegerii universitare 
Pe parcursul prelegerii, profesorul 

recurge la definiţii, comparaţii, exemple, 
argumentări, concluzii în vederea 
prezentării accesibile şi convingătoare a 
temei propuse. 

Astfel, distingem patru etape ale 
punerii în aplicare a metodei: 

2.1. introducerea în noua 
problematică de studiu (eventual, prin 
stabilirea relaţiei cu problematica studiată 
anterior); 

2.2. anunţarea structurii planului de 
idei; 

2.3. realizarea expunerii prin 
combinare cu alte metode şi în diverse 
variante procedurale; 

2.4. formularea unor concluzii, 
deschideri, recomandări pentru 
completarea instruirii.  

Ca variante ale prelegerii înţelese 
în sens clasic, pot fi folosite diverse tipuri 
şi forme de prelegere (Bontaş, 1994, 
Ionescu, Radu şi Salade, 2000, 
Niculescu, 2000, apud Dulamă, 2002, 
Cerghit, 1997, Vinţanu, 2001): 

a) după scopul urmărit şi 
momentul utilizării acesteia:  

- prelegere introductivă; 
- prelegere pentru prezentarea 

unor noi cunoştinţe şi 
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2000, Nuculescu, 2000, apud Dulamă, 
2002, Cerghit, 1997, Vinţanu, 2001): 

a) by the followed scope and the 
moment of its use: 

- introductive lecture; 
- the lecture for presenting new 

knowledge; 
- integrative lecture (to 

consolidate, to review, to synthesize). 
b) by the way of implicating 

the participants in the organization and 
deployment of the lecture, and also by the 
combination of certain proceeding or 
association with another methods: 

- the public lecture, conducted by 
the teacher; 

- the lecture with opponent, it is 
intervened with questions or critic 
assessments in order to approach the 
subject by different view; 

- the team lecture, which allows 
the completion of the aspects presented 
by the presented theme; 

- the debate-lecture, the personal 
experience of the participants is 
requested; 

- the lecture accompanied by 
demonstrations and applications. 

Analyzing the activity of teachersâ
training (adult training), Niculescu 
(2000) has made an inventory of the 
possibilities to diversify the debate-
exposures as: the exposure with random 
interventions, the debate-exposure based 
on the written or oral messages from the 
participants, the interrupted exposure, the 
questing exposure, deliberation exposure 
and so on- as the modalities permitting a 
profound understanding of the discussed 
aspects. 

The material supports of the 
lecture could be: 

� scheme notes: summaries and 
written key-references; 

- prelegere integrativă (de 
consolidare, de recapitulare sau de 
sinteză). 

b) după modul de implicare a 
participanţilor în organizarea şi 
desfăşurarea prelegerii, precum şi după 
combinarea unor procedee sau asocierea 
cu alte metode: 

- prelegere magistrală, condusă  de 
cadrul didactic; 

 - prelegere (expunerea) cu 
oponent, în care se intervine cu întrebări 
sau aprecieri critice pentru abordarea 
subiectului din diverse perspective; 

- prelegere în echipă, care permite 
completarea aspectelor pe care le prezintă 
problematica prezentată; 

- prelegere-dezbatere, prin care se 
face apel la experienţa personală a 
participanţilor; 

- prelegere cu demonstraţii şi 
aplicaţii . 

Niculescu (2000), analizând 
activitatea de formare a formatorilor 
(instruirea adulţilor), a inventariat 
posibilităţi de  diversificare ale 
expunerilor-dezbatere cum sunt: 
expunerea cu intervenţii aleatoare, 
expunerea-dezbatere pe bază de mesaje 
scrise sau orale din partea participanţilor, 
expunerea întreruptă, expunerea sondaj, 
expunerea deliberare ş.a. − ca modalităţi 
care permit o înţelegere aprofundată a 
aspectelor discutate.    

 Suporturile materiale ale prelegerii 
pot fi: 

� note schematice:  rezumate şi 
referinţe cheie adnotate; 

� suporturi interactive: note, 
ilustraţii sau diagrame cadru pe care 
studenţii trebuie să le completeze în 
timpul cursului;  

� informaţii esenţiale: referinţe, 
citate, statistici etc.;  
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� interactive supports: notes, 
figures, or diagrams to be fulfilled by the 
students during the lecture; 

� essential information: reference, 
quotas, statistics and so on; 

� complete information; 
� exercises and problems. 
c) by the used means of training, 

the lecture could be: 
- lecture with written support; 
- illustrated lecture ( with audio 

or video sliding); 
- computer assisted lecture. 
 
3. The benchmarks in selecting 

the contents of a lecture 
In order to facilitate the studentsâ

learning, the teachers prepare themselves 
for the course activities during which 
they use the lecture method ( not in an 
exclusive manner) by selecting, 
processing and organizing the contents. 
For these actions the following are 
necessary: 

o the identification of the relevant 
information (considering the scientific 
character and their actuality); 

o the analysis of the level of 
studentsâ previous knowledge of the 
information (known/unknown); 

o the scaling of the information 
difficulty (from simple to complex); 

o the adaptation of the 
information volume to the understanding 
possibilities and to the teaching period; 

o the initial clarification of the
general concepts and of the specific 
terms; 

o the anticipation of the 
possibility to make certain practical 
applications based on the theoretical 
elements. 

 
4.  The lecture could be 

� informaţii complete;  
� exerciţii şi probleme. 
c) Astfel, după mijloacele de 

instruire utilizate, prelegerea poate fi : 
- prelegere cu suport scris; 
- prelegere illustrată  (prin 

proiecţii audio-video); 
- prelegere asistată de calculator. 
 
3. Repere pentru selectarea 

conţinuturilor unei prelegeri  
Pentru a facilita învăţarea la 

studenţi, cadrele didactice se pregătesc 
pentru activităţile de curs în care 
utilizează metoda prelegerii (însă nu 
exclusiv), prin selectarea, prelucrarea şi 
organizarea conţinuturilor. Pentru aceste 
acţiuni sunt necesare: 

o identificarea informaţiilor 
relevante (din perspectiva caracterului 
ştiinţific şi a actualităţii lor); 

o analiza nivelului de 
cunoaştere prealabilă a informaţiilor de 
către studenţi (cunoscute/necunoscute);  

o gradarea dificultăţii 
informaţiilor (de la simplu la complex);  

o adecvarea volumului de 
informaţii la posibilităţile de înţelegere, 
dar şi la timpul didactic; 

o clarificarea iniţială a 
conceptelor generale şi a termenilor 
specifici;  

o anticiparea posibilităţilor de 
realizare a unor alicaţii practice pe baza 
elementelor teoretice.  

 
4. Prelegerea poate fi 

participativ ă 
În cadrul prelegerilor universitare 

este necesară orientarea studenţilor în 
problematica de studiu, explicarea unor 
fapte/fenomene, compararea/dezbaterea 
unor idei şi sinteza punctelor de vedere.  

Prelegerea este interactivă dacă 
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participative  
During the university lecture it is 

necessary to guide the students through 
the studied theme, to explain certain 
facts/phenomena, to compare/debate 
some ideas and to synthesize the points 
of view. 

The lecture is interactive if the 
analyzed subject is open to knowing, 
analyzing, interpreting; in this sense, the 
students could also to contribute with 
examples, extrapolations or 
particularizations, they can intervene to 
show their approval or dissent , to present 
arguments, to complete the information. 

The participation of the students 
depends on their interest on the proposed 
elements to be known; it could result by 
putting in tension their capacities with 
the studied phenomenon or situation, but 
also their participation could be 
conditioned by the creation of certain 
problem-situations which request finding 
solutions for their solving and for 
overcoming the created deadlock. 

The personal success or the 
success in learning lead to developing the 
assertion needs which exist at the level of 
each person; at the same time, the 
participation depends on the usefulness 
or the value of the academic activities for 
the student. 

The participation of the students 
must be combined with the pauses: for 
reading again their own or other personsâ
notes, for noting the questions, for 
formulation problems or thoughts. 

The diversification of the studentsâ
participation during the lecture could be 
realized by: 

• establishing certain subjects or 
problem to be discussed in small groups; 

• presenting some didactic 
materials, stressing what should be 

subiectul analizat este deschis 
cunoaşterii, analizei, interpretării; în acest 
sens şi cursanţii pot contribui cu 
exemple, particularizări sau extrapolări, 
pot interveni prin manifestarea acordului 
sau dezacordului, prin oferirea unor 
argumente, prin completarea 
informaţiilor. 

Participarea studenţilor depinde de 
interesul în legătură cu elementele 
propuse pentru cunoaştere; ea poate 
rezulta din punerea sub tensiune a 
capacităţilor  lor în raport cu fenomenul 
studiat sau cu situaţia la care participă, 
dar poate fi condiţionată şi de crearea 
unor situaţii -problemă care să solicite 
găsirea soluţiilor pentru rezolvarea şi 
depăşirea impasului creat. 

Succesul personal sau reuşita în 
învăţare duc la dezvoltarea nevoilor de 
afirmare existente la nivelul fiecărei 
persoane; în acelaşi timp, participarea 
depinde de utilitatea sau valoarea 
activităţilor academice pentru student.  

Participarea studenţilor trebuie 
îmbinată cu acordarea unor pauze:  
pentru recitirea notiţelor proprii sau ale 
altor persoane, pentru notarea unor 
întrebări, pentru formularea unor 
probleme sau reflecţii. 

Diversificarea participării 
studenţilor în timpul utilizării prelegerii 
se poate realiza prin: 

• stabilirea unor subiecte sau 
probleme ce urmează a fi discutate în 
minigrupuri; 

• prezentarea unor materiale 
didactice, indicându-se ceea ce trebuie 
urmărit;  

• propunerea unei tematici de 
studiu; 

• aplicarea unor chestionare de 
opinie pentru identificarea nevoilor de 
învăţare;  
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followed; 
• proposing a certain studying 

theme; 
• applying some opinion 

questionnaires in order to identify the 
learning needs; 

• asking the students to formulate 
questions about certain data or to 
estimate/interpret some phenomena; 

• forming discussion groups 
about the advantages or disadvantages of 
the problems studied. 

Taking into consideration the 
results of the project “ The reading and 
the writing for developing the critical 
thinking”, Dulamă (2002) recommends 
some specific techniques to activate a 
lecture: the thinking, the work and the 
communication in pairs, the 
brainstorming, the use of the key-terms 
given before, the use of the prediction 
with certain given terms, the free writing, 
the Venn diagrams (pp.154-158). 

 
5. Through the attributes of an 

efficient lecture we can count the 
following:  

- to have the internal logical and 
epistemological unity, by approaching a 
central idea (Vinţanu, 2001); 

- to be well structured; 
- to mark the moments 

approaching an important problem; 
- to formulate in a clear manner the 

main points and the reserves; 
- to include the proper examples; 
- to allow an interdisciplinary and 

even a trans-disciplinary approach of the 
learning contents, with openings to the 
specialty culture and to the general 
culture; 

- to create interactive situations, to 
exercise the critical thinking; 

- to adapt the exposure pace 

• solicitarea cererii  studenţilor 
pentru a formula întrebări în legătură cu 
anumite date sau  de a estima/interpreta 
anumite fenomene; 

• formarea unor grupuri de 
discuţie asupra avantajelor sau 
dezavantajelor problemelor studiate. 

Având în vedere rezultatele 
proiectului "Lectura şi scrierea pentru 
dezvoltarea gândirii critice", Dulamă 
(2002) recomanda tehnici specifice 
pentru activizarea unei prelegeri: 
gândirea, lucrul şi comunicarea în 
perechi, brainstormingul, utilizarea 
termenilor cheie daţi în avans, a predicţiei 
cu termeni daţi, scrierea liberă, 
diagramele Venn (pp.154-158). 

 
5. Printre atributele unei 

prelegeri eficiente se numără 
următoarele: 

- să aibă unitate internă logică şi 
epistemologică, prin abordarea unei idei 
centrale (Vinţanu, 2001); 

- să fie bine structurată; 
- să marcheze momentele în care 

este abordată o problemă importantă; 
- principalele puncte şi rezerve 

formulate să fie clare şi inteligibile; 
- să includă exemple la obiect 

(potrivite); 
- să permită abordarea/organizarea 

interdisciplinară şi chiar transdisciplinară 
a conţinuturilor învăţării, cu deschideri 
atât spre cultura de specialitate, dar şi 
spre cea generală; 

- să fie create situaţii interactive, 
de manifestare a gândirii critice; 

- ritmul (viteza) de expunere să fie 
adaptată cerinţelor cursanţilor; 

- cantitatea informaţiilor să fie 
echilibrată; 

- să fie respectate condiţiile unei 
bune comunicări (corectitudine, claritate, 
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(speed) to the requests of the students; 
- to balance the quantity of the 

information; 
- to follow the rules of a good 

communication (correctness, clarity, free 
talking); 

- to use rational the means of 
teaching and the didactic material; 

- to maintain the studentsâ
attention by appealing to their 
experiences; 

- to summarize the main points 
analyzed; 

- the information to be of quality 
(important, necessary, sufficient, actual); 

- to activate both knowledge and 
skills, capacities, attitudes, values, 
competencies; the theoretical model to 
have applicability; 

- to use the available time. 
The above requirements could be 

fulfilled if the lecture was carefully 
prepared by the teacher, which excludes 
improvising, but not the need to adapt the 
didactic interactions to the specific of the 
students, to their needs. 

 

expunere liberă); 
- mijloacele de învăţământ şi 

materialele didactice să fie folosite 
raţional; 

- să menţină atenţia participanţilor, 
făcând apel la experienţele de învăţare ale 
studenţilor; 

- să fie rezumate principalele 
puncte analizate; 

- informaţiile să fie de calitate 
(importante, necesare, suficiente, de 
actualitate); 

- să activeze atât cunoştinţe, cât şi 
capacităţi, priceperi, atitudini, valori, 
competenţe; modelul teoretic să prezinte 
aplicabilitate; 

- să fie folosit timpul disponibil. 
  Cerinţele de mai sus pot fi 

îndeplinite dacă prelegerea a fost bine 
pregătită de cadrul didactic, ceea ce 
exclude improvizaţia, dar nu şi nevoia de 
adaptare a interacţiunilor didactice la 
specificul studenţilor, la nevoile lor de 
învăţare. 
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Abstract: 
The operational level of the 

Romanian education’s curricular reform 
represents the key point of the strategic 
purposes’ accomplishment, purposes 
which are formulated in the papers of 
educational policy, and the managerial 
activity’s vital centre, as part of the 
educational system. Starting from this 
premise, we consider the theoretical and 
methodological approach of the school 
organization’s development process 
through curriculum to be a useful 
undertaking to school managers, 
curricular programs conceivers and to 
those responsible for their 
implementation; making clear some 
theoretical aspects and presenting some 
operational procedures and tools 

 Rezumat: 
Nivelul operaţional al reformei 

curriculare a învăţământului românesc 
reprezintă punctul cheie al realizării 
obiectivelor strategice formulate în 
documentele de politică educaţională, 
centrul vital al activităţii manageriale 
din sistemul de învăţământ. Pornind de la 
această premisă, am considerat că 
abordarea teoretico-metodologică a 
procesului dezvoltării organizaţiei 
şcolare prin curriculum reprezintă o 
întreprindere utilă managerilor şcolari, 
conceptorilor de programe curriculare şi 
tuturor celor care sunt responsabili cu 
implementarea acestora; clarificarea 
unor aspecte teoretice şi prezentarea 
unor proceduri şi instrumente 
operaţionale constituie platforma de 
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constitutes the platform to support the 
elements which are to give the 
institutional curricular policy’s identity.  

 The curricular analysis 
represents the first stage of the school 
organization’s development process 
through curriculum, analysis which is 
often ignored as part of the managerial 
process, phenomenon which can be 
explained by mentioning the fact that it is 
a recent problem of the managerial 
literature, being a centered-on-pupil 
element of the curriculum’s reform and of 
the curricular segments as part of a 
context of partnership.  

This study invokes strong 
arguments in favor of a complex 
curricular analysis in order to surpass 
the managerial believes and practices 
which tend to reduce it to an educational 
needs’ test. The dimension which is to be 
emphasized is the instrumental one, 
which includes modalities and 
procedures of the curriculum’s audit, 
methods of determination and knowledge 
and formation analysis.  

  
 Key-concepts: the curriculum’s 

operative management, institutional 
curricular development, curricular 
analysis, curriculum’s audit, educational 
needs’ analysis, discrepancy model, 
centered-on-purposes model.  

 
1. The complex curricular 

analysis’ necessity and implications on 
the curriculum’s development, as part 
of the school 

The school organization’s 
development through an institutional 
policy which is elaborated and assumed 
at the operative management’s level, 
represents the strategic target of the 
institutional decentralization and the 

susţinere a elementelor care vor da 
identitatea politicii curriculare 
instituţionale. 

Analiza curriculară reprezintă 
prima etapă a procesului dezvoltării 
instituţiei şcolare prin curriculum, de 
multe ori ignorată în procesul 
managerial, lucru explicabil dacă ne 
referim la faptul că este o problemă 
recentă a literaturii manageriale, fiind un 
element al reformei curriculumului 
centrat pe elev şi a segmentelor 
curriculare în context partenerial. 

Prezentul studiu invocă argumente 
puternice în favoarea unei analize 
curiculare complexe, care să depăşească 
credinţele şi practicile manageriale de a 
o reduce doar la testarea nevoilor 
educaţionale. Accentul cade pe 
dimensiunea instrumentală, care include 
modalităţi şi proceduri ale auditului 
curriculumului, metode de determinare şi 
analiză a nevoilor de cunoaştere şi 
formare. 

 
Concepte cheie: managementul 

operativ al curriculumului; dezvoltare 
curriculară instituţională; analiza 
curriculară; auditul curriculumului; 
analiza de nevoi educaţionale; modelul 
discrepanţei; modelul centrat pe 
obiective. 

 
1. Necesitatea şi implicaţiile unei 

analize curriculare complexe asupra 
dezvoltării curriculumului la nivelul 
şcolii 

Dezvoltarea organizaţiei şcolare, 
printr-o politică instituţională elaborată şi 
asumată la nivelul managementului 
operativ, reprezintă ţinta strategică a 
descentralizării instituţionale, cât şi 
modalitatea esenţială de afirmare a 
identităţii şcolii prin promovarea unor 
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essential modality in order to affirm the 
school’s identity by promoting some 
values specific to the organizational 
culture, among which we can mention the 
curricular culture’s elements. The school 
institution’s development process 
through curriculum supposes displaying 
an ensemble of activities which are 
guided towards respecting the principles 
of the curricular reform as far as the 
operative level is concerned (Alecu, 
2007, Iosifescu, 2001): 

− offering the pupils the 
possibility of satisfying their own needs, 
interests, personal projects by choosing 
the optional disciplines; 

− defining a specific curricular 
policy, the direction and the strategies in 
order to accomplish the purposes; 

− making the teachers, the 
managerial team responsible for the 
pupils’ results; 

− establishing a specific 
(curricular) culture and trying to develop 
positive cultural norms; 

− managing the intern conditions 
which can generate the change; 

− adjust the continual formation 
to the didactic staff’s needs, as far as the 
reform’s priorities are concerned; 

− supporting the teachers’ 
motivation towards the reform; 

− rightly distribute the curricular 
reform’s purposes on short, medium and 
long term; 

− using relevant indicators in 
order to measure and appreciate the 
results; 

− supervising and evaluating the 
development process, progress and level; 

− identifying and using the 
opportunities offered by the regulations 
in vigor; 

valori proprii ale culturii organizaţionale, 
incluzând aici şi elemente ale culturii 
curriculare. Procesul de dezvoltare a 
instituţiei şcolare prin curriculum 
presupune derularea unui ansamblu de 
activităţi îndreptate spre respectarea 
principiilor reformei curriculare la nivelul 
operativ (Alecu, 2007, Iosifescu, 2001): 

− oferirea posibilităţii elevilor de 
a-şi satisface nevoile, interesele, 
proiectele personale, prin alegerea 
disciplinelor opţionale; 

− definirea propriei politici 
curriculare, a direcţiei şi strategiilor 
pentru atingerea scopurilor; 

− responsabilizarea profesorilor, a 
echipei manageriale faţă de rezultatele 
elevilor; 

− stabilirea propriei culturi 
(curriculare) prezente şi încercarea de a 
dezvolta norme culturale pozitive; 

− gestionarea condiţiilor interne 
care pot genera schimbarea; 

− adecvarea formării continue, din 
punct de vedere al priorităţilor reformei, 
la nevoilor cadrelor didactice, 

− susţinerea motivaţiei 
profesorilor faţă de reformă; 

− eşalonarea corectă a 
obiectivelor reformei curriculare pe 
termen scurt, mediu şi lung; 

− utilizarea de indicatori relevanţi 
pentru măsurarea şi aprecierea 
rezultatelor; 

− monitorizarea şi evaluarea 
procesului, a progresului, a nivelului de 
dezvoltare; 

− identificarea şi utilizarea 
oportunităţilor pe care le oferă 
reglementările în vigoare. 

Ca primă etapă menţionată în 
modelul consacrat de dezvoltare a 
curriculumului–APIE (Analiză -



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 142 din 251 

 

Being the first stage mentioned in 
the curriculum’s development model –
APIE (Analysis, Planning, 
Implementation and Evaluation), initiated 
by The Scottish Education Department in 
1990, the curricular analysis illustrates, 
as far as the school managerial activities 
are concerned, the difference between the 
evolution of the post-modern pedagogy’s 
theoretical space and the institutional and 
educational practices, which still 
objectify the modernist pedagogic 
speech. Being capitalized in the actual 
literature of the educational management 
and curriculum and having the 
paradigmatic support which is 
strengthened by the promotion of 
operational and flexible methodological 
procedures and tools, the curricular 
analysis remains a neglected area by 
those responsible with the curriculum’s 
elaboration and implementation, as far as 
the operative level is concerned; this 
educative reality is being signalized by 
the specialists and it was identified by 
our own investigations in the school 
management field. 

We are able to affirm that there is 
also an unfavorable attitude in this area of 
the curriculum’s management, even if a 
component of the curricular analysis –
the educational needs’ analysis – acquires 
a theoretical and methodological line 
which is consistent in institutional 
projects and programs; however, there 
are many cases in which the needs’ 
analysis is realized on the grounds of 
senses which demand an explanatory and 
justifiable frame of the managerial 
activity’s intentions, generating a lacuna 
argumentation.  

A multidimensional approach of 
the curricular analysis is imperative, even 
if some practitioners consider it to be a 

Proiectare - Implementare - Evaluare), 
iniţiat de iniţiat de către Scottisch 
Education Department, în anul 1990, 
analiza curriculară ilustrează, în multe 
cazuri ale activităţii manageriale la 
nivelul şcolii, decalajul dintre evoluţia 
spaţiului teoretic al pedagogiei 
postmoderne şi practicile instituţionale şi 
educaţionale, care obiectivează încă 
discursul pedagogic modernist. 
Valorizată în literatura actuală a 
managementului şi a curriculumului 
educaţional, având suportul paradigmatic 
întărit şi de promovarea unor proceduri, 
instrumente metodologice operaţionale şi 
flexibile, analiza curriculară rămâne o 
zonă neglijată de către cei responsabili cu 
elaborarea şi implementarea 
curriculumului la nivelul operativ; 
această realitate educativă este semnalată 
de către specialişti în domeniu şi am 
putut să o constatăm din propriile 
investigaţii în domeniul managementului 
şcolar. 

Putem afirma că există chiar o 
atitudine nefavorabilă în această zonă a 
managementului curriculumului, chiar 
dacă o componentă a analizei curriculare-
analiza de nevoi educaţionale, capătă un 
contur teoretic şi metodologic consistent 
în proiectele şi programele instituţionale; 
însă, de multe ori, analiza de nevoi se 
realizează din raţiuni ce ţin de construirea 
unui cadru explicativ, justificativ al 
intenţiilor activităţii manageriale, 
generând o argumentaţie lacunară. 

O abordare multidimensională a 
analizei curriculare este imperios 
necesară, chiar dacă unii practicieni 
acuză că ar fi cronofagă, că demersul 
raţionalist al proiectării şi implementării 
curriculumului ar compensa o activitate 
mai puţin laborioasă în această zonă ori 
că este suficientă doar analiza de nevoi 
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waste of time, judging that the rationalist 
step of the curriculum’s planning and 
implementation would compensate a 
lesser laborious activity in this area or 
that the educational needs’ analysis is 
more than sufficient. Rigorously 
determinate the educational needs and 
realizing a proper resources  

− need analysis confers the 
curricular projects with objectiveness, but 
does not entirely guarantee their support. 
In this direction, we consider that other 
plans of the curricular analysis are also 
imposed, without underestimating the 
needs’ analysis’ central role, among 
which we can mention the following: 

− the national curriculum’s 
analysis, by diagnosing the 
adequacy/incongruity between the 
curricular components and the strategic 
purposes of the curricular reform/the 
major intentions of the educational 
process as part of the school institution 
(competences, capacities, desirable 
attitudes) – the national curriculum’s 
audit; 

− the diagnostic analysis of the 
curriculum at the school’s request, 
developed throughout the previous years, 
of the curricular projects and programs, 
implying appreciations which aim: 
developing the pupils’ competences and 
capacities, the didactic staff’s 
professionalism and involvement, the 
managerial activity, involving the pupils 
in the (auto) formation process, as well as 
in their quality of co-managers of the 
educational act, the level, the grade and 
the way the curriculum at the school’s 
request has represented a curricular 
alternative for the national curriculum –
the audit of the curriculum at the school’s 
request; 

− prognostic analysis as far as the 

educaţionale. Determinarea riguroasă a 
nevoilor de educaţie, realizarea unei 
pertinente analize resurse – nevoi conferă 
obiectivitatea proiectelor curriculare, dar 
nu garantează pe deplin susţinerea lor. În 
acest sens, considerăm că se impun şi alte 
planuri ale analizei curriculare, fără a 
submina rolul centrat al analizei de nevoi, 
dintre care menţionăm: 

− analiza curriculumului naţional, 
prin diagnoza adecvării/neconcordanţelor 
între componentele curriculare şi
obiectivele strategice ale reformei 
curriculare/intenţiile majore ale 
procesului educaţional din unitatea 
şcolară (competenţe, capacităţi, atitudini 
dezirabile)- auditul curriculumului 
naţional; 

− analiza diagnostică a 
curriculumului la decizia şcolii desfăşurat 
în anii anteriori, în ansamblu, a 
proiectelor şi programelor curriculare, 
implicând aprecieri vizând: dezvoltarea 
competenţelor şi capacităţilor elevilor, 
profesionalismul şi implicarea cadrelor 
didactice, activitatea managerială, 
implicarea elevilor atât în procesul de 
(auto)formare, cât şi în calitate de co-
manageri ai actului educaţional, nivelul, 
gradul şi modul în care curriculumul la 
decizia şcolii a reprezentat o alternativă 
curriculară la curriculumul naţional-
auditul curriculumului la decizia şcolii; 

− analize prognostice privind 
oportunitatea, fezabilitatea, 
operaţionalitatea, abordarea curriculară a 
noului proiect de curriculum la decizia 
şcolii; 

− analiza politicilor curriculare la 
nivel naţional, a modului în care 
influenţează propria politică curriculară a 
şcolii, în care permit manifestarea 
creativităţii conceptorilor de curriculum 
la nivelul operaţional al reformei şi susţin 
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curricular opportunity, feasibility, 
operation and approach of the new 
curriculum at the school’s request project 
are concerned;  

− the analysis of the national 
curricular policies, of the way they 
influence school’s own curricular policy, 
in which they allow the manifestation of 
the curriculum conceivers’ creativity as 
far as the reform’s operational level is 
regarded, supporting the curricular 
innovations; 

− the zone curricular context’s 
analysis, starting from elements 
concerning the local curriculum’s 
management carried out by the zone 
school authorities to curricular values, 
psycho-pedagogic believes and the 
curricular models promoted by schools, 
teachers; 

− the curricular context’s analysis 
of the school and classroom organization, 
as a curricular environment where the 
curriculum is being implemented and the 
curricular process’ effective management 
is being carried out; 

− the analysis of the school’s 
institutional development project, 
emphasizing the Curricular Development 
functional field, where the strategic 
options of the curriculum’s field, as far as 
the school level is concerned, are 
specified in order to ensure the coherence 
for all the stages of the curricular process, 
to adequate the derivation of the 
curricular purposes, contents  and 
training and evaluation strategies, as far 
as the building of the curriculum at the 
school’s request throughout a whole 
school year is concerned; 

Based on the results acquired 
following the complex curricular 
analysis, planning models, which are 
adequate for the strategic targets of pupils 

inovaţiile curriculare; 
− analiza contextului curricular 

zonal, de la elemente privind 
managementul curriculumului local
exercitat de către autorităţile şcolare 
zonale, la valorile curriculare, credinţele 
psihopedagogice şi modelele curriculare 
promovate de către şcoli, profesori; 

− analiza contextului curricular al 
organizaţiei şcolare şi al clasei de elevi, 
ca mediu curricular unde se 
implementează curriculumul şi unde se 
exercită managementul efectiv al 
procesului curricular; 

− analiza proiectului de 
dezvoltare instituţională a şcolii, cu 
accent pe domeniul funcţional 
Dezvoltarea curriculară, unde sunt 
precizate opţiunile strategice în domeniul 
curriculumului la nivelul şcolii, pentru a 
asigura coerenţa procesului curricular în 
toate etapele sale, pentru o adecvată 
derivare a obiectivelor, conţinuturilor 
curriculare şi a strategiilor de instruire şi 
de evaluare, în construcţia curriculumului 
la decizia şcolii pe un an şcolar. 

Pe fundamentul rezultatelor 
obţinute în urma unei analize curriculare 
complexe se pot selecta modelele de 
proiectare adecvate ţintelor strategice ale 
dezvoltării elevilor şi organizaţiei şcolare, 
precum şi strategiile de implementare ce 
asigură flexibilitatea şi operaţionalitatea 
programelor curriculare.  

Dintre ipostazele analizei 
curriculare, cele referitoare la auditul 
curriculumului şi analiza de nevoi 
educaţionale ale grupurilor ţintă ale 
proiectului curricular, reprezintă 
elemente axiale ale primei etape ale 
procesului de dezvoltare curriculară la 
nivelul şcolii. 

 
2. Auditul curriculumului 
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and school organization, as well as 
implementation strategies, which ensure 
the curricular programs’ flexibility and 
operation, can be selected. 

Among the curricular analysis’ 
aspects, those which refer to the 
curriculum’s audit and educational needs’ 
analysis of the curricular project’s target 
groups, represent axial elements of the 
curricular development process’ first 
stage, as far as the school level is 
regarded. 

 
2. The curriculum’s audit 
The curriculum’s audit represents a 

multi-reference evaluation activity of the 
curricular projects and programs (project, 
process, product), starting from the most 
elaborated and developed at an 
institutional level to the curricular 
reform’s strategic projects (for example, 
the national curriculum’s project), 
realized with the purpose of acquiring 
information regarding their relevance, 
opportunity, operation and adequacy to 
the curricular reform’s purposes, to the 
curricular purposes assumed by a school 
organization.  

The national curriculum’s audit 
constitutes a precursory stage to the 
elaboration of the curriculum at the 
school’s request, which is necessary in 
order to emphasize the supplier of the 
central curricular segment, the qualities 
and the flaws concerning the 
accomplishment of the curricular 
purposes, which are specific to the 
formation profile. Based on the acquired 
information, the conceivers of the 
curriculum at the school’s request 
identify the deficient curricular areas of 
the common body and build alternative 
common segments, in order to 
ameliorate/improve the development 

Auditul curriculumului reprezintă 
o activitate de evaluare multireferenţială 
a proiectelor şi programelor curriculare
(proiect, proces, produs), de la cele 
elaborate şi derulate la nivel instituţional 
până la proiectele strategice ale reformei 
curriculare (cum ar fi proiectul 
curriculumului naţional), realizată în 
scopul obţinerii de informaţii privind 
relevanţa, oportunitatea, operaţionalitatea 
şi adecvarea acestora la obiectivele 
reformei curriculare, la obiectivele 
curriculare asumate de către o organizaţie 
şcolară. 

Auditul curriculumului naţional 
constituie o etapă premergătoare 
elaborării curriculumului la decizia şcolii, 
necesară evidenţierii a ceea ce furnizează 
segmentul curricular central, punctele tari 
şi punctele slabe în realizarea obiectivelor 
curriculare specifice profilului de 
formare. Pe baza informaţiilor obţinute, 
conceptorii  curriculumului la decizia
şcolii identifică zonele curriculare 
deficitare ale trunchiului comun şi 
construiesc segmente curriculare 
alternative, care să amelioreze/optimizeze 
procesul de dezvoltare a 
competenţelor/capacităţilor preconizate. 

Un instrument procedural eficient 
în auditul curriculumului naţional este 
propus în Ghidul metodologic al 
curriculumului la decizia şcolii, elaborat 
de către Centrul Naţional pentru 
Formarea Profesorilor din Învăţământul 
Preuniversitar şi Consiliul Naţional 
pentru Curriculum şi Evaluare. 
Instrumentul invocat este o matrice de 
analiză a gradului în care disciplinele 
academice grupate în ariile curriculare 
precizate în planul de învăţământ 
contribuie la realizarea obiectivelor 
curriculare – competenţe, capacităţi, 
abilităţi, atitudini. Demersul metodic 
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process of the foreseeable 
competences/capacities.  

An efficient procedural tool of the 
curriculum’s audit is proposed in The 
methodological guide of the curriculum 
at the school’s decision, which is 
elaborated by The National Centre for 
Teachers’ Formation, as part of the Pre-
university Education, and by The 
National Centre for Curriculum and 
Evaluation. The tool invoked is a matrix 
which analyses the grade of how 
academic disciplines grouped in the 
curricular areas specified in the 
educational plan contribute to the 
curricular purposes’ accomplishment –
competences, capacities, abilities, 
attitudes. The methodical step suggested 
by the authors of the guide is developed 
on many hierarchically levels of 
complexity: 

− the intuitive evaluation of each 
discipline’s contribution as part of the 
development of each competence of the 
formation plan; 

− the quantification of each 
discipline’s contribution as part of the 
respective competence’s development, by 
awarding some numeric values from 1 to 
5. The notation is followed by a graphic 
representation of the score mean acquired 
by each discipline, in order to outline the 
profile of the competences cover grade 
realized by schools; 

− the specificity of each 
competence from the formation profile as 
far as the capacities, abilities and 
attitudes are concerned, and awarding 
some numeric values from 1 to 5 for each 
statement of the aimed competence; 

− The audit-type analysis can be 
guided towards levels of rising 
complexity, reaching, for example, the 
specificity of the products of pupils’ 

sugerat de autorii ghidului se derulează 
pe niveluri ierarhice de complexitate: 

− evaluarea intuitivă a contribuţiei 
pe care fiecare disciplină o are în 
dezvoltarea fiecărei competenţe din 
profilul de formare; 

− cuantificarea contribuţiei pe 
fiecare disciplină o are în dezvoltarea 
competenţei respective, prin acordarea 
unei valori numerice de la 1 la 5. Notarea 
este urmată de reprezentarea grafică a 
mediei punctajelor obţinute de către 
fiecare disciplină, pentru a contura un 
profil al gradului de acoperire a 
competenţelor de către şcoală; 

− specificarea fiecărei competenţe 
din profilul de formare în termeni de 
capacităţi, abilităţi, atitudini şi acordarea 
câte unei valori numerice de la 1 la 5 
pentru fiecare enunţ al competenţei 
vizate. 

Analiza de tip audit poate fi dusă la 
niveluri de complexitate crescândă, 
mergând, bunăoară, până la specificarea 
produselor activităţii elevilor pentru 
fiecare element de specificitate al 
competenţei respective.  

Pentru competenţa referitoare la 
utilizarea diverselor modalităţi de 
comunicare în situaţii reale, rezultă 
următoarea matrice de evaluare pe 
enunţuri ale acestei competenţe, după 
modelul sugerat de către ghidul 
metodologic invocat(cf. Ghid 
metodologic, CNFP, CNCE, 2007): 
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activity for each specificity element of 
the respective competence.  

For the competence which refers to 
different communication modalities’ 
utilization in real-life situations, it results 
the following evaluation matrix as far as 
the statements of this competence are 
concerned, in accordance with the model 
suggested by the invoked methodological 
guide (cf. Methodological guide, CNFP, 
CNCE, 2007): 
 
Competences from the formation 
profile/Competenţe din profilul de formare 

Disciplines from the national curriculum/Discipline din 
curriculumul naţional 

Different communication modalities’ 
utilization in real-life situations, 
through:/Utilizarea diverselor modalităţi de 
comunicare în situaţii reale, prin: 

L
an

g
u

ag
e 

an
d

 
co

m
m

u
n

ic
at

io
n/

 L
im

bă 
şi

 
co

m
u

n
ic

ar
e 

M
at

h
em

at
ic

s 
an

d
 N

at
u

re
’s

 s
ci

en
ce

s/
 

M
at

em
at

ică
  

şi
 Ş

tii
n
ţe

 a
le

 n
at

u
rii

 
H

u
m

an
 a

n
d

 s
o

ci
et

y/
 O

m
 

şi
 

so
ci

et
at

e 

A
rt

s/
 A

rt
e 

P
h

ys
ic

al
 e

du
ca

tio
n

 a
n

d 
sp

o
rt

/ 
E

d
u

ca
ţie

 f
iz

ic
ă 
şi

  
sp

o
rt

 

T
ec

h
n

o
lo

g
ie

s/
 T

eh
no

lo
g

ii 

C
o

u
n

se
lin

g 
an

d
 g

ui
d

an
ce

/ 
C

o
n

si
lie

re
 şi
 o

rie
n

ta
re

 

T
o

ta
l/ 

T
o

ta
l 

1. Acquiring the customs which are 
specific to the fundamental acquisitions 
(reading, writing, arithmetic calculation) 
and effectively apply them in the 
communication process./Dobândirea 
deprinderilor specifice achiziţiilor funda-
mentale (citit, scris, calcul aritmetic) şi 
aplicarea lor efectivă în procesul 
comunicării. 

