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EDITORIAL 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI A UNIVERSITĂŢII 

CREŞTINE ,,DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI 
- O ŞCOALĂ PENTRU VIITOR- 

  
 
 
În perioada 18-20 aprilie, 2013, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din 

cadrul Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir” a fost protagonista a două 
evenimente ştiinţifice de anvergură internaţională, care au avut ca liant destinul 
educaţiei europene astăzi şi în viitor: Conferinţa internaţională „Educaţia în 
viitor” şi Atelierul internaţional „Connecting generations”, Programul 
Grundtvig, Comisia Europeană (2012-2014). 

Conferinţa internaţională ,,Educaţia în viitor”, desfăşurată în perioada 
19-20 aprilie, rămâne un moment de referinţă, atât pentru activitatea de 
cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei desfăşurată de Facultatea de profil din 
cadrul universităţii noastre, cât şi un reper important pentru partenerii noştri 
interni şi internaţionali, prezenţi la această manifestare ştiinţifică. 

Au participat 13 parteneri din străinătate: 7 din Turcia, 2 din Grecia, 3 
din Italia. O prezenţă notabilă a fost cea a prof. univ. dr. Jukka Kangaslahti, de 
la Universitatea Turku din Finlanda care, din decembrie 2012, este visiting 
professor al FSE din cadrul Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir”. 

Nu mai puţin importantă a fost participarea colegilor, cadre didactice 
universitare şi cercetători, manageri în educaţie, atât de la Facultatea de Ştiinţe 
ale Educaţiei şi de la alte facultăţi din UCDC, cât şi de la alte instituţii de 
învăţământ superior din Bucureşti şi din ţară, precum: Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, SNSPA, ASE, Universitatea Politehnică, reprezentanţi ai 
Inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti, Universitatea din Craiova, 
Universitatea din Piteşti, Universitatea ,,Vasile Goldiş” Arad, Universitatea 
,,Petre Andrei” Iaşi, Universitatea ,,Dunărea de Jos”, Galaţi.  

Problematica conferinţei a atras şi participarea colegilor din învăţământul 
preuniversitar, atât din Capitală, cât şi din ţară. 

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în Aula Magna, unde în cadrul 
plenului a fost constituit un panel pe dimensiunea socială a sistemului Bologna 
şi apoi, în secţiuni paralele, Secţiunea I: Educaţia timpurie şi cultura 
intergeneraţională; Secţiunea a II-a: Dimensiunea socială a sistemului Bologna. 
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Au fost prezentate 47 de lucrări în cadrul plenului şi al celor două secţiuni. 
Plenul Conferinţei s-a deschis cu prezentarea comunicării: Învăţământul 

particular – pol al competitivităţii şi al modernităţii învăţământului superior 
din România, autor: prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu, fondator şi 
rector al UCDC, care a subliniat rolul învăţământului privat ca alternativă 
viabilă la dezvoltarea învăţământului superior românesc; notabilă este 
contribuţia domniei sale alături de Preşedintele fondator al UCDC, prof. univ. 
dr. Momcilo Luburici, la dezvoltarea învăţământului superior particular din 
România, în ultimii 22 de ani. 

O invitaţie la regândirea educaţiei a fost comunicarea prezentată de către 
autorul conceptului de reformă a sistemului educaţional finlandez, prof. univ. 
dr. Jukka Kangaslahti, apanajul unei cercetări veritabile, compatibile cu profilul 
conferinţei. ,,Investiţia în educaţie” este un element cheie, care să se preocupe nu 
numai de buna administrare, ci şi de sprijinul real care trebuie acordat predării şi 
învăţării. „A venit timpul- sublinia prof. Jukka- să spunem fără echivoc că toate 
şcolile sunt diferite şi că fiecare copil este unic.” 

Italia – Şcoala, învăţarea permanentă – prezent şi viitor, a fost 
comunicarea susţinută de către dr. Renato Luti, coordonator academic pentru 
educaţia adulţilor în Castelnuovo di Garfagnana, Italia. 