        

2. Social, verbal and non-verbal 
communication customs’ formation and 
utilization./Formarea şi utilizarea 
deprinderilor de comunicare socială, 
verbală şi nonverbală. 

        

3. Using some various argumentation 
techniques in social contexts./Folosirea 
unor tehnici de argumentare variate în 
contexte sociale diferite.  

        

 
 

3. The educational needs’ 
analysis 

3.1. The concept of educational 
needs 

 3. Analiza de nevoi educaţionale 
3.1. Conceptul de nevoi 

educaţionale 
Analiza conceptuală a nevoilor de 
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 The educational needs’ conceptual 
analysis reflects diverse significances in 
the specialty literature. The need of 
education is defined in The Pedagogic 
Dictionary (1979) as ‘a human specific 
necessity – expressed by the society, at 
the same time – of individuals’ formation 
and development as far as the level of 
action, thinking and socially living 
together are concerned’, with the 
mention that the education need ‘is 
comprised in human’s fundamental needs 
and it is perceived by human in 
accordance with the social background, 
civilization grade and its development as 
a historical subject’ (Vințanu, 1979). This 
educational needs’ definition has not 
covered all the perspectives in order to 
introduce the concept in the actual 
managerial theory and practice, 
responding to an educational philosophy 
of that-period-centralized education, 
whose strategic lead was based on the 
social needs, determined ‘in a planned 
way and at a national scale, 
simultaneously ensuring the means in 
order to cover them’, as ‘rationally 
established needs’ (Dictionary of politic 
economy, 1974, loc. Cit.). 

In a recent paper based on the 
resources-needs analysis’ problem as part 
of the educational management, the 
author Florea Voiculescu realized a 
multidimensional analysis of the 
educational needs, emphasizing three 
aspects of them, capitalized in an 
integrated manner in the activity of 
managerial planning as far as the 
strategic, tactic and operative levels are 
concerned (Voiculescu, 2005): 

a) as part of the existential plan, 
the needs of education designate 
objective necessity states, being 
independent of the planner’s opinions 

educaţie relevă semnificaţii diverse în 
literatura de specialitate. În Dicţionar de 
Pedagogie (1979), nevoia de educaţie 
este definită ca „o necesitate specifică 
omului – exprimată în acelaşi timp de 
societate – de formare şi dezvoltare a 
indivizilor la nivelul acţiunii, gândirii şi 
convieţuirii în societate“, menţionându-se 
că „nevoia de educaţie“este cuprinsă între 
nevoile fundamentale ale omului şi este 
resimţită de om în raport cu condiţiile 
sociale, gradul de civilizaţie şi 
dezvoltarea sa ca subiect al istoriei“ 
(Vinţanu, 1979). Această definire a 
nevoilor de educaţie nu a acoperit toate 
perspectivele pentru a consacra conceptul 
în teoria şi practica managerială actuală, 
răspunzând unei filosofii educaţionale a 
învăţământului centralizat din acea 
perioadă, a cărui conducere strategică 
avea în centrul ei nevoile sociale, 
determinate „în mod planificat şi la scara 
întregii ţări, asigurând, totodată, 
mijloacele pentru acoperirea lor“, ca 
„nevoi stabilite în mod raţional“ 
(Dicţionar de economie politică, 1974, 
apud op. cit.). 

Într-o lucrare recentă axată pe 
problematica analizei resurse-nevoi în 
managementul educaţional, autorul 
Florea Voiculescu realizează o analiză 
multidimensională a nevoilor de educaţie, 
evidenţiind trei ipostaze ale acestora, 
valorificate în manieră integrată în 
activitatea de proiectare managerială la 
nivelul strategic, tactic şi operativ 
(Voiculescu, 2004): 

a. în plan existenţial, nevoile de 
educaţie desemnează stări de necesitate 
obiectivă, fiind independente de opiniile 
şi voinţa proiectantului, acţionând ca 
factori actuali sau potenţiali de declanşare 
şi orientare necesare pentru susţinerea 
programelor educaţionale, instituţiilor sau 
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and will and acting as actual or potential 
factors of release and guidance, which are 
necessary in order to support the 
educational programs, institutions and 
structures orientated towards satisfying 
the respective necessities; 

b) as part of the theoretical and 
methodological plan, the needs of 
education are objective premises, 
arguments and guide marks destined to 
provide the proposed theories, strategies 
and models with objectiveness and 
necessity; 

c) as part of the pedagogic 
planning and managerial act, the needs of 
education represent the basis in 
conceiving the projects, operational 
plans, and the educational needs’ analysis 
constitutes the pragmatic step which 
provides the educational action with 
realism and rationalism; 

The time being, all these aspects 
find themselves in any managerial project 
or strategy of educational policy. Needs 
of change associated with Romania’s 
integration in the UE have lately been 
brought in light, in order to functionally 
and structurally synchronize the 
educational system and process with the 
European systems.  

From this analytical perspective, 
Florea Voiculescu comprehensively 
defines the needs of education, 
emphasizing their objective, theoretical, 
methodological, practical and active 
dimension and their social, psychological 
and pedagogic character, which awards 
them with the status of ‘ontological 
referential’ in conceiving, developing 
and appreciating the educational
activities, for, ‘as far as the education 
and its planning are concerned, there is 
nothing which cannot be built or 
convinced without firstly (and not after) 

structurilor educative orientate spre 
satisfacerea necesităţilor respective ; 

b. în plan teoretico-metodologic, 
nevoile de educaţie sunt constituite ca 
premise, argumente sau puncte de reper 
obiective menite să dea girul 
obiectivităţii, al necesităţii, teoriilor, 
strategiilor sau metodelor propuse; 

c. în planul proiectării pedagogice 
şi al actului managerial, nevoile de 
educaţie reprezintă baza de plecare în 
conceperea proiectelor, planurilor
operaţionale, iar analiza nevoilor de 
educaţie constituie demersul pragmatic ce 
imprimă realismul şi raţionalismul 
acţiunii educative. 

Toate aceste ipostaze se regăsesc, 
în actualitate, în orice proiect managerial, 
în orice strategie de politică educaţională. 
În ultimul timp, au fost aduse în prim-
plan şi nevoi de schimbare asociate 
integrării României în Uniunea 
Europeană, în direcţia compatibilizării 
structural-funcţională a sistemului  şi 
procesului de învăţământ cu sistemele 
europene. 

Din această perspectivă analitică, 
Florea Voiculescu defineşte în mod 
comprehensiv nevoile de educaţie, 
evidenţiind dimensiunea obiectivă, 
teoretico-metodologică şi practic-
acţională a acestora, accentuând atât 
caracterul acestora de nevoi sociale, dar 
şi psihologice, pedagogice, care le acordă 
statutul de „referenţial ontic“ în 
conceperea, derularea şi aprecierea 
activităţilor educative, căci, „în educaţie 
şi îndeosebi în proiectarea educaţiei, 
nimic nu se poate construi şi nu poate 
convinge,…,fără a răspunde mai întâi (şi
nu după) la întrebări cum sunt: Pentru ce? 
Pentru cine? De ce aşa şi nu altfel? De ce 
atât şi nu mai mult sau mai puţin? De ce 
acum şi nu altădată? “  (op. cit.)“. 
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answering to some questions: What for? 
Whom? Why this way and not the other? 
Why that much and not lesser or more? 
Why now and not on another occasion?’ 
(loc. Cit.). 

3.2. The educational needs’ 
typology 

The needs of education are 
available in different shapes and complex 
combinatory structures, which makes 
difficult their inclusion in a complete 
typology. Moreover, the needs of 
education interfere with other social or 
individual needs, which also makes 
difficult their analytical step. The 
educational needs’ dual character and the 
necessity of identifying some categories 
which are specific to the school
environment have generated specialists’ 
preoccupation to outline a typological 
scheme which should join general 
categories, with an extended range of 
manifestations belonging to the 
educational needs, and categories that are 
specific to the educational system and 
process.  

Here is the comprehensive 
typological scheme proposed by the 
author Florea Voiculescu (2004): 

I. General types of educational 
needs: 

I.1. Social needs and individual 
needs of education; 

I.2. Systemic needs and personal 
needs of education; 

I.3. Common needs and special 
needs of education; 

I.4. Manifest needs and latent 
needs; 

I.5. Actual needs and potential 
needs; 

II. Types of educational needs 
classified by content: 

II.1. The needs of intellectual 

3.2. Tipologia nevoilor 
educaţionale 

Nevoile de educaţie se prezintă în 
forme diverse şi în structuri combinatorii 
complexe, ceea ce face dificilă 
cuprinderea lor într-o tipologie completă. 
De altfel, nevoile de educaţie interferează 
cu alte nevoi sociale sau individuale, ceea 
ce îngreunează şi demersul analitic al 
acestora. Caracterul ambivalent al 
nevoilor de educaţie, precum şi 
necesitatea identificării unor categorii 
specifice mediului şcolar au generat 
preocuparea  specialiştilor de conturare a 
unei scheme tipologice care să îmbine 
categorii generale, cu o gamă extinsă de 
manifestări a nevoilor de educaţie şi 
categorii specifice sistemului şi 
procesului de învăţământ. 

Prezentăm, în cele ce urmează, 
schema tipologică comprehensivă 
avansată de autorul Florea Voiculescu 
(2004): 

I. Tipuri generale de nevoi de 
educaţie: 

I.1. Nevoi sociale şi nevoi 
individuale de educaţie; 

I.2. Nevoi sistemice şi nevoi 
personale de educaţie; 

I.3. Nevoi comune şi nevoi 
speciale de educaţie; 

I.4. Nevoi manifeste şi nevoi 
latente; 

I.5. Nevoi actuale şi nevoi 
potenţiale; 

II. Tipuri de nevoi educaţionale 
clasificate după conţinut: 

II.1. Nevoi de educaţie 
intelectuală; 

II.2. Nevoi de educaţie 
profesională; 

II.3. Nevoi de educaţie social-
morală; 

II.4. Nevoi de educaţie estetică; 
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education; 
II.2. The needs of professional 

education; 
II.3. The needs of social and moral 

education; 
II.4. The needs of aesthetic 

education; 
II.5. ‘New education’ category 

needs; 
The educational needs’ general 

typology includes types-pair of needs, in 
which each pair defines itself through the 
other, modality that allows the needs 
types’ clear delimitation and the analysis 
of the convergent and divergent rapports 
between them.  

The social needs of education 
manifest themselves at a macro-social 
and supra-individual level, at the level of 
some of the educational system’s 
structures or at a social community level. 
At the school organization’s level, the 
needs of education are officially released, 
manifesting themselves as prerequisites, 
which result from the school institution’s 
position (level, profile), and as curricular 
elements (general and intermediate 
purposes, teaching contents, training and 
evaluation strategies), being included in 
the curricular products (educational plan, 
curricular programs, alternative school 
manuals); the needs of education are also 
unofficially released, manifesting 
themselves as prerequisites formulated by 
the local community (need of 
performance, of school matriculation, of 
developing some professional activities). 
The individual needs of education 
develop themselves as motivational 
factors (necessities, interests, 
aspirations), as far as the individual and 
micro-group level is concerned, acting as 
intern mobiles which direct the activity of 
the factors involved in education, as 

II.5. Nevoi din categoria “noilor 
educaţii“.  

Tipologia generală a nevoilor de 
educaţie cuprinde tipuri-pereche de 
nevoi, în care fiecare pereche se defineşte 
una prin cealaltă, modalitate ce permite 
atât delimitarea clară a tipurilor de nevoi, 
cât şi analiza raporturilor de convergenţă 
sau divergenţă dintre acestea. 

Nevoile sociale de educaţie se 
manifestă la nivel macrosocial, 
supraindividual, la nivelul sistemului de 
educaţie al unor structuri ale acestuia sau 
al unei comunităţi sociale. La nivelul 
organizaţiei şcolare, nevoile de educaţie 
se acţionează atât pe cale oficială, sub 
forma cerinţelor ce rezultă din poziţia 
instituţiei şcolare (nivel, profil), 
manifestându-se sub forma elementelor 
curriculare (obiective generale şi 
intermediare, conţinuturi ale învăţării, 
strategii de instruire şi evaluare) cuprinse 
în produsele curriculare (plan de 
învăţământ, programe curriculare, 
manuale alternative), cât şi pe cale 
neoficială, sub forma cerinţelor formulate 
de către comunitatea locală (nevoia de 
performanţă, de şcolarizare, de prestare a 
unor activităţi profesionale). Nevoile 
individuale de educaţie se manifestă sub 
forma unor factori motivaţionali 
(trebuinţe, interese, aspiraţii), la nivel 
individual şi microgrupal, acţionând ca 
mobiluri interne care direcţionează 
activitatea factorilor implicaţi în educaţie, 
ca beneficiari ai acesteia (elevi, părinţi, 
factori ai comunităţii locale). 

Nevoile sistemice de educaţie sunt 
cerinţe ce apar la nivelul unui sistem sau 
subsistem social, de educaţie, rezultate 
din nevoile anterioare nesatisfăcute sau 
deficitare. Exemple de nevoi sistemice de 
educaţie sunt cele referitoare 
perfecţionarea personalului didactic în 
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being its beneficiaries (pupils, parents, 
factors of the local community).  

The systemic needs of education 
are prerequisites that appear at the level 
of a social and educational system or 
subsystem, which result following 
previous unsatisfied or deficient needs. 
The educational systemic needs are those 
which refer to the improvement of the 
didactic staff in case of a reform 
measure’s introduction. The personal 
needs of education are necessities, 
aspirations of the pupils, teachers and 
other interested factors, not being 
identical with the individual needs of 
education; they belong to a group-
educational community-belonging 
person, where some organizational 
culture values are promoted. Examples of 
personal needs of education: the need to 
acquire a degree which certifies 
professional competences, the need to 
study a certain discipline or module. The 
difference between the systemic and 
personal needs of education is clearly 
explained by Louis D’Hainaut: ‘when 
someone affirms that a man has to know 
how to read it means that he expresses a 
human or a personal need, while 
proclaiming that the nation needs 
didactic staff means expressing a 
systemic need’ (D’Hainaut, 1981).  

The common needs of education
are prerequisites that have the same 
content and structural components for a 
certain school population, generating a 
social scale of the society members’ 
educational necessity (of school 
matriculation, intellectual, moral and 
professional formation). They are 
satisfied by mass educational institutions, 
where standard training programs are 
being developed, which does not exclude 
the possibility of applying the 

cazul introducerii unor măsuri de 
reformă. Nevoile personale de educaţie
sunt trebuinţe, aspiraţii ale elevilor, 
profesorilor, altor factori interesaţi, 
nefiind identice cu nevoile individuale de 
educaţie; ele aparţin unei persoane care 
face parte dintr-un grup, dintr-o 
comunitate educativă, în care sunt 
promovate anumite valori de cultură 
organizaţională. Exemple de nevoi 
personale de educaţie sunt: nevoia de a 
avea o diplomă ce atestă competenţe 
profesionale, nevoia de a studia o 
anumită disciplină sau modul. Distincţia 
dintre nevoile sistematice şi nevoile 
personale de educaţie este clar explicată 
de către Louis D’Hainaut : ”a spune că 
omul trebuie să ştie să citească, înseamnă 
a se exprima o nevoie umană sau 
personală, în timp ce a proclama că 
naţiunea are nevoie de cadre didactice 
înseamnă a exprima o nevoie sistemică” ( 
D’Hainaut, 1981).  

Nevoile comune de educaţie sunt 
cerinţe care au acelaşi conţinut şi aceleaşi 
componente structurale pentru o anumită 
populaţie şcolară, generând o medie 
socială a necesităţii de educaţie (de 
şcolarizare, formare intelectuală, morală, 
profesională) a membrilor societăţii. Ele 
sunt satisfăcute de instituţii educative de 
masă, în care sunt derulate programe de 
instruire standardizate, ceea ce nu 
exclude posibilitatea aplicării principiului 
diferenţierii în instruire şi educare, în 
cadrul fiecărei structuri instituţionale, în 
cadrul formaţiunii de studiu-clasa de 
elevi. Nevoile speciale de educaţie au ca 
sursă generatoare diferenţele dintre elevi, 
ţinând de nivelul de dezvoltare a 
capacităţilor şi competenţelor 
intelectuale, de mediul socio-cultural de 
provenienţă. Ele apar ca nevoi educative 
de compensare, de recuperare, de 
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differentiation principle in the training 
and education processes, as part of each 
institutional structure, as part of the 
study-classroom formation. The special 
needs of education have their generative 
source in the differences between pupils, 
referring to the intellectual competences 
and capacities development level, to the 
social and cultural provenance. They 
appear as educative needs of 
compensation, recovery, diminution of 
some educational deficiency, as well as 
development and improvement of some 
intellectual customs, abilities, capacities. 

The manifest needs of education 
explicitly act as a consequence of their 
intensity’s high degree, being observable 
and subdued to the factual analysis. From 
this category make part the elementary 
social needs – appropriating the basic 
social behaviors, of interrelationship, 
communication, of respecting the moral 
norms, appropriating a minimum volume 
of human, nature and society knowledge, 
appropriating the writing and reading 
customs.  

The latent needs of education are 
those needs which are not directly 
perceptible, being a first stage in the 
evolution of some striking needs of 
education, some needs’ intrinsic feature, 
a consequence of the limited possibilities 
of applying some tools of their 
knowledge or a cause of the incapacity of 
some individuals or social groups to 
become aware of their own needs of 
education. 

The actual needs of education
appear on short term as development 
conditions for the school institution’s 
managerial activity or for the training and 
education process. The analysis of the 
actual educational needs is the 
elaboration basis for managerial projects 

diminuare a unor carenţe educative, dar şi 
de dezvoltare, perfecţionare a unor 
deprinderi, abilităţi, capacităţi 
intelectuale. 

Nevoile manifeste de educaţie sunt 
nevoi care acţionează în mod explicit, 
datorită gradului înalt de intensitate al 
acestora, fiind observabile şi supuse 
analizei factuale. Din categoria acestor 
nevoi de educaţie fac parte nevoile 
elementare de socializare – învăţarea 
comportamentelor sociale de bază, de 
interrelaţionare, de comunicare, de 
respectare a normelor morale, precum şi 
însuşirea unui volum minimal de 
cunoştinţe despre natură, om şi societate, 
a deprinderilor de citire şi scriere.  

Nevoile latente de educaţie sunt 
acele nevoi care nu sunt sesizabile în mod 
nemijlocit, apărând ca un prim stadiu în 
evoluţia unor nevoi pregnante de 
educaţie, o trăsătură intrinsecă a anumitor 
nevoi, ca o consecinţă a posibilităţilor 
limitate de aplicare a unor instrumente de 
cunoaştere a acestora sau a incapacităţii 
unor indivizi sau grupuri sociale de a-şi 
conştientiza propriile nevoi de educaţie. 

Nevoile actuale de educaţie apar 
pe termen scurt ca şi condiţii ale 
desfăşurării activităţii manageriale a 
instituţiei şcolare sau ale procesului de 
instruire şi educare. Analiza nevoilor 
actuale de educaţie stă la baza elaborării 
proiectelor manageriale pe un an, 
semestru şcolar, a programelor şi 
planurilor operaţionale, precum şi a 
proiectelor pedagogice a unităţilor de 
învăţare sau de conţinut. În cadrul 
nevoilor actuale de educaţie, pot fi 
delimitate mai multe subcategorii: nevoi 
de educaţie care îşi au originea în nivelul 
iniţial de pregătire a elevilor, raportate la 
cerinţele unui nou program de instruire; 
nevoi de educaţie generate de ecartul 
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over a year or semester, operational 
programs or plans, educational units’ 
pedagogic projects. As part of the actual 
needs of education, multiple 
subcategories can be distinguished: 
educational needs, which have their 
origin in the pupils’ initial training level 
and reported to the prerequisites of a new 
training program; educational needs 
generated by the difference between the 
pupils’ level of performance and the 
curricular standards foreseen by the 
school program; educational needs which 
appear in the pupils’ differentiation 
process. The potential needs of education
are those needs which result from the 
education’s prospective character, being 
identified based on the social and 
economic development’s prognosis, 
educational system, school institution, 
which are formulated in present, but 
having a due date when they are to be 
satisfied. As part of the school 
institution’s managerial activity, the 
potential needs of education constitute 
the base for the elaboration of the 
institutional development’s planning.  

The needs of intellectual education
represent those needs of intellectual 
information and formation, which 
manifest themselves as needs of general 
or specific, theoretical or practical 
scientific knowledge, including: the 
intellectual capacity’s needs of formation, 
which allow the capitalization of the 
acquired knowledge and its transfer; the 
abilities’ development concerning the 
accomodation to new situations, the 
metacognitive structures’ development, 
which enable the individual to discover 
new truths, laws, to selfevaluate, to carry 
out research activities; needs of 
improving the intellectual customs, with 
the help of whom pupils are able develop 

dintre nivelul performanţelor  elevilor şi 
standardele curiculare prevăzute în 
programei şcolare; nevoi de educaţie care 
apar în procesul diferenţierii elevilor. 
Nevoile potenţiale de educaţie sunt acele 
nevoi care rezultă din caracterul 
prospectiv al educaţiei, fiind identificate 
pe baza prognozei dezvoltării socio-
economice, a sistemului de învăţământ, a 
unei instituţii şcolare, formulate în 
prezent, dar având o scadenţă la un 
termen prognozat a fi satisfăcute. În 
activitatea managerială a instituţiei 
şcolare, nevoile potenţiale de educaţie 
stau la baza elaborării proiectului de 
dezvoltare instituţională. 

Nevoile de educaţie intelectuală
reprezintă acele nevoi de informare şi 
formare intelectuală, manifestate ca nevoi 
de cunoştinţe ştiinţifice de natură 
generală sau specifice, teoretice sau 
practice, incluzând : nevoi de formare a 
capacităţii intelectuale, care să permită 
valorificarea cunoştinţelor însuşite, 
transferul acestora; dezvoltarea 
abilităţilor de adaptare la situaţii noi, de 
dezvoltare de structuri  metacognitive 
prin care să descopere noi adevăruri, 
legităţi, să se autoevalueze, să întreprindă 
activităţi de cercetare; nevoi de 
perfecţionare a deprinderilor intelectuale, 
cu ajutorul cărora elevii să desfăşoare 
activităţi intelectuale cu un minimum de 
efort; nevoia stimulării proceselor 
afectiv-motivaţionale în învăţare, ca 
elemente care mobilizează, susţin şi 
orientează activitatea intelectuală. 

Nevoile de educaţie profesională 
reprezintă cerinţele pe care beneficiarii 
procesului de învăţământ (elevi, factori ai 
comunităţii locale, părinţi, adulţi incluşi 
în programe de 
formare/reconversie/perfecţionare 
profesională) le formulează în vederea 
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intellectual activities for a minimum 
effort; the needs of stimulating the 
affective and motivational proceesses 
while teaching, as elements which 
mobilize, support and guide the 
intellectual activity. 

The needs of professional 
education represent the prerequisites 
whom the educational process’ 
beneficiaries (pupils, the local 
community’s factors, parents, adults 
which are included in 
formation/professional 
change/professional improvement 
programs) formulate in order to form the 
professional competences, as part of a 
competitive market of the educational 
offers. Therefore, the managerial policy, 
as far as the school institution’s level is 
concerned, should comprise among its 
components the development of the
curriculum which is based on the 
beneficiaries’ professionalism, as part of 
numerous open fields in which to 
integrate the future graduates, limiting 
the statistical weight of the profiles or 
options based on specializations which 
do not have outlets on the qualification 
market.  

The needs of social and moral 
education manifest themselves as 
subjective needs, as the educated 
person’s needs to be integrated in the 
group and social community, as 
communication and respect needs, that 
person becoming aware of the necessity 
of appropriating and promoting the social 
and moral norms and values, as well as 
the society’s objective needs, which refer 
to the conservation and development of 
the system of values that are desirable for 
the manifestation of its members’ pro-
social behaviors.   

 The needs of aesthetic education

formării competenţelor profesionale, în 
condiţiile unei pieţe concurenţiale a 
ofertelor de educaţie. Astfel, politica 
managerială la nivelul unei instituţii 
şcolare ar trebui să cuprindă, printre 
componentele sale, cea a dezvoltării de 
curriculum axat pe profesionalizarea 
beneficiarilor în cadrul unor domenii 
deschise, în care să se integreze viitorii 
absolvenţi, limitând ponderea profilelor 
(în cazul liceelor) sau a opţionalelor axate 
pe specializări care nu au debuşee pe 
piaţa calificărilor. 

Nevoile de educaţie social-morală 
se manifestă atât ca nevoi subiective, ca 
trebuinţe ale educatului de integrare în 
grup, în comunitatea socială, de 
comunicare, de respect, acesta 
conştientizând necesitatea însuşirii şi 
promovării normelor, valorilor social-
morale, cât şi ca nevoi obiective, ale 
societăţii, referitoare la conservarea şi 
dezvoltarea sistemului de valori 
dezirabile manifestării unor 
comportamente pro-sociale ale membrilor 
săi. 

Nevoile de educaţie estetică sunt 
necesităţi ce rezultă din imperativul 
“armoniei formării personalităţii“, ce 
trebuie satisfăcute în mod necesar şi 
incluse între priorităţile şcolare, în 
condiţiile în care comercializarea artei a 
condus la trecerea în plan secund a 
valorilor autentice estetice. Aceste 
modele şi valori impuse de piaţa artistică 
comercială sunt mult mai uşor receptate 
şi interiorizate de către generaţia tânără 
decât cele impuse prin educaţia formală, 
de către adulţi, fapt facilitat de 
propagarea puternică a acestora prin 
mijloacele moderne de comunicare. În 
aceste condiţii, unităţile şcolare, prin 
parteneriat cu instituţiile culturale, trebuie 
să elaboreze şi deruleze programe 
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are necessities which result from the 
imperative of the “personality’s 
formation harmony”, necessities which 
have to be necessarily satisfied and 
included among the school priorities, in a 
situation in which art’s merchandising 
has led the aesthetic authentic values to a 
second plan. The young generation 
receives and internally appropriates the 
models and values imposed by the 
commercial artistic market much more 
easier than the adults who receive and
internally appropriate those imposed 
through the formal education; this fact is 
being facilitated by their strong spread 
through the modern communication 
means. In this situation, the school units-
cultural institutions partnership has to 
elaborate and develop educational 
programs which aim the aesthetic 
education’s purposes.  

The ‘new education’ category 
needs represent prerequisites which result 
from the contemporary society’s 
problems, a large diversity (ecologic, of 
democratic practices’ appropriation and 
application, of leading, aiming some 
serious problems’ resolution – the drugs, 
the unhealthy alimentation etc.), whom 
the school assumes, developing specific 
programs, methodologies in order to 
solve them.  

3.3. Modalities to determine and 
analyse the needs of education as far as 
the school institution’s level is 
regarded 

 A model which defines and 
analyses the needs of education and 
which can possibly become operational 
in the instructive and educational practice 
is the discrepancy model, initiated by 
R.A. Kaufman (1972). The author defines 
the need of education as being the result 
of a discrepancy (gap) between the 

educaţionale vizând obiective ale 
educaţiei estetice. 

Nevoile din categoria ”noile 
educaţii“ reprezintă cerinţe rezultate din 
problemele societăţii contemporane, o 
mare diversitate (de natură ecologică, de 
însuşire şi aplicarea practicilor 
democratice, antreprenorială, vizând 
rezolvarea unor probleme acute –
drogurile, alimentaţia nesănătoasă etc), 
pe care şcoala le asumă şi dezvoltă 
programe, metodologii specifice de 
soluţionare a acestora. 

3.3. Modalităţi de determinare şi 
analiză a nevoilor de educaţie la nivelul 
instituţiei şcolare 

Un model de definire şi analiză a 
nevoilor de educaţie, posibil de 
operaţionalizat în practica instructiv-
educativă este modelul discrepanţei 
(Discrepancy Model), iniţiat de 
R.A.Kaufman (1972). Autorul defineşte 
nevoia de educaţie ca fiind rezultatul unei 
discrepanţe (a decalajului) dintre o 
situaţie dorită şi situaţia actuală.  

Un demers operaţional de definire 
şi analiză a nevoilor de educaţie prin 
modelul discrepanţeieste constituit din 
mai multe trei operaţii succesive: analiza  
şi enunţarea situaţiei dorite; analiza şi 
enunţarea situaţiei actuale; compararea 
celor două situaţii (Voiculescu, 2004). 

1. Analiza şi enunţarea situaţiei 
dorite  consă într-un ansamblu de operaţii 
şi tehnici de identificare, descriere şi 
sistematizare a competenţelor dezirabile 
în urma derulării unui program de 
instruire. Termenul de situaţie dorită  nu 
este echivalent semantic cu cel de situaţie 
ideală ori cu cel de situaţie prefigurată 
pentru atingerea unor scopuri generale, ci 
are înţelesul de situaţie necesară unui 
traseu instructiv-educativ, de situaţie de 
referinţă în funcţie de care se stabilesc 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 157 din 251 

 

wanted situation and the actual one.  
An operational step, which defines 

and analyses the needs of education 
through the discrepancy model, is 
constituted by three successive 
operations: the wished situation’s 
analysis and enunciation; the actual 
situation’s analysis and enunciation; the 
both situations’ comparison (Voiculescu, 
2004). 

1. The wished situation’s analysis 
and enunciation consists of an ensemble 
of operations and techniques which 
identify, describe, systematize the 
desirable competences, following the 
development of a training program. The 
term of wished situation is not 
semantically equivalent with the term of 
ideal situation or with that of foreseen 
situation, which accomplishes some 
general purposes, but it has the meaning 
of a situation which is necessary to an 
instructive and educational route, a 
situation of reference in accordance with 
whom the educational program’s training 
and evaluation purposes, contents, 
strategies are established. 

2. The actual situation’s analysis 
and enunciation represents the 
operational step which establishes the 
initial level of the competences, 
capacities, customs, knowledge of whom 
pupils dispose at the beginning of a 
training program; it also establishes the 
pupils’ expectances, aiming the finalities 
and the quality of the training program 
which is about to be developed. The 
actual situation’s analysis finally aims the 
appreciation of the discrepancy between 
what exists and what should exist and the 
designation of the area where the 
proposed program acts in order to 
accomplish the wished situation’s 
standards. 

obiectivele, conţinuturile, strategiile de 
instruire şi evaluare ale programului 
educaţional. 

2. Analiza şi enunţarea situaţiei 
actuale reprezintă demersul operaţional 
de stabilire a nivelului iniţial al 
competenţelor, capacităţilor, 
deprinderilor, cunoştinţelor de care 
dispun elevii la începutul unui program 
de instruire, precum şi expectanţelor 
elevilor vizând finalităţile şi calitatea 
procesului de instruire care urmează să 
fie derulat. Analiza situaţiei actuale 
urmăreşte, în final, aprecierea 
discrepanţei dintre ceea ce este şi ceea ce 
trebuie să fie, precum şi marcarea zonei 
în care programul propus acţionează în 
vederea atingerii standardelor situaţiei 
dorite. 

3. Compararea celor două situaţii 
reprezintă operaţia de stabilire a 
discrepanţei dintre situaţia dorită şi 
situaţia actuală, având caracterul unei 
analize de conţinut finalizate prin 
evidenţierea nevoilor specifice de 
educaţie pe care programul de instruire 
propus trebuie să le satisfacă (de 
exemplu, în cazul programelor specifice 
curriculumului la decizia şcolii pot fi 
identificate nevoi vizând: necesitatea 
atingerii la un nivel înalt a obiectivelor 
reformei curriculare; punerea în practică 
a perspectivei curriculumului integrat 
prin definirea de noi obiective, selectarea 
şi structurarea de noi conţinuturi, teme 
cross-curriculare, de alternative 
metodologice interactive, de tip 
constructivist; expectanţe, interese ale 
elevilor; nevoi ale părinţilor, ale 
comunităţii locale, ale instituţiei şcolare). 

Modelul discrepanţei poate fi 
nuanţat în funcţie de tipurile de nevoi 
educaţionale. Astfel, în demersul de 
determinare şi analiză a nevoilor de 
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3. The both situations’ comparison
represents the operation which 
establishes the discrepancy between the 
wished situation and the actual one, 
having the character of a content analysis, 
which is finished by emphasizing the 
specific needs of education whom the 
proposed training program has to satisfy 
(for instance, as far as the processes that 
are specific to the curriculum at the 
school’s demand are concerned, there can 
be identified needs which aim: the 
necessity of highly accomplishing the 
curricular reform’s purposes; practicing 
the integrated curriculum by defining 
new purposes, selecting and structuring 
new contents, cross-curricular themes, 
constructive and interactive 
methodological alternatives; pupils’ 
expectances and interests; the needs of 
parents, local community and school 
institution). 

The discrepancy model can be 
outlined in accordance with the 
educational needs’ types. Therefore, as 
far as the step which determines and 
analyses the intellectual educational 
needs (needs that have an important 
percentage as part of the compulsory 
education) is concerned, a model which is 
accessible to the practitioners and derived 
from the discrepancy model, is the one 
centred on purposes.  

The model centred on purposes is 
based on the idea that the needs of 
education can be identified and analysed 
in accordance with the curricular 
purposes, as part of the educational 
process. Therefore, the educational needs 
result from the realization/un-fulfilment 
grade of these purposes. By making use 
of the discrepancy analysis, the wished 
situation is given by the aimed 
educational purposes, the actual situation 

educaţie intelectuale (nevoi ce deţin o 
pondere însemnată în cadrul învăţământul 
obligatoriu), un model accesibil 
practicienilor, derivat din cel al 
discrepanţei, este modelul centrat pe 
obiective . 

Modelul centrat pe obiective se 
fundamentează pe ideea că, în cadrul 
procesului de învăţământ nevoile de 
educaţie pot fi identificate şi analizate în 
funcţie de obiectivele curriculare. 
Nevoile educaţionale rezultă, astfel, din 
gradul de realizare sau nerealizare a 
acestor obiective.Utilizând analiza de 
discrepanţă, atunci situaţia dorită este 
dată de obiectivele educaţionale vizate, 
situaţia actuală este definită de 
performanţele elevilor, iar diferenţa 
dintre cele două situaţii semnalând  
nevoia de educaţie. Valoarea numerică a 
discrepanţei dintre situaţia actuală şi cea 
dorită (mai mică sau mai mare) atestă 
intensitatea nevoii de educaţie care 
trebuie satisfăcută prin procesul de 
instruire şi educare. 

Aplicarea modelului centrat pe 
obiective presupune utilizarea taxonomiei 
obiectivelor cognitive, ca sistem de 
referinţă pentru identificarea nevoilor de 
educaţie intelectuală. Astfel, 
comportamentele şi performanţele care 
definesc obiectivele operaţionale vor 
constitui nevoi de educaţie ale elevilor.  

Modelul axat pe obiective 
facilitează şi demersul de 
operaţionalizare a nevoilor de educaţie, 
ca un proces rezultat din extrapolarea 
modelelor de operaţionalizare a 
obiectivelor educaţionale, cunoscute în 
literatura de specialitate (R. F. Mager, 
G.F. Madaus, W. Michael, G. De 
Landsheere). Astfel, definirea 
operaţională a unei nevoi de educaţie 
constă în următoarele operaţii:  
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is defined by the pupils’ performances 
and the difference between the two 
situations signalizes the need of 
education. The (smaller or bigger) 
numerical value of the discrepancy 
between the actual situation and the 
wished one certifies the intensity of the 
need of education, which has to be 
satisfied through the training and 
educational process.  

Applying the model centred on 
purposes supposes making use of the 
cognitive purposes’ taxonomy, as a 
reference system, in order to identify the 
intellectual educational needs. Therefore, 
the behaviours and the performances 
which define the operational purposes 
will constitute the pupils’ needs of 
education.  