Prezentare deosebită care subliniază faptul că sistemul şcolar italian face 
distincţie între educaţie, învăţare şi pregătire profesională. Sistemul italian nu 
are un sistem şcolar naţional pentru adulţi şi educaţia permanentă nu are 
structuri autonome şi standarde naţionale. În ciuda acestui fapt, în Italia există 
ocazii şi oportunităţi de propagare LLL: CTP, Centre Teritoriale Permanente 
pentru educaţie şi formare a celor de vârstă adultă, asociaţii culturale implicate 
în activitatea formală şi non-formală în domeniul educaţiei adulţilor. 

Educaţia în Grecia şi valorile vii, Dionysia Papadopoulou, Profesor-
Mentor, Instructor în educaţia adultă în Grecia. Într-o epocă în care unul din 
cuvintele foarte des vehiculate este schimbarea, valorile pe care vechii greci îşi 
întemeiau existenţa Adevăr, Bine, Frumos, rămân totuşi o inalterabilă 
actualitate. „Educaţia –subliniază prof. Dionysia Papadopoulou- asigură 
condiţiile care promovează valorile democraţiei, respectarea drepturilor omului, 
pacea şi libertatea”. 

Sistemul educaţional actual şi factorii de integrare a generaţiilor în Turcia, 
Ayca Kaldirimci, profesor la şcoala primară Şehit Kemal din Izmir, Turcia. 

Autoarea a realizat o prezentare interesantă a sistemului de învăţământ 



EUROMENTOR 9 

din Turcia, punând accent pe educaţia formală. Umplerea golurilor dintre 
generaţii, conectarea seniorilor şi a tinerilor angrenează factori culturali şi 
educaţionali atât formali, cât şi informali. 

Alte lucrări prezentate în plenul conferinţei: Dimensiunile culturii 
pedagogice a profesorului, prof. dr. Sorin Cristea, Univ. Bucureşti, Politici 
educaţionale din trecut în viitor prof. dr. Nicolae Sacaliş, Universitatea Creştină 
Dimitrie Cantemir. 

O notă aparte lucrărilor în plen a fost conferită de alocuţiunea ministrului 
sănătăţii, conf. univ. dr. Eugen Nicolaescu, care a subliniat rolul şcolii în 
evoluţia unui stat, iar momentul culminant l-a constituit prezenţa şi alocuţiunea 
ministrului de externe al României, lector univ. dr. Titus Corlăţean, care a 
subliniat rolul educaţiei interculturale în comunicarea dintre statele lumii. 

Plenul Conferinţei s-a încheiat cu lansarea cărţii: Aspecte metodologice ale 
predării şi ale învăţării, apărută la editura Pro Universitaria, în februarie, 2013, 
lucrare colectivă de cercetare a cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, coordonată de către decanul Facultăţii; referenţi ştiinţifici: prof. 
univ. dr. Emil Păun şi prof. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea Bucureşti. 
Prezentarea cărţii a fost realizată de către prof. univ. dr. Sorin Cristea care a 
subliniat valoarea ştiinţifică şi contribuţia inedită în literatura de specialitate, 
care au ca temei cercetarea ampla realizată în domeniu şi vasta experienţă 
didactică a autorilor. 