The model centred on purposes 
facilitates the step which provides the 
needs of education with the character of 
being operational, as a process which 
results from the extrapolation of the 
methods which make the educational 
purposes operational, purposes that are 
recognized by the specialty literature 
(R.F. Mager, G.F. Madaus, W. Michael, 
G. of Landsheere). Therefore, the need of 
education’s operational definition 
consists in the following operations: 

• explicitly describe the final 
behaviour and performance, which are 
aimed to be acquired by pupils through 
the instructive and educational process; 

• describe the conditions of the 
desirable behaviour’s occurrence, 
conditions which can be material or 
psychological; 

• specify the acceptable minimum 
level and the performances’ evaluation 
criteria; 

• analyse the discrepancy 
between the level of the performances 

• descrierea explicită a 
comportamentului şi performanţei finale, 
ce sunt urmărite a fi dobândite de elevi 
prin procesul instructiv-educativ; 

• descrierea condiţiilor în care se 
va produce comportamentul dezirabil, 
care pot fi condiţii materiale, de timp ori 
psihologice; 

• precizarea nivelului minim 
acceptabil şi a criteriilor de evaluare a 
performanţei; 

• analiza discrepanţei dintre 
nivelul performanţelor prevăzute de 
obiective şi nivelul performanţelor 
stăpânite de elevi, determinându-se în 
acest mod nevoile de educaţie. În funcţie 
de momentul în care se realizează 
analiza, aceste nevoi educaţionale pot fi:
nevoi de pre-învăţare  în situaţia în care 
elevii nu dispun de capacităţile, 
cunoştinţele pe care se bazează noul 
program de instruire; nevoi de recuperare
în situaţia în care obiectivele preconizate 
nu au fost realizate la un nivel de 
performanţă acceptabil, stabilite pe 
parcursul procesului instructiv-educativ; 
nevoi de re-învăţare, în cazul în care 
elevii nu au dobândit, la sfârşitul unui 
program de instruire, competenţele, 
capacităţile şi cunoştinţele vizate la 
nivelul minim acceptabil. La acestea, am 
putea adăuga şi nevoile de dezvoltare a 
unor capacităţi, deprinderi, a unui sistem 
de cunoştinţe, de proceduri, stabilite pe 
parcursul procesului instructiv-educativ, 
în cazul elevilor cu aptitudini pentru 
anumite discipline/sisteme 
interdisciplinare. 

Reforma curriculară, orientată de 
principiul flexibilităţii curriculare, 
accentuează construcţiile curriculare din 
zona curriculumului la decizia şcolii, 
axate pe particularităţile şi nevoile de 
educaţie ale elevilor, pe interesele, 
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which are foreseen by purposes and the 
level of pupils’ performances, in order to 
determine the needs of education. In 
accordance with the analysis’s moment, 
these educational needs can be: needs of 
pre-learning, in the situation in which 
pupils do not posses the capacities and 
the knowledge that are specific to the 
new training program; recovery needs, 
established as part of the instructive and 
educational process, in the situation in 
which the foreseen purposes have not 
been realized at an acceptable 
performance level; needs of re-learning, 
in case pupils have not acquired the 
competences, the capacities and the 
knowledge that are aimed at an 
acceptable minimum level, at the end of a 
training program; needs of developing
some capacities, customs, knowledge, 
procedures, established as part of the 
instructive and educational process, needs 
which are specific to the pupils who 
posses aptitudes for certain 
interdisciplinary disciplines/systems.  

The curricular reform, which is 
guided by the principle of curricular 
flexibility, emphasizes the curricular 
construction around the area of the 
curriculum at the school’s demand, which 
is based on pupils’ particularities and 
needs of education, on their interests, 
aptitudes and availability. Beside the 
procedures invoked, teachers are able to 
make use of different tools: 
questionnaires, interviews, focus-groups, 
the analysis of the pupils’ activity’s 
products, the contextual analysis, 
procedural models of self-evaluation, 
inter-evaluation, intention declarations, 
grid models of evaluating the curricular 
programs, the projects of didactic or 
extra-curricular activity, scales of the 
target-groups’ needs’ satisfaction level –

aptitudinile şi disponibilităţile acestora. 
Pe lângă procedurile invocate, profesorii 
pot utiliza instrumente diverse –
chestionare, interviuri, focus-grupuri, 
analiza produselor activităţii elevilor,
analiza contextuală, modele procedurale 
de autoevaluare, interevaluare, de 
declaraţii de intenţii, modele de grile de 
evaluare a programelor curriculare şi a 
proiectelor de activitate didactică sau 
extracurriculară, scale ale nivelului de 
satisfacere a nevoilor grupurilor-ţintă –
prin intermediul cărora pot identifica şi 
analiza nevoile de cunoaştere ale elevilor, 
care vor reprezenta punctul de plecare în 
elaborarea disciplinelor/modulelor inter-
şi transdisciplinare opţionale. 
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which enable teachers to identify and 
analyse pupils’ needs of knowledge and 
will represent the starting point in the 
elaboration of the optional inter- and 
trans-disciplinary disciplines/modules. 
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Abstract: 
The ecological education is seen as 

one of the "key" to resolving current 
problems. The purpose of ecological 
education is to form citizens aware and 
concerned about the natural environment 
and not created by man, who understands 
and act with responsibility for protecting 
the environment 

This study wishes to draw attention 
to the following aspects: a) education on 
the environment should not be considered 
as a new discipline of education, but as a 
new perspective on all materials, b) it 
should stretch out of the lifelong, to 
assume an active intervention and 
include the company as a whole or c) 
ecological education aims to promote 

 Rezumat: 
Educaţia  ecologică este văzută 

drept una dintre "cheile" rezolvării 
problemelor actuale. Scopul educatiei 
ecologice este de a forma cetateni 
constienti si preocupati de mediul natural 
si de cel creat de om,care sa inteleaga si 
sa actioneze cu responsabilitate pentru 
ocrotirea mediului. 

Studiul de faţă doreşte să atragă 
atenţia asupra următoarelor aspecte: a) 
educaţia privind mediul nu trebuie 
considerată ca o nouă disciplina de 
învăţământ, ci ca o inedită perspectivă 
asupra tuturor materiilor; b) ea trebuie 
să se întindă de-a lungul întregii vieţi, să 
presupună o intervenţie activă şi să 
cuprindă societatea în ansamblul sau; c) 
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ethical development. 
Ecological education or relative 

education on environment regards the 
forming and the propagation of capacity 
to solve problems started at one time with 
the application of industrial technologies 
and post industrial at social scale, who 
recorded numerous negative effects on 
the nature level and human existence. In 
that direction through the relative 
education on environment is pursued: a) 
Awareness of interdependence between 
environmental quality and quality of life; 
b)The development of interest and 
responsibility for maintaining a balanced 
natural environment and proper life; c) 
The formation of favorable mentality and 
positive attitude d) The Adoption of 
individual behavior and social 
environmental health; e) The 
development of favorable behaviors for 
maintaining the natural environment; f) 
Wake up interest and motivation for the 
environment. 

 
Key concepts: ecological 

education, stable development, 
ecological attitude, individual 
responsibility, protection. 

 
1. What does the ecologic 

education represent?  
The environment has always been 

present in the educational programs, 
because it offers a rich informational 
content which can be made used of by 
most of the school disciplines. It can be 
considered that many aspectes of the 
nature, from the aesthetic ones to the 
practic ones, which can easily be 
categorized in the EE field, find 
themselves in the papers of Aristotel and 
J.J. Rousseau, these authors outlining the 
importance of human and youngster’s 

educaţia ecologică urmareşte să 
promoveze o etică a dezvoltării 
(durabile). 

Educaţia ecologică sau Educaţia 
relativă la mediu vizează formarea şi 
cultivarea capacităţilor de rezolvare a 
problemelor declanşate odată cu 
aplicarea tehnologiilor industriale şi post 
industriale la scară socială, care au 
înregistrat numeroase efecte negative la 
nivelul naturii şi al existenţei umane. În 
acest sens prin educaţia relativă la mediu 
se urmăreşte: a) Conştientizarea 
interdependenţei dintre calitatea 
mediului şi calitatea vieţii; b) 
Dezvoltarea interesului şi a 
responsabilităţii pentru menţinerea unui 
mediu natural echilibrat şi propice 
vieţii;c)Formarea de mentalităţi 
favorabile şi atitudini pozitive şi active;d) 
Adoptarea unui comportament individual 
şi social ecologic sănătos;e) Dezvoltarea 
comportamentelor favorabile ocrotirii şi 
menţinerii mediului natural; f) 
Sensibilizarea indivizilor şi grupurile 
sociale pentru a deveni conştienţi de 
dezvoltarea mediului;g) Trezirea 
interesului şi motivaţiei pentru mediu. 

 
Concepte cheie: educaţie 

ecologică, dezvoltare durabilă, atitudine 
ecologică, responsabilitate individuală  
protecţie. 

 
1. Ce este educaţia ecologică?  
Mediul a fost prezent în 

programele de educaţie dintotdeauna 
pentru că oferea un bogat conţinut 
informaţional ce poate fi utilizat pentru 
majoritatea disciplinelor şcolare. Se poate 
considera că multe aspecte ale naturii, de 
la cele estetice până la cele practice, care 
pot fi încadrate cu uşurinţă în domeniul 
EE, sunt regăsite în lucrările lui Aristotel 
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integration in nature, in order to ensure a 
deeply development of their bio-psycho-
social potentialities.  

In time, EE has received many 
senses: study of nature, extra-school 
education, education for nature’s 
preservation, education for environment. 
Many authors consider that EE is more 
than a school discipline (even if it 
appears as a compulsory school 
discipline in some countries), it is also a 
preparation for life and a life aspect with 
the help of whom youngsters become 
able of directly interferring in order to 
ensure an evolution of the human society 
in accordance with the natural 
environment.  

Those who develop educational 
programs have to find a balance between 
the knowledge of future and the 
traditional way of life while re-
orientating the education towards the 
durable development.    

The ecologic education (the 
environment’s defense) constitutes an 
essential component of the effort carried 
out in different countries in order to 
provide the education with more 
efficiency. 

On one hand, the education for 
environment supposes the information on
how to increase the knowledge 
concerning the environment. On the other 
hand, the education for environment 
increases the awareness of problems, the 
personal values’ comprehension, the 
affirmation of a careful attitude towards 
the environment. 

The ecologic education has the 
purpose of improving the quality of life, 
serves to the acknowledgement of the 
environment’s values and clarifies the 
concepts regarding the environment; it 
can enable pupils to acquire knowledge, 

sau J.J.Rousseau, autorii subliniind 
importanţa integrării omului, şi mai ales a 
tânărului în natură, astfel încât să se 
asigure o dezvoltare deplină a 
potenţialităţilor sale bio-psiho-sociale. 

De-a lungul timpului, EE a primit 
mai multe accepţiuni: studiul naturii, 
educaţie în afara şcolii, educaţia pentru 
conservarea naturi, educaţia pentru 
mediu, despre mediu, în mediu, prin 
mediu. Mulţi autori consideră EE mai 
mult decât o disciplină şcolară (chiar 
dacă în unele ţări apare ca o materie 
şcolară obligatorie), cât şi o pregătire 
pentru viaţă şi un aspect al vieţii în care 
tinerii să poată interveni prin acţiune 
directă pentru a asigura o evoluţie a 
societăţii umane în compatibilitate cu 
mediul natural. 

În reorientarea educaţiei către 
dezvoltarea durabilă, cei care dezvoltă 
programe de educaţie trebuie să găsească 
echilibrul între cunoştinţele viitorului şi 
modul tradiţional de viaţă.  

Educatia ecologica ( ocrotirea 
mediului inconjurator) constituie o 
componentă esenţială a efortului 
întreprins în diferite ţări pentru a imprima 
educaţiei o mai mare eficacitate. 

Pe de o parte, educaţia pentru 
mediu înseamnă informarea şi sporirea 
cunoştinţelor despre mediul înconjurător. 
Pe de altă parte, educaţia pentru mediu 
sporeşte conştientizarea problemelor şi 
înţelegerea valorilor personale, afirmarea 
unei atitudini ocrotitoare faţă de mediul 
inconjurător. 

Educaţia ecologică are drept scop 
ameliorarea calităţii vieţii, serveşte la 
recunoaşterea valorilor mediului 
înconjurător şi la clarificarea conceptelor 
privind mediul înconjurător; ea poate 
ajuta elevii să câştige cunoştinţe, 
deprinderi, motivaţii, valori. EE studiază 
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customs, motivations, values. EE studies
the human activities’ influence on the 
environment, is based on the knowledge 
which refer to the social and ecologic 
systems, but has an emotional 
component, too: the field of 
responsibilities, the system of values, the 
attitudes which are necessary in order to 
build a durable society.  

A human attitude which has to 
protect the nature has the starting point in 
education. A person who defends the 
nature does it because he understands the 
necessity of this action and because he is 
educated in this spirit.  

The benefits of introducing EE in 
schools, regardless the modality of its 
application, are obvious for teachers and 
pupils, because EE supposes many 
advantages:  

• It presents an attractive 
character for pupils, implying actual, 
critical and relevant aspects;  

• It allows an interdisciplinary 
approah and the combination of the 
problems’ sectorial treatment (on 
disciplines like biology, chemistry, 
geography) with the holistic one; 

• It stimulates the team-work; 
• It contributes to the creativity 

and thinking’s develoment (by 
identifying and resolving the problems); 

• It encourages the participation 
in social, civic, concrete actions and 
making the decisions in accordance with 
the moral values transposed in concepts. 

 
2. The purposes of the ecologic 

education  
 The purpose of EE is to create 

positive attitudes towards the 
environment in order to prevent its future 
problems, to educate citizens who are 
aware and worried about their natural or 

influenţa activităţilor umane asupra 
mediului înconjurător, se bazează pe 
cunoştinţe referitoare la sistemele sociale 
şi ecologice, dar are şi o componentă 
afectivă: domeniul responsabilităţii, 
sistemul de valori, atitudinile necesare 
construirii unei societăţi durabile.  

O atitudine umană care să 
protejeze natura are ca punct de plecare 
educaţia. Un om care va proteja natura o 
va face pentru că înţelege necesitatea 
acestei acţiuni, pentru că este educat în 
acest spirit. 

Beneficiile introducerii EE în 
şcoală, indiferent de modalitatea de 
aplicare aleasă, sunt evidente, atât pentru 
profesori, cât şi pentru elevi, deoarece EE 
presupune mai multe avantaje: 

• Prezintă caracter de atractivitate 
pentru elevi, implicând aspecte actuale, 
critice, relevante; 

• Permite o abordare 
interdisciplinară, ca şi îmbinarea tratării 
sectoriale a problemelor (pe discipline 
cum ar fi biologie, chimie, geografie) cu 
cea holistă; 

• Stimulează desfăşurarea 
lucrului în echipă; 

• Contribuie la dezvoltarea 
creativităţi şi gândirii (prin identificarea 
şi rezolvare problemelor); 

• Încurajează participarea la 
acţiuni sociale, civice concrete şi luarea 
deciziilor în funcţie de valori morale 
conceptualizate. 

 
2. Obiectivele educaţiei ecologice 
Scopul EE este de a crea atitudini 

pozitive faţă de mediul înconjurător. de a 
preveni problemele mediului în viitor, de 
a forma cetăţeni conştienţi şi preocupaţi 
de mediul natural şi de cel creat de om,
care să înţeleagă şi să acţioneze cu 
responsabilitate pentru ocrotirea 
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artificial environment, who are able to 
understand and responsibly act in order to 
protect the environment, to improve life’s 
quality by assimilating some knowledge, 
by developing some customs, 
motivations, values that are necessary in 
order to assume the responsibility with 
the purpose of maintaining the 
environment’s quality. 

  The ecologic education’s 
purposes also aim the knowledge, the 
attitudes’ acquisition, the values’ 
clarification and the practical step.  

E. Macavei (2001) enumerates the 
next purposes of the ecologic education: 

• Understanding the human-
nature connections, with the perspective 
of maintaining the ecosystems’ balance 
and interconnections, and the connections 
between real life and  environment; 

• Understanding the necessity of 
protecting the environment and 
elaborating some unitary and coherent 
scientific conceptions; 

• Becoming aware of the ecologic 
crisis’ gravity and severity and also 
becoming aware of the necessity of 
finding solutions in order to ameliorate 
the human-nature connections’ un-
balances; 

• Forming responsible attitudes in 
order to defend the natural patrimony, to 
rationally manage the planet and to keep 
it clean and healthy; 

• Sensitizing towards the ecologic 
policy’s principles, towards the 
opportune solutions to ensure the 
economy and the inter-human 
relationships with the character of being 
ecologic etc. 

The educated person has be 
provided with help in order to: 

− acquire basic knowledge which 
is necessary in order to solve the near 

mediului.    îmbunătăţească calitatea 
vieţii prin asimilarea unor cunoştinţe, 
prin dezvoltarea unor deprinderi, 
motivaţii, valori necesare pentru 
asumarea răspunderii în scopul menţinerii 
calităţii mediului. 

Pornind de la recomandările 
Conferinţei de la Tbilisi, obiectivele EE
pot fi structurate astfel: 

� Sensibilizarea faţă de natură şi 
creşterea responsabilităţii la problemele 
de mediu prin informarea opiniei publice; 

� Cunoaşterea aprofundată a 
aspectelor esenţiale ale mediului în 
totalitatea sa (natural, construit, 
tehnologic); 

� Formarea de priceperi şi 
deprinderi de observare, experimentare şi 
cercetare; 

� Formarea unei etici ecologiste 
(atitudini, principii, convingeri); 

� Crearea de noi comportamente 
individuale, grupale şi sociale care să 
evidenţieze preocuparea faţă de 
menţinerea calităţii mediului şi 
capacitatea de acţiune directă, concretă în 
luarea deciziilor cu impact asupra 
mediului. 

  Obiectivele educaţiei ecologice 
vizează în egală măsură cunoştinţele, 
achiziţia de atitudini, clarificarea 
valorilor şi demersul practic. 

E . Macavei (2001) enumeră 
printre obiective ale educaţiei ecologice 
(pentru mediu): 

• Înţelegerea raporturilor om-
natură în perspectiva echilibrului şi a 
intercondiţionărilor ecosistemelor, dintre 
lumea vie şi mediul înconjurător; 

• Înţelegera necesităţii protecţiei 
mediului ambiant şi constituirea unei 
concepţii ştiinţifice unitare, coerente; 

• Conştientizarea gravităţii crizei 
ecologice şi a necesităţii găsirii soluţiilor 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 168 din 251 

 

environment’s problems; 
− judge the individual and 

collective responsibilities, to engage in 
obtaining the cooperation in order to 
solve some problems; 

− to develop analysis, reflection 
and action tools, with the purpose of 
understanding, preventing and correcting 
the environment’s deficiencies; 

− to affirm their wish to protect, 
respect and defend the nature by getting 
the children involved in activities with an 
experimental and demonstrative 
character;  

− to develop aptitudes of 
environmental research, exploration and 
investigation;  

− to meet the environment’s 
beings and phenomenon and their 
characteristics; 

− to enrich the active vocabulary 
with ecologic words; 

− to appropriate some behavioral 
norms which are necessary in order to 
ensure the individual and society’s health 
with balance; 

− to know the plants and animals 
which are protected by law; 

− to research the modalities which 
are able to provide the environment with 
recovery by involving the pupils in 
activities which attend the green spaces, 
the garbage’s recycling, the towns’ 
sanitation; 

− to affirm a disagreeing attitude 
towards those who break the ecologic 
norms and laws. 

 
3. The ecologic education’s 

principles 
The contemporary ecologic 

education has to be an active, continual 
process, initiated even from early age 

de ameliorare a dezechilibrelor 
raporturilor om-natură; 

• Formarea titudinilor de 
responsabilitate pentru apărarea 
patrimoniului natural, pentru 
gospodărirea raţională a planetei, pentru 
igiena ei; 

• Sensibilizarea faţă de principiile 
politicii ecologice, faţă de oportunitatea 
soluţiilor de ecologizare a economiei, a 
relaţiilor interumane etc. 

În perspectivă şcolară, elevul 
trebuie ajutat: 

- să obţină cunoştinţe de bază 
necesare soluţionării problemelor 
mediului său imediat; 

- să judece responsabilităţile 
individuale şi colective, să se angajeze în 
obţinerea cooperării pe linia rezolvării 
unor probleme; 

- să dezvolte instrumente de 
analiză, reflecţie şi acţiune pentru a 
înţelege, preveni şi corecta neajunsurile 
provocate mediului, a dragostei pentru 
Terra şi a tuturor elementelor care intră în 
componenţa ei: ape, plante, animale, etc;  

- să afirme dorinţa de a ocroti, 
respecta şi proteja natura prin implicarea 
copiilor în activităţi cu caracter
experimental şi demonstrativ ; 

- să dezvolte aptitudini de 
cercetare, explorare, investigare a 
mediului; 

- să cunoască fiinţele şi 
fenomenele din mediul înconjurător şi 
caracteristicile acestora; 

- să-şi îmbogăţească vocabularul 
activ cu cuvinte din domeniul ecologic;  

- să-şi însuşească unele norme de 
comportament necesare pentru a asigura 
echilibrul dintre sănătatea individului, a 
societăţii;  

- să cunoască plantele şi animalele 
ocrotite de lege; 
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through concrete, practical, global or 
local processes in order to get the entire 
society involved. Like any other form of 
education, the ecologic one is based on 
objective principles of accomplishment, 
too. Firstly, it is necessary to form one 
person’s ecologic awareness, thinking or 
behaviors. 

In order to supply the ecologic 
education with success, there are some 
directions and principles to be followed. 
Therefore, the international 
manifestations (conferences, congresses) 
have established the responsibilities of 
the governments and national 
organizations as far as the environment’s 
protection and conservation are 
concerned. The youngsters’ education, as 
far as the environment’s protection is 
regarded, must be realized in schools, as 
part of the disciplines and extra-school 
activities, foundations or other 
institutions. The ecologic education has 
recently received an interdisciplinary and 
polyvalent importance. 

These formal principles have their 
origin in the general psycho-pedagogic 
exigencies of the curriculum’s planning 
(www.seap.usv.ro/): 

a) The principle of the ecologic 
education’s axiological orientation – The 
ecologic education firstly appeals to the 
personal, social and professional values’ 
change, having as purpose the 
reconfiguration of our individual and 
collective hierarchies. A cognitive 
development and a consistent explanation 
are necessary in order to affirm the 
ecologic education’s values. The ecologic 
education has to start from a set of 
values, which have a maximum 
generality character: 

• Respect and appreciation for all 
the forms of life, for the environment’s 

- să cerceteze modalităţile de 
reabilitare a stării mediului înconjurător 
prin antrenarea elevilor în activităţi de 
îngrijire a spaţiilor verzi, de reciclarea a 
deşeurilor, de salubrizare a localităţilor;  

- să afirme o atitudine 
dezaprobatoare faţă de cei care încalcă 
normele şi legile ecologice. 

 
3. Principiile educaţiei ecologice  
Educaţia ecologică a lumii 

contemporane trebuie să fie un proces 
activ, continuu, de la o vârstă fragedă, 
prin acţiuni concrete, practice, la scară 
globală sau locală, în toate mediile şi să 
antreneze cât mai mult întreaga societate. 
Ca orice formă de educaţie şi cea 
ecologică are la bază principii obiective 
de realizare. În primul rând, se relevă 
necesitatea formării la om a unei 
conştiinţe, gândiri sau conduite 
ecologice. 

Pentru reuşita educaţiei ecologice, 
trebuie urmate anumite direcţii şi 
principii. Astfel, manifestările 
internaţionale (conferinţe, congrese) au 
stabilit responsabilităţile ce revin 
guvernelor şi organizaţiilor naţionale în 
privinţa protecţiei şi conservării mediului 
înconjurător. Educaţia tinerilor în 
domeniul protecţiei mediului trebuie să 
se facă în şcoli, la toate disciplinele şi 
prin activităţi extraşcolare organizate de 
şcoală, fundaţii sau alte instituţii. 
Educaţia ecologică prinde un contur 
interdisciplinar şi polivalent. 

Aceste principii formale îşi au 
originea în exigenţele psihopedagogice 
generale ale proiectării unui curriculum 
(www.seap.usv.ro/): 

a) Principiul orientării axiologice 
a educaţiei ecologice -  Educaţia 
ecologică face apel, în primul rând, la 
schimbarea valorilor personale, sociale, 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 170 din 251 

 

fragility and aesthetic qualities;  
• Accepting the human life’s 

dependence on the planet’s to-be-
depleted resources; 

• Admit the human creativity’s 
importance and role, as part of the efforts 
of substantiating the durable 
development. 

If we take into consideration 
Hofstede’s opinion, which defines the 
culture as a nation or large social group’s 
collective and mental programming 
(Hofstede, 1991), it results that the 
cultural matrix we belong to it is being 
structured even from the 0-15 years 
period; this means that some rights and
obligations of a group member person
must be suggested by the informer even 
from child’s early years of school.  

b) The principle of the pragmatic 
orientation – The ecologic education 
supposes subjective finalities, too, but 
also finalities of action, which means 
developing some abilities, skills and 
customs in order to support the 
environment’s effective transformation 
(Hungerford, Volk, Ramsey, 1994). That 
is why, an EE curriculum has to establish 
the real problems to whom it has to offer 
solutions, it also has to establish which 
are the formation needs that are specific 
to the future shapers in order to 
accomplish the specific purposes. 

c) The principle of inter-discipline 
– The ecologic education is a field which 
implies multiple connections between 
sciences (biology, physics, chemistry, 
geography, psychology, sociology), 
between the social sectors (education, 
economy, industry, health). Without 
making use of the dates previously 
delivered by all these instances, there is 
no possibility for the ecologic education.  

The academician Ştefan Milcu 

profesionale, propunându-şi să 
reconfigureze ierarhiile noastre 
individuale şi colective. 

Fără o ţintire a valorilor, orice 
program de educaţie ecologică este 
ineficient. Importante nu sunt valorile în 
sine, rupte de realitate, ci mai degrabă 
reflexia acestora în viaţa cotidiană –
comportamentele asociate unei anumite 
valori. Valorile influenţează 
comportamentele doar atunci când 
acestea din urmă sunt rezultatele unor 
decizii conştiente. Valorile pot influenţa 
comportamentele şi prin intermediul altor 
mecanisme cum ar fi obişnuinţele, care 
nu impun cu necesitate decizii 
conştiente.   

 În afirmarea valorilor ce ţin de 
educaţia ecologică este necesară o 
dezvoltare cognitivă şi o explicare 
consistentă a acestora.   Educaţia 
ecologică trebuie să pornească de la un 
set de valori cu un caracter de 
generalitate maximă: 

• Respect şi apreciere pentru toate 
formele de viaţă, pentru fragilitatea şi 
calităţile estetice ale mediului; 

• Acceptarea dependenţei vieţii 
umane de resursele finite ale planetei;  

Recunoaşterea importanţei şi 
rolului creativităţii umane în eforturile de 
fundamentare ale dezvoltării durabile. 

Dacă ţinem seama de opinia lui 
Hofstede, care defineşte cultura drept 
programare mentală colectivă a unui 
popor sau grup social mare (Hofstede, 
1991), rezultă că matricea culturală de 
care aparţinem se structurează încă din 
perioada 0-15 ani; aceasta înseamnă că 
anumite drepturi şi obligaţii ale unei 
persoane ca membru al grupului, trebuie 
sugerate de către formator încă din primii
ani de şcoală. 

 b) Principiul orientării 
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(after V. Ionel, 2002) considers that: „ 
thinking inter- and multidisciplinary in 
any theoretic or practical action means 
getting closer to the real appearance of 
the phenomenon in nature and society, 
where everything is interrelated”. 

d) The principle of the experiential 
teaching – The experiential and direct 
teaching has a central role as far as the 
attitudes’ formation is concerned. It is 
about the individuals’ experimentation of 
some situations from which they can 
extract the learning to be daily applied. It 
can successfully be used in the EE, 
having in consideration that this type of 
education also supposes, beside the 
acquisition of knowledge in the field, the 
change of attitudes, the formation of a 
certain way of life, the development of
the civic spirit etc. 

Formation purposes for the 
experiential teaching: 

b) Developing intra- and 
interpersonal abilities, such as: 
communication abilities, reflection 
capacity, abilities of expressing the 
emotions etc. 

c) Developing the 
competences of team-work, of making 
decisions, of resolving the problems, 
leadership, of resolving the conflicts, the 
dynamics etc. 

d) Forming the competences 
of developing a training design; 
developing the training and the 
evaluation of some experiential teaching 
activities. 

e) The capacity of identifying 
the needs of training; understanding the 
audience; selecting the training methods, 
selecting the content. 

It is each and every 
shaper/teacher’s choice to take into 
consideration the EE principles and to 

pragmatice - Educaţia ecologică 
presupune în egală măsură finalităţi de 
ordin subiectiv, dar şi finalităţi de 
acţiune, adică dezvoltarea unor abilităţi, 
priceperi, deprinderi care să sprijine 
transformarea efectivă a mediului 
(Hungerford, Volk, Ramsey, 1994). De 
aceea, un curriculum de EE trebuie să 
stabilească care sunt problemele reale 
cărora trebuie să le ofere soluţii, care sunt 
nevoile de formare specifice viitorilor 
formatori pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice. 

Pentru ca educaţii să fie motivaţi să 
se implice în acţiuni de transformare 
pozitivă a mediului, este necesar ca 
educatorii să respecte anumite condiţii, 
precum: 

• crearea unei atmosfere 
relaxante, pozitive care să stimuleze 
educaţii să se implice în acţiuni de 
reabilitare a mediului; 

• respectul faţă de valorile proprii 
ale acestora, chiar dacă nu sunt conforme 
cu obiectivele educaţiei relative la mediu; 
mai mult decât atât, tentativele de 
schimbare a acestora sunt sortite eşecului 
dacă nu sunt motivate de dorinţa 
educatului de schimbare; 

• propunerea unor activităţi care 
sunt atractive pentru educaţi şi care pot fi 
soluţionate de către aceştia; 

• activarea educaţilor în 
rezolvarea unor probleme care antrenează 
efectiv abilităţi conducând prin exersare 
repetată la formarea unor priceperi şi 
deprinderi, etc. 

c) Principiul interdisciplinarităţii -
   Mulţi educatori leagă educaţia mediului 
în mod exclusiv de educaţia ştiinţifică. 
Deşi o mare parte a educaţiei mediului se 
ocupă cu înţelegerea conceptelor 
ştiinţifice, ea cere, de asemenea o 
înţelegere a economiei, matematicii, 
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imagine contexts with the help of whom 
he can force the educated person to make 
decisions regarding the environment, in 
accordance with the discipline he teaches. 

In any of the invoked contexts, the 
student/pupil has to face a direct 
experience with the EE problem, with the 
environment. Moreover, the student is 
placed in contexts where he has to make 
aware decisions, following the direct 
experience accumulated as part of one 
context or another. 

e) The principle of the curricular 
update – This principles refers to the 
permanent revisal, expansion and 
accommodation of the contents and 
methodologies involved in the ecologic 
education. The problem is continuously 
expanding and the tools offered for 
support have to be proper (Hungerford, 
Volk, Ramsey, 1994). 

The principles which refer to the 
curriculum’s nature are: the philosophical 
orientation, the individualization, the 
realism and the balance (Cucoş C., 2002). 

The principles of a curriculum’s 
development are: the collaboration, the 
evaluation, the insurance and the test 
(Cucoş, 2002). For instance, as far as the 
field we refer to is concerned: 

  
4. Diagnosis study  

 Starting from the premise of the 
ecologic education’s necessity, as part of 
the professional formation of the students 
which attend the faculties of Physics and 
Biology, and aiming the realization of a 
diagnosis concerning the evaluation of 
the students’ knowledge on ecological 
problems and the attitudes which are 
characteristic to the European society 
regarding the environment’s ecosystem 
and protection, we have applied a 
questionnaire on 130 students who were 

geografiei, eticii, politicii şi altor obiecte. 
Deci, educaţia ecologică este un 

domeniu care implică multe conexiuni 
între ştiinţe (biologie, fizică, chimie, 
geografie, psihologie, sociologie), între 
sectoare sociale (învăţământ, economie, 
industrie, sănătate). Fără utilizarea 
datelor furnizate de toate aceste instanţe, 
educaţia ecologică nu este posibilă. 

Academicianul Ştefan Milcu (apud 
V. Ionel, 2002) consideră că : „ a gândi 
inter- şi multi-disciplinar în orice acţiune 
teoretică sau practică înseamnă a ne 
apropia de înfăţişarea reală a fenomenelor 
din natură şi societate, unde totul este 
interrelat”. 

Curriculum-ul recomandat pentru 
educaţia ecologică porneşte de la 
obiective şi teme comune mai multor 
discipline. Ar fi recomandabile corelaţii 
minimale şi sistematice realizate nu 
numai între domeniile conexe, cum ar fi 
ştiinţele  naturii, ci şi identificarea liniilor 
de legătură ale EE cu disciplinele artistice 
(desen, muzică, literatură). De aceea 
poate ar trebui valorificată teoria 
inteligentelor multiple in acest sens. 

Pe de altă parte 
interdisciplinaritatea poate fi realizată sub 
două aspecte: cel al conceperii 
conţinuturilor si cel al proiectării si 
organizării proceselor didactice. 

 d) Principiul învăţării 
experienţiale -  În formarea atitudinilor, 
învăţarea experienţială, directă, are un loc 
central. E vorba de experimentarea de 
către individ a unor situaţii din care să 
poată extrage învăţămintele de pus în 
aplicare în viaţa de zi cu zi. Ea poate fi 
utilizată cu succes în EE, având în vedere 
că acest tip de educaţie presupune, pe 
lângă dobândirea de cunoştinţe în 
domeniu, şi schimbarea atitudinilor, 
formarea unui anumit stil de viaţă, 
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attending the DPPD’s psycho-pedagogic 
training, being matriculated at the 
faculties of Biology and Letters-English, 
as part of the University of Craiova.  

The results are the following: 
 
 

dezvoltarea spiritului civic etc. 
Avantajul învăţării experimentale 

este că va conduce la formarea unor 
deprinderi, comportamente, abilităţi într-
un timp relativ scurt, precum: capacitatea 
de gândire critică, de organizare şi de 
planificarea unei activităţi, capacitatea de 
relaţionare cu ceilalţi, etc., la 
identificarea mai rapidă a informaţiilor 
implicite situaţiilor de învăţare şi a 
conexiunilor dintre acestea. 

Învăţarea experenţială trebuie să 
respecte trei etape importante: 
planificarea, executarea şi evaluarea. 
Activităţile propuse spre experimentare 
dezvoltă încrederea în sine, 
responsabilitatea, contribuie la 
cunoaşterea si lărgirea limitelor proprii şi, 
prin reflectare şi transfer, pot determina şi 
schimbări de comportament. 

Obiective ale formării pentru 
învăţare experienţială: 

• Dezvoltarea de abilităţi intra si 
inter personale cum ar fi: abilităţi de 
comunicare; capacitate de reflecţie, 
abilităţi de exprimare a emoţiilor etc. 

• Dezvoltarea competenţelor de 
lucru în echipă, de luare a deciziilor, de 
rezolvare a problemelor, conducere, 
rezolvare a conflictelor, dinamica etc. 

• Formarea competenţelor de 
dezvoltare a unui design de instruire; 
desfăşurarea instruirii şi evaluarea unor 
activităţi de învăţare experienţială. 

• Capacitatea de identificare a 
nevoilor de instruire; înţelegerea 
audientei; selectarea metodelor de 
instruire, selectarea conţinutului. 

Rămâne la latitudinea fiecărui 
formator/profesor, în funcţie şi de 
disciplina predată, să ţină seama de 
principiile EE şi să îşi imagineze contexte 
prin care să oblige educatul în a adopta 
decizii cu privire la mediu. 
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În oricare dintre contextele 
invocate, studentul/elevul este pus în faţa 
unei experienţe directe cu problematica 
EE, cu mediul înconjurător; În plus, 
studentul este pus în contexte în care 
trebuie să adopte decizii conştiente, 
urmare a experienţei nemijlocite 
acumulate într-un context sau altul  

e) Principiul actualizării 
curriculare - Se referă la revizuirea, 
extinderea şi adaptarea permanentă a 
conţinuturilor, metodologiilor implicate 
în educaţia ecologică. Problematica este 
una în continuă expansiune, iar 
instrumentele oferite pentru susţinere 
trebuie să fie pe măsură (Hungerford, 
Volk, Ramsey, 1994). 

Principiile referitoare la natura 
unui curriculum sunt: al orientării 
filozofice, al individualizării, realismului 
si echilibrului (Cucoş C., 2002). 

Principiile dezvoltării unui 
curriculum sunt: al colaborării, evaluării, 
asigurării si al testării (Cucoş, 2002).De 
exemplu, pe domeniul la care ne referim: 

 
4. Studiu de diagnoză 
 Plecând de la premisa 

necesităţii educaţiei ecologice în cadrul 
pregătiri i profesionale a studenţilor 
facultăţilor de Geografie şi Biologie şi 
urmărind realizarea unei diagnoze privind 
evaluarea cunoştinţelor studenţilor pe 
probleme de educaţie ecologică,  a 
atitudinilor caracteristice societăţii 
europene privind ecosistemele şi 
protecţia mediului, am aplicat un 
chestionar (vezi anexa) pe un eşantion de 
130 studenţi (anii II şi III) ce urmau 
pregătirea psihopedagogică în cadrul 
DPPD, înscrişi la facultăţile de Biologie 
şi Litere-Engleză  în cadrul Universităţii 
din Craiova. 

Rezultatele au fost următoarele:  
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Criteria/Criterii Results/Answers/Rezultate/Răspunsuri Percentage 

Values/Valori 
procentuale 

1. Do the  ecologic 
activities have to be 
primordial as part of the 
new educational 
system ?/Activităţile 
ecologice trebuie să fie 
prioritare în cadrul 
noului sistem de 
învăţământ?  
 
 

a) Yes, they must have priority;/Da, 
trebuie să fie prioritare; 

b) They should not have priority;/Nu ar 
trebui să fie prioritare; 

c) They did not opinion;/Nu s-au 
pronunţat 

55% 
 
23% 
 
22% 

2. Which are the 
principal difficulties 
encountered while 
organizing the ecologic 
activities?/Care sunt 
dificultăţile principale 
întâmpinate în 
organizarea activităţilor 
ecologice? 
 

a) The lack of a specialty program/Lipsa 
unei programe de specialitate; 

 

b) The lack of specialists in the field/Lipsa 
specialiştilor în domeniu; 

 

c) Administrative and organizational 
difficulties/Dificultăţi de ordin 
administrativ-organizatoric; 

 

d) Other types of difficulty/Alte tipuri de 
dificultăţi;  

 

3. The main purposes of 
the ecologic 
education:/Obiectivele 
principale ale educaţiei 
ecologice: 

a) Transmitting knowledge and forming 
aptitudes which are specific to the 
field/Transmiterea unui bagaj de 
cunoştinţe şi formarea de aptitudini 
specifice domeniului; 

9,33% 
6,66% 

b) Forming and developing the ecologic 
awareness/Formarea şi dezvoltarea 
conştiinţei ecologice; 

 

 c) Stimulating the health’s maintenance 
and improvement through outdoors 
activities/Stimularea menţinerii şi 
dezvoltării stării de sănătate prin activităţi 
desfăşurate în cadru natural; 

5,33% 

d) Developing an attitude of protecting the 
nature/Dezvoltarea unei atitudini de 
protejare a naturii; 

 

e) Capitalizing and defending the natural 
ecosystems/Valorizarea şi protecţia 
ecosistemelor naturale; 

 

f) All the mentioned above purposes/Toate 
obiectivele menţionate mai sus 

65,33% 
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4. What does ecologic 
education represent for 
you?/Ce reprezintă 
pentru d-voastră 
educaţia ecologică? 
 

 

 

5. In students’ psycho-
pedagogic training, the 
information which 
should be included in the 
ecologic education 
course would aim:/În 
pregătirea 
psihopedagogică a 
studenţilor, informaţiile 
ce ar trebui incluse în 
cursul de educaţie 
ecologică,  ar viza: 
 
 
 
 
 

a. Organizing the environment’s protective 
activities/Organizarea activităţilor de 
protecţie a mediului ambiant;  

 

b. Arranging the natural habitats/Amenajare 
a habitatelor naturale; 

 

c. Notions that are specific to the ecologic 
field: ecosystems, bio-diversity, 
pollution/Noţiuni proprii domeniului 
ecologic: ecosisteme, biodiversitate, 
poluare; 

 

d. The tourist groups’ 
management/Managementul grupurilor 
turistice; 

 

f. Other information/Alte informaţii;  

 

 
6. Are you prepared in 
order to organize an 
ecologic tourist 
activity?/Sunteţi 
pregătiţi pentru a 
organiza o activitate 
turistică ecologică? 
  
 

a. Yes/Da;  

b. No/Nu;  

c. I do not know/Nu ştiu; 

 

7. What ecologic tourist 
activities are you going 
to firstly organize?/Ce 
activităţi turistice 
ecologice sunteţi gata să 
organizaţi în primul 
rând? 
 

a. Trips with the purpose of arranging the 
tourist routes/Drumeţii cu amenajarea 
traseelor  turistice; 

 

b. Tourist competitions in order to provide 
with ecology different natural 
habitats/Competiţii turistice de ecologizare 
a diferitelor habitate naturale; 

 

c. Excursions with the theme of cave 
exploration/Excursii speologice; 

 

d. Others/Alţii;  

8. The ecologic activities 
should be:/Activităţile 
ecologice ar trebui să fie 
: 

a. Compulsory/Obligatorii;  
b. Optional/Opţional;  

c. Facultative/Facultativ;  
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ANEXA  
CHESTIONAR 

pentru anchetarea studenţilor  
  
 În vederea efectuării unui studiu privind activităţile ecologice, vă rugăm să 
participaţi la această cercetare exprimându-vă opiniile dvs în legatură cu acest subiect. 
 
1. Consideraţi că activităţile ecologice trebuie să fie prioritare în cadrul 
sistemului de învăţământ?  
a. Da. 
a. Nu. 
b. Greu de răspuns  
 
2. Dacă da, care sunt dificultăţile principale întâmpinate în oragnizarea 
activităţilor ecologice? 
a. Lipsa unei programe de specialitate  
b. Lipsa specialiştilor în domeniu  
c. Dificultăţi de ordin administrativ-organizatoric. 
d. Alte tipuri de dificultăţi. 
 
3. Ce obiective principale credeţi că ar trebui să vizeze o programă de educaţie 
ecologică? 
a. Transmiterea unui bagaj de cunoştinţe şi formarea de aptitudini specifice 
domeniului. 
b. Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice. 
c. Dezvoltarea unei atitudini de protejare a naturii 
d. Stimularea menţinerii şi dezvoltării stării de sănătate prin activităţi desfăşurate în 
cadru natural  
e. Valorizarea şi protecţia ecosistemelor naturale 
f. Toate răspunsurile de mai sus  
 
4. Ce reprezintă pentru d-voastră educaţia ecologică? 
 
5. Sunteţi pregăti ţi pentru a organiza o activitate turistică ecologică? 
a. Da. 
b. Nu. 
c. Nu ştiu. 
 
6. Dacă da, menţionaţi ce activităţi turistice ecologice sunteţi gata să organizaţi în 
primul rând? 
a. Călătorii sportive cu amenajarea traseelor  turistice  
b. Competiţii turistice de ecologizare a diferitelor habitate naturale. 
c. Excursii speologice  
d. Altele. 
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7. În cadrul cursului de educaţie ecologică, consideraţi că pregătirea 
psihopedagogică a studenţilor trebuie să includă şi informa ţii despre: 
a. Organizarea activităţilor de protecţie a mediului ambiant 
b. Amenajare a habitatelor naturale. 
c. Noţiuni proprii domeniului ecologic: ecosisteme, biodiversitate, poluare. 
d. Managementul grupurilor turistice 
f. Alte informaţii 
  
8. Activităţile ecologice ar trebui să fie : 
a. Obligatorii  
b. Opţionale  
c. Facultative. 
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Abstract: 
The teaching practice points out 

the necessity of practicing the didactical 
communication in a new conception that 
will contribute to the emphasis of the 
interpersonal dimension of the 
educational-instructive process, to the 
promotion of the interactivity between 
pupils and of the interactive 
methodologies. 

In the constructivist approach to 
teaching, establishing communications 
in the classroom is equivalent to the 
creation of the learning conditions, of 
those regarding the interactions 
developing for the acquiring of 
knowledge. The qualitative 
reconsideration of the 
didactical/scientific professionalization 
of teacher, even in the initial stage of 
the training, with emphasis on acquiring 
competences, brings to the forefront the 
necessity of developing the students’ 

 Rezumat: 
Practica şcolară scoate în 

evidenţă necesitatea practicării 
comunicării didactice într-o nouă 
concepţie care să contribuie la 
accentuarea dimensiunii interpersonale 
a procesului instructiv-educativ, la 
promovarea interactivităţii între elevi şi 
a metodologiilor interactive. 

În abordarea constructivistă a 
instruirii organizarea comunicărilor în 
clasă echivalează cu organizarea 
condiţiilor învăţării, a celor referitoare 
la interacţiunile care se dezvoltă pentru 
construirea cunoaşterii. Reconsiderarea 
calitativă a profesionalizării ştiinţifice 
pedagogice/didactice a profesorului, 
chiar în etapa iniţială a pregătirii, cu 
accent pe formarea competenţelor 
aduce în prim plan necesitatea formării 
competenţei de comunicare a 
studenţilor-viitori profesori.  
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communication competence- as future 
teachers. 

 
Key concepts: educational 

communication, communication 
competence, communication blocks, 
interactive communication, non-
evaluative feedback, feed-forward.  

 
 In the constructivist paradigm 

of teaching, the educational dialogue is 
not reduced to the teacher’s questions 
and the students’/pupils’ answers. In 
this context, dialoguing means that the 
interlocutors are able to exchange 
knowledge. 

It is important that we should 
offer students/pupils the opportunity of 
practicing during the classes and outside 
the classes 4 types of capacities and 
competences: 

●  Communication and oral 
argument competences (listening 
patiently and identifying the other’s 
arguments, sticking to the central 
topic of discussion and illustrating 
clearly one’s own arguments and 
counterarguments); 

●  Communication and written 
argument competences 
(elaborating in writing a research 
project, an argumentation, a 
counterargument); 

●  Self-revealing competences in 
public (expressing a point of view, 
presenting a project, a paper, an own 
creation in front of the others); 

●  Teamwork competences 
(correlating your own work with a 
common task of a group, offering 
and receiving help, taking part in the 
activity until the accomplishment of 
the common task, not giving up).  

Concepte cheie: comunicare 
educaţională, competenţa de 
comunicare, blocaje ale comunicării, 
comunicare interactivă, feed-back 
nonevaluativ, feed-forward 

 
În paradigma constructivistă a 

instruirii dialogul educativ nu se reduce 
la întrebările profesorului şi la 
răspunsurile studenţilor/elevilor. În 
acest context a dialoga înseamnă să 
admitem că interlocutorii pot să înveţe 
unii de la alţii. 

 Este important să oferim 
studenţilor/elevilor oportunitatea 
exersării efectiv, în timpul orelor şi în 
afara lor, a 4 tipuri de capacităţi şi 
competenţe: 

• Competenţe de comunicare şi 
argumentare orală ( a asculta cu 
răbdare şi a identifica argumentele 
celuilalt, a rămâne pe tema 
principală de discuţie şi a formula 
clar propriile argumente şi 
contraargumente); 

• Competenţe de comunicare şi 
argumentare scrisă ( a elabora în 
scris un eseu, un proiect de 
cercetare, o argumentaţie, o 
contraargumentaţie); 

• Competenţe de prezentare a 
sinelui în relaţii publice ( a 
prezenta un punct de vedere, un 
proiect, o lucrare, o producţie 
proprie în faţa celorlalţi); 

• Competenţe de muncă în echipă 
(a-ţi corela munca proprie cu o 
sarcină comună a unui grup, a acorda 
şi a primi ajutor, a rămâne în 
activitate până la finalizarea sarcinii 
comune, a nu abandona). 

Factorii şi condiţiile care inhibă 
sau blochează participarea, angajarea 
studenţilor/elevilor în comunicarea 
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The factors and conditions that 
inhibit or block students’/pupils’ 
participation, involvement in the 
interpersonal communication in the 
learning-teaching activities, refer 
especially to: 

●  the teachers’ centering on the 
transmission of knowledge, which 
leads to the equality between 
communication and transmission; 

●  the presence of a psychosocial 
environment, unfavorable for the 
manifestation of the initiative, 
freedom of speech, collaboration and 
cooperation relations; 

●  the presence of routine attitudes, that 
are conformist with respect to 
knowledge; 

●  the insufficient support for the 
constructive attitudes, for faith in the 
individual’s or group’s own 
strength; 

●  no support, of the teachers, for the 
students’ participation in developing 
knowledge; 

●  the evasion of open, divergent and 
contradictory interactions between 
the teacher and students or between 
the students and students.     

The causes of the difficulties that 
emerge in didactical communication are 
numerous; consequently it is 
compulsory that possibilities of 
adjustment, adaptation should exist. In 
order to be efficient, from the 
perspective of gaining knowledge, the 
communication must function as a 
circular system and adjust itself. The 
central element of this adjustment is 
represented by the feedback. The 
clarifications of this concept suggest us 
a distinction between the evaluative 

interpersonală în activităţile de instruire-
învăţare se referă îndeosebi la: 

• Centrarea profesorilor pe 
transmiterea de cunoştinţe, ceea ce 
conduce la punerea semnului de 
egalitate între comunicare şi 
transmitere; 

• Prezenţa unui climat psihosocial 
nefavorabil manifestării ini ţiativei, 
libertăţii de exprimare, relaţiilor de 
cooperare şi colaborare; 

• Prezenţa unor atitudini rutiniere, 
conformiste în cunoaştere; 

• Încurajarea insuficientă a atitudinilor 
constructive, de încredere în forţele 
proprii ale individului sau ale 
grupului; 

• Neîncurajarea de către profesori a 
participării studenţilor în construirea 
cunoaşterii; 

• Evitarea interacţiunilor deschise, 
divergente şi contradictorii între 
profesor-studenţi, studenţi-studenţi; 

Cauzele dificultăţilor care apar în 
comunicarea didactică sunt numeroase, 
prin urmare este obligatoriu să existe 
posibilităţi de reglare, de adaptare. 
Pentru a fi eficientă, din perspectiva 
producerii învăţării, comunicarea 
trebuie să funcţioneze ca un sistem 
circular şi să se autoregleze. Elementul 
central al acestei reglări este reprezentat 
de feedback. În clarificările asupra 
acestui concept ne este sugerată o 
distincţie dintre feed-back-ul evaluativ, 
care poate  fi pozitiv, când îndeplineşte 
un rol de motivare sau negativ, când are 
un rol corector, şi feedback-ul 
nonevaluativ, care se foloseşte atunci 
când sprijinim o persoană să-şi 
construiască anumite puncte de vedere 
referitoare la un subiect. Instruirea 
clasică reclamă în mod deosebit un 
feedback evaluativ, lucru confirmat şi 
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feedback- which can be positive, when 
it plays a motivation role or negative, 
when it plays a corrective role and the 
non-evaluative feedback-which is used 
when we support a person to have 
certain points of view regarding a 
subject. The classical teaching demands 
particularly an evaluative feedback, 
which is confirmed by the theory and 
teaching practice in our country. In the 
educational interactions that emerge in 
the constructivist teaching, the non-
evaluative feedback has extremely 
important consequences. 

The non-evaluative feedback can 
be of three types: probing- when we 
offer the student/pupil the opportunity 
to identify the real motivation for the 
problem that preoccupies him, of 
understanding-when we try to find out 
the real meaning of those said by the 
pupil/student, and it can also be 
supportive- when the problem that the 
pupil/student considers important and 
significant is also seen in this respect by 
the teacher. 

We consider that the 
constructivist teacher must link the 
concept of feedback with the concept of 
feed-forward, less present in our 
literature. The feed-forward allows on 
the fly the adaptation of the educational-
instructive activity on the basis of the 
anticipated intimations of the situations 
that may emerge. 

The teaching practice points out 
the necessity of practicing the didactical 
communication in a new conception that 
will contribute to the emphasis of the 
interpersonal dimension of the 
educational-instructive process, to the 
promotion of the interactivity between 
pupils and of the interactive 
methodologies. 

de teoria şi practica pedagogică de la 
noi. În interacţiunile educaţionale care 
apar în instruirea constructivistă 
consecinţe deosebit de importante are 
feedback-ul nonevaluativ. 

Feedback-ul nonevaluativ poate fi 
de sondare, când îi dăm posibilitatea 
studentului/elevului să identifice 
motivaţia reală asupra problemei care îl 
preocupă, de înţelegere, când încercăm 
să distingem adevărata semnificaţie a 
celor spuse de elev/student, şi mai poate 
fi suportiv, când problema pe care 
elevul/studentul o consideră importantă 
şi semnificativă este considerată şi de 
către profesor ca fiind importantă şi 
semnificativă. 

Considerăm că profesorul 
constructivist trebuie să relaţioneze 
conceptul de feedback cu cel de feed-
forward, mai puţin prezent în literatura 
noastră de specialitate. Feed-forward-ul 
permite adaptarea din mers a activităţii 
instructiv-educative pe baza sesizării 
anticipate a situaţiilor ce pot apărea. 

Practica şcolară scoate în 
evidenţă necesitatea practicării  
comunicării didactice într-o nouă 
concepţie care să contribuie la 
accentuarea dimensiunii interpersonale 
a procesului instructiv-educativ, la 
promovarea interactivităţii între elevi şi 
a metodologiilor interactive. 

Comunicarea  interactivă se poate 
practica prin: 

• Promovarea  relaţiilor sociale şi de 
comunicare în crearea mediului 
favorabil din clasă, prin utilizarea 
colaborării şi căutării în grup a 
ideilor; 

• Stimularea, exprimarea verbală şi în 
grup a proceselor, mecanismelor 
învăţării, a cum s-au produs ideile, 
cum au rezolvat problemele, cum au 
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The interactive communication 
can be practiced through: 

●  the promotion of the social and 
communication relations for the 
creation of a favorable environment 
in the classroom through 
collaboration and group search for 
ideas; 

●  the stimulation, the verbal and group 
expression of the processes, learning 
mechanisms, the way in which ideas 
were come up with, how problems 
were tackled or how decisions were 
made; 

●  the formulation of open questions, 
leaving time for own search of the 
answers; 

●  the support given for the formulation 
of individual and group answers; 

●  dialogue, debate, collaboration, 
cooperation in order to develop 
pupils’ knowledge; 

●  the promotion of the democratic 
management at the level of the 
group of students. 

The students/pupils can be 
encouraged: 

●  to formulate questions, hypotheses, 
alternatives comparisons, arguments; 

●  to practice communication, critical 
analysis; 

●  to engage in a dialogue with the 
teacher and the others after having 
made independently own 
interpretations; 

●  to distinguish themselves 
individually and in groups; 

●  to use language as a way of 
understanding, expression, logical 
argumentation, presentation style, 
combination of the different types of 

luat deciziile; 
• Formularea de întrebări deschise, 

lăsând timp pentru căutarea proprie a 
răspunsurilor; 

• Sprijinul acordat în formularea 
răspunsurilor individuale şi în grup; 

• Dialog, dezbatere, colaborare, 
cooperare în construirea 
cunoştinţelor elevilor; 

• Promovarea la nivelul grupei de 
studenţi a  managementului 
democratic. 

Studenţii/elevii pot fi încurajaţi să: 
• Formuleze întrebări, ipoteze, 

alternative, comparaţii, argumente 
• Exerseze comunicarea, analiza 

critică; 
• Se angajeze în dialog cu profesorul 

şi cu ceilalţi după ce au construit 
independent interpretări proprii; 

• Se afirmă prioritar, individual şi în 
grup; 

• Utilizeze limbajul ca mediu de 
înţelegere: exprimare, argumentare 
logică, stil de prezentare, îmbinare a 
diferitelor forme de comunicare şi de 
expunere a ideilor. 

În abordarea constructivistă a 
instruirii acţiunea directă a individului 
asupra realităţii este esenţială pentru 
student/elev, dar la fel de importantă 
este şi interacţiunea cu ceilalţi, pentru 
verificarea structurilor individuale ale 
cunoaşterii, pentru a asimila noi situaţii.  

Organizarea comunicărilor în clasă 
echivalează cu organizarea condiţiilor 
învăţării, a celor referitoare la 
interacţiunile care se dezvoltă pentru 
construirea cunoaşterii. 

Comunicarea poate să întreţină 
relaţii de tipuri diferite: unidirecţionale, 
bidirecţionale şi multidirecţionale. 
Comunicarea didactică poate fi una 
autoritară, agresivă, preferenţială, 
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communication  and expounding 
ideas. 

In the constructivist approach to 
teaching, the direct action of the 
individual on reality is essential for the 
student/pupil, but the same importance 
is placed on the interaction with the 
others, in order to verify the individual 
structures of knowledge, for the 
assimilation of new ideas. 

Establishing communications in 
the classroom is equivalent to the 
creation of the learning conditions, of 
those regarding the interactions 
developing for the acquiring of 
knowledge.     

The communication can have 
relations of different types: 
unidirectional, bidirectional and 
multidirectional. The didactical 
communication can be either 
authoritative, aggressive, preferential, 
centered on contents and performance- 
characteristic for the classical teaching, 
or democratic, supportive, simulative 
for all pupils, centered on pupils and 
objectives, specific to the constructivist 
teaching. In constructivist learning the 
emphasis is on the development of the 
multidirectional communication, which 
favors the interaction, interactivity, the 
comparison of the different knowledge. 
I am giving below a few of the 
didactical communication’s 
characteristics, resulted from the 
students’ reflections- future teachers- 
regarding the way in which the 
didactical communication takes place 
during the courses/seminars of the 
majors and of the subjects dealing with 
the psycho-pedagogical training: 

centrată pe conţinuturi şi performanţă, 
caracteristică instruirii clasice sau una 
democratică, încurajatoare, stimulativă 
pentru toţi elevii, centrată pe elevi şi pe 
obiective,  specifică instruirii 
constructiviste. În învăţarea 
constructivistă accentul tinde să se pună 
pe dezvoltarea comunicării 
multidirecţionale, ce favorizează 
interacţiunea, interactivitatea, 
confruntarea diverselor cunoştinţe. 
Redau mai jos câteva din caracteristicile 
comunicării didactice desprinse din 
reflecţiile studenţilor, viitori profesori, 
asupra modului cum se desfăşoară 
comunicarea didactică comparativ la 
cursurile/seminariile disciplinelor de 
specialitate şi la disciplinele vizând 
pregătirea psihopedagogică: 
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Didactical communication in classical 
teaching-characteristics/ 
Comunicarea didactică în instruirea 
clasică-caracteristici 

Didactical communication in constructivist 
teaching-characteristics/ 
Comunicarea didactică în instruirea 
constructivistă-caracteristici 

• Dominant interactions/Interacţiuni 
dominatoare 

•  Teacher/Profesorul: 
− centered on content/este centrat pe 

conţinut, 
− preoccupied with own ideas/este 

preocupat de ideile proprii, 
− centered on objectiveness in 

requests/este centrat pe obiectivitate în 
cerinţe, 

− polarizes answers through an 
excessively critical attitude/prin 
atitudinea excesiv de critică 
polarizează răspunsurile, 

•  Negative consequences on 
pupils/Consecinţe negative asupra 
elevilor: 

− inhibition, block to desire for 
communication and initiative for 
communication/inhibarea, blocarea 
dorinţei de comunicare, a iniţiativei în 
comunicare, 

− affects the cognitive and affective 
motivation of the pupils with regard to 
learning/afectează motivaţia cognitivă 
şi afectivă a elevilor faţă de învăţare, 

− leads to the creation of a tense 
psychosocial environment, 
characterized by emotional insecurity 
among pupils/conduce la instaurarea 
unui climat psihosocial tensionat, 
caracterizat prin insecuritate 
emoţională în rândul elevilor 

 

•  Integrative interactions/Interacţiuni 
integratoare, 

•  Teacher/Profesorul 
− accepts and supports pupils’ 

ideas/acceptă şi sprijină ideile 
elevilor, 

− aims at creating learning 
situations/are misiunea de a crea 
situaţii de    învăţare, 

− creates favorable conditions for the 
cooperation between 
pupils/organizează condiţiile 
favorabile cooperării între elevi, 

− encourages, stimulates pupils’ 
participation in verbal communication 
and in taking decisions/încurajează, 
stimulează participarea elevilor în 
comunicarea verbală şi în luarea 
deciziilor, 

− listens carefully to every point of 
view, so that each pupil will have 
faith that he is listened to and 
understood/ascultă cu atenţie toate 
punctele de vedere, astfel încât fiecare 
elev să aibă încredere că este ascultat, 
înţeles, 

− lures into discussions also the taciturn 
pupils/îi atrage în discuţii şi pe elevii 
mai tăcuţi 

 
Acquiring the students’ 

communication competence as future 
teachers, who will be using in the 
teaching practice the alternative of the 
constructivist teaching, requires a special 
attention on our behalf, in order to 
provide the context, framework in which 
the communication competences will be 

 Formarea competenţei de 
comunicare a studenţilor ca viitori 
profesori, care vor utiliza în practica 
pedagogică alternativa instruirii 
constructiviste,  necesită o atenţie 
deosebită din partea noastră, pentru 
asigurarea contextului, cadrului în care  
competenţele de comunicare să se 
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demonstrated.  
The constructivist teacher must 

prove a high communicative competence 
in order to practice a stimulating, 
supportive, democratic communication, 
as a condition for pupils to acquire 
knowledge: 

●  by accepting the diversity of 
answers; 

●  by using the different types of 
languages, communication; 

●  by formulating own opinions, 
hypotheses, questions; 

●  by collaborating with pupils in 
the processes of analysis, synthesis, 
generalization, openness to perspectives; 

●  by participating in the group 
debate; 

●  by dialoguing in groups, the 
participation in negotiations, challenges, 
debates, doesn’t impose, doesn’t 
manipulate; 

●  by receiving, listening to the 
given interpretations, the asked questions, 
the given suggestions; 

●  by integrating the new 
information technologies into knowledge; 

●  by focusing on the active 
engagement in debates, on the 
formulation of open questions, on the 
various collaboration, on the 
intermediation between pupils and 
resources, on the clear expression of 
arguments, reflections (Joiţa E., 2006).  

The qualitative reconsideration of 
the pedagogical/didactical scientific 
professionalization of teacher, even in the 
first stage of the training, with emphasis 
on acquiring competences, brings to the 
forefront the necessity of achieving the 
competence to establish a relation with 

manifeste. 
Profesorul constructivist trebuie să 

dovedească  înaltă competenţă 
comunicativă pentru practicarea unei 
comunicări democratice, încurajatoare, 
stimulativă ca o condiţie a construirii 
cunoaşterii de către elevi: 

• prin acceptarea diversităţii 
răspunsurilor; 

• prin utilizarea diferitelor tipuri 
de limbaje, de comunicare; 

• prin formularea proprie de 
opinii, ipoteze, întrebări; 

• prin colaborarea cu elevii în 
procesele de analiză, sinteză, 
generalizare, deschidere de perspective; 

• prin participarea la dezbaterea 
în grup; 

• prin dialogarea în grup, 
participarea la negocieri,provocări, 
dezbateri, dar nu impune, nu 
manipulează; 

• prin receptarea, audierea 
interpretărilor date, a întrebărilor puse, a 
sugestiilor date; 

• prin integrarea noilor tehnologii 
de informare în cunoaştere; 

• prin focalizarea pe angajarea 
activă în dezbateri, pe formularea de 
întrebări deschise, pe afirmarea 
colaborării variate, pe medierea relaţiei 
elevi-resurse, pe exprimarea clară a 
argumentelor, a reflecţiilor.( Joiţa E., 
2006) 

Reconsiderarea calitativă a 
profesionalizării ştiinţifice 
pedagogice/didactice a profesorului, chiar 
în etapa iniţială a pregătirii, cu accent pe 
formarea competenţelor aduce în prim 
plan necesitatea formării competenţei de 
a relaţiona cu elevii, de a colabora în 
clasă, în vederea realizării instruirii 
constructiviste ( Joiţa E., 2007, pp.46-
47): 
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pupils, to collaborate in the classroom, in 
order to develop the constructivist 
teaching (Joiţa E., 2007, page 46-47): 

− outlining a clear vision on the 
pupils’ psychosocial particularities, in 
order to establish different relations with 
and between them, to create situations of 
interrelation, 

− promoting knowledge, learning, 
and as a result of social intermediation-
dialogue, prevention of perturbations 
differently caused, mutual adaptation of 
styles, 

− providing an environment 
favorable for the establishment of 
relations, by using the reasons and 
interests that animate pupils, the previous 
experiences, preparing them to take 
responsibilities in order to think up, 
discuss ideas, solutions and even to 
develop the interpersonal intelligence 
(Gardner), 

− expressing necessary specific 
attitudes: empathy, patience, power of 
persuasion, tolerance, acceptance of 
differences, trust, respect, cheerfulness, 
exigency, sincerity, equity, sociability, 
objectiveness, principledness, firmness, 
power of influence, leadership, 

− establishing relations even 
during the process of  development of 
knowledge, to achieve progress; giving 
sufficient time, negotiating own 
hypotheses or constructions, training in 
teaching through reciprocity, engaging in 
dialogue on thematic or methodological 
aspects of knowledge,  

− using knowledge even in the 
continuous assessment, in order to turn to 
good account the feedback, looking for 
information on the emerged problems, on 
the evolution of the metacognition, of the 
affirmation of autonomy in diversity or of 
the personal and group initiative, 

− Conturarea unei viziuni clare 
asupra particularităţilor psihosociale ale 
elevilor, pentru a putea stabili relaţii 
variate cu şi între ei, a construi situaţii de 
interrelaţionare, 

− Promovarea cunoaşterii, 
învăţării şi ca rezultat al medierii sociale, 
al dialogului, al prevenirii unor perturbări 
diferit cauzate, al adaptării reciproce a 
stilurilor, 

− Asigurarea climatului favorabil 
relaţionării, utilizând motivele şi 
interesele care animă elevii aici, 
experienţele anterioare, pregătindu-i 
pentru asumarea de responsabilităţi în 
realizarea construcţiei, confruntarea de 
idei, soluţii şi chiar în dezvoltarea 
inteligenţei interpersonale (Gardner), 

− Manifestarea unor atitudini 
specifice necesare: empatie, răbdare, 
putere de convingere, toleranţă, 
acceptarea diferenţelor, încredere, 
respect, voioşie, exigenţă, sinceritate, 
echitate, sociabilitate, obiectivitate, 
principialitate, fermitate, putere de 
influenţare, leadership, 

− Realizarea relaţionării chiar în 
construcţia cunoaşterii pentru asigurarea 
progresului: acordarea unui timp 
suficient, negocierea ipotezelor sau a 
construcţiilor proprii, antrenarea în 
predare prin reciprocitate, angajarea în 
dialog pe aspecte tematice sau 
metodologice ale cunoaşterii, 

− Utilizarea ei chiar şi în 
evaluarea continuă, pentru valorizarea 
adecvată a feedbackului, căutarea 
informaţiilor asupra problemelor ivite, 
asupra evoluţiei metacogniţiei, a afirmării 
autonomiei în diversitate sau a iniţiativei 
personale şi de grup, 

− Perfecţionarea relaţionării prin 
dovedirea unor reacţii prompte, căutarea 
de soluţii variate, deciderea asupra 
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− strengthening relations by 
showing prompt reactions, looking for 
various solutions, deciding on the 
efficient alternative, suggesting 
pragmatic measures, respecting other 
interpretations. 

 Satisfying the conditions 
necessary for the affirmation of 
communication and stimulation relations 
in the constructivist class can be fulfilled 
by the teacher: 

� by establishing a dialogue 
during the process of knowledge, of 
solving situations, without confounding 
communication with the transmission of 
information in lessons, 

� by stimulating the affirmation 
of own opinions, answers, hypotheses, 
procedures, solutions, but also by 
accepting the diversity of answers, 
examples, projects, 

� by participating in the group 
debates, with own interpretation, 
argumentation, without manipulating 
pupils, without imposing anything, but 
influencing only the way of formulating, 
addressing, listening, expressing, 

� by focusing on processes, 
expectancies, procedures, organization 
models, level of participation in search 
and debate in the class, open questions 
and problems, own interpretations and 
reflections, various insights, analyses 
based on criteria, the pertinent solution to 
contradictions and outlined obstacles, 

� by combining, alternating the 
different types and rules of 
communication, organized networks, 
roles, strategies, personal styles, in order 
to keep active all pupils, 

� by the critical turning to good 
account of the experiences and 
information, of the non-formally and 
informally gained models in the initial 

alternativei eficiente, preconizarea de 
măsuri pragmatice, respectarea altor 
interpretări. 

Asigurarea condiţiilor necesare 
afirmării relaţiilor de comunicare şi 
stimulare în clasa constructivistă pot fi 
realizate de către profesor prin: 

� Provocarea dialogului în 
procesul cunoaşterii, rezolvării de situaţii, 
fără a  confunda comunicarea cu 
transmiterea de informaţii în lecţii, 

� Stimularea afirmării propriilor 
opinii, întrebări, ipoteze, proceduri, 
soluţii, dar  şi acceptarea diversităţii 
răspunsurilor, exemplelor, proiectelor, 

� Participarea la dezbaterile în 
grup cu propria interpretare, argumentare, 
fără manipularea elevilor, fără impunerea 
acestora, ci influenţarea doar a modului 
de formulare, adresare, audiere, 
exprimare, 

� Focalizarea pe procese, 
aşteptări, proceduri, modele de 
organizare, nivel de participare în căutare 
şi dezbatere în clasă, întrebări şi 
probleme deschise, interpretări şi reflecţii 
proprii, prelucrări variate, analize 
criteriale, rezolvarea pertinentă a 
contradicţiilor şi a obstacolelor conturate, 

� Îmbinarea, alternarea, pentru 
activizarea tuturor elevilor, a diferitelor 
forme şi reguli de comunicare, reţele 
organizate, roluri, strategii, stiluri 
personale, 

� Valorificarea critică a 
experienţelor şi informaţiilor, modelelor 
câştigate nonformal şi informal în 
dezbaterile iniţiale sau a celor prin 
utilizarea mijloacelor TIC. 

Profesorului îi revine misiunea de 
a propulsa elevul în situaţia de subiect 
cunoscător, el asumându-şi funcţia de 
persoană-resursă, cu un comportament 
deschis şi o atitudine pozitivă, reflexivă, 
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debates or of those through the use of 
ITC. 

 The teacher has the task of 
propelling the pupil into the situation of 
experienced subject, assuming the role of 
“resource-person”, having an open 
behavior and a positive, reflexive, 
creative attitude, as he is an initiator of 
the interpersonal relations and 
cooperative interactions between pupils. 

Creating a climate favorable for 
cooperation, collaboration both vertical 
(between the teacher and pupils) and 
horizontal (between pupils), an affective, 
positive climate, a climate of exigency, 
understanding, and assumed 
responsibility, represents one of the 
conditions of the constructivist teaching. 

creativă, iniţiator al relaţiilor 
interpersonale şi a interacţiunilor 
cooperante dintre elevi. 

Construirea unui climat favorabil 
cooperării, colaborării atât pe verticală, 
între profesor şi elevi, dar şi pe orizontală 
între elevi, a unui climat afectiv, pozitiv, 
de exigenţă şi înţelegere, de 
responsabilitate asumată reprezintă una 
din condiţiile instruirii constructiviste. 
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Résumé 
L’un d’entre les plus importants 

éléments de l’optimisation du procès 
éducationel est la recherche du feedback 
curriculaire, un domain qui est souvent 
negligé par les spécialistes dans les 
sciences de l’éducation, professeurs et 
practiciens. Cet article développe un 
modèle de questionnaire pour investiguer 
le feedback curriculaire et offre des 
suggestions practiques pour les 
professeurs et chercheurs. L’article 
investigue aussi les liaisons entre la 
recherche du feedback curriculaire et le 
développement curriculaire postmoderne 
du point de vue des sciences de 
l’éducation. 

 
Mots clés: feedback curriculaire, 

curriculum postmodern, éducation 
postmoderne, recherche curriculaire. 

 

 Rezumat: 
Unul dintre cele mai importante 

elemente ale optimizării procesului 
educațional îl reprezintă cercetarea 
feedback-ului curricular, un domeniu 
care a fost neglijat de către specialiștii în 
științele educației, profesori și 
practicieni. Acest articol dezvoltă un 
model de chestionar pentru investigarea 
feedback-ului curricular și oferă sugestii 
practice pentru profesori și cercetători. 
În acest articol se mai investighează de 
asemenea legăturile dintre cercetarea 
feedback-ului curricular și dezvoltarea 
curriculumului postmodern din punctul 
de vedere al științelor educației. 

 
Cuvinte cheie: feedback 

curricular, curriculum postmodern, 
educație postmodernă, cercetare 
curriculară. 
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La problématique de 
l’investigation du feedback curriculaire 
este relativement peu étudié par les 
spécialistes dans le domain des sciences 
de l’education  et par des professeurs au 
moins de quelques motifs (raisons), 
parmi lesquels nous mentionnons: des 
confusions qui planent sur le sens de 
curriculum, sur une part et d’autre part la 
difficulté de faisir les avantages d’un 
authentique feedback curriculaire. Pour 
aborder la problématique du feedback 
curriculaire nous considerons que sont 
essentiels la définition de la notion de 
feedback curriculaire, le but et la 
justification de celui-ci, les formes, et en 
même temps les méthodes parmi 
lesquelles on peut réaliser. 

Le feedback curriculaire peut être 
défini, dans un sens limité, comme une 
reaction des éducables en rapport avec 
une séquence du curriculum dans une 
certaine période de temps. Cette réaction 
ou réponse des éducables en ce qui 
concerne le curriculum suppose le 
mésurage de l’efficence du curriculum 
par d’une part, mais d’autre part il est 
nécessaire de sonder les intérêts et les 
préférences des éducables mais en même 
temps  et la manière dans lesquels 
peuvent être armoniser avec l’expérience 
curriculaire proprement-dite. Dans un 
sens plus large – le feedback curriculaire 
on rapporte à la réponse des autres 
partenaires impliqués dans les procès 
éducatif comme il faudrait être : les 
parents, les institutions éducationelles 
non-formales, ou d’autre acteurs 
importants dans le cadre de la communité 
(locale, régionale, nationale), mais par 
l’extension des toutes personnes qui ont 
parcouri la séquence curriculaire sur 
laquelle nous désirons l’investiguer. 
L’investigation du feedback curriculaire 

Problematica investigării feedback-
ului curricular este relativ puțin studiată 
de către specialiștii în științele educației 
și de către profesori din cel puțin câteva 
motive, printre acestea menționăm: 
neclaritățile care planează asupra sensului 
termenului de curriculum, pe de o parte, 
iar pe de altă parte dificultatea de a sesiza 
avantajele unui autentic feedback 
curricular. În abordarea problematicii 
feedback-ului curricular sunt esențiale 
definirea noțiunii de feedback curricular, 
scopul și justificarea acestuia,  formele, 
precum și metodele prin care se poate 
realiza. 