La secţiunea I, Educaţia timpurie şi cultura intergeneraţională;, referenţi 
ştiinţifici: Prof. univ. dr. Jukka Kangaslalhti şi Prof. univ. dr. Emil Păun, iar 
organizatori: Prof. univ. dr. Emil Păun şi Lect. univ. dr. Tudor Marin 
s-au prezentat următoarele lucrări: Ocurenţe educative ale cluburilor paideutice 
în cultura intergeneraţională, Prof. univ. dr. Octavia Costea, Universitatea 
Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Educaţia parentală – componentele 
esenţiale ale parteneriatului educaţional, Lect. univ. dr. Camelia Stănculescu, 
ASE; Orientarea şcolară şi profesională, Prof. Monica Popa, Prof. Florentina 
Stavri, Şcoala Primară nr. 56, Bucureşti; Perspective ale studiului matematicii 
în şcoala viitorului, Lect. univ. dr. Costel Chiteş, Universitatea Creştină 
“Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Importanţa educaţiei preşcolare în dezvoltarea 
copilului, Florentina Burlacu, absolventă a Universităţii Creştine “Dimitrie 
Cantemir”, Bucureşti; Rolul formării conceptelor morale asupra dezvoltării 
emoţionale a copiilor preşcolari, Prof. Alina Cîrjă, Şcoala Româno-Finlandeză, 
Bucureşti; Medierea învăţământului preşcolar. Experienţă muzeală, Lect. univ. 
dr. Florentina Bucuroiu, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din 
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Piteşti; Şcoala, familia şi comunitatea - axa de convergenţă a educaţiei, Dr. 
Maria Crăciun, Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu”; Educaţia formală şi 
formarea formatorilor, Conf. univ. dr. Simona Marin, Universitatea Dunărea de 
Jos, Galaţi; Relaţia familie – şcoală, condiţia unei educaţii de calitate, Lect. 
univ. dr. Mihaela Sterian, Lect. univ. dr. Mihaela Mocanu, Universitatea 
Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Educaţia incluzivă în grădiniţă, Lect. 
univ. dr. Conona Petrescu, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, 
Bucureşti; Învăţarea colaborativă în activităţile din grădiniţă, Ioana Lazlo, 
Inspector - învăţământul preşcolar Sector 6; Metode interactive de învăţare, 
Nicoleta Dumitrescu, Inspector - învăţământul preşcolar Sector 6; 
Managementul clasei de elevi ca ştiinţă a educaţiei, Conf. univ. dr. Gabriela 
Cristea, Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti; Primii şapte ani… de acasă?, 
Cercetător ştiinţific Monica Cuciureanu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Bucureşti; 

La secţiunea a II-a, Dimensiunea socială a sistemului Bologna, referenţi 
ştiinţifici: Prof. univ. dr. Sorin Cristea şi Prof. univ. dr. Nicolae Sacaliş, iar 
organizatori: Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă şi Lect. univ. dr. Conona 
Petrescu, s-au prezentat următoarele lucrări: Consideraţii privind educaţia 
axiologică în globalizare, Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă, Universitatea 
Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Dezvoltarea comunitară prin educaţie, 
Lect. univ. dr. Vali Ilie, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Universitatea din Craiova; Educaţia formală - o investiţie pentru 
piaţa muncii, Lect. univ. dr. Magdalena Pruneanu, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Universitatea din Piteşti; Cultura diferenţei - cultura toleranţei în 
şcoală, Lect. univ. dr. Ionuţ Vlădescu, Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi; 
Educaţia – factor de progres, Lect. univ. dr. Mihaela Daniela Cîrstea, 
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Prof. Laurenţiu 
Valentin Cîrstea, Şcoala Primară nr. 195, Bucureşti; Educaţie interculturală, 
Prof. Daniela Varvaruc, Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, 
Ploieşti, Prahova; Provocări şi beneficii ale educaţiei interculturale, Lect. univ. 
dr. Mihaela Pricope, Politehnică, Bucureşti; Dimensiunea interculturală a 
educaţiei moderne, Conf. univ. dr. Florentina Alexandru, Universitatea Creştină 
“Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Educaţie globală; Dimensiunea interculturală, 
Asist. univ. drd. Cristina Rhea, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, 
Bucureşti; Dezvoltarea capitalului uman – standarde europene şi realităţi 
naţionale, Lect. univ. dr. Iuliana-Marinela Traşcă, Universitatea Creştină 

“Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Sensurile și pertinenţa unei filozofii a educaţiei 
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în viitor, Conf. univ. dr. Iuliana Paştin, Universitatea Creştină “Dimitrie 
Cantemir”, Bucureşti; Informatica şi Cunoaşterea Socială, Dr. Alexandru Aurel 
Dumitru, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Psihanaliza în 
universitate, Lect. univ. dr. Gabriel Balaci, Universitatea de Vest “Vasile 
Goldiş”, Arad; Inteligenţa emoţională şi schimbarea rolurilor profesorului, Lect. 
univ. dr. Mihaela Mocanu, Lect. univ. dr. Mihaela Sterian, Universitatea 
Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Inteligenţa emoţională între ştiinţă şi 
artă, Lect. univ. dr. Tudor Marin, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, 
Bucureşti; Legătura dintre cerinţele educaţionale, particularităţile psihologice 
individuale şi vârsta elevilor, Lect. univ. dr. Maria Condor, Universitatea 
Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; Consideraţii teoretice şi practice asupra 
predării disciplinei Psihiatrie în cadrul facultăţilor de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Conf. univ. dr. Simona Trifu, Universitatea Bucureşti, Alina Uta, 
Psih. clinician, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alex. Obregia”, Dr. 
Monica Boer, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alex. Obregia”; Educaţia 
economică între formal, non-formal şi informal, Lect. univ. dr. Monica Elisabeta 
Păduraru, ASE, Bucureşti; Paradigme educaţionale, Lect. univ. dr. Andrei 
Găitănaru, SNSPA; Rolul valorii în pregătirea economistului mileniul trei, 
Cercetător dr. Ghenadie Ciobanu, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în 
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti; Impactul Sistemului Bologna 
asupra studiilor culturale japoneze din România, Lect. univ. dr. Magdalena 
Ciubancan, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti; 

Comunicările prezentate în cadrul conferinţei, au fost selectate în vederea 
publicării în acest număr al revistei Euromentor. 

Conferinţa a oferit participanţilor un prilej de analiză şi problematizare a 
unor provocări cu care se confruntă şcoala actuală de pretutindeni şi din 
România. Dintre cele generale, cele mai semnificative sunt: globalizarea, 
societatea cognitivă şi cerinţele sale, masificarea şi democratizarea şcolii, şcoala 
şi lumea muncii (paradigma antreprenorială şi derapajele logicii economiei de 
piaţă în învăţământ), diminuarea rolului statului în învăţământ, diversificarea 
câmpului educaţional şi a surselor sociale de educaţie, ofensiva valorilor 
pragmatice şi comerciale asupra valorilor umaniste în învăţământ. 

Dintre provocările particularizate la ţara noastră (dar nu numai) putem 
menţiona: criza finalităţilor educaţiei, politici educaţionale discontinue şi 
contradictorii, discursul incoerent asupra rolului social al şcolii, degradarea 
statutului social al şcolii şi criza de identitate a profesiei didactice, cultura 
şcolară anomică (incoerenţa valorilor) în sistemul şcolar. 
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Nu putem vorbi despre educaţie în viitor, nu putem spera la o ,,regândire a 
educaţiei” , fără o radiografie lucidă a şcolii actuale. 

Sperăm că ideile prezentate în conferinţă vor putea constitui teme de 
reflecţie pentru o nouă abordare a educaţiei, precum şi pentru deciziile care vor 
sta la baza unor politici educaţionale adecvate şi coerente. 

Contribuţia Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UCDC la 
proiectul European Connecting generations, alături de parteneri din 7 ţări 
europene: Ungaria, Italia, Grecia, Polonia, Anglia, Slovenia, Turcia, în cadrul 
atelierului internaţional desfăşurat în perioada 18-20 aprilie, constă în cele cinci 
cluburi paideice ale Forumului studenţilor şi al profesorilor acestei facultăţi. 
Acestea explorează noi valori ale conceptului european de Paideia, care semnifică 
învăţare pe tot parcursul vieţii şi ale cărei valori etice, spirituale şi culturale sunt 
transferate din generaţie în generaţie ca formă de continuitate a memoriei 
umanităţii. 

Patru concepte stau la baza evoluţiei acestui proiect: 1. clubul paideic; 
2. lanţul intergeneraţional al învăţării; 3. pregătirea pentru viaţă a copiilor; 
4. valori culturale, spirituale şi economice. 