Feedback-ul curricular s-ar putea 
defini, în sens restrâns, ca răspuns/reacție 
a educabililor în raport cu o secvență a 
curriculumului într-o anumită perioadă de 
timp. Această reacție sau răspuns al 
educabililor cu privire la curriculum 
presupune măsurarea eficienței
curriculum-ului pe de o parte, iar pe de 
altă parte necesită sondarea intereselor și 
preferințelor educabililor dar și modul 
în care acestea se armonizeaza cu 
experiența curriculară propriu-zisă. Într-
un sens mai larg, feedback-ul curricular 
se referă la răspunsul/reacția unor alți 
parteneri implicați în procesul 
educațional, cum ar părinții, instituții 
educaționale non-formale, sau alți actori 
importanți în cadrul comunității (locale, 
regionale, naționale), dar prin extensie a 
tuturor persoanelor care au parcurs 
secvența curriculară pe care dorim să o 
investigăm. Investigația feedbackului 
curricular, în această ipostază, este mai 
complexă, și îmbracă forma unui sondaj 
sau a unei anchete pedagogice, ținând 
cont atât de parametrii menționați mai 
sus, dar și de alții. 

În primul rând, menționăm faptul 
că această eficiență a curriculumului de 
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dans cette situation est plus complexe, et 
obtienne la forme d’une sondage ou une 
enqête pédagogique, en tenant compte 
tant par les paramètres mentionnés au-
dessus mais par des autres. 

D’abord, nous mentionnons le fait 
que cette effiecience du curriculum 
duquel nous parlions au devant, n’est pas 
nécessairement l’efficience du curriculum 
ainsi comme il est évalué par les 
spécialistes en sciences de l’éducation ou 
par les institutions de monitorisation et 
recherche nationale ou internationale 
(ministère de ressort, UNESCO ou 
Gallup, par exemple), car il représente 
plutôt la réflexion de l’expérience des 
éducables en rapport avec une séquence 
curriculaire en étant le résultat des 
oppinions directes, sans intercession, et 
personelles des élèves, des étudiants ou 
des adultes. De ce point de vue, 
l’efficience du curriculum, il faudrait être 
opérationalisé par l’utilisation de 
quelques indicateurs comme on aurait : 

• Le degré d’actualité du 
curriculum 

• Le degré d’utilisation du 
curriculum 

• Le degré de l’accesibilité du 
curriculum 

• Le degré d’intérêt pour le 
curriculum 

• Le degré d’attraction en rapport 
avec une séquence curriculaire 

• Le degré de satisfaction en 
rapport avec une séquence curriculaire. 

À la deuxième fois, l’investigation 
des préférences et des intérêts 
curriculaires suggère l’identification des 
besoins, des désirs et des aspirations des 
éducables en rapport avec les éxperiences 
curriculaires. Si le mésurage de 
l’ efficience du curriculum a un d’un rôle 
de diagnose du curriculum, la recherche 

care vorbeam mai înainte nu este 
neaparat eficiența curriculumului așa cum 
este el evaluat de specialiștii în științele 
educației sau de către instituțiile de 
monitorizare și cercetare naționale sau 
internaționale (ministerul de resort, 
UNESCO sau Gallup, de exemplu), ci 
reprezintă mai degrabă reflectarea 
experienței educabililor în raport cu o 
secvență curriculară, fiind rezultatul 
opiniilor directe, nemijlocite și personale 
elevilor, studenților sau chiar adulților. 
Din acest punct de vedere, eficiența 
curriculum-ului s-ar putea operaționaliza 
prin utilizarea unor indicatori cum ar fi: 

• Gradul de actualitate al 
curriculumului 

• Gradul de utilitate al 
curriculumului 

• Gradul de accesibilitate al 
curriculumului 

• Gradul de interes pentru 
curriculum 

• Gradul de atracție în raport cu o 
secvență curriculară 

• Gradul de satisfacție în raport 
cu o secvență curriculară 

În al doilea rând, investigația 
preferințelor și intereselor curriculare își 
propune identificarea nevoilor, dorințelor 
și aspirațiilor educabililor în raport cu 
experiențele curriculare. Dacă măsurarea 
eficienței curriculumului, a avut mai mult 
un rol de diagnoză a curriculumului, 
cercetarea intereselor și preferințelor are 
un rol de prognoză a viitorului 
curriculum, indicând probleme, secvențe 
de conținut pe care educabilii ar dori să le 
studieze. Dacă diagnoza eficienței se 
poate investiga folosind întrebări mai 
mult închise, identificarea intereselor 
elevilor se va face folosind mai mult 
întrebări deschise sau întrebări cu 
răspunsuri multiple, care lasă loc cât mai 
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des intérêts et des préférences a un rôle 
de prognose du futur curriculum, en 
indiquant des problèmes, des séquences 
de contenu sur lequel les éducables 
désiraient les étudier. Si le diagnose de 
l’efficience peut être investiguer en 
employant des questions plutôt fermées, 
l’investigation  des intérêts des élèves 
sera faite en utilisant plus des questions 
ouverts ou des questions avec des 
réponses multiples, qui laissent la liberté 
de choisir plusieurs variantes de réponse.  

Par la suite nous essayerons 
d’identifier les possibles buts et formes 
du feedback curriculaire et d’argumenter 
ce qu’aurait utile surtout pour les 
professeurs près de tous les niveaux du 
procés de l’enseignement. Dès que nous 
avons déjà mentionné dans un antérieur 
paragraphe ce type d’investigation se 
propose de mésurer l’efficience du 
curriculum et des intérêts et des 
préférences des éducables, mais, le but 
d’ensemble et l’optimisation  de 
l’expérience curriculaire, de la 
perspective des tous les acteurs impliqés 
dans le procés de l’enseignement 
(spécialement le professeur et 
l’éducable). Un tel but peut se mettre en 
marche en partant d’une reforme 
éducationnelle, et en ce cas, en étant un 
premier pas pur l’évaluation d’une certain 
type de curriculum. De même ce type 
d’investigation peut être utilisé alors 
quand a lieu une transformation du 
curriculum et les instances décisionales, 
désirent mésurer le degré d’adaptation 
des éducables, des professeurs et des 
autres acteurs de l’acte éducationnel au 
nouveau curriculum. Par conséquent 
après cette différenciation on peut 
distingués entre trois types 
d’investigation du feedback curriculaire : 
d’optimisation du procés éducational 

multor variante de răspuns. 
Vom încerca în continuare să 

identificăm posibilele scopuri și forme 
ale feedback-ului curricular și să 
argumentăm de ce ar fi util, mai ales 
pentru profesori, la aproape toate 
nivelurile procesului de învățământ. 
După cum am menționat într-un paragraf 
anterior, acest tip de investigație își 
propune măsurarea eficienței 
curriculumului și a intereselor și 
preferințelor educabililor. Dar scopul de 
ansamblu este optimizarea experienței 
curriculare, din perspectiva tuturor 
actorilor implicați în procesul de 
învățământ (dar în special profesorul și 
educabilul). Un asemenea scop poate să 
pornească de la o reformă educațională, 
în acest caz fiind un prim pas pentru 
evaluarea unui anumit tip de curriculum. 
De asemenea acest tip de investigație 
poate fi utilizat atunci când are loc o 
transfomare a curriculumului iar 
instanțele decizionale doresc să măsoare 
gradul de adaptare educabililor, 
profesorilor și al celorlalți actori ai 
actului educațional la noul curriculum. 
Așadar după această primă diferențiere, 
putem distinge între trei tipuri de 
investigație a feedback-ului curricular: de 
optimizare a procesului educațional 
curent, de investigare a curriculumului 
înaintea unei reforme educaționale și de 
adaptare la noul curriculum, criteriul 
utilizat fiind acela al funcției pe care o 
îndeplinește investigația. Pe de altă parte, 
dacă avem în vedere ciclul curricular la 
care este aplicat acest demers, putem 
identifica investigații ale feedback-ului 
curricular pentru ciclul de achiziții 
fundamentale, pentru ciclul de 
dezvoltare, pentru ciclul de observare și 
orientare, pentru ciclul de aprofundare, 
pentru ciclul de specializare dar și pentru 
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couranat, d’investigation du curriculum 
avant d’une reforme éducationale, et 
d’adaption au nouveau curriculum, le 
critère utilisé en étant celui-là de la 
fonction réalisée par l’investigation. Sur 
d’autre part, si nous avons en vue le cycle 
curriculaire auquel est appliqué ce 
démarche, nous pouvons identifiés des 
investigations du feedback curriculaire 
pour le cycle des acquisitions 
fondamentales, pur le cycle de 
développement, pour le cycle 
d’observation et d’orientation, pour le 
cycle d’approfondissement, pour le cycle 
de spécialisation mais, en même temps et 
pour la curricula utilisée dans l’éducation 
des adultes.  

Un aspect intéressant de la 
problématique que nous l’avons en vue, 
c’est la rélation de maxima affinité entre 
l’évaluation du curriculum et 
l’investigation, la recherche du 
curriculum dans le contexte de l’analyse 
d’efficience et des préférences 
curriculaire des éducables. Nous 
observons qu’au niveau 
microéducational, le deux notions se 
superposent parce que tant l’évaluation 
que la recherche curriculaire ont un but 
immediat, et précisement celui 
d’optimiser l’éxperience curriculaire. Le 
professeur est, au niveau de l’activité 
curente, et un évaluateur et un chercheur, 
les rélations qui s’établissent entre 
professeurs et éducables en pouvant 
restées à la base d’une profonde 
investigation des besoins et 
d’authentiques intérêts des élèves et des 
étudiants. Tout aussi à ce niveau on peut 
faire la différence entre une éducation de 
subsistence, avec un caractère 
reproductif, magistrocentrisse, qui 
n’utilise pas l’investigation curriculaire et 
une éducation progressive, avec un 

curricula utilizate în educația adulților. 
Un aspect interesant al 

problematicii pe care o avem în vedere 
este relația de maximă afinitate între 
evaluarea curriculumului și investigația, 
cercetarea curriculumului în contextul 
analizei eficienței și preferințelor 
curriculare ale educabililor. Observăm ca 
la nivelul microeducațional, cele două 
noțiuni se suprapun deoarece atât 
evaluarea cât și cercetarea curriculară au 
un scop imediat, și anume acela de a 
optimiza experiența curriculară. 
Profesorul este, la nivelul activității 
curente, și evaluator și cercetător, relațiile 
care se stabilesc între profesori și 
educabili putând sta la baza unei 
investigații profunde a nevoilor și 
intereselor autentice ale elevilor și 
studenților. Tot la acest nivel putem face 
diferența între o educație de subzistență, 
cu caracter reproductiv, 
magistrocentristă, care nu utilizeaza 
investigația curriculară și o educație 
progresivă, cu un caracter transformativ, 
centrată pe educabil și curriculum, care 
încoporează strategii de investigație a 
curriculumului pentru a optimiza constant 
procesul educațional. Caracterul cu totul 
și cu totul special al acestui tip de 
investigație este faptul că se situează, mai 
ales în sensul său restrâns, la limita dintre 
idiografic și nomotetic. Profesorul nu este 
un cercetător profesionist, cu toate 
acestea, el realizează cercetări mai mult 
calitative, reprezentative doar pentru un 
grup restrâns de elevi, dar cu ridicate 
valențe formative. Rezultatele cercetării 
pot fi implementate imediat în activitatea 
educațională curentă. Cu toate acestea el 
caută să identifice legi, relații de 
cauzalitate, și mai ales să anticipe noi 
fenomene, comportamente etc. De 
asemenea, pentru înțelegerea și 
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caractère transformatif, centrée sur 
l’éducable et sur le curriculum, qui 
incorpore des stratégies d’investigation 
du curriculum pour optimiser 
constamment le procés éducational. Le 
caractère en tout spécial de ce type 
d’investigation, c’est le fait qu’on se 
situé, surtout dans  son sens limité, à la 
limite d’entre idiographique et 
nomothétique. Le professeur n’est pas un 
chercheur professioniste, mais bien qu’il 
réalise des recherches plus qualitatives, 
représentatives seulement pour un group 
limité d’élèves, mais avec de hautes 
valences formatives. Les résultats de la 
recherche peuvent être implémentés 
immédiatement dans l’activité courante 
éducationnelle. Malgré cela il cherche 
d’identifié des lois, des rélations de 
causalité, et surtout de prédire de 
nouveaux phénomènes, des conduites, 
etc. En outre pour l’entendement et 
l’investigation de l’efficence et des 
intérêts curriculaire, il est necéssaire le 
connaissance des théories, des lois de la 
théorie du curriculum, comme et des 
méthodes, des techniques et des procédés 
utilisés dans ce domain.  

Un problème qu’on pourrait 
apparâtre dans l’implementation de ce 
type d’investigation, c’est la résistence 
des professeurs et des élèves à ces types 
de recherches. Il y a des méthodes qui on 
emploie pour le mésurage des 
performances des professeurs, surtout 
dans l’enseignement supérieur. Elles se 
basent sur le complément d’un 
questionnaire dans lequel les étudiants 
sont interrogés quel est leur opinion sur 
la probité morale du professeur (s’il a 
reçu de la pot-de-vin, s’il a offensé les 
étudiants etc.), sur l’utilisation des 
moyens audio-visuels aux heures, la 
présence aux heures et sur st ponctualité 

investigarea eficienței și intereselor 
curriculare este necesară cunoașterea 
teoriilor, legilor din teoria curriculumului 
precum și a metodelor, tehnicilor și 
procedeelor utilizate în acest domeniu. 

O problemă care ar putea apărea în 
implementarea acestui tip de investigație 
este rezistența profesorilor și a elevilor la 
aceste tipuri de cercetări. Există unele 
metode care se folosesc pentru măsurarea 
performanțelor profesorilor, mai ales în 
învățământul superior. Ele se bazează pe 
completarea unui chestionar în care 
studenții sunt întrebați ce părere au 
despre probitatea morală a profesorului 
(dacă a luat mită, a jignit studenții etc.) 
despre utilizarea mijloacelor audio-video 
la ore, prezența la ore și punctualitatea 
profesorului, despre calitatea de 
ansamblu a cursurilor și seminariilor. În 
documentele analizate de noi era rezervat 
de asemenea un spațiu generos pentru 
sugestii și recomandări ale studenților 
pentru profesori. De asemenea se încerca 
diagnosticarea prezenței la ore a 
studenților (prin întrebări în care se cerea 
identificarea pe o scală a prezenței la 
cursuri și seminarii), și eventual a 
gradului de participare. Prima impresie 
pe care ne-o produc aceste chestionare 
este superficialitatea lor. Ele se vor a fi 
mai mult un mijloc de semnalizare a unor 
deficiențe grave sau un semnal de alarmă 
asupra unor fapte reprobabile, decât un 
mijloc de investigație a eficienței 
curriculumului sau a intereselor și 
preferințelor educabililor. Pentru procesul 
educațional curent este foarte puțin utilă 
o caracterizare generală a activității unui 
profesor, fiind necesară o 
operaționalizare a noțiunii de eficiență. 
De asemenea și restul itemilor prezenți în 
chestionarul analizat de noi par a se 
concentra mai mult asupra aspectelor 
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du professeur, sur la qualité d’ensemble 
des cours et des seminaires. Dans les 
documents analysés par, il était aussi 
réservé un espace généreux pour des 
suggestions et des recommandations des 
étudiants pour les professeurs. En outre 
on essaya diagnostiquer la présence aux 
heures des étudiants (par des questions 
par lesquels on demanda l’identification à 
l’échelle de la présence aux cours et aux 
seminaires, et pour toute eventualité leur 
degré de participation). La première 
impression que ces questionnaires nous 
produisent c’est leur superficialité. Ils se 
veulent être plus qu’un moyen de 
signalisation des graves carences ou d’un 
signal d’alarm sur des reprobables faits, 
qu’un moyen d’investigation de 
l’efficience du curriculum ou des intérêts 
et de préférences des éducables. Pour le 
procés éducational courant, il est plus ou 
moins utile une caracterisation générale 
de l’activité d’un professeur, en étant 
nécessaire une opéralisation de la notion 
d’efficience. De même et le reste des 
itemes présents dans le questionnaire 
analysé par nous semblent à se concentrer 
plus sur les aspects administratifs et 
managerials du procés de l’enseignement 
et moins sur le curriculum académique. 
Une investigation authentique de 
l’efficience du curriculum, il faut mésurer 
plusieurs paramètres, il faut être autant 
que flexible et plus sensible à l’echelle, 
autrement nous risquons recevoir des 
réponses qui sont le résultat des pressés  
raisonnements ou des émotions de 
moment ou justement des dispositions 
affectives. En revenant à la constatation 
du début du premier paragraphe il 
faudrait que les facteurs de décisions 
essayer remporter la confiance des 
proffesseurs dans ces méthodes 
d’investigation du feedback curriculaire, 

administrative și manageriale ale
procesului de învățământ și mai puțin 
asupra curriculumului academic. O 
autentică investigație a eficienței 
curriculumului trebuie să măsoare mai 
mulți parametri, să fie cât mai flexibilă și 
mai sensibilă în scalare, altfel riscăm să 
primim răspunsuri care sunt rezultatul 
unor judecăți pripite sau a unor emoții de 
moment sau chiar a unor dispoziții 
afective. Revenind la constatarea de la 
începutul paragrafului, factorii de decizie 
ar trebui să încerce câștigarea încrederii 
profesorilor în aceste metode de 
investigație a feedback-ului curricular, 
prin explicarea avantajelor pe care le-ar 
putea aduce aceasta activității 
educaționale curente. S-ar putea de 
asemenea prezenta modele de 
chestionare, ghiduri de interviu, care să 
fie utilizate în acest demers. Dar cel mai 
important nu este să fie aplicată această 
metodă, ci să aibă un rezultat, să fie 
rezultatul unei motivații intrinseci a 
cadrului didactic, legată de optimizarea 
procesului educațional și de satisfacția 
educabililor în raport cu curriculumul.  

Problema curriculum-ului a 
început să devină fundamentală pentru 
societatea post-modernă în care trăim cu 
toţii. Suntem bombardaţi permanent de 
fluvii de informaţii venite pe toate 
canalele de comunicare. Într-o situaţie cu 
totul şi cu totul deosebită de află însă 
elevii de liceu, în special cei din clasele 
terminale, care pot intra în orice moment 
pe piaţa muncii. Curriculum-post modern 
necesită o mult mai mare flexibilitate în 
raport cu preferinţele educabililor, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, trebuie să
asigure dobândirea unor competenţe şi 
abilităţi metaeducaţionale şi 
metacognitive. Devine evident faptul că 
educabilii trebuie înzestraţi cu anumite 
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par l’explication des avantages que ces 
activités éducationnalles courantes 
peuvent les avoir. De même, on pourrait 
présenter des modèles de questionnaires, 
des guides d′ interview que soient utilisés 
pour cette démarche. Mais ce que est de 
plus grand importance il n’est pas d’être 
appliqué, cette méthode, mais qu’elle ait 
un résultat qu’elle soit le résultat d’une 
intrinsèque motivation du cadre 
didactique, liée d’optimisation du procés 
éducational et de la satisfaction des 
éducable dans un rapport avec le 
curriculum. 

Le problème du curriculum a 
commencé devenir fondamental pour la 
société post-moderne dans laquelle nous 
vivons avec tous. Nous sommes 
bombardés en permanence par des 
fleuves d’informations venues par tous 
les canaux de communication. Dans un 
situation tout différente – se trouvent 
cependant – les élèves de lycée, 
spécialement ceux des classes terminales 
qui peuvent entrer n’importe en quel 
moment sur la place du travail. Le 
curriculum postmoderne a besoin d’une 
flexibilité plus grande en rapport avec les 
préférences des éducable, d’une part, 
mais d’autre par, il faut s’assurer 
l’acquisition des comptétences et des 
habilités métaéducationnalles et 
métacognitives. Il est évident le fait que 
les éducables doivent être doués avec de 
certaines capacités pour pouvoir 
discerner l’utilité de l’inutilité, et en 
même temps, et les expériences 
éducationnalles dont ils sont interessés, 
par les blocs de connaisances qui les 
entourant dans la vie de jour par jour. De 
l’autre  côté de la dimension 
métacognitive, nous signalons en plus et 
la necessité d’intérioriser des habilités 
d’autoconnaissances et 

capacităţi de a discerne ceea ce le este 
util de ceea ce este inutil, precum şi 
experienţele educaţionale de care ei sunt 
interesaţi de blocurile de cunoaştere care 
îi înconjoară în viaţa de zi cu zi. Dincolo 
de dimensiunea metacognitivă, mai 
semnalăm şi necesitatea interiorizării 
unor abilităţi de autocunoaştere şi 
intercunoaştere care au fost neglijate mult 
timp în curriculum sau au fost 
considerate ca fiind subînţelese. O 
premisă a selectării şi ierarhizării 
valorilor în procesul de autodezvotare 
personală este autocunoaşterea propriei 
personalităţi, a nevoilor, dorinţelor, 
preferinţelor şi potenţialului propriu. 
Curriculum-ul modern şi paradigmele 
moderniste ale educaţiei nu au 
implementat suficient această strategie 
educaţională ca şi temelie a procesului 
educaţional şi a teoriei curriculare. O altă 
problemă ridicată de curriculum-ul 
postmodern este influenţa mijloacelor 
tehnologice asupra educaţiei şi 
valorificarea potenţialului acestora în 
viaţa colectivă a societăţii (MacDonald, 
2003). O caracteristică de bază a 
tehnologiei informatice moderne este 
tocmai faptul că face mai facilă 
comunicarea şi schimbul de experienţă 
între persoane. Fie că este vorba de iPod, 
fie că este vorba de un laptop, sau de 
televizor, comunicarea dintre oameni a 
devenit mai uşoară ca oricând. Acest 
fenomen nu poate asă nu aibă nici o 
implicaţie asupra educaţiei, dimpotrivă 
mijloacele informatice actuale modelează 
şi vor modela experienţa educaţională a 
tuturor oamenilor (cel puţin cei care 
trăiesc în societăţile moderne şi 
industrializate unde mijloacele NTIC au 
fost implementate pe scară largă). Un alt 
pilon al curriculum-ului postmodern îl 
reprezintă tendinţa tot mai evidentă de 
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d’interconnaisances qui ont été négligés 
beaucoup de temps dans le curriculum 
out ont été considérés comme en étant 
sous – entendues. Une prémisse de la 
sélection et de hiérarchisation des valeurs 
dans le procès d’autodéveloppement 
personnel c’est l’autoconnaissance propre 
de la personalité, des besoins, des désirs, 
des préférences et du potentiel propre. Le 
curriculum moderne et les paradigmes 
modernistes de l’éducation n’ont pas 
implémenté suffisamment cette strategie 
éducationale comme fondation du procés 
éducational et de la théorie curriculaire. 
Un autre problème levé de curriculum 
postmoderne c’est l’influence des 
moyens technologiques sur l’éducation et 
la mise en valeur du potentiel de cuex-ci 
dans la vie collective de la société 
(MacDonald, 2003). Une autre 
caractèristique de base de la technologie 
informatique moderne c’este juste le fait 
qu’on peut fait plus facile la 
communication et l’échange 
d’expériences entre personnes. Soit qu’il 
s’âgit de iPod, soit qu’il s’âgit d’un 
laptop ou de télé, la communication 
d’entre les hommes este devenue plus 
facile que n’importe quand. Il est 
impossible qu’on phénomène comme 
celui-ci, de de pas avoir un certain 
implication sur l’éducation, au contraire 
les moyens informatiques actuels –
peuvent modeler et biensûr, modelent et 
modeleront l’expérience éducationale sur 
tous les hommes (au moins sur lesquels 
qui vivent dans les sociétés modernes et 
industrialisées ou le moyens NTIC ont 
été implémentés sur un large échelle). Un 
autre pylone du curriculum postmoderne 
le représente la tendence de plus en plus 
évidente de globalisation, produite par 
l’éxplosion de communication, parmi les 
autres. Les consequences de ce fait social 

globalizare, cauzată de explozia canalelor 
de comunicare, printre altele. 
Consecinţele acestui fapt social au 
implicaţii profunde în educaţie, în sensul 
că necesită o reconfigurare valorică 
profundă precum şi o restructurare 
gnoseologică şi epistemologică a 
curriculum-ului. La nivel geopolitic şi 
sociocultural, pe de altă parte, asistăm la 
un clivaj al ariilor culturale, la un conflict 
mocnit, care este mai mult sau mai puţin 
vizibil pe „filmul” derulat în 
„cinematografele” şcolare de pe tot 
cuprinsul lumii. Avem aici în vedere 
antagonismul dintre ideea de globalizare 
şi localismul centrifug al diverselor 
instanţe politice şi culturale, care se 
folosesc de multe ori de slăbiciunile şi 
complexele unor mase de oameni pentru 
a-i manipula şi a le crea o iluzie a unui 
antidot idelogic sau religios. 

Aceste tendinţe, creionate în 
cercetarea de faţă ridică problema 
posibilităţii implementării unor strategii 
curriculare postmoderne în curriculum-ul 
actual. Printre obstacole putem observa 
dificultăţile de ordin material ale şcolii 
româneşti, precum şi inerţia educaţională, 
cantonată în nişte modele educaţionale de 
mult apuse. Schimbarea de paradigmă 
educaţională, care să ofere flexibilitate 
demersului educaţional nu poate să aibă 
în centrul său decât educabilul. Dacă 
trebuie să abilităm un educabil pentru a fi 
independent şi autonom trebuie să-i 
oferim posibilitatea de a fi aşa în cadrul 
şcolii. Dacă vrem ca educaţia să 
reprezinte într-adevar o resursă  de 
autodezvoltare personală trebuie să 
favorizăm autocunoaşterea intereselor şi 
nevoilor sale (Lynn Jenks, 2004). În acest 
context, dorim să aducem în discuţie 
problematica importanţei cunoaşterii 
preferinţelor curriculare ale elevilor. 
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ont de profondes implications dans 
l’éducation, dans le sens qu’il nécessite  
une reconfiguration valorique profonde 
comme et une restructuration 
gnoséologique et épistémologique du 
curriculum. Au niveau géopolitique et 
socioculturel, sur un autre part, nous 
assistons à un clivage des aires 
culturelles, à un conflict couvert qui est 
visible plus on moins sur le film deroulé 
dans les cinématographes scolaires sur 
toute étendue du monde. Ici nous avons, 
en vue, l’antagonisme d’entre l’idée de 
globalisation et la localisme centrifugue 
de diverses instances politiques et 
culturelles, qui usent de plusieurs fois des 
faiblesses et des complexes des masses 
d’hommes pour les manœuvrer et pour le 
créer une illusion d’un antidote 
idéologique ou religieux. 

Ces tendances, crayonées dans la 
recherche présente, lèvent le problème de 
la possibilité d’implementer des 
strategies curriculaires postmodernes 
dans le curriculum actuel. Parmi les 
obstacles, nous pouvons observer les 
difficultés d’ordre materielle de l’école 
roumaine, comme l’inertie éducationelle 
cantonnée dans des modèles éducationals, 
passés depuis longtemps. Le changement 
de paradigme éducationale, pour offrir la 
fléxibilité à la démarche éducationnelle, 
ne peut pas avoir dans son centre que 
l’éducable. S’il doit habiliter un éducable 
pour être indépendant et autonome, il faut 
lui offrir la possibilité d’être ainsi en 
cadre de l’école. Si nous voulons que 
l’éducation représenter vraiment une 
source d’autodéveloppement personnel, il 
faut lui favoriser l’autoconnaissance de 
ses propres intérêts et besoins (Lynn 
Jenks, 2004). Dans ce contexte nous 
désirons apporter en discussion la 
problèmatique de l’importance de le 

Educaţia tinde să devină din ce în ce mai 
mult un serviciu comercial şi un capital 
cultural. Ori în orice iniţiativă 
antreprenorială este vitală satisfacţia 
clientului. Iar satisfacţia clientului nu se 
poate baza numai pe imaginile şi 
reprezentările pe care şi le fac 
antreprenorii despre ceea ce ar dori 
clientul, ci pe dorinţele efective ale 
clientului şi pe cercetări de marketing. 
Aşadar, putem vedea domeniul 
preferinţelor sau al intereselor curriculare 
ale elevilor ca un marketing educaţional, 
şi în speţă curricular. Acest marketing 
curricular are ca scop tocmai cunoaşterea 
preferinţelor elevilor pentru a reconfigura 
educaţia în aşa manieră încât ea să 
corespundă în cea mai înaltă măsură 
aspiraţiilor educabililor. O astfel de 
întreprindere are două dimenensiuni 
fundamentale: cea de constatare a 
opiniilor educabililor cu privire la 
experienţa lor şcolară şi cea de sondare a 
preferinţelor curriculare ale acestora. 
Aceste dimensiuni corespund celor două 
etape ale intervenţiei educaţionale 
ameliorative în curriculum - diagoza şi 
prognoza nevoilor şi preferinţelor 
clienţilor educaţionali. 

În paragrafele ce urmează vom 
încerca să schițăm un posibil chestionar 
care ar putea fi utilizat în procesul de 
investigație a eficienței, precum și a 
intereselor și preferințelor curriculare ale 
educabililor (PCAE – Chestionarul 
pentru măsurarea preferințelor 
curriculare ale educabililor). 

Corespunzător primei etape a 
investigației se vor consemna 
răspunsurile pentru fiecare indicator al 
eficienței luat în parte, pentru mai multe 
tipuri de documente curriculare: 
manualele (suporturile de curs, cărțile 
utilizate la examene pentru studenți), 
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connaisance des préférences curriculaires 
aux élèves. L’éducation tend devenir de 
plus en plus un service commerciel et un 
capital culturel. Mais dans n’importe quoi 
initiative antreprenoriale la satisfaction 
du client est vitale. Mais la satisfaction 
du client ne se peut pas baser seulement 
sur les images et les représentations que 
les antrépreneurs le font de ce que leur 
client désire, mais sur les désirs 
effectivement du client et surtout sur le 
recherches de marketing. Par conséquent 
nous pouvons voir le domain des 
préférences ou ceux des intérêts 
curriculaire des élèves comme un 
marketing éducational et en l’occurrence 
curriculaire. Ce marketing curriculaire a 
comme but juste la connaisance des 
préférences des élèves pour reconfigurer 
l’éducation dans une telle manière qu’elle 
correspondre dans la plus haut mésure 
aux aspirations des éducables. Une telle 
sorte d’entreprise a deux dimensions 
fondamentales : celle de constater les 
opinions des éducables à regard de leur 
expérience scolaire et celle de sonder les 
préférences curriculaires de ceux-ci. Ces 
dimensions correpondent à deux étapes 
de l’intervention éducationale 
amélioratives dans le curriculum – la 
diagnose et la prognose des besoins et 
des préférences des clients éducationals.  

Pour la première étape de 
l’investigation il faut consigner les 
réponses pour chaque indicateur de 
l’efficience pris en part, pour plusieurs de 
types de documents curriculaires : 
manuels (des supports de cours, les livres 
utilisés aux examens pour les étudiants), 
les disciplines obligatoires et les 
disciplines optionelles (respectivement 
les cours obligatoires et aux optionels 
pour les étudiants). Nous pouvons 
présenté les itemes sons la forme de 

disciplinele obligatorii și disciplinele 
opționale (respectiv cursurile obligatorii 
și cele opționale pentru studenți). Putem 
prezenta itemii sub forma unor tabele, 
cum ar fi cel de mai jos: Acești indicatori 
de care vorbeam într-un paragraf anterior 
se pot înlocui cu parametrii pe care 
profesorul-cercetător îi găsește relevanți 
pentru modul în care el percepe 
feedback-ul curricular. De asemenea 
pentru măsurarea lor se pot utiliza o 
varietate de scale, în funcție și ciclul 
curricular la care se realizează cercetarea. 
De asemenea în funcție de materialele 
curriculare folosite, se pot adăuga și alte 
rubrici chestionarului folosit. Este 
important ca el să reflecte totuși eficiența 
documentelor curriculare folosite în 
activitatea curentă.  
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tableaux, comme serait celui de au-
dessous : ces indicateurs de lesquels nous 
parlions dans un paragraph antérieur 
peuvent être remplacés avec les 
paramètres dont le professeur-chercheur, 
les trouve rélévants pour la manière dans 
laquelle il perçoit le feedback 
curriculaire.  

En outre pour leur mésurage on 
peut utiliser une variété de scales, en 
fonction et de cycle curriculaire auquel 
on réalise la recherche. En outre en 
fonction de materiaux curriculaires 
utilisés on peut annexé et d’autres 
rubriques au questionnaire employé. 
C’est importante qu’il peuve reflechir en 
même temps l’efficience des documents 
curriculaires utilisés dans l’activité 
courante.  

1. Vous considerez que les manuels scolaires et les matières pour lesquelles 
constituent support contiennent des informations d’actualité?/1. Considerați că 
manualele școlare și materiile pentru care ele constituie suport conțin informa ții 
de actualitate? 

Degré d’actualité/Gradul de actualitate 

Les manuels scolaires/Manualele școlare 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines obligatoires/Disciplinele obligatorii  1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines optionelles/Disciplinele opționale 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

 
Le degré d’actualité: 1. Pas 

actuels 2. Peu actuels 3. Niveau moyen 
d’actualité 4. Actuels 5. Très actuels. 

 Gradul de actualitate: 1. Deloc 
actuale 2. Puțin actuale 3. Nivel mediu de 
actualitate 4. Actuale 5. Foarte actuale. 

 
2. S’il vous plaît de nous dire combien d’utiles considerez que sont:/2.Vă 

rugăm să ne spuneți cât de utile considerați că sunt: 

Degré d’utilité/Gradul de utilitate 

Les manuels scolaires/Manualele școlare 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines obligatoires/Disciplinele obligatorii  1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines optionelles/Disciplinele opționale 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 
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Degré d’utilité: 1. Complètement 

inutile 2. Inutile 3. Moderé d’utile 4. 
Généralement utile 5. Très utile. 

 Gradul de utilitate: 1. Complet 
inutile 2. Inutile 3. Moderat de utile 4. În 
general utile 5. Foarte utile 

 
3.Combien d’interessants considerez vous que sont:/3.Cât de interesante 

considerați că sunt: 

Degré d’intérêt/Gradul de interes 

Les manuels scolaires/Manualele școlare 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines obligatoires/Disciplinele obligatorii  1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines optionelles/Disciplinele opționale 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

 
Degré d’intérêt: 1. Completement 

desintéressé 2. Desintéressé 3. Degré 
moyen d’intérêt 4. Intéressé 5. Très 
intéressé 

 Gradul de interes: 1. Deloc 
interesante 2. În general neinteresante 3. 
Moderat de interesante 4. În general 
interesante 5. Foarte interesante 

  
4. Combien d’accesible considerez vous que sont:/4. Cât de ușor de înțeles 

(accesibile) considerați că sunt: 

Degré d’accesibilité/Gradul de accesibilitate 

Les manuels scolaires/Manualele școlare 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines obligatoires/Disciplinele obligatorii  1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

Les disciplines optionelles/Disciplinele opționale 1/1 2/2 3/3 4/4 5/5 

 
Degré d’accesibilité: 1. Complet 

inaccesible 2. En général inaccesible 3. Il 
a un degré moyen  d’accesibilité 4. En 
général accessible 5. Très accessible 

Nous mentionnons aussi que si 
l’investigation du feedback on va 
réaliser à un seule discipline alors sera 
evalué seulement le manuel et le 
degré d’utilité, accessibilité, etc. 
seulement pour la discipline respectif. 
Si l’investigation sera réaliser au un 
niveau de l’école, alors on peut garder 

 Gradul de accesibilitate: 1. 
Complet inaccesibile 2. În general 
inaccesibile 3. Are un grad mediu de 
accesibilitate 4. În general accesibile 5. 
Foarte accesibile. 

Menționăm de asemenea că 
dacă investigația feedback-ului se va 
realiza la o singură disciplină atunci 
se va evalua doar manualul și gradul 
utilitate, accesibilitate etc. doar pentru 
disciplina respectivă. Dacă 
investigația se va realiza la nivelul 
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tous les cathégories ci-dessous. 
Quelqu’un pourrait objecter que les 
documents curriculaires sont 
seulement une d’entre les trois 
hyposthases du curriculum: 
représentation, représentation de 
l’action at action (Ungureanu, 1999). 
Mais sûrement la perception des 
éducables sur les documents 
curriculaires et sur l’action 
curriculaire peut être mésurer 
facilement. Sur autre part dans 
n’importe quelle recherche nous 
avons besoin de quelque ancres sur 
lesquelles nous construirons les 
variables et les indicateurs.  

Aussi au niveau de la diagnose 
de l’efficience du curriculum on peut 
réaliser des itemes capables de 
mésurer le degré et le mode dans 
lequel sont utilisés les moyens 
didactiques, ainsi comme il est 
percevu par l’éducable. Dans cette 
cathégorie on peut introduir et des 
autres moyens éducationals employés 
par le professeur en fonction de 
discipline, d’unité de contenu ou 
d’autres variables éducationales. Nous 
restituerons ci-dessous un tableau qui 
surprend ces aspects: 

școlii atunci se pot păstra categoriile 
de mai sus. Cineva ar putea obiecta că 
documentele curriculare sunt doar una 
din cele trei ipostaze ale curriculum-
ului: reprezentare, reprezentare a 
acțiunii și acțiune (Ungureanu, 1999). 
Dar cu siguranță percepția 
educabililor asupra documentelor 
curriculare și asupra acțiunii 
curriculare poate fi măsurată mai 
ușor. Pe de altă parte în orice 
cercetare avem nevoie de niște ancore 
pe care să ne construim variabilele și 
indicatorii. 

Tot la nivelul diagnozei 
eficienței curriculum-ului se pot 
realiza niște itemi care să măsoare 
gradul și modul în care sunt folosite 
mijloacele didactice, așa cum este 
perceput de educabil. În această 
categorie se pot introduce și alte 
mijloace educaționale folosite de 
profesor, în funcție de disciplină, de 
unitatea de conținut sau de alte 
variabile educaționale. Vom reda mai 
jos un tabel care să surprindă acest 
aceste aspecte: 

 

 

Les milieux informationals utilisés dans l’enseignement/Mediile 
informa ționale folosite în predare 

A. Des éléments vidéo (films, 
documentaires, clips)/A. Elemente video 
(filme, documentare, clipuri) 

1 2 3 4 5 

B. Des éléments audio (musique)/B. 
Elemente audio (muzică) 

1 2 3 4 5 
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Les milieux informationals utilisés dans l’enseignement/Mediile 
informa ționale folosite în predare 

C. Des éléments graphiques (photos, 
planches, imagines)/C. Elemente grafice (poze, 
planșe, imagini) 

1 2 3 4 5 

D. Internet/D. Internet 1 2 3 4 5 

E. Des éléments texte (livres, 
manuels)/E. Elemente text (cărți, manuale) 

1 2 3 4 5 

 
Toujours dans le rapport avec ces 

itemes, nous pouvons investiguer et 
combien d’intéressés auraient les 
éducables pour l’utilisation des autres 
moyens et des technologies didactiques 
modernes: 

 Tot în raport cu aceast item putem 
să investigăm și cât de interesați ar fi 
educabilii pentru utilizarea altor mijloace 
și tehnologii didactice moderne: 
 

 

Les milieux informationals utilisés dans l’apprentissage/Mediile 
informa ționale dorite în predare 

A. Des éléments vidéo (films, 
documentaires, clips)/A. Elemente video 
(filme, documentare, clipuri) 

1 2 3 4 5 

B. Des éléments audio (musique)/B. 
Elemente audio (muzică) 

1 2 3 4 5 

C. Des éléments graphiques (photos, 
planches, imagines)/C. Elemente grafice (poze, 
planșe, imagini) 

1 2 3 4 5 

D. Internet/D. Internet 1 2 3 4 5 

E. Des éléments texte (livres, 
manuels)/E. Elemente text (cărți, manuale) 

1 2 3 4 5 

 
De notre point de vue il est 

récommandé la réalisation des itemes 
composites capables d’inclure tout une 
partie d’évaluation du curriculum  qu’une 
section dans laquelle on demande aux 
élèves ou aux étudiants mentionner 
combien d’heures désireraient de se faire 

 Din punctul nostru de vedere este 
recomandată realizarea unor itemi 
compoziți care să includă atât o parte de 
evaluare a curriculum-ului cât și o 
secțiune în care se cere elevilor sau 
studenților să menționeze câte ore ar dori 
să facă pe săptămână la o anumită 
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par semaine à une certaine discipline ou à 
un certain cours, ou même en rapport 
avec un sète des aires curriculaires selon 
que on peut observer l’exemple suivant. 
Ces itemes ont l’avantage qu’ils mettent à 
côté tant l’éxperience curriculaire 
courante tant que les possibilités de 
redressement, d’optimisation de celle-ci 
du point de vu des éducables. 

disciplină sau la un anumit curs, sau chiar 
în raport cu un set de arii curriculare, 
după cum se poate observa în următorul 
exemplu. Acești itemi au avantajul că pun 
alături atât experiența curriculară curentă 
cât și posibilitățile de redresare, de 
optimizare a acesteia din punctul de 
vedere al educabililor. 

 
 

5. Nous vous prions de nous dire combien vous intéressent les domains 
suivants et pour lequel d’entre eux vous opteraient pour faire plusiurs heures?/5. 
Vă rugăm să ne spuneți cât de mult vă interesează următoarele domenii și pentru  
care dintre ele ați opta să faceți mai multe ore? 

 
Écrivez dans le tableau de réponses la chiffre qui corresponde à votre 

préférence./Scrieți în tabela de răspunsuri cifra corespunzătoare preferinței voastre 
 

Domain/Domeniul Degré 
d’intérêt/Gradul 
de interes 

Nombre 
d’heures/Nr. 
de ore 

A. Langue et communication/A. Limbă și comunicare 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

B. Mathématique et sciences/B. Matematica și științe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C. Homme et société/C. Om și societate 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

D. Arts/D. Arte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

E. Éd. Phisique et sport/E. Ed. Fizică și sport 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

F. Technologies/F. Tehnologii 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

G. Conseiller et orientation/G. Consiliere și orientare 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
Degré d’intérêt: 1. Completement 

desintéressé 2. Desintéressé 3. Degré 
moyen d’intérêt 4. Intéressé 5. Très 
intéressé; 

Nr. d’heures: 1. Pas une heure 2. 
Peu d’heures 3. Nr. normal d’heures 4. 
Plusieurs d’heures 5. Beaucoup d’heures. 

 

 Gradul de interes: 1. Complet 
dezinteresat 2. Dezinteresat 3. Grad 
mediu de interes 4. Interesat 5. Foarte 
interesat; 

Nr. de ore: 1. Nici o oră 2. Puține 
ore 3. Nr. normal de ore 4. Mai multe ore 
5. Foarte multe ore. 
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Tout dans cette manière on peut 
réaliser des itemes par lesquels il doit être 
investiguer des préférences curriculaires 
aux élèves dans le rapport avec un sète de 
disciplines optionnells ou facultatifs. 
Dans le cadre de cet iteme on peut 
selecter les optionels relevants pour les 
éducables, pour l’école ou pour la 
communauté dans laquelle se trouve 
l’ école, tous ces éléments en conduisant à 
la construction d’un curriculum à la 
décision de l’école (ou élaboré en école) 
plus amélioré. De même dans ce contexte 
il est reccomandable d’utilisation des 
itemes de genre: 

 

Tot în acest mod se pot realiza 
itemi prin care să se investigheze 
preferințele curricular ale elevilor în 
raport cu un set de discipline opționale 
sau facultative. În cadrul acestui item se 
pot selecta opționalele relevante pentru 
educabili, pentru școală sau comunitatea 
în care se află școală, toate acestea 
ducând la construcția unui curriculum la 
decizia școlii (sau elaborat în școală) 
mult îmbunătățit. De asemenea, în acest 
context este recomandabilă folosirea 
întrebărilor deschise pentru a surprinde 
cât mai multe opțiuni curriculare ale 
educabililor, prin utilizarea unor itemi de 
genul: 

 
6. Quel est l’optionel qui vous plaît beaucoup trop? Pourqoui?/6. Care este 

opționalul care vă place cel mai mult? De ce? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 

ou sau 
7. Quels sont les disciplines optionnelles que vous voulez les étudier?/7. 

Care alte discipline opționale ați vrea să le studiați? 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………… 
Par ces questions, le professeur,

dans sa qualité de chercheur a l’occasion 
de surprendre des suggestions et des 
désirs qui de plusieurs fois ne coïncident 
pas avec ses projéts curriculaires ou des 
facteurs de décision (au niveau d’école 
ou de ministère, par exemple) sur d’autre 
part, cette recherche ouvre la voie d’une 
authéntique négociation curriculaire. En 
connaissant les intérêts et les préférences 
des éducables le professeur peut projéter 
meilleur les séquences curriculaires et il 
peut les adapter mieux pour répondre aux 
besoins authétiques des élèves et des 
étudiants. 

Ces problèmes pourraient être 

 Prin aceste întrebări, profesorul, în 
calitatea sa de cercetător are ocazia să 
surprindă sugestiile și dorințele care de 
multe ori nu coincid cu proiectele sale 
curriculare sau ale factorilor de decizie 
(la nivel de școală sau de minister, de 
exemplu). Pe de altă parte, această 
cercetare deschide calea unei autentice 
negocieri curriculare. Cunoscând 
interesele și preferințele educabililor, 
profesorul își poate proiecta mai bine 
secvențele curriculare și le poate adapta 
mai bine pentru a răspunde nevoilor 
autentice ale elevilor și studenților. 

Acestea ar putea fi câteva din 
întrebările care ar putea fi incluse într-un 
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quelque questions qui pourraient être 
inclus dans un questionnaire 
d’investigation des préférences et des 
intérêts curriculaires des élèves ou des 
étudiants. Les questions présentées ci-
dessus ont été adaptées après un 
questionnaire projeté par nous pour les 
élèves du lycée, mais les itemes pouvent 
être intrprétés pour pouvoir être réglées 
les expériences curriculaires des étudiants 
ou des adultes. 

Une fois réunies les informations 
nécessaires, elles peuvent être réglées par 
une variétées de méthodes statistiques, en 
se construisant des diagrammes, les 
histogrammes et des tableaux de 
fréquence. L’un d’entre les procédés 
statistiques très utiles est le calcul du 
coéficient de correlation  pour plusieurs 
groupes de sujets. Par exemple, dans le 
cas dont nous réalisons une investigation 
du feedback curriculair au niveau 
d’organisation éducationelle, nous 
pouvons analyser le degré de correlation 
entre les préférences d’une classe en 
appartenant à un autre profil ou des 
classes de même profil curriculaire  mais 
dans écoles différentes. L’utilisation 
d’une démarche consiste dans le 
projectation optime des optionnelles (à 
lesquelles peuvent participer les élèves et 
les étudiants de plusieurs groups) ou
peuvent valorifier le potentiel formatif 
des crédites transférables (dans le cas des 
étudiants). 

On peut réaliser ainsi plus facile et 
des gropues d’études pour les disciplines 
cross-curriculaires et on peut développer 
des oportunités de collaboration entre les 
écoles sur la base de diagnostiquer en 
préalable des intérêts et des préférences 
curriculaires. Ces intérêts peuvent amené 
ensemble les éducables des plus divers 
milieux d’éducationals et hiérarchigés sur 

chestionar de investigație a preferințelor 
și intereselor curriculare ale elevilor sau 
studenților. Întrebările prezentate mai sus 
au fost adaptate după un chestionar 
proiectat de noi pentru elevii de liceu, dar 
itemii pot fi prelucrați pentru a se potrivi 
experiențelor curriculare ale studenților 
sau ale adulților.  

Odată adunate informațiile 
necesare ele pot fi prelucrate printr-o 
varietate de metode statistice, construidu-
se diagrame circulare, histograme și 
tabele de frecvență. Unul din procedeele 
statistice foarte utile este calcularea 
coeficientului de corelație pentru mai 
multe grupe de subiecți. De exemplu, în 
cazul în care realizăm o investigație a 
feedback-ului curricular la nivel de 
organizație educațională, putem analiza 
gradul de corelație între preferințele unei 
clase aparținând unui profil și ale unei 
clase aparținând unui alt profil sau a unor 
clase din același profil curricular dar din 
școli diferite. Utilitatea unui asemenea 
demers constă în proiectarea optimă a 
opționalelor (la care pot participa elevi 
sau studenți din mai multe grupe) sau 
dezvoltarea unor cursuri care să valorifice 
potențialul formativ al creditelor 
transferabile (în cazul studenților). Se pot 
realiza astfel mai ușor și grupe de studii 
pentru discipline cross-curriculare, și se 
pot dezvolta oportunități de colaborare 
între școli pe baza diagnosticării 
prealabile a intereselor și preferințelor 
curriculare. Aceste interese pot aduce 
laolaltă educabili din cele mai diverse 
medii educaționale și ierarhizați pe mai 
multe niveluri și cicluri curriculare. Nu în 
ultimul rând potențialul investigației 
feedback-ului curricular rezidă în faptul 
că valorifică dimensiunea lifewide 
learning, în sensul că optimizează 
conectarea celor mai diverse discipline 
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les plusieurs niveaux et cycles 
curriculaires. Pas dans le dernier rang le 
potentiel de l’investigation le feedback 
curriculaire résulte du fait qu’il met en en 
valeur la dimention lifewide learning, 
dans le sens qu’il peut optimiser la 
connection de plus diverses disciplines 
dans un certain moment de la vie avec la 
réalité éducationelle concrète du cadre de 
l’école. Le rapport de la recherche ou les 
résultats de la recherche peuvent être 
utilisés tant par le professeur pour 
l’amélioration de l’activité éducationelle 
courante et des interventions éducatives 
comme par les facteurs de décision au 
niveau scolaire (des managers de 
l’organisation scolaire départamental). 
Nous considerons aussi qu’il serait utile 
la réalisation d’une certaine recherche au 
niveau national pour pouvoir identifier 
les trendes générales des préférences 
curriculaires des élèves et la manière 
dans laquelle celles-ci entrent en 
correlation et articulent avec celles des 
jeunes gens de l’Occident, par exemple. 

Nous désirons aussi mentionner 
que les informations liées du feedback 
curriculaire des éducables peuvent être 
ramassées en employant plusieurs 
méthodes d’entre lesquelles l’une est 
même le questionnaire. Une autre 
méthode qui peut être utilisée avec succès 
pourrait être la méthode de l’interview, 
qui peut prendre soit la forme de 
l’interview de groupe, soit la forme de 
l’interview individuel. Un aspect duquel 
nous devons tenir comte est dans une 
manière évidente la grandeur du groupe 
des éducables. Quand le groupe est 
grand, nous pouvons appliqué un 
interview de groupe, mais si le group est 
petit, composé par 10-15 éducables ou 
moins nous pouvons interview chaque 
éducable pour surprendre les intérêts et 

într-un anumit moment din viață, cu 
realitatea educațională concretă, din 
cadrul școlii. Raportul de cercetare, sau 
rezultatele cercetării pot fi utilizate atât 
de către profesor pentru îmbunătățirea 
activității educaționale curente și a 
intervențiilor educative, cât și de către 
factorii de decizie la nivel școlar 
(managerii organizației școlare), sau chiar 
la nivel județean (de inspectorat școlar 
județean). Considerăm de asemenea că ar 
fi utilă realizarea unei astfel de cercetări 
la un nivel național, pentru a se putea 
identifica trendurile generale ale 
preferințelor curriculare ale elevilor și 
modul în care acestea se corelează și 
articulează cu cele ale tinerilor din 
Occident, de exemplu. 

Dorim de asemenea să menționăm 
că informațiile legate de feedback-ul 
curricular al educabililor se pot aduna 
folosind mai multe metode, dintre care 
una este chestionarul. O altă metodă ce 
poate fi utilizată cu succes ar putea fi 
metoda interviului, care poate îmbrăca fie 
forma interviului de grup, fie forma 
interviului individual. Un aspect de care 
trebuie să ținem seama este în mod 
evident mărimea grupului de educabili. 
Când grupul este mare, putem aplica un 
interviu de grup, dar dacă grupul este 
mic, compus din 10-15 educabili sau mai 
puțini putem intervieva fiecare educabil, 
pentru a surprinde interesele și opțiunile 
lor curriculare. Avantajele aplicării 
interviului sunt certe în acest context: 
prin el putem obține informații de 
pronfunzime, putem surprinde și 
identifica nevoile profunde ale elevilor și
studenților, putem observa limbajul non-
verbal al acestora care poate corespunde 
sau nu cu răspunsurile verbale. De 
asemenea reacțiile la interviu sunt mai 
spontane, iar dialogul cu elevii este 
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leurs options curriculaires. Les avantages 
de l’applications de l’interview sont 
certes dans ce contexte: par lui nous 
pouvons obtenir les informations de 
profondeur, nous pouvons surprendre et 
identifier les besoins profonds des élèves 
et des étudiants, nous pouvons observer 
aussi le langage non-verbal de ceux-ci 
qui peut correspondre ou non avec les 
réponses verbales. De même temps les 
réactions à l’interview sont plus 
spontanées, mais le dialogue avec les 
élèves est naturel, et il peut faire part de 
l’activité éducationnelle courante et il n’a 
pas l’apparence formale d’un document 
ou test docimologique. Mais sur d’autre 
part, comme tous les interviews, cette 
forme d’investigation curriculaire ne fait 
pas exception de la règle en étant 
nécessaire beaucoup trop de temps et 
beaucoup de resources pour se réaliser 
dans une manière correspondante. Une 
modalité idéale d’application serait un 
focus-group, réalisé par au début de 
l’année scolaire (s’il est réalisé par un 
professeur pour une certaine discipline) 
dans laquelle on peut s’identifier les 
préférences curriculaires des élèves, la 
manière dans laquelle ces coïncident avec 
le curriculum document et les options 
d’adaptation de celui-ci aux besoins réels 
des élèves. Dans ce contexte, on peut 
démarrer le procés de négociation 
curriculaire. Les éducables sont consultés 
en ce qui concerne leurs intérêts 
(aspirations, motivations, buts), comme 
et en rapport avec leurs préférences 
(réaction d’accord ou désaccorde, une 
certaine réponse affective en rapport avec 
une séquence curriculaire). L’avantage de 
ce procés et que les éducables sentent 
qu’ils prennent des décisions en ce qui 
concerne leur destin éducational. Si nous 
avons le sentiment et l’approbation des 

natural, poate face parte din activitatea 
educațională curentă și nu are aparența 
formală a unui document sau test 
docimologic. Pe de altă parte însă, ca 
toate interviurile, această formă de 
investigație curriculară nu face excepție 
de la regulă, necesitând foarte mult timp 
și mult resurse pentru a se putea realiza 
corespunzător. O modalitate ideală de 
aplicare ar fi un focus-grup realizat la 
începutul anului școlar (dacă se 
realizeaza de către profesor pentru o 
anume disciplină) în care să se identifice 
preferințele curriculare ale elevilor, 
modul în care acestea coincid cu 
curriculumul document și opțiunile de 
adaptare al acestuia din urmă la nevoile 
reale ale elevilor. În acest context, se 
poate demara procesul de negociere 
curriculară. Educabilii sunt consulați cu 
privire la interesele lor (aspirații, 
motivații, scopuri) precum și în raport cu 
preferințele lor (reacții de 
acord/dezacord, un anumit răspuns 
afectiv în raport cu o secvență 
curriculară). Avantajul acestui proces este 
că educabilii simt că iau decizii în 
legătură cu propriul lor destin 
educațional. Dacă avem asentimentul și 
aprobarea educabililor este mult mai ușor 
să realizăm o educație activă care să fie 
în mod real centrată pe elev. O parte din 
discomfortul profesorilor resimțit la ideea 
de aplicare a acestor instrumente de 
investigație a feedback-ului curricular 
este datorat în mare măsură și naturii 
provocatoare a acestor metode. De ce 
spunem aceasta? Deoarece este mult mai 
ușor să predai o unitate de conținut și să 
fii indiferent la reacțiile educabililor cu 
privire la curriculum decât să adaptezi 
permanent secvențele curriculare la 
nevoile lor. Interesele educabililor sunt 
foarte diverse și pot trezi în profesor un 
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éducables il est plus facile de réaliser une 
éducation active pour être dans une 
manière réelle centrée sur l’élève. Une 
partie du disconfort des professeurs 
resenti à l’idée d’appreciation de ces 
instruments d’investigation du feedback 
curriculaire est dû dans une grande 
mésure la nature provocatrice de ces 
méthodes. Pourquoi disons nous cela? 
Parce qu’il est plus facile enseigner une 
unité de contenu et sois indifférent aux 
réactions des éducables en ce qui 
concerne le curriculum qu’adapter 
permanent les séquences curriculaires à 
leurs besoins. Les intérêts des éducables 
sont très diverses et peuvent réveiller 
dans le professeur un sentiment 
d’incertitude. Les jeunes gens 
d’aujourd’hui ont un langage propre, ils 
emploient surtout l’Internet dans une 
variété de buts, ils ont une certaine 
culture qui a des valeurs différentes de 
celle des professeurs qui appartiennent à 
une génération plus âgée. Les moyens 
d’investigation du feedback des 
éducables viennent juste à l’accueil de ce 
problème: de l’(in)existence d’un 
répertoire valorique commun entre les 
professeurs, les élèves ou étudiants. La 
connaisance du réferential valorique des 
jeunes gens c’est une prémisse de 
l’adaptation de l’éducation à la réalité 
authentique des éducables, en étant en 
même temps une condition de l’extension 
de l’école dans la dimension informale du 
monde des élèves. L’un d’entre les 
obstacles les plus difficiles de la rélation 
professeur – élève est juste l’inhabilité 
d’un d’entre les partenaires (ou même à 
tous les deux) de comprendre les 
motivations réeles de l’activité 
éducationnelle et du réferential valorique. 
Pas la dernière fois, nous désirons dire 
que par notre démarche investigatif, nous 

sentiment de nesiguranță. Tinerii din ziua 
de azi au un limbaj propriu, folosesc mult 
mai des Internetul într-o varietate de 
scopuri, au o anumită cultură care are 
valori diferite de cea a profesorilor care 
aparțin unei generații mai vârstnice. 
Mijloacele de investigație a feedback-ului 
educabililor vin tocmai în întâmpinarea 
acestei probleme: a (in)existenței unui 
repertoriu valoric comun între profesori 
și elevi sau studenți. Cunoașterea 
referențialului valoric al tinerilor este o 
premisă a adapării educației la realitatea 
autentică a  educabililor fiind o condiție a 
extensiei școlii în dimensiunea informală 
a lumii elevilor. Unul dintre obstacolele 
cele mai dificile ale relației profesor-elev 
este tocmai inabilitatea unuia dintre 
parteneri (sau chiar a amândurora) de a 
înțelege motivațiile reale ale activității 
educaționale și referențialul valoric. Nu 
în ultimul rând, dorim să spunem că prin 
demersul nostru investigativ, am dorit şi 
să construim un cadru metodologic care 
ar putea fi util profesorilor, managerilor 
şcolari precum şi factorilor de decizie de 
la nivel de minister. Chestionarul pe care 
l-am construit poate fi îmbogăţit şi 
adaptat la cele mai diverse şcoli, pentru a 
se identifica nevoile şi interesele 
educaţionale ale elevilor şi pentru a putea 
răspunde la acestea într-o manieră 
adecvată, productivă şi creativă. 
Rezultatele pe care le anticipăm în urma 
acestui demers de marketing curricular 
vor merita cu siguranţă efortul  şi vor 
contribui într-un mod oportun la 
dezvoltarea cât mai deplină a 
personalităţii educabililor şi la un proces 
educaţional util, şi deopotrivă interesant 
şi plăcut. Considerăm de asemenea că 
atât profesorii cât şi managerii şcolari ar 
trebui familiarizaţi cât mai bine cu 
problematica preferinţelor curriculare ale 
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avons désiré et construit un cadre 
méthodologique qui pourrait être utile 
aux professeurs, aux managers scolaires 
comme et aux facteurs de décision du 
ministère. Le questionnaire que nous 
l’avons réalisé peut être enrichi et adapté 
aux écoles les plus diverses, pour 
identifie les besoins et les intérêts 
éducationels des élèves et pour pouvoir 
répondre a ceux-ci dans une manière 
adéquate, productive et créative. Les 
résultas dont nous les anticipons à la suite 
de cette démarche de marketing 
curriculaire, mériteront sûrement l’effort 
et contribueront dans une manière 
opportune au développement total de la 
personnalité des éducables et à un procés 
éducational utile, et en même temps 
intéressant et agréable. Nous considerons 
aussi que tous les professeurs, comme et 
les managers scolaires il faudrait 
familiarisés tant mieux avec la 
problèmatique des préférences 
curriculaires des élèves, pour pouvoir 
répondre d’un jour à l’autre miueux, aux 
besoins et aux intérêts de ceux-ci. 

elevilor, pentru a putea răspunde cât mai 
bine nevoilor şi intereselor acestora. 
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Abstract 
Certain pedagogic instruments are 

recognized because they contribute to the 
performance of pedagogic activities (for 
example: blackboard, computer and even 
pencil), while others represent a base 
material for these activities (for example: 
dictionary). The power of the pedagogic 
instrument depends on its flexibility. 

Today, the impact of the computer 
for the training process is very 
consistent.  

The computer is a framework of 
pedagogic instruments that allows the 
information’s control on a personal 
system.  

We now understand that the 

 Rezumat 
Anumite instrumente pedagogice 

sunt recunoscute pentru că ele contribuie 
la executarea activităţilor pedagogice (de 
exemplu: tabla, calculatorul şi chiar 
creionul) , în timp ce  altele reprezintă un 
material de bază pentru aceste activităţi 
(de exemplu: dicţionarul). Pe scurt, din 
motive diferite, obiectele au devenit 
instrumente pedagogice indispensabile şi 
universale. Puterea şi eficienţa unui 
instrument pedagogic depunde în mare 
măsură de flexibilitatea sa. 

În zilele noastre, impactul 
calculatorului în procesul de învăţâmânt 
este foarte consistent. 

Calculatorul este un ansamblu de 
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computer is used to realize a revolution 
in the school environment. A pedagogic 
revolution rather happens when the 
pedagogic approach has a radical 
change.  

This paper analyzes some aspects 
about the e-learning implementation 
techniques in academic environments 
because the computer represents a hope 
for the teachers already convinced by the 
new principles and practices in 
education.  

 
Keywords:  e-learning, 

Information and Communication 
Technologies (ICT), academic 
environment, computer science, 
pedagogic practices, constructivism 

 
1. Introduction  
Today, we wonder what is the 

probable impact that computer has over 
the pupils’ training process, especially 
when internet enters the people’s houses 
and if that this situation will bring to an 
enrichment of the training process 
(Tapscott, 1988).  

The computer would be a 
framework of pedagogic instruments 
distinguishes to its interactive feature 
and allows the information’s control and 
then its organization depending on a 
personal system. Tapscott (1998) affirms 
that „this passing from a simple emission 
of information to its interactive 
presentation constitutes the basis of the 
Internet generation” (p. 2) On the other 
hand, if computer makes accent more on 
the freedom to choose and the control of 
the user, nothing ensures us that the 
training process will be more promising.  

We now understand that the single 
information is not enough for a 
revolution in the school environment. A 

instrumente pedagogice, se distinge de 
prin caracterul său interactiv şi permite 
controlarea informaţiei şi apoi 
organizarea ei după un sistem personal. 

Înţelegem acum că informaţia 
singură nu este suficientă pentru a 
provoca o revoluţie în mediul şcolar. O 
revoluţie pedagogică apare mai degrabă 
când abordarea pedagogică suferă o 
schimbare radicală. 

Acest articol analizează câteva 
aspecte cu privire la tehnicile de 
implementare a învăţământului 
electronic în mediul academic, deoarece 
calculatorul reprezintă speranţa şi 
convingerea profesorilor pentru 
introducerea noilor pricipii şi practici în 
educaţie.  

   
Cuvinte cheie: învăţământ 

electronic, Tehnologii informaţionale şi 
comunicationale (TIC), mediu academic, 
ştiinşa calculatoarelor, practici 
pedagogice, constructivism 

 
1. Introducere 
Astăzi, ne întrebăm despre 

impactul probabil pe care îl are 
calculatorul asupra procesului de instruire 
al elevilor, în special când internetul 
pătrunde în casele oamenilor şi dacă 
această situaţie se va  traduce printr-o 
îmbogăţire a procesului de instruire 
(Tapscott, 1988).  

Calculatorul este un ansamblu de 
instrumente pedagogice, se distinge de 
prin caracterul său interactiv şi permite 
controlarea informaţiei şi apoi 
organizarea ei după un sistem personal. 
Tapscott (1998)  afirma că „ această
trecere de la o simplă emitere a 
informaţiei la prezentarea ei în mod 
interactiv constituie baza generaţiei 
Internet” (p. 2) Pe de altă parte, dacă 
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pedagogic revolution rather happens 
when the pedagogic approach has a 
radical change. What influences the 
training environment is the way in which 
information is organized and not the 
nature or volume of information. 

Computer will surely influence 
pedagogy because it is an instrument that 
encourages pupils to choose the subject 
of their work, to discuss one with 
another, to actively search new 
information, to structure them 
depending on everyone’s needs and to 
work each other in order to implement 
projects. We will see that a pedagogy that 
respects the training features is able to 
make pupils take a bigger responsibility
concerning the educational process. 

Today, computer lets a 
metamorphosis of school be foreseen. 
This time metamorphosis could happen 
because the new computer’s functions 
make many teachers believe it could be 
the so expected catalyst. However, 
computer is not accompanied by a well 
constructed pedagogy; it is rather a 
versatile, pliant means. Computer 
represents a hope for the teachers already 
convinced by the new principles and 
practices in education. The 
constructivists, for example, realize how 
much computer can ease the bringing into 
application of the conception they have 
concerning education and training. 

When does a certain object 
become a pedagogic instrument? 
Certain pedagogic instruments continued 
to be used from many years in education. 
Chalk, for example a famous instrument 
in the training process passed the time 
exam. For avoiding to be lost and to 
tergiversate on this subject we simply 
want to emphasize a particular aspect of 
the pedagogic instrument. 

calculatorul pune mai mult accent pe 
libertatea alegerii şi pe controlul 
utilizatorului, nimic nu ne asigură că 
rezultatul procesului de instruire va fi mai 
promiţător.  

Înţelegem acum că informaţia 
singură nu este suficientă pentru a 
provoca o revoluţie în mediul şcolar. O 
revoluţie pedagogică apare mai degrabă 
când abordarea pedagogică suferă o 
schimbare radicală. Cea ce influenteaza 
mediul de instruire este modulul în care 
este organizată informaţia şi nu natura 
sau volumul de informaţii în sine. 

Calculatorul va influenţa cu 
siguranţă pedagogia căci este un 
instrument care incită elevii să aleagă
subiectul muncii lor, să discute între ei, 
să caute în mod activ noi informaţii, să le 
structureze în funcţie de nevoile 
fiecăruia şi să colaboreze între ei în 
vederea realizării de proiecte. Vom vedea 
că o pedagogie care respectă 
caracteristicile de instruire este 
susceptibilă să îi facă pe elevi să îşi ia un 
angajament mai mare faţă de procesul 
de învăţare. 

Astăzi, calculatorul lasă să se 
întrevadă o metamorfoză  a şcolii. De 
această dată ea ar putea să se producă 
deoarece noile funcţii ale calculatorului îi 
fac pe mulţi dintre profesori să creadă că 
el ar putea constitui catalizatorul atât de 
mult aşteptat. Totuşi, calculatorul nu este 
însoţit de o pedagogie bine construită el 
este mai degraba un mijloc versatil, 
maleabil. Calculatorul reprezinta o 
speranţă pentru profesorii deja convinşi 
de noile principii şi practici în 
învăţământ. Constructiviştii, spre 
exemplu îşi dau seama de cât de mult 
poate calculatorul să uşureze punerea în 
aplicare a concepţiei pe care o au cu 
privire la învăţământ şi instruire. 
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The power of the pedagogic 
instrument depends on its flexibility . 
Computer, for example is very spread in 
schools. However it is used only for some 
duties, so computer is not a flexible 
instrument. Paper is also a base material. 
What distinguishes it from other 
instruments is that it is used for many 
pedagogic activities. Moreover, paper has 
not a precise pedagogic function as 
computer has. In consequence, a 
pedagogic instrument can be spread 
thanks to its specific intrinsic feature; 
microscope cannot be replaced by other 
instrument when we have to study 
something very small. On the other hand, 
it cannot be used for other purpose. 

So, certain pedagogic instruments 
are recognized because they contribute to 
the performance of pedagogic activities 
(for example: blackboard, computer and 
even pencil), while others represent a 
base material for these activities (for 
example: dictionary). In brief, from 
different reasons, objects became 
indispensable and universal pedagogic 
instruments. 

Few of these pedagogic 
instruments represent in the same time a 
base content and a performance 
instrument. But such an instrument 
exists, that draws our attention: 
COMPUTER. 

 
2.  The change of the pedagogic

practices 
What we know about the most 

efficient pedagogic practices for 
integrating e-learning into education?  

Many persons wonder today”how” 
the ICTs’ introduction has to be made, 
when they have to rather wonder”why” 
we have to pass as fast as possible in the 
situation of the actual changes. Computer 

Când un obiect oarecare devine 
un instrument pedagogic?  Anumite 
instrumente pedagogice au continuat să 
fie folosite de mii de ani în învăţământ. 
Creta, spre exemplu, a trecut examenul 
timpului, fiind deja un instrument reputat 
în procesul instruirii. Pentru a evita să ne 
pierdem şi să tergiversăm pe acest subiect 
dorim pur şi simplu să punem accentul pe 
un aspect particular al instrumentului 
pedagogic. 

Puterea instrumentului pedagogic 
depinde de flexibilitatea  sa. Calculatorul, 
de exemplu este foarte răspândit în şcoli. 
Totuşi el nu foloseşte decât la câteva 
sarcini, deci calculatorul nu este un 
instrument flexibil. Foaia de hârtie 
constituie de asemenea un material de 
bază. Ceea ce o distinge de alte 
instrumente, este faptul că ea serveşte la 
o multitudine de activităţi pedagogice. În 
plus foaia de hârtie nu are o  funcţie 
pedagogică precisă precum o are 
calculatorul. În consecinţă, un instrument 
pedagogic poate fi foarte răspândit 
datorită specificităţii sale intrinseci; 
microscopul nu poate fi înlocuit de un alt 
instrument când vine vorba să  studiem 
ceva infinit de mic. Pe de altă parte el nu 
poate fi folosit în alt scop. 

Anumite instrumente pedagogice 
sunt deci recunoscute pentru că ele 
contribuie la executarea activităţilor 
pedagogice (de exemplu: tabla, 
calculatorul şi chiar creionul) , în timp ce  
altele reprezintă un material de bază 
pentru aceste activităţi (de exemplu: 
dicţionarul). Pe scurt, din motive diferite, 
obiectele au devenit instrumente 
pedagogice indispensabile şi universale. 

Puţine din aceste instrumente 
pedagogice reprezintă în acelaşi timp un 
conţinut de bază şi un instrument de 
execuţie. Există însă un asemenea 
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is not added to our traditional pedagogy; 
it does not rectify it, too. Computer is 
difficultly integrated in the objectivist 
pedagogy. It is rather considered a 
changing catalyst. It does not represent 
the proper change, but it lets us think it 
could sustain us in the changing process 
of our general approach in pedagogy. We 
have to think more also at the need to 
transform the traditional pedagogy. 

Computer does not make changes; 
it can only let change be made. 

Teachers do not want only to 
prepare pupils for the technological 
world that is expecting them at the end of 
the studies. Teachers juggle with the 
possibility of integrating computer in the 
training process. So, they understand that 
a real introduction of computer changes 
the pedagogic practices they know and 
manage well. Tapscott (1998) sustains 
that „A teacher has a critical view and in 
the same time he can have value 
judgments from the point of view of the 
training context focused on pupil, the role 
of the teacher being essential for creating 
and structuring the learning experience” 
(p.6). 

First, the investigation and meta-
analysis studies prove the positive effect 
of technology and of the learning process 
in certain conditions. Second, given that 
the discoveries made until now often 
reflect a limited set of conditions, these 
need an attentive interpretation if this set 
is used for sustaining important decisions 
concerning ICTs’ introduction. Third, the 
investigation methods that establish the 
impact of technology on the student’s 
learning process is changing thanks to the 
fast changes concerning technology itself 
and concerning the way this learning is 
used. 

Many educators cast a critical 

instrument, care ne atrage atenţia: 
CALCULATORUL. 

 
2.  Schimbarea practicilor 

pedagogice 
Ce ştim de practicile pedagogice 

cele mai eficiente pentru a integra  e-
learning în învăţământ?  

Foarte multe persoane se întreabă 
în prezent „cum” ar trebui să se facă 
introducerea TIC-urilor, atunci când ar fi 
preferabil să se întrebe „de ce” trebuie să 
facem trecerea cât mai repede posibil în 
conjunctura schimbărilor tehnologice 
actuale. Calculatorul nu se adaugă 
pedagogiei noastre tradiţionale; nici nu o 
corectează. Calculatorul se integrează 
dificil în pedagogia obiectivistă. El este 
mai degrabă văzut ca un catalizator de 
schimbare. Nu reprezintă schimbarea în 
sine, dar ne lasă să credem că ar putea să 
ne sprijine în procesul de schimbare a 
abordării noastre generale în 
pedagogie.Trebuie în plus să ne mai 
gândim şi la necesitatea transformării 
pedagogiei tradiţionale. 

Calculatorul nu întruchipează 
schimbarea, el nu poate decât să permită 
realizarea acesteia. 

Profesorii nu doresc numai să 
pregătească elevii pentru lumea 
tehnologică care îi aşteaptă la sfârşitul 
studiilor. Profesorii jonglează cu 
posibilitatea de a integra calculatorul în 
procesul de instruire. Ei înţeleg, de altfel, 
că o adevărată introducere a 
calculatorului trece printr-o schimbare a a 
practicilor pedagogice pe care le cunosc 
bine şi pe care le mânuiesc bine. Tapscott 
(1998) susţine că „Un profesor are o 
privire critică şi în aceeaşi măsură poate 
emite judecăţi de valoare din punctul de 
vedere al contextului de instruire 
focalizat pe elev, rolul profesorului fiind 
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glance over the ICTs’ introduction. 
Visions they have over introduction 
encourage us to reflection. For example, 
does not fear to affirm that sailing on the 
Internet can constitute a loss of time for 
pupils depriving them of the serious 
opportunities of acquiring knowledge and 
of developing abilities with the help of 
other efficient pedagogic activities even 
they are labeled as being traditional. The 
conceptions of the objectivist educators 
are contradictory to those of the 
constructivist educators, among other 
things. 

 
3. Teachers’ abilities and 

convictions concerning e-learning  
The convictions and attitude of 

teachers concerning computer have an 
important role in introducing computer. 
Ames (1992) and Green (1996) have 
identified in their publications, aspects 
that influence the teachers’ intention for 
using computer as a pedagogic 
instrument. These aspects are relied on 
the perception that teachers have 
concerning computer and personal use of 
it. The Morton’s study (1996) was aiming 
the establishment of a relation between 
the teachers’ auto evaluation concerning 
computer’s knowledge and the following 
variables: anxiety concerning computer, 
self confidence, pertinence for using 
computer, pedagogic practices, 
professional development, access to the 
school’s administrative resources and 
policies. A relation was found between 
the first five variables, especially 
between those associated to attitudes.  

We easily find that teachers’ 
training has as purpose a more adequate 
and productive use of computer. By 
minutely investigating this list we see 
well that for reaching these results 

esenţial în crearea şi stucturarea 
experienţei de învăţare” (p.6). 

În primul rând, studiile de 
cercetare şi meta-analiza demonstrează 
efectul pozitiv al tehnologiei şi al 
procesului de învăţare în anumite 
condiţii. În al doilea rând, dat fiind faptul 
că descoperirile făcute până în prezent 
deseori reflectă un set de condiţii 
restrâns, acestea necesită o interpretare cu 
atenţie în cazul în care este folosită 
pentru a susţine decizii importante cu 
privire la introducerea TIC-urilor. În al 
treilea rând, metodele de cercetare care 
determină impactul tehnologiei asupra 
procesului de învăţare al studentului se 
schimbă datorită schimbărilor rapide în 
ceea ce priveşte tehnologia însăşi şi în 
modul în care este utilizată. 

Mulţi pedagogi aruncă o privire 
critică asupra introducerii TIC-urilor. 
Viziunea pe care o au asupra introducerii 
ne incită la reflecţie. De exemplu, 
Ravitch (1998) nu se teme să afirme că 
navigarea pe Internet poate să constituie 
o pierdere de timp pentru elevi privându-i 
de oportunităţi preţioase de a dobândi 
cunoştinţe şi de a dezvolta abilităţi prin 
intermediul altor activităţi pedagogice 
eficace chiar dacă ele sunt etichetate ca 
fiind tradiţionale. Concepţiile 
pedagogilor obiectivişti intră în 
contradicţie cu cele ale pedagogilor 
constructivişti, printre altele.  

 
3. Abilit ăţile şi convingerile 

profesorilor cu privire la e-learning 
Convingerile şi atitudinea 

profesorilor cu privire la calculator joacă 
un rol determinant în introducerea 
calculatorului. Ames (1992) şi Green 
(1996) au identificat în publicaţiile lor 
aspecte care influenţează intenţia 
profesorilor de a utiliza calculatorul ca 
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teachers have to surely modify their 
pedagogic practices so that they can 
benefit from these new technologies. 
Thus, computer is a simple 
complementary element of the class: it 
transforms the learning environment.  

Bebell and his fellows (2004) have 
proved that, as many teachers are able to 
use computer, so much they use it for 
preparing the course and for accessing 
the information sources. Authors also 
emphasize that the factors that influence 
teachers in introducing computers have to 
be considered rather as a framework than 
separately. It is as more conditions have 
to be accomplished in order that a true 
and significant introduction of computers 
takes place. This researching perspective 
proves to be interesting.  

When teachers try to accustom to 
technology and they want in the same 
time to ensure the transmission of a 
pedagogic content that correspond to 
their pupils, they find quickly themselves 
blocked and ICTs’ introduction suffers 
just from beginning. 

Computer’s introduction in 
classroom causes changes in the teachers’ 
pedagogic practices. Moersch (1995), 
among others, mention that the pedagogy 
centered on teacher becomes rather 
centered on pupil. Thus, Berg and 
collaborators (1999) have noticed that the 
teachers that efficiently use ICTs in 
classroom beforehand create a 
constructivist learning environment. For 
many educators, ICTs’ implementation is 
indissolubly relied on constructivist 
pedagogy: the two are complementary. 
Thus, Lumpe & Chambers (2001) have 
conceived a questionnaire in order to 
measure teachers’ convictions concerning 
their intention to integrate ICTs.  

ICTs’ integration can be made; it 

instrument pedagogic. Aceste aspecte 
sunt legate de percepţia pe care o au 
profesorii cu privire la calculator şi 
utilizarea personală şi profesională a 
acestuia. Studiul lui Morton (1996) viza 
stabilirea unei relaţii între autoevaluarea 
profesorilor cu privire la cunoaşterea 
calculatorului şi a următoarelor variabile: 
anxietatea cu privire la calculator, 
încrederea în sine, pertinenţa utilizării 
calculatorului, practicile pedagogice, 
dezvoltarea profesională, accesul la 
resursele şi politicile administrative ale 
şcolii. A fost găsită o relaţie între primele 
cinci variabile, în special între cele 
asociate atitudinilor.  

Constatăm cu usurinţă că formarea 
profesorilor are drept scop o utilizare mai 
adecvată şi mai productivă a 
calculatorului. Cercetând amănunţit 
această listă vedem bine că pentru a 
ajunge la aceste rezultate profesorii 
trebuie cu siguranţă să îşi modifice 
practicile pedagogice astfel încât să poată 
să profite de pe urma acestor noi 
tehnologii. În această privinţă, 
calculatorul este un simplu element 
complementar clasei: el transformă 
mediul de învăţare.  

Bebell şi colegii săi (2004) au 
demonstrat că, cu cât profesorii se declară 
abili în utilizarea calculatorului, cu atât 
mai mult ei se servesc de acesta pentru 
pregatirea cursului şi pentru a accede la 
sursele informaţiei. Autorii subliniază de 
asemenea că factorii care influenţează 
profesorii în intoducerea calculatoarelor 
trebuie să fie consideraţi mai degrabă ca 
un ansamblu decât în mod separat. Este 
ca şi cum mai multe condiţii trebuie să se 
îndeplinească pentru ca o veritabilă şi 
semnificativă introducere a 
calculatoarelor să aibă loc. Această 
perspectivă de cercetare se dovedeste 
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seems, in a classroom where the learning 
process is objectivist. Other researching 
studies prove that the computer’s 
pedagogic applications are made by 
objectivist and constructivist teachers 
(Becker, Ravitz, 1999).  

ICTs’ used in the classroom can be 
foreseen starting from the teachers’ 
personal and professional features. 
Vannatta & Fordham (2004) have used 
the questionnaire The Theacher 
Attribute Survey in order to shows 
certain features of teachers with the 
ICTs’ use degree in classroom. The 
results have proved that once with the 
passing of time and teachers arrived at 
the sessions of technological training, the 
time passed at computer outside the usual 
learning hours and the spirit opening 
before the pedagogic changes brought by 
the ICTs’ integration well foresee the use 
level of ICTs in classroom.  

ICTs’ integration is a complex and 
risky action: „the teachers’ adequate 
training concerning the educational 
technology in order that these efficiently 
use this instrument in our children’s 
teaching and learning process.” (Vannatta 
& Fordham, 2004, p. 263). Every teacher 
has to place himself, in this process, 
within an innovation culture and within a 
fellows’ network. If these technologies’ 
learning needs a personal and individual 
effort, the pedagogic positioning depends 
on a collective effort and on a supporting 
network.  

Convictions guide and direct the 
individuals’ decisions and behaviors’ 
(Bandura, 1997). Teachers need to 
structure their convictions (pedagogic 
positioning) in front of a change before 
materializing the change.  The autor 
insist that these teachers’ convictions be 
the head stone of a perfecting program:  

interesantă.  
În momentul în care profesorii 

încearcă  să se familiarizeze cu 
tehnologia şi vor în acelaşi timp să 
asigure transmiterea unui conţinut 
pedagogic care să corespundă elevilor 
lor, se regăsesc repede blocaţi şi 
introducerea TIC-urilor are de suferit încă 
de la început. 

Introducerea calculatorului în clasă 
provoacă schimbări în practicile 
pedagogice ale profesorilor. Moersch 
(1995), printre alţii, indică faptul că 
pedagogia centrată pe profesor devine 
mai degrabă centrată pe elev. De altfel, 
Berg şi al. (1999) au observat că 
profesorii care utilizează TIC-uri în mod 
eficient în clasă crează în prealabil un 
mediu de învăţare constructivist. Pentru 
mulţi dintre pedagogi, implementarea 
TIC-urilor este indisolubil legată de 
pedagogia constructivistă: cele două sunt 
complementare. De altfel, Lumpe & 
Chambers (2001) au conceput un 
chestionar cu scopul de a măsura 
convingerile profesorilor în ceea ce 
priveşte intenţia lor de a integra TIC-
urile.  

Integrarea TIC-urilor este 
realizabilă, se pare, într-o clasă în care 
procesul de învăţare este de tip 
obiectivist. Alte studii de cercetare 
demonstrează că aplicaţiile pedagogice 
ale calculatorului sunt făcute de către 
profesori obiectivişti şi constructivişti 
(Becker, Ravitz, 1999).  

Utilizarea TIC-urilor în clasă poate 
fi prezisă plecând de la caracteristicile 
personale şi profesionale ale profesorilor. 
Vannatta & Fordham (2004) au utilizat 
chestionarul The Theacher Attribute 
Survey pentru a pune în legătură anumite 
caracteristici ale profesorilor cu gradul de 
utilizare al TIC-urilor în clasă. 
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„Convictions are ideas to which 
people are dedicated, sometimes named 
basic values. As designers clarify and 
articulate convictions, these become the 
programs consciousness”. They give a 
shape to purposes, lead to taking of 
decisions, create discomfort when the 
purposes are violated and they 
encourage continuous critics.”  

Becker &Ravitz (1999) give a big 
importance to the social and school 
context when it is about to revise the 
school’s mission. They write:  

„The climax in which teachers 
practice their job contains the speech 
that encourages or brings pressures over 
teachers in order they modify their 
teaching styles and even emphasize the 
convictions they have concerning a good 
teaching system” (p. 356) 

We propose an approach that 
especially takes into account the need to 
ensure us those teachers themselves 
define their convictions before 
elaborating the pedagogic practices that 
will integrate ICTs.  

 
4.  A systematic approach 

concerning e-learning 
Toci & Peck (1991) have 

developed a systematic pedagogic 
approach adapted to the problems raised 
by teachers. Creation of this approach has 
the origin in recognizing the reality lived 
by teachers. They consider teachers are 
busy, isolated and pragmatic persons. 
They have also recognized that teachers 
want to adapt very much and to adjust 
this technology of the e-learning system. 
Authors have very quickly proved that 
the willing of changing is not enough for 
this to happen. 

The efficient use of e-learning 
system depends on the following three 

Rezultatele au demonstrat că o dată cu 
trecerea timpului şi ajunşi la sesiunile de 
formare tehnologică, timpul petrecut la 
calculator în afara orelor obişnuite de 
învăţare şi deschiderea de spirit în faţa 
schimbărilor pedagogice aduse de către 
integrarea TIC-urilor prezic bine gradul 
de utilizare al TIC-urilor în clasă.  

Integrarea TIC-urilor este o acţiune 
complexă şi riscantă, ceea ce autoarele au 
recunoscut când au scris: „ pregatirea 
adecvată a profesorilor în ceea ce priveşte 
tehnologia educaţională pentru ca aceştia 
să folosească în mod eficient acest 
instrument în procesul de predare şi 
învăţare al copiilor noştri.” (Vannatta & 
Fordham, 2004, p. 263). Fiecare profesor 
trebuie să se plaseze în acest proces în 
interiorul unei culturi de inovaţie şi a 
unei reţele de colegi. Dacă învăţarea 
acestor tehnologii  necesită un efort 
personal şi individual, poziţionarea 
pedagogică depinde de un efort colectiv 
şi de o reţea de suport.  

Convingerile ghidează şi 
orientează deciziile şi comportamentele 
indivizilor (Bandura, 1997). Profesorii au 
nevoie să îşi  stuctureze convingerile 
(poziţionare pedagogică) în faţa unei 
schimbări înainte de a realiza schimbarea.  
Autorul insistă asupra faptului ca aceste 
convingeri ale profesorilor să fie piatra de 
temelie a unui program de perfecţionare:  

„Convingerile sunt idei cărora 
oamenii sunt dedicaţi, uneori denumite 
valori de bază. Aşa cum designerii 
clarifică şi articulează convingerile, 
acestea devin „conştiinţa” programului. 
Ei dau formă scopurilor, duc la luarea de 
decizii, crează disconfort atunci când 
sunt violate şi stimulează o critică 
continuă.”   

Becker &Ravtiz (1999) acordă 
multă importanţă contextului social şi 
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primordial factors: 
1. Technology’s availability, 
2. Teachers’ ability to use them, 

and; 
3. Teachers’ willing to make the 

wished effort and to assume the risks of 
an important change in their work. 

The three conditions have to 
simultaneously exist in order that 
integration is irrevocably achieved. For 
reaching these purposes, the action plan 
of authors consists in creating 12 
products and 5 strategies. These products 
are, among others, tutorials, programs, 
case studies, pedagogic activities with 
guarantied success, online conversations 
with other teachers. The applied 
strategies concern, among others, supply 
of products and services, promotion of 
synergy and increased participation of 
teachers. 

Siemer-Matravers (1999) explains 
in its own way why teachers have 
reticence given ICTs’ implementation: 

„The evolution of using computer 
at class hours was very much caused by 
the technology’s evolution; less attention 
being paid to the factors that outrun the 
theoretical problems relied on 
computer’s functioning”.  

Teachers always knew that any 
teaching instrument has pedagogic value 
only if it allows to him/her the 
achievement of the pedagogic purposes. 
School has not the purpose to study the 
learning and teaching instruments.  

Computer’s integration at class 
hours is placed in a historical perspective 
that continues to develop. From some 
years, its exists an increasing interest 
concerning computer as learning 
instrument only because it more and 
more yields to a pedagogic objectives’ 
education, what explains that teachers 

şcolar când este vorba de a revedea 
misiunea şcolii. Ei scriu:  

„Climatul în care profesorii îşi 
practică meseria conţine discursul care 
încurajează sau aduce presiuni asupra 
profesorilor pentru ca aceştia să îşi 
modifice stilurile de predare şi chiar să 
sublinieze convingerile pe care le au cu 
privire la un bun sistem de predare” (p. 
356) 

Noi propunem un demers care ţine 
cont în special de necesitatea de a ne 
asigura că profesorii înşişi îşi definesc 
convingerile pedagogice înainte de a 
elabora practici pedagogice care vor 
integra TIC-urile.  

 
4.  O abordarea sistematică cu 

privire la e-learning 
Toci & Peck (1991) au dezvoltat o 

abordare pedagogică sistematică adaptată 
problematicii care se ridică în rândul 
profesorilor. Crearea acestei abordări îşi 
are originea în recunoaştera realităţii 
trăite de către  profesori. Ei consideră că 
profesorii sunt persoane ocupate, izolate 
şi pragmatice. Au mai recunoscut căa 
profesorii doresc foarte mult să se 
adapteze acestei tehnologii şi să adapteze 
această tehnologie sistemului e-learning. 
Autorii au dovedit foarte repede ca voinţa 
de a se schimba nu este suficientă pentru 
ca aceasta să se producă. 

Utilizarea eficientă a sistemului e-
learning depinde de următorii trei factori 
primordiali: 

4. Disponibilitatea tehnologiei, 
5. Abilitatea profesorilor de a le 

utiliza, şi; 
6. Voinţa profesorilor de a face 

efortul voit şi de a-şi asuma riscurile care 
însoţesc o schimbare importantă în 
munca lor. 

Cele trei condiţii trebuie să existe 
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foresee their integration into the learning-
teaching process. 

The study of Becker & Ravitz 
(1999) wants to measure until what point 
teachers have modified their pedagogic 
practices during the last three years and 
to see until what point these changes 
were associated to ICTs’ implementation. 
After other authors the use of computer 
in classroom implies a reorientation of 
pedagogy towards activities that resemble 
to the constructivist way of teaching.  

Because computer and e-learning 
in this framework facilitate creation, 
teachers realize until what point pupils 
can benefit from these. 

Most of professors hope that e-
learning accomplishes more duties 
helping them to revise the pedagogic 
practices so that the pupils’ training 
process is more important and more 
attractive.  

If teachers that integrate computer 
during class hours pass through a 
perfecting and learning process in which 
the steps can be identified, it results that a 
professional perfecting program can be 
combined just for ensuring a harmonious 
development of the technological and 
pedagogic competences that have to be 
acquired for reaching this objective. 

Mills & Tincher (2003) have 
conceived a perfecting program basing 
on this hypothesis. Their work 
contributed especially to a better 
profound study to this natural progress 
that characterizes the training process of 
the teacher that initiates in ICTs and ends 
by integrating himself in the teaching 
process. In every moment of this 
progress, it becomes possible the 
understanding of the privileged relation 
between the teacher’s technological 
acquisitions and the effects these have 

simultan pentru ca integrarea să se 
realizeze într-un mod definitiv. Pentru a 
realiza aceste obiective, planul de acţiune 
al autorilor consistă în crearea a 12 
produse şi 5 strategii. Aceste produse 
sunt, printre altele, tutoriale, programe, 
studii de caz, activităţi pedagogice cu 
suces garantat, conversaţi online cu alţi 
profesori. Strategiile puse în aplicare 
privesc, printre altele, livrarea de produse 
şi de servicii, promovarea sinergiei şi 
participarea crescută a profesorilor. 

Siemer-Matravers (1999) explică 
în maniera sa proprie de ce profesorii au 
reticenţe faţă de implementarea TIC-
urilor: 

„Evoluţia utilizării calculatorului 
la ore a fost foarte mult cauzată de 
evoluţia tehnologiei foarte puţină atenţie 
fiind acordată factorilor care trec 
dincolo de problemele teoretice legate de 
funcţionarea calculatorului” (p.1). 

Din totdeauna profesorii au ştiut ca 
orice instrument de predare nu are 
valoarea pedagogică decât dacă îi permite 
realizarea obiectivelor pedagogice. 
Şcoala nu are rolul de a studia 
instrumentele de învăţare şi predare.  

Integrarea calculatorului la ore se 
situează într-o perspectivă istorică ce 
continuă să evolueze.  De câţiva ani, 
există un interes crescut faţă de calculator 
ca instrument de învăţare doar pentru că 
se pretează din ce în ce mai bine la un 
învăţământ de obiective pedagogice, ceea 
ce explică faptul că profesorii întrevăd 
integrarea lor în procesul de învăţare-
predare. 

Studiul Becker & Ravitz (1999) 
doreşte să măsoare până la ce punct 
profesorii şi-au modificat practicile 
pedagogice  în decursul ultimilor trei ani 
şi să vadă până la ce punct aceste 
schimbări erau asociate implementării 
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over their pedagogic practices. 
The true effect of professional 

development of teachers in technologies 
is measured through the nature of the 
pedagogic applications it creates in 
consequence.  

Is it possible that the computer 
assisted learning not be the same 
concerning the learning conventional 
methods that it has to define? 

When it is about the time of 
measuring the impact that technologies 
have over the pedagogic activities, the 
change of pupils’ and teachers’ attitude
over change has to be recognized. This 
objective is however secondary to the 
measuring objective of the learning 
processes’ nature performed by pupils 
and their relations with the pedagogic 
methods used by teachers.  

Fairly, it is good to know until 
what limit pupils appreciate the learning 
environment. But there are better 
identified, in this new environment, the 
specific features they appreciate or not 
and the way in which these features are 
responsible for their learning results. It is 
not about only a step that has to be made 
for mentioning that auto evaluations are 
useful, but that the objective and 
quantitative evaluations are indispensable 
and they have to be performed relied on a
created conceptual framework starting 
from learning modern theories that orient 
teachers’ pedagogy. 

This research should prove 
especially that the computer’s impact in 
classroom cannot be separated from the 
learning environment’s evaluation 
created by teacher. We have to 
understand that this environment is very 
tight bound on the examination level of 
teacher in technologies and in their 
implementation in a unique pedagogy. 

TIC-urilor. După alţi autori utilizarea 
calculatorului în clasă antrenează o 
reorientare a pedagogiei spre activităţi 
care se aseamănă cu modelul de predare 
constructivist.  

Deoarece calculatorul şi e-
learning-ul în acest ansamblu facilitează 
creaţia, profesorii îşi dau seama până la 
ce punct elevii pot beneficia de acestea. 

Majoritatea profesorilor speră ca e-
learning  să îndeplinească mai multe 
sarcini ajutându-i să revizuiască practicile 
pedagogice de aşa natură încât să facă ca 
procesul de instruire al elevilor să fie mai 
important şi mai atrăgător. 

Dacă profesorii care integrează 
calculatorul în timpul cursurilor trec 
printr-un proces de perfecţionare şi de 
învăţare în care etapele pot fi identificate, 
rezultă că un  program de perfecţionare 
profesională poate fi combinat tocmai 
pentru a putea asigura o dezvoltare 
armonioasă a competenţelor tehnologice 
şi pedagogice care trebuiesc dobândite 
pentru a atinge acest obiectiv. 

Mills & Tincher (2003) au 
conceput un program de perfecţionare 
sprijinindu-se pe acestă ipoteză. Munca 
lor a contribuit mai ales la o mai bună 
aprofundare a acestei progresii naturale
care caracterizează procesul de instruire 
al profesorului care se iniţiază în TIC-uri 
şi care sfârşeşte prin a le integra în 
procesul de predare. În oricare moment al 
acestei progresii, devine posibilă 
înţelegerea relaţiei privilegiate între 
achiziţiile tehnologice ale profesorului şi 
repercursiunile concomitente pe care 
acestea le au asupra practicile lor 
pedagogice. 

Adevăratul efect de dezvoltare 
profesională al profesorilor în tehnologii 
se măsoară prin natura aplicaţiilor 
pedagogice care le crează în consecinţă. 
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Moreover, a professional perfecting 
program that observes teachers’ learning 
rhythm is indispensable in order that 
ICTs’ introduction projects do not fall at 
the end of the process. 

 
5. Limited aspects concerning 

ICTs’  integration 
ICTs’ implementation needs 

various resources that have to be 
coordinated in an integrated system. Each 
of these resources would not be enought 
for organizing and making be functional 
ICTs’ integration. However, we decided 
to separate them in a table below in order 
to better identify the obstacles that stop 
ICTs’ implementation.  Really, certain 
obstacles can be sometimes more 
resistant than others, especially at the 
beginning of the process.  

Such an implementation happened 
in many ways. Given that the 
implementing ways vary from a school to 
another, even from a class to another, 
already found solutions do not exist. The 
implied individuals comme most of the 
time to invent more convenient solutions. 

When we are searching a solution 
means we are dealing with a real 
problem. The problem appears when the 
acting plan meets an obstacle that hinders 
it to end an action in development or 
planned to happen. Few of these 
obstacles are temporary and fast 
eliminated. Others, on the contrary, need 
an important consumption of resources. 
Teachers’ professional perfecting, for 
example, deserves more attention and 
reflection than an enought number of 
computers in a school. On the other hand, 
a daily technical, but recurrent problem 
constitutes a factor that destroys teacher’s 
trust and determination; such a situation 
is not negligible. 

Este posibil ca învăţământul asistat 
pe calculator să nu se asemene cu nimic 
în ceea ce priveşte metodele 
convenţionale de învăţare şi pe care 
acesta trebuie să le definească. 

Când vine timpul măsurării 
impactului pe care îl au tehnologiile 
asupra activităţilor pedagogice, 
schimbarea atitudinii  elevilor şi a 
profesorilor faţă de învăţare trebuie 
cunoscută. Acest obiectiv este totuşi 
secundar celui de măsurare a naturii 
proceselor de învăţare realizate de către 
elevii şi relaţiile lor cu metodele 
pedagogice utilizate de către profesori.  

Pe bună dreptate, este bine de ştiut 
până la ce punct elevii apreciază mediul 
de învăţare. Însă sunt mai bine 
identificate în acest nou mediu 
caracteristicile specifice pe care ei le 
apreciază sau nu şi măsura în care aceste 
caracteristici sunt responsabie de 
rezultatele lor de învăţare. Nu este vorba 
numai despre un pas de făcut pentru a 
afirma că  autoevaluările sunt utile, ci 
despre faptul că evaluările obiective şi 
cantitative sunt indispensabile şi trebuie 
să fie executate în raport cu un cadru 
conceptual construit plecând de la teorii 
moderne de învăţare care orientează 
pedagogia profesorilor. 

Această cercetare ar trebui să 
demostreze mai ales că impactul 
calculatorului în clasă este indisociabil de 
evaluarea mediului de învăţare creat de 
profesor. Trebuie să înţelegem că acest 
mediu este foarte strâns legat de nivelul 
de expertiză a profesorului în tehnologii 
şi în implementarea lor într-o pedagogie 
unică. În plus, un program de 
perfecţionare profesională care respectă 
ritmul de învăţare al profesorilor este 
îndispensabil pentru ca proiectele de 
introducere a TIC-urilor să nu se 
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The following table enumerates the 
important obstacles among which more 
were recognied in different ICTs’ 
implementing projects and presented in 
the studied researches. However other 
exist. 

 
 
 
 
 

prăbuşească la sfârşitul procesului. 
 
5. Aspecte limitative cu privire 

la integrarea TIC-urilor 
Implementarea TIC-urilor necesită 

resurse diverse care trebuie să fie 
coordonate într-un sistem integrat. 
Fiecare din aceste resurse nu ar fi 
suficientă pentru a organiza şi a face 
funcţională integrarea TIC-urilor. Totuşi, 
am luat iniţiativa de a le separa într-un 
tablou de mai jos pentru a putea identifica 
mai bine principalele obstacole care 
opresc implementarea TIC-urilor.  Într-
adevăr, anumite obstacole pot fi uneori 
mai rezistente decât altele, în special la 
începutul procesului.  

Numeroase au fost modurile de a 
proceda la o astfel de implementare. Dat 
fiind faptul că modalităţile de 
implementare variază de la o şcoală la 
alta, chiar de la o clasă la alta, soluţii deja 
găsite nu există. Indivizii implicaţi ajung 
în majoritatea timpului să inventeze mai 
multe soluţii convenabile.  

Când căutăm o soluţie, acest lucru 
înseamnă că avem de-a face cu o 
adevărată problemă. Problema apare în 
momentul în care planul de acţiune 
întâlneşte un obstacol oarecare care îl 
împiedică să încheie o acţiune care este în 
curs de desfăşurare sau este programată 
să aibă loc. Câteva din aceste obstacole 
sunt temporare şi sunt eliminate rapid. 
Altele, dimpotrivă, necesită un consum 
important de resurse. Perfecţionarea 
profesională a profesorilor, de exemplu, 
merită mai multă atenţie şi reflecţie decât 
un număr de calculatoare suficient într-o 
şcoală. Pe de altă parte, o problemă
tehnică banală, dar recurentă constituie 
un factor care distruge încrederea şi 
determinarea profesorului; o asemenea 
situaţie nu este de neglijat. 
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Tabelul care urmează enumeră 
obstacolele importante dintre care mai 
multe au fost recunoscute în diverse 
proiecte de implementare a TIC-urilor şi 
prezentate în cercetările pe care le-am 
consultat.  

 
 

Table that summarizes ICTs’ integration’s obstacles/Tabel care  rezumă 
obstacolele integrării TIC-urilor 

Resource/Resursa Field/Domeniu Obstacle/Obstacol 
Technology/ 
Tehnologia 

− Number of 
computers/Numărul de 
calculatoare 

− Support services/Servicii 
de suport 

− Repartition/Repartiţie 
− Accessibility/Accesibilitat

e 
− Computer’s 

options/Opţiuni ale 
calculatorului 

−  less numerous/puţin numeroase 
−  absent or not enough/absent sau 

insuficient 
−  inadequate 

repartition/repartiţienecorespunzăto
are 

−  lack of accessibility/lipsa de 
accesibilitate 

−  insufficient or incorrect 
options/opţiune insuficiente sau 
eronate 

Teacher/Profesor Personal and professional 
variables/Variabile 
personale şi 
profesionale 

− teacher’s sex &age/sexul&vârsta 
profesorului 

− experienced lived with 
ICTs/experienţele trăite cu TIC-
urile  

− inadequate attitude/atitudine 
necorespunzătoare 

− lack of motivation/lipsa de 
motivaţie  

− lack of availability and time/lipsa 
de disponibilitate sau de timp 

− inadequate convictions/convingeri 
necorespunzatoare  

− lack of training in ICTs and its 
introduction in pedagogy/lipsa de 
formare în TIC şi introducerea ei în 
pedagogie 

School/Şcoala − School’s culture/Cultura 
şcolii 

− Classmates’ 
support/Susţinerea 
colegilor 

− Team work/Lucrul de 
echipă 

− lack of opening  towards 
change/lipsa de deschidere spre 
schimbare  

− classmates’ indifference/indiferenta 
colegilor  

− lack of supporting network/lipsa 
reţelei de susţinere  
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− Professional 
perfecting/Perfecţionarea 
profesională 

− absence of continuous professional 
training/absenţa formării 
profesionale continue 

Administration/Administrarea  − Support/Suport 
− Group leader/Lider de grup 
− Coordination/Coordonare 

− lack of support/absenta suportului  
− lack of group leader/lipsa liderului 

de grup  
− indifference concerning the 

coordination program/indiferenţa în 
ceea ce priveşte programul de 
coordonare 

 
The following text includes in the 

same time the conclusions of the studied 
researches and of the oppinions that we 
dare to express concerning ICTs’ 
integration’s obstacles. 

• In order to succeed ICTs’ 
integration within class hours with a 
minimum of obstacles, it would be 
preferable a framework of resources be 
mobilized. Many teachers deal with 
many obstacles because they are pioneers 
in schools and because they are implying 
by themselves in this adventure. Different 
kinds of difficulties rapidly appear. In the 
absence of a global and systemic vision 
of ICTs’ integration, their impact in 
teaching pupils risks to be weak and 
limited. For example, it is possible to 
make a car with a minimum of pieces. 
However, every piece will be necessary 
that the car function: every piece could 
hinder the framework to be the entity for 
which it was conceived. Why should it be 
different in the case of an educational 
project. 

• After Pelgrum (2001), the big 
difficulty met exists because of the lack 
of equipment. We cannot speak about 
integration if it exists a single computer 
for a class, or if every clas goes to the 
school’s laboratory once in a week. In 
this case we speak more about 
initiation than about integration. If in 

 Textul care urmează cuprinde în 
acelaşi timp concluziile cercetărilor 
consultate şi a opiniilor pe care îndrăznim 
să le exprimăm în ceea ce priveşte 
obstacolele intergrării TIC-urilor. 

• Pentru a reuşi integrarea TIC-
urilor în cadrul unor ore cu un minim de 
obstacole pe parcursul lor, ar fi preferabil 
să se mobilizeze un ansamblu de 
resurse. Mai mulţi profesori se lovesc de 
numeroase piedici pentru că sunt pionieri 
în şcoli şi pentru că se lansează singuri în 
aceasta aventură. Dificultăţi de toate 
felurile apar repede. În absenţa unei 
viziuni globale şi sistemice a intergrării 
TIC-urilor, impactul lor în învăţarea
elevilor riscă să fie slab şi restrâns. De 
exemplu, este posibil să construieşti un 
automobil cu un minimum de piese. 
Totuşi, fiecare din aceste piese va fi 
necesară pentru ca maşina să funcţioneze: 
fiecare din ele ar putea  impiedica 
ansamblul să fie entitatea pentru care a 
fost conceput. De ce ar fi diferit în cazul 
unui proiect educativ. 

• După Pelgrum (2001), 
dificultatea majoră întâlnită se datorează 
lipsei de echipament. Nu putem vorbi de 
integrare în momentul în care nu există  
decât un singur calculator pe clasă, sau 
dacă fiecare clasă se duce la laboratorul 
la şcolii odată pe săptămână. În acest caz 
vorbim de iniţiere mai mult decât de 
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the school’s philosophy no integrating 
plan exists, we should not be surprised 
that teachers do not complain of the lack 
of resources concerning technological 
infrastructure. 

• The teachers that do not 
understand ICTs’ importance in the 
training process, have not reasons to 
demand a bigger number of computers at 
their school and a better accessibility to 
these computers. (Ertmer and 
collaborators, 1999). 

• The teachers that complain 
more of the lack of equipments are just 
those that want the most to integrate ICTs 
in the training process. 

• They have to establish the 
necessary minimal conditions in a 
school in order that ICTs’ integration be 
achieved. First of all, teachers should 
have experience in computers. This 
experience depends on the effort and time 
teachers dedicate. However a systematic 
professional perfecting pogram should 
support teachers. Because it is up to 
them, most of teachers will not 
accumulate the necessary experience, 
especially because they complaint of the 
lack of the time necessary for perfecting 
and because they are teaching, in the 
same time.(Fabry &  Higgs , 1997). 

• Teachers’ attitute constitutes a 
pivot indicator due to many 
integration’s aspects. Their attitude is 
influenced by obstacles and, at its turn, 
attitude influences the perception of other 
obstacles. For example, the preliminary 
experience with computers acts over 
attitude and attitude has effects over the 
perception of pertinence and ICTs’ 
importance and over the anxiety felt 
towards computers’ use (Larner & 
Timberlake, 1995). 

• Professional perfecting 

integrare. Dacă în filozofia şcolii, nu 
există un plan de integrare, nu trebuie să 
rămânem surprinşi că profesorii nu se 
plâng de lipsa de resurse în ceea ce 
priveşte infrastructura tehnologică. 

• Profesorii care nu înţeleg 
importanţa TIC-urilor în procesul de 
instruire, nu au motive să ceară un număr 
mai ridicat de calculatoare la şcoala lor şi 
o mai mare accesibilitate la acestea. 
(Ertmer şi al., 1999). 

• Profesorii care se plâng mai 
mult de lipsa  de echipamente  sunt 
tocmai cei care doresc cel mai mult să 
integreze TIC-urile în procesul lor de 
instruire. 

• Rămâne să determine 
condiţiile minimale necesare, într-o 
şcoală pentru ca integrarea TIC-urilor să 
se realizeze. Înainte de toate profesorii 
trebuie să aibă o experienţă în 
calculatoare. Această experienţă depinde 
de efortul şi de timpul pe care profesorul 
şi-l consacră. Totuşi  un program de 
perfecţionare profesională sistematică
trebuie să îi sprijine pe profesori. Lăsaţi 
la latitudinea lor, majoritatea dintre 
profesori nu vor acumula experienţa 
necesară, mai ales că aceştia se plâng de 
lipsa timpului necesar perfecţionării şi că 
în acelaşi timp predau.(Fabry &  Higgs , 
1997). 

• Atitudinea profesorilor 
constitue un indicator pivot  datorită mai 
multor aspecte ale integrării. Atitudinea 
lor este influenţată de obstacole şi, la 
rândul său, atitudinea influentează 
perceperea altor obstacole. De exemplu, 
experienţa prealabilă cu calculatoarele 
acţionează asupra atitudinii şi atitudinea 
are repercursiuni asupra percepţiei 
pertinenţei şi importanţei TIC-urilor şi 
asupra anxietăţii resimţită faţă de 
utilizarea calculatoarelor (Larnre & 



ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology-Pedagogy, year VII, no. 17-18 

Pagină 232 din 251 

 

contributes to the elimination of many 
technological obstacles. However, the 
teacher skilful in technology will not 
always come to the ICTs’ integration in 
his pedagogy. Above, we made this 
difference between the professional 
perfecting concerning technologies and 
that of the technologies’ integration in the 
training process. The teacher skilful in 
technology needs training, in the same 
measure, as concerns the way of using 
the available technologies for 
reinventing the training environment in 
his class. Most of the teachers use the 
technologies rather in order to sustain the 
existent practices than to inovate them.  

• We all know that if it exists a 
single computer in the class, it helps for 
the pupils’ reward more than allowing 
them to learn something significant. How 
could do otherwise a teacher when he has 
a single computer? The number of 
computers at which pupils have access 
and computer’s use’s frequence surely 
establish until what point pedagogic 
practices will be transformed in the class. 
A class where every pupil has a laptop 
becomes very quickly constructivist. 
This computers’ massive infusion is 
generally accompanied by other 
resources vital for integration: when an 
important investment is made for the 
technological infrastructure, the persons 
that decide, take care generally to foresee 
the other conditions necessary to the 
project’s success.  

• Many schools have a computer 
laboratory. In these conditions, all the 
pupils are initiated at this technology. But 
the training practices remain the same. 
How could it be differently? In order that 
practices and activities change it is 
obvious that all pupils have a 
continuous access to a computer. 

Timberlake, 1995). 
• Perfecţionarea profesională 

contribue la eliminarea multor 
obstacolelor de natură tehnologică. 
Totuşi, profesorul abil în tehnologie nu 
va ajunge întotdeauna până la integrarea 
TIC-urilor în pedagogia sa. Mai sus am 
făcut această diferenţiere între 
perfecţionarea profesională în ceea ce 
priveşte tehnologiile şi cea a integrării 
tehnologiilor în procesul de instruire. 
Profesorul abil în tehnologie are nevoie 
în aceeaşi măsură de formare cu privire la 
modul de utilizare a tehnologiilor 
disponibile pentru a reinventa mediul de 
instruire în clasa sa. Cea mai mare parte a 
profesorilor utilizează tehnologiile mai 
degrabă pentru a susţine practicile 
existente decât să le inoveze.  

• Ştim cu toţii ca în cazul în care 
există decât un calculator în clasă, el 
serveşte la recompensarea elevilor mai 
mullt decât în a le permite acestora să 
înveţe ceva semnificativ. Cum ar putea 
altfel să facă un profesor cu un singur 
calculator la dispoziţia sa? Numărul 
calculatoarelor la care elevii au acces şi 
frecvenţa utilizării calculatorului 
determină cu siguranţă până la ce punct 
practicile pedagogice se vor transforma în 
clasă. O clasă în care fiecare elev posedă 
un laptop devine foarte repede 
constructivistă. Această infuzie masivă 
de calculatoare este însoţită în general 
de alte resurse vitale pentru integrare: 
în momentul în care o investiţie 
importantă este făcută în infrastructura 
tehnologică, persoanele care iau deciziile 
au grijă în general să prevadă celelalte 
condiţii necesare reuşitei proiectului.  

• Multe şcoli sunt prevazute cu 
un laborator de calculatoare. În aceste 
condiţii, toţi elevii sunt iniţiaţi la această 
tehnologie. Însă practicile de instruire 
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Otherwise, integration is only partial and 
it does not encourage the teacher to 
irrevocably transform his pedagogic 
strategies. 

• In most of the researches that I 
have studied, it is mentioned the help 
teachers need for starting the integration 
and for making it to develop. The support 
has three distinct forms: technical, 
pedagogical and administrative. Bitner 
& Bitner (2002) claim teachers need 
support for defeating their fears, anxieties 
and different preoccupations. Really, 
teachers need help for defeating the fear 
they can do mistakes and also  for 
avoiding to completely mistake. ICTs’ 
integration, even in a single field, is easy! 
Zhao  and collaborators (2002)  noticed 
that, in the schools where the technical 
and human support is sustained, 
integration is managed. 

• So, certain authors report that 
ICTs’ integration takes place more for 
certain fields than for others. It seems to 
us preferable this integration be limited to 
a single field until teacher believes 
himself being skilful enought for 
initiating in other fields. 

• Professional perfecting, that 
does not approach ICTs’ integration in 
pedagogy has little chances to make 
teachers try the integration’s adventure. 

• Resistance to change can be 
perceived in a school in which teachers 
feel this pressure from the exterior in 
order to appropriate this change. 
Teachers need to adapt to this change 
than to be imposed to them. Teachers 
need, first of all, to identify the benefits 
of the ICTs’ integration. The sessions 
conceived for increasing their abilities in 
technology can only persuade them for 
these advantages. 

• Obstacles can be in close 

rămân aceleaşi. Cum ar putea să fie  
altfel? Pentru ca practicile şi activităţile  
să se schimbe este clar că  toţi elevii 
trebuie să  aibă acces la un calculator 
în mod continuu. Altfel integrarea nu 
este decât parţială şi nu îl incită pe 
profesor să-şi transforme strategiile 
pedagogice în mod definitiv. 

• În majoritatea cercetărilor pe 
care le-am consultat, este menţionat 
ajutorul de care profesorii au nevoie atât 
pentru a debuta integrarea cât şi pentru a 
o face să evolueze. Suportul ia trei forme 
distincte: tehnică, pedagogică şi 
administrativ ă. Bitner & Bitner (2002) 
pretind că profesorii au nevoie de sprijin 
pentru a-şi învinge temerile, anxietăţile şi 
diferitele lor preocupări. Într-adevăr 
profesorii au nevoie de ajutor pentru a-şi 
învinge teama că pot da greş şi de 
asemenea de a evita de a greşi complet.
Integrarea TIC–urilor, chiar şi într-o 
singură materie, nu este decât un fleac! 
Zhao  şi al. (2002)  au constatat că, în 
şcolile în care suportul tehnic şi uman 
este susţinut , integrarea  este reusită. 

• Tocmai, anumiţi autori 
raportează  că integrarea TIC-urilor se 
produce mai mult în cazul unor anumite 
materii dacât în altele. Ni se pare ca ar fi 
preferabil ca această integrare să se 
limiteze la o singură materie până când 
profesorul se simte suficient de apt pentru 
a se lansa şi în alte materii. 

• Perfecţionarea profesională, 
care nu abordează integrarea TIC-urilor 
în pedagogie are puţine şanse să îi facă
pe profesori să încerce aventura 
integrării. 

• Rezistenţa la schimbare poate 
fi percepută într-o şcoală în care 
profesorii simt o presiune din exterior 
pentru a-şi însusi această schimbare. 
Profesorii au nevoie să se adapteze
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relation. Certain obstacles are closely 
bound, the lack of experience with the 
computer can cause anxiety to teacher, 
and it troubles his attitude over ICTs, and 
it makes him be reserved to changes. In 
other words, certain obstacles are more 
important than others, meaning they are 
the source of other obstacles. 
Professional perfecting has to be 
dedicated, first of all, to the removal of 
the embryo obstacles. 

 
6.  Conclusions  
For certain teachers, e-learning 

integration means that pupils go to the 
school’s laboratory once in a week for 
working at a project that requires more 
qualities we generally recognize in the 
projects performed in a constructivist 
class. 

For other teachers, e-learning 
integration consists in allowing to pupils 
to use the computer by turns during the 
class hour for working at it, appealing to 
a producing presenting or simulating 
program. In this case we should speak 
about a supplement rather at the training 
process than at the integration process. 
The class hour only eases the computer 
use. 

Of course, there are other 
arrangements in the classroom that make 
people believe a computer is integrated in 
the pedagogic strategies. We have to look 
more and more closely for seeing if it is 
only integrated in the classroom. 
Computer is integral part of pedagogy 
when it serves to the bringing-up-to-date 
of this pedagogy. When the activities 
performed with the computer are 
considered as marginal in the pedagogic 
process, it is good to say that computer is 
a supplement of the curriculum instead 
pretending, or let believe that it serves at 

aceastei schimbări decât să le fie impusă. 
Profesorii trebuie înainte de toate să 
identifice beneficiile integrării TIC-
urilor. Sesiunile concepute pentru a creşte 
abilităţile lor în tehnologie nu fac  decât 
să îi convingă de aceste binefaceri. 

• Obstacolele pot să se prezinte 
în strânsă legatură. Anumite obstacole 
sunt strâns legate între ele, lipsa de 
experienţă cu calculatorul poate să 
determine o stare de anxietate 
profesorului, şi îi indispune atitudinea 
faţă de TIC-uri, şi îl face să devină 
reticent la schimbări. Altfel spus anumite 
obstacole sunt mai importante decât altele 
în sensul că ele sunt sursa altor obstacole. 
Perfecţionarea profesională trebuie să se 
dedice înainte de toate înlăturării 
obstacolelor embrion. 

 
6.  Concluzii 
Pentru anumiţi profesori, 

integrarea TIC-urilor înseamnă că elevii 
lor se duc la laboratorul şcolii o data pe 
săptămână pentru a lucra la un proiect 
care comportă mai multe calităţi pe care 
le recunoastem în general în proiectele 
realizate într-o clasă de tip constructivist. 

Pentru alţi profesori, integrarea
TIC-urilor consistă în a permite elevilor 
de a utiliza pe rând  calculatorul în timpul 
orei pentru a lucra la el, făcând apel la un 
program de producere de prezentare sau 
de simulare. În acest caz ar trebui să 
vorbim mai degrabă de un supliment la 
procesul de instruire decât de integrare. 
Ora de curs nu face decât sa faciliteze 
mânuirea calculatorului. 

Exista cu siguranţă şi alte 
aranjamente în clasă care fac să creadă că 
un calculator este integrat în strategiile 
pedagogice. Trebuie să privim din ce în 
ce mai aproape pentru a putea vedea dacă 
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the implementation of this curriculum. 
We dare to pretend that computer 

is integrated in pedagogy when 
curriculum was created depending on an 
education’s philosophy and not 
depending on this instrument’s potential. 
In this case, we can say that computer 
serves to pedagogy and not vice-versa. 

In most of the documents that we 
studied and that are relied on the 
teachers’ training for using ICTs, authors 
insist that teachers think to their 
pedagogic strategies before starting the 
initiation in such a technology. The e-
learning integration process is complex in 
a constructivist environment. However, it 
is necessary the transformation of its 
training method or making of a so 
important change before seeing the 
effects of the existence of a computer in 
classroom. These teachers need to 
discover for themselves what they have 
to modify in their pedagogy in order to 
much better integrate ICTs in the training 
process. 

We also noticed that many authors 
recommend the knowledge of teachers’ 
training’s need for being able to propose 
them an excellent or an almost excellent 
perfecting plan. 
 

nu este doar integrat în clasă. 
Calculatorul face parte integrantă din 
pedagogie când serveşte la actualizarea 
acestei pedagogii. În momentul în care 
activităţile desfăşurate cu ajutorul 
calculatorului sunt considerate drept 
marginale în procesul pedagogic este bine 
să spunem că acesta este un supliment al 
programei şcolare în loc să pretindem, 
sau să lăsăm să se creadă că el serveşte la 
executarea acestei programe. 

Ne permitem să pretindem că el 
este integrat în  pedagogie  în momentul 
în care programa şcolară a fost concepută 
în funcţie de o filozofie a educaţiei şi nu 
în funcţie de potenţialul acestui aparat. În 
acest caz, calculatorul este, pentru a 
spune aşa, cel care serveşte pedagogiei, şi 
nu invers. 

În majoritatea documentelor pe 
care le-am consultat şi care sunt legate de 
formarea profesorilor în vederea utilizării 
TIC-urilor, autorii insistă ca profesorii să 
se gândească la strategiile lor pedagogice 
înainte de a se lansa într-o iniţiere în 
astfel de tehnologie. Procesul de 
integrarea al TIC-urilor este complex 
într-un mediu de tip constructivist. Totuşi 
este necesară transformarea metodei sale 
de instruire sau efectuarea unei schimbări 
atât de importante înainte de a vedea 
efectele existenţei unui calculator în
clasă. Aceşti profesori au poate nevoie de 
a descoperi pentru ei înşişi ceea ce 
trebuie să modifice în pedagogia lor 
pentru a integra mult mai bine TIC-urile 
în procesul de instruire. 
Am constatat de asemenea că mai 
mulţi autori recomandă cunoaşterea 
nevoii de formare a profesorilor 
pentru a putea să le propunem un 
plan de perfecţionare excelent sau 
aproape excelent. 
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BOOKS, IDEAS, INTERVIEWS/C ĂRȚI, IDEI, 
INTERVIURI 

 
 

MODELE  EDUCAŢIONALE  - ACADEMICIAN  ALEXANDRU  BALACI 

Academician Alexandru Balaci 
După absolvirea liceului la Craiova şi a Facultăţii de Litere şi Filosofie din 

Bucureşti, şi-a  luat doctoratul în anul 1943 cu teza Giovanni Pascoli în 
neoclasicismul italian. A fost, rând pe rând, redactor-şef la ESPLA, vicepreşedinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, director al Şcolii Române din Roma 
(Accademia di Romania), între anii 1981-1990, profesor şi şef de catedră la Facultatea 
de Litere din Bucureşti, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România şi redactor-
şef al revistei Viaţa românească. S-a consacrat studiului culturii italiene, elaborând 
numeroase lucrări de referinţă şi traducând din opera unor mari personalităţi ale ei. A 
coordonat monumentala lucrare Istoria literaturii italiene şi numeroase dicţionare. A 
fost membru în numeroase academii, societăţi europene şi mondiale. 

 
Abstract 
The interview highlights Alexandru 

Balaci’s, Fellow of the Romanian Academy, 
cultural values and attitudes. He makes 
reference to the fact that culture-
embededness has shaped and secured 
human dignity, the Romanian shared 
values, the beauty and homogeneity of 
Romanian, a language of all seasons, and 
the Romanians’ kindness, generosity and 
friendliness. The Romanian old cultural 
patterns and customs are the favourable 
premises of a most fertile culture in the 
future. Thus, Alexandru Balaci advocates 
the formative role of education and the life-
enhancing optimism, characterizing the 
human species. 

 Rezumat 
Acest interviu pune în evidenţă 

valorile culturale şi atitudinale, 
personalitatea remarcabilă a Acad. 
Alexandru Balaci. Domnia sa se referă la 
rolul modelator al culturii. În salvarea 
demnităţii umane, la convergenţa 
spiritualităţii româneşti de pretutindeni, 
la frumuseţea în omogenitatea limbii 
române care poate fi limba viitorului, la 
bunătatea, omenia, generozitatea şi 
prietenia poporului român, la importanţa 
datinilor, obiceiurilor, a vechii culturi 
româneşti în fecundarea culturii viitoare. 
Prin toate acestea, Acad. Alexandru 
Balaci îşi exprimă credinţa în misiunea 
formativă a educaţiei şi optimismul în 
perpetuarea speciei umane. 
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Profesor Viorel Ionel: Într-o împrejurare deosebită, atât de poetică, într-o 

plimbare pe Dunăre, la Galaţi, îmi permiteţi, domnule Academician Alexandru Balaci, 
să vă întreb ce anume determină poezia, literatura, arta, cultura în general? 

Acad. Alexandru Balaci: O întrebare cardinală.  În primul rând, cred că le 
determină sensibilitatea creatorului. În ceea ce priveşte motivaţia, cultura este cea care 
diferenţiază, dar şi îi uneşte pe oameni. Fiecare individ, fiecare popor este creator de 
valori specifice, care în acelaşi timp se înglobează în patrimoniul universal al culturii. 

Cred, în acelaşi timp, că un om de cultură este o picătur ă de cristal în 
imensul fluviu care străbate istoria umanităţii.  Nu este un izolat în turnurile fie de 
fildeş, fie de aur, ci un participant. 

Adică, nu este un neutral, ci este un om activ, capabil să fie, cum spunea 
Victor Hugo, ″ecoul sonor al contemporaneităţii sale, fibra sensibilă care intră în 
consonanţă cu întregul univers, cu întreaga natură″ 

Orice s-ar spune, totdeauna intelectualii, din îndepărtata Antichitate  şi până în 
zilele noastre, au colaborat pentru salvarea demnităţii umane. Eu cred într-o 
internaţională a intelectualilor. Când eram adolescent, când eram student, am 
cunoscut o carte - ″Trădarea intelectualilor″. Eu consider că  intelectualii nu au 
tr ădat, nu vor trăda, ci, dimpotrivă, vor colabora pentru salvarea demnităţii 
umane, pentru perfectibilitatea rasei umane. Fiind ca şi dumneavoastră, tot 
profesor, cred în misiunea educaţiei. 

Prof. V.I.: Vă rog să faceţi o distincţie. În teoria lui Sprangler se consideră că o 
amplitudine maximă a civilizaţiei distruge  culturile. Nu cumva nu trebuie să aspirăm 
la o maximă civilizaţie pentru a ne păstra cultura? 

Acad. Alexandru Balaci: D-le profesor, în timpurile noastre, când omul 
spaţiază cunoaşterea, dezvăluind atâtea taine, care uneori pot să pară cu finalităţi 
apocaliptice, omenirea poate fi considerată într-un echilibru instabil. 

În această situaţie, se amplifică sarcinile şi responsabilităţile oamenilor de 
cultur ă: a transmite semnale de avertisment întregului gen uman prin operele de 
creaţie spirituală, pentru a înţelege că nu în cataclisme stă finalitatea omenirii, ci omul 
poate fi, cum preconizează unele religii, un înger care să dea din aripi printre 
bunurile materiale. 

Prof. V.I.: Stimate domnule Academician Alexandru Balaci, privind 
dezvoltarea şi afirmarea în lume a ştiinţelor şi culturii româneşti, care sunt intenţiile 
Academiei Române? 

Acad. Alexandru Balaci: Nu fac parte din organismele conducătoare ale 
Academiei, dar sunt membru al ei de foarte mulţi ani. Obiectivul ei este realizarea 
convergenţelor spiritualit ăţii româneşti de pretutindeni, de a demonstra tocmai 
capacităţile intelectuale şi de sensibilitate ale acestui popor atât de înzestrat, a cărui 
istorie dramatică s-a desfăşurat de milenii pe aceste pământuri binecuvântate. 

Cred cu intensitate în făuritorul de valori culturale. De la nestematele 
Miori ţei, care sfidează destinul uman în echilibru şi armonie, fără preocupări de 
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angoasă absolută, de la geniul eminescian şi până la incandescenţa lui Tudor Arghezi, 
al doilea munte magic al poeziei româneşti, cred că vom avea totdeauna ceva de 
spus lumii, pentru că n-am acceptat niciodată complexul de cultură minoră. 

Limba română este un miracol al limbilor neolatine. Dăinuirea ei în acest 
ocean variat lingvistic este o dovadă extraordinară a capacităţii noastre de a 
supravieţui spiritual. Ca italienist, cum ştiţi, italiana cunoaşte 14 dialecte, aşa fel încât 
un lombard nu se înţelege cu un sicilian. La noi nu există decât anumite nuanţe, iar un 
bucovinean din Nord, un basarabean, cel din Valea Timocului, care vă este atât de 
apropiată la Drobeta-Turnu-Severin, din Serbia, din Banat şi chiar din îndepărtata 
Americă, se înţelege perfect în limba română. Este un miracol de omogenitate. În 
această stare de singularitate, de insulă în oceanul variat lingvistic, s-au creat unele 
caracteristici care fac ca astăzi limba română să fie cea mai studiată dintre limbile 
neolatine. Savanţi, ca prietenul nostru Alf Lombard, din Suedia, care a implinit de 
curând 90 de ani şi care este şi el membru al Academiei Române, a scris o carte de o 
1000 de pagini despre verbul românesc. El consideră că limba română (nici 
esperanto, nici engleza) va fi limba viitorului. 

Prof. V.I.: Dincolo de formele cuvintelor româneşti, poate că trebuie să lucrăm 
asupra nuanţelor, sensurilor, în continuarea şcolii lui Noica. 

Acad. Alexandru Balaci: Noica, desigur, este un filosof al românismului şi 
un filosof al culturii, a pus în valoare supremă modalităţile de expresie artistică ale 
limbii române. Consider că, într-adevăr, limba română este capabilă să exprime 
frumuseţea şi adevărul, chiar prin cuvinte care uneori par să fie întunecate. Noi avem 
aceste vocale de ″″″″î″″″″ şi de ″″″″ă″″″″, otenebrate cum spun italienii, mai frumos decât 
întunecatul nostru, dar ce efecte a putut să scoată din ele poezia! Vorbeam cu Anghel 
Dumbrăveanu despre traducerile ″Corbului″ lui A. E. Poe. Una din cele mai bune 
traduceri este a lui Gulian, între cele două războaie. Auziţi ce efecte a scos din ″î″: 

Adânc, tenebrele pătrunzând 
Plânsul locului minunându-mă 
Şi visând lucruri ce nu m-ating 
Sunt cuvinte pe care Caracostea, în ″Arta cuvântului la Eminescu″ le numea 

esteme (″de la estetică″) şi care au în ele o mare încărcătură de frumuseţe; de exemplu 
cuvântul ″freamăt″, cuvântul ″murmur″. Mi-aduc aminte că profesoara de italiană ne 
spunea că limba italiană este atât de frumoasă, de sonoră şi de bogată încât este un 
cuvânt în care sunt prezente toate vocalele; era cuvântul ″aeole″, care înseamnă 
brazdă, rond de flori. Şi noi, doamnă, i-am zis, şi noi avem cuvinte chiar fără nici o 
consoană: oaia, aia, ei. Deci, limba română este o limbă a frumuseţii, a adevărului 
şi omeniei poporului român şi va trăi în veci limba românească. 

Prof. V.I.: Vă reamintesc, domnule Academician, că Petre Ţuţea avea acest 
mare proiect de a deriva toate limbile europene din limba română, ca centru al limbilor 
romanice. Nu cumva la baza comunicării prin limba română stau trei mari calit ăţi ale 
poporului român: bunătatea, generozitatea şi a fi împreună, prietenia? 
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Acad. Alexandru Balaci: Aţi atins esenţa: umanitatea, omenia românească. 
Suntem din Oltenia. Vă aduceţi aminte ce  înseamnă la noi, la hramul bisericii, a-ţi 
primi rudele şi ce înseamnă să creşti păsări speciale, de rudă. Străbunicii mei aveau 
cocoşi speciali, care se numeau ″de rudă″. Abia aşteptau Sf. Ilie, hramul bisericii din 
satul meu Aurora, în care m-am născut, ca să dea cocoşii ″de rudă″. Cum să vă spun, a 
nu primi de la un ţăran român, chiar şi azi, la sfârşit de mileniu, a nu primi să fii 
ospătat, este aproape o insultă. Totdeauna cei care au stat sau au traversat pământul 
nostru sau alţii care se păstrează aici, aceste minorităţi naţionale, n-au avut să se 
plângă de ospitalitatea, de omenia românească. 

A fi român de omenie este deviză, este motto-ul care mişcă toată istoria 
noastră. Am fost totdeauna generoşi, am fost totdeauna ospitalieri, chiar şi cu 
adversarii. 

Prof. V.I.: În finalul discuţiei noastre, stimate domnule Academician 
Alexandru Balaci, v-aş ruga să transmiteţi un cuvânt de suflet locuitorilor din judeţul 
Mehedinţi, cititorilor ziarului ″Datina″ şi al revistei ″Semn″. 

Acad. Alexandru Balaci: Am ajuns la o vârstă a maturităţii depline… 
Prof. V.I.: Nu sunt indiscret să vă întreb câţi ani aveţi… 
Acad. Alexandru Balaci: Vă spun imediat. Când eram la Roma director al 

Academiei di Romania, o foarte prezentă vizitatoare era doamna Ana Aslan. Italienii 
erau interesaţi de gerovital. Vă spun, în paranteză, că îl considerau un afrodiziac. Când 
vorbea doamna Aslan, trebuia să se facă apel la carabinieri. 

Erau mii de inşi care asaltau Academia. Şi ne întrebau: dar voi nu vă 
aslanizaţi? Nu, nu domnilor, pentru că iată cum se împart vârstele în România: de la 1 
la 20 de ani este copilăria, de la 20 la 40 de ani este adolescenţa, de la 40 la 60 este 
tinereţea, de la 60 la 80 de ani este maturitatea; şi apoi începe toamna aurită a vieţii. 

Prof. V.I.: Stimate domnule Academician Alexandru Balaci, îmi permiteţi să 
vă mulţumesc, în numele celor care vor citi spusele dumneavoastră, să vă urez 
sănătate, o vârstă aurită.  

Mai 1994 
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BECOMING  A CONSTRUCTIVIST  TEACHER.  CONSTRUCTIVIST  

APPROACHES FOR AN INITIAL  TRAINING 

A DEVENI PROFESOR CONSTRUCTIVIST. DEMERSURI 
CONSTRUCTIVISTE PENTRU O PROFESIONALIZARE PEDAGOGIC Ă 

INI ŢIAL Ă  

Senior Lecturer Florentin Remus 
Mogonea, Ph.D 
TSTD - University of Craiova 
 
Lect. dr. Florentin Remus Mogonea 
DPPD - Universitatea din Craiova 

 

Review: Elena Joiţa (coord.), 2008 
– Becoming a constructivist teacher. 
Constructivist approaches for an initial 
training, The Didactical and Pedagogical 
Publishing House, R.A., Bucharest, 372 p. 

 

The educational systems have been 
suffering noteworthy reorganizations, due 
to the fundamental changes of the third 
millennium. Even though the theoretical 
foundations of the Constructivist 
Approach have been elaborated for some 
years (E. von Glasersfeld – Radical 
Constructivism, J. Piaget – Cognitive 
Constructivism, L. Vygotski – Social 
Constructivism, S. Papert –
Constructionism) in the Romanian 
literature on this theme, after the slight 
references which have appeared since the 
90’s concerning the problem, the 

 Recenzie: Elena Joiţa (coord.), 
2008 - A deveni profesor constructivist. 
Demersuri constructiviste pentru o 
profesionalizare pedagogică iniţială,
EDP, RA, Bucureşti, 372 pagini. 

 

Pe fondul schimbărilor majore 
aduse de începutul mileniului III, şi 
sistemele educaţionale cunosc profunde 
restrucurări. Deşi fundamentele teoretice 
ale constructivismului au fost elaborate 
de ceva vreme (E. von Glasersfeld –
constructivismul radical, J. Piaget –
constructivismul cognitiv, L. Vygotski –
constructivismul social, S. Papert –
construcţionismul), în literatura de 
specialitate românească, după referinţele 
firave de după â90, privitoare la această 
orientare, începutul noului mileniu 
revigorează ideea necesităţii valorificării 
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beginning of the new millennium 
emphasizes the idea of the necessity of 
solving the theoretical and practical 
valences of the theory of knowing reality, 
but also of the way in which reality is 
built and learnt.  

In 2004, a team (10 members) of 
the Department for Teachers’ Training of 
the University of Craiova, initiated a 
research project for the stage 2005-2007 
on the theme “Cognitivism and 
Constructivism – New Paradigmes in 
Education. Consequences on the Initial 
Formation of the Teachers, as Future 
Actors in the European Educational 
Environment.” 

The first results of the research has 
been included in the pages of the first 
volume, “Constructivist Strategies in the 
Initial Formation of the Teacher”, 2005, 
Universitaria Publishing house, Craiova. 
Being a fact-research, a natural 
experiment, the members of the team 
gathered and interpreted a large amount 
of observations, reflections, work of the 
students (the results of their learning 
activity, artifacts), all these being 
analyzed from the constructivist point of 
view. As a result, in 2007, the second 
volume appears; “the Pedagogical 
Formation of the Teacher. Instruments 
for Cognitive – Constructivist Learning”. 
The impact at the national level was 
amazing: in less than a year, the number 
of books ran out (over three thousand 
copies), which attracted, in 2008, the 
appearance of the second edition. 

The end of the fact-research 
encouraged the publication of a third 
volume, created by the team: “Becoming 
a Constructivist Teacher. Constructivist 
Approaches for an Initial Training”.  

The volume is entirely dedicated to 
the initial pedagogical formation of the 

valenţelor teoretice şi practice ale acestei 
teorii a cunoaşterii realităţii, dar şi a 
modului în care se construieşte şi se 
învăţă realitatea. 

În anul 2004, o echipă (10 membri) 
a Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic din Universitatea 
din Craiova, a demarat un proiect de 
cercetare pentru etapa 2005-2007, cu 
tema „Cognitivismul şi constructivismul  
- noi paradigme în educaţie. Consecinţe 
asupra formării ini ţiale a profesorilor, ca 
viitori actori în spaţiul educaţional 
european”. 

Primele rezultate ale cercetării au 
fost consemnate în paginile unui prim 
volum „Strategii constructiviste în 
formarea iniţială a profesorului”, 2005, 
Editura Universitaria, Craiova. Fiind 
vorba despre o cercetare acţiune, de un 
experiment natural, membrii echipei au 
colectat şi interpretat un evantai bogat de 
observaţii, reflecţii, lucrări ale studenţilor
(produse ale activităţii lor de învăţare, 
artefacte), analizate din perspectiva 
constructivismului, astfel încât, în 2007, 
vede lumina tiparului un al doilea volum: 
„Formarea pedagogică a profesorului. 
Instrumente de învăţare cognitiv-
constructivuistă”. Impactul la nivel 
naţional a fost uluitor: în mai puţin de un 
an, numărul de cărţi editate a fost epuizat 
(peste trei mii de exemplare), motiv 
pentru care, în 2008, apare a doua ediţie. 

Sfârşitul cercetării-acţiune a 
favorizat apariţia unui al treilea volum al 
echipei: A deveni profesor 
constructivist. Demersuri 
constructiviste pentru o 
profesionalizare pedagogică iniţială 

Volumul este dedicat în întregime 
formării pedagogice iniţiale a 
profesorului constructivist (FPPC), fiind 
alcătuit structural din patru părţi care 
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constructivist teacher, being structured in 
4 parts which introduce some elements of 
conceptual, curricular, methodological, 
managerial innovations.   

The first part (“Professionalism. 
The Fundamental Goal of the Teacher’s 
Formation.”) is dedicated to the necessity 
of scientific pedagogical training 
behavior, due to the present crisis of the 
educational reform. This part also 
contains the general hypothesis, as a 
solution of escaping the crisis, as a 
possible alternative, through the 
constructivist approach to the initial 
formation of the future teachers. Thus, it 
is suggested a pedagogy of competences, 
as a desirable dimension of the initial 
formation. It is underlined the need of 
creating a desirable competences profile 
of the teacher, a profile which should 
correspond to some of the present day 
necessities of the children, school, 
society. 

Therefore, part two (FPPC 
implicates pedagogical curriculum 
centered on competences and realized 
constructively), the most comprehensive 
is conceived as a theoretical enterprise, in 
which there are presented and interpreted, 
especially qualitative, the essential 
dimensions of the outlined solution.  The 
constructivist teacher training requires a 
new curriculum centered on 
competences, which should take in 
consideration the goals, the contents, the 
resources, the design and management, 
the strategies and evaluation, 
amelioration. The new curriculum 
presumes the assumption of new roles, 
both by teachers and by the students who 
will become teachers, which means that 
there is a need of a new type of didactical 
training and a whole new approach. Here, 
are also underlined some issues: the 

introduc câteva elemente de noutate 
conceptuală, curriculară, metodologică, 
acţională şi managerială. 

Partea I („ Profesionalizarea –
Scopul fundamental al formării 
profesorului”) este dedicată necesităţii 
profesionalizării pedagogice ştiinţifice, în 
contextul actualei crize de reformă a 
învăţământului. Tot aici se formulează 
ipoteza generală, ca soluţie de ieşire din 
criză, ca alternativă posibilă, prin 
abordarea constructivistă a formării 
iniţiale a viitorilor profesori. Este 
propusă, astfel o pedagogie a 
competenţelor, ca dimensiune deziarbilă 
a formării ini ţiale. Se accentuează nevoia 
conceperii uni profil de competenţă 
dezirabil pentru profesorul de la catedră, 
profil care să corespunda unor necesităţi 
actuale ale elevilor, şcolii, societăţii . 

De aceea, partea a doua („FPPC 
implică un curriculum pedagogic centrat 
pe competenţe şi realizat constructivist”), 
cea mai cuprinzătoare, este concepută ca 
un demers teoretic în care sunt prezentate 
şi interpretate, îndeosebi calitativ, 
dimensiunile esenţiale ale soluţiei 
conturate. Pentru formarea profesorului 
constructivist este nevoie de un nou 
curriculum centrat pe competenţe, care să 
ia în calcul finalităţi, conţinuturi, resurse, 
proiectare şi organizare managerială, 
strategii şi evaluare, reglare). Noul 
curriculum presupune asumarea unor 
roluri noi, atât de către profesorul de la 
catedră, cât şi de către studentul viitor 
profesor. Ceea ce înseamnă că într-adevăr 
este nevoie de un nou tip de 
profesionalizare didactică şi de o nouă 
abordare a acesteia. Tot aici sunt 
problematizate mai multe teze: 
necesitatea unui curriculum de formare 
iniţială, abordat constructivist, 
transformarea obiectivelor curriculumului 
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necessity of a new initial training 
curriculum, constructively approached, 
the conversion of the objectives in 
competences, the necessity of central 
contents’ adaptation, the assertion of the 
constructivist designing competences, the 
necessity of student-centered education, 
the constructivist methodology use,  the 
assertion of the constructivist evaluating 
competences. 

Another aspect that won’t be 
neglected is related to the complementary 
dimensions of the professional, didactic, 
constructivist training, ideas distinctly 
discussed in the third part 
(“Complementary Dimensions which 
integrate the pedagogical training of the 
constructivist teacher”). Thus, there are 
heeded the non-cognitive and individual 
factors which contribute to the formation 
of the competences of the constructivist 
teacher. There are not neglected the ethic 
and managerial dimensions, as important 
variables of the constructivist teacher 
profile. 

The fourth part (“The Quality of 
Pedagogical Training could be 
appreciated even at the end of the first 
formative stage – 1st module) confirms 
that the constructivist approach of the 
teacher’s initial formation is a reality, not 
only necessary, but also possible. FPPC 
should become a continuous 
preoccupation of the specialists, of the 
Departments for Continual teachers’ 
Training, as an optimum solution in front 
of the new national and European 
requirements. 

The volume is firstly addressed to 
the students who aim for a career in 
education and who are in the initial 
preparation stage, taking in consideration 
its theoretical conceptions, reconsider the 
formulated hypothesis and reflections, it 

de formare iniţială în competenţe, 
necesitatea adaptării conţinuturilor 
curriculare nucleu, afirmarea 
competenţelor de proiectare şi organizare 
constructiviste, necesitatea instruirii 
centrate pe elev, utilizarea metodologiei 
constructiviste, afirmarea competenţei de 
evaluare constructivistă. 

Nu sunt neglijate nici dimensiunile 
complementare ale formării profesionale, 
didactice, contructiviste, aspecte care 
sunt tratate distinct în partea a treia
(„Dimensiuni complementare care 
întregesc profesionalizarea pedagogică a 
profesorului constructivist”). Astfel, se 
acordă atenţie factorilor noncognitivi şi
de personalitate care contribuie la 
formarea competenţelor profesorului 
constructivist. Nu sunt neglijate nici 
dimensiunile etică, managerială, ca 
variabile importante ale profilului de 
formare a profesorului constructivist. 

Partea a IV-a („Calitatea 
profesionalizării pedagogice poate fi 
apreciată chiar şi la finalul primei etape a 
formării – modulul I”) confirmă că 
abordarea constructivistă a formării 
iniţiale a profesorului este o realitate, atât 
necesară, cât şi posibilă. FPPC trebuie să 
devină o preocupare continuă a organelor 
abilitate, a departamentelor pentru 
pregătirea personalului didactic, ca 
soluţie optimă în faţa noilor exigenţe 
naţionale şi europene. 

Întregul volum se adresează, în 
primul rând, studenţilor care aspiră la 
cariera didactică şi sunt în stagiul de 
pregătire iniţială, dar prin demersurile 
teoretice formulate, prin ipotezele şi 
reflecţiile elaborate poate fi un ghid util şi 
pentru profesorii de la catedră, în vederea 
revizuirii concepţiilor pedagogice. Nu în 
ultimul rând volumul se poate adresa şi 
metodicienilor şi tuturor celor interesaţi 
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could be a useful guide for teachers who 
want to reconsider their educational 
concepts. Last, but not least, the volume 
may address to the methodologists and to 
all who are interested in continuous 
formation and in educational personals’ 
training, the evolution of some 
hypothesis, in the initiation projects 
related to ameliorative research or of 
other different type. 

Relating the theory and, especially, 
the practice of Romanian instructive-
educative process to the requirements 
imposed by the European systems entails 
an under-way change of the current 
pedagogical conceptions. On the other 
side, the Bologna trial’s theses constrain 
the teacher to impose a constructivist 
character to his classroom activities: the 
student is in the spotlight, the student 
learns, the student builds the reality, the 
students discovers, experiments etc. 

Therefore, the volume “Becoming 
a Constructivist Teacher. Constructivist 
Approaches for an Initial Pedagogical 
Training” appears as a useful material, in 
a period characterized by a quest for 
solutions, for an optimum reformation of 
the Romanian Education System, in 
relation to the requirements of the 
Occidental Systems. 

de formarea continuă şi de perfecţionarea 
personalului didactic, de verificarea unor 
ipoteze, de iniţierea unor proiecte de 
cercetare ameliorative sau de alt tip 

Racordarea teoriei şi, mai ales, a 
practicii instructiv-educative româneşti la 
exigenţele impuse de sistemele europene, 
impune o schimbare, din mers, a 
concepţiilor pedagogice actuale. Pe altă 
parte, tezele Procesului de la Bologna 
obligă profesorul de la catedră să impună 
un demers constructivist activităţii sale 
de la clasă: elevul este în centrul atenţiei, 
elevul învaţă, elevul construieşte 
realitatea, elevul cercetează, 
experimentează etc. 

Prin urmare, volumul A deveni 
profesor constructivist. Demersuri 
constructiviste pentru o 
profesionalizare pedagogică iniţială 
apare ca un material de un real folos, 
apărut într-o perioadă de căutări de soluţii 
pentru ieşirea din criză, pentru 
reformarea optimă a învăţământului 
românesc, în acord cu exigenţele 
sistemelor occidentale. 
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