Cluburile paideice sunt în viziunea noastră: spaţiu de iniţiativă locală; 
spaţiu de învăţare şi de creaţie; sinergie intergeneraţională şi socială (părinţi şi 
copii învaţă, creează şi sunt antreprenori împreună); valori universale şi valori 
naţionale: ethos, nobleţe, libertate, brand şi antreprenoriat local. 

Percepţia invitaţilor prezenţi, din Italia, Turcia, Grecia, a fost una de 
apreciere entuziastă a ineditului şi a excepţionalului din acest tip de activitate 
pragmatică şi dorinţa de a coopera pentru transferul acestor bune practice 
paideice în alte ţări ale Europei. 

 
 
 

Conf. univ. dr. Gabriela Pohoaţă, 
Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 
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EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ  
ŞI EDUCAŢIE TRANSCULTURALĂ  

 

DUMITRU BORŢUN  
   

bortund@yahoo.com 
 
Abstract: It suffices to replace the concept of “disciplinary paradigm” 

(Thomas Kuhn, 1962) with that of “cultural paradigm” in order to realize that the 
limits of communication between scientists are valid for the communication 
between any human groups – since any group can be considered a cultural or sub-
cultural community (ethnical communities, religious communities, social 
communities, professional fellowships, political parties etc.)  

The globalization of contemporary society generates multiple interethnic and 
interracial contacts in which the general-semiotic component becomes a sine qua 
non condition of efficient communication; in return, the absence of this 
communicational competence leads to the blockage of communication between 
natives and non-natives, opening the way towards interethnic conflicts, religious 
wars or clashes of civilizations (Huntington). So, as we believe, the intercultural 
perspective must be urgently adopted in order to improve dysfunctions, to reduce 
the areas of insecurity and also to enhance communication, taking into account 
that we are witnessing a real explosion of contacts between peoples and cultures, 
between cultural paradigms.  

The concept of transcultural competence determines qualitative clarifications 
that lead to the increase of the communication capacity between individuals, 
beyond natural, cultural and linguistic borders. As we believe, intercultural 
communication must be based on the communicative action that requires an 
explicit relation between “knowing” and “doing” in a intercultural 
communication situation. This paper is referring to the transcultural 
competences, a concept which implies the dialectic relation between personality 
and society (culture). 

 
Keywords: cultural paradigm, intercultural communication, intercultural 

communication ethics, transcultural competence, transcultural education. 
 
 
Paradigmele – cele mai adânci obstacole ale comunicării interculturale 
Îndoiala cu privire la posibilitatea unei comunicări interculturale 

                                                 
 Conf. univ. dr., Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice - S.N.S.P.A. 
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autentice s-a născut în urma evidenţierii unor limite obiective ale 
capacităţii limbajului de a funcţiona ca monedă universală, limite care fac 
din comunicare fie un act imposibil, fie un act incomplet. Faptul este 
dezolant în măsura în care aceste limite nu aparţin interlocutorilor, ci 
însuşi limbajului, ele derivând din natura cunoaşterii. În ce constau aceste 
limite, cum acţionează ele şi în ce condiţii pot fi depăşite? Iată întrebări la 
care trebuie să răspundem dacă vrem să găsim un răspuns raţional la 
întrebarea fundamentală: Este posibilă comunicarea interculturală? 

O bună călăuză pentru a intra în studierea acestor mecanisme este 
conceptul de “paradigmă culturală”, folosit tot mai mult în ultimele patru 
decenii, atât în filosofia socială, cât şi în antropologie, psihologie şi 
sociologie. El a intrat în aceste domenii din filosofia ştiinţei, unde a fost 
impus de filosoful american Thomas S. Kuhn. Pentru el, conceptul central 
pentru descrierea dinamicii ştiinţei este cel de paradigmă, iar criteriul care 
desparte ştiinţa de nonştiinţă este rezolvarea de probleme. 

Paradigmele sunt modele de practică ştiinţifică ce pot fi întâlnite în 
lucrările ştiinţifice clasice şi, mai ales, în manuale şi tratate; ele stau la baza 
instrucţiei unui grup disciplinar (fizicieni, chimişti etc.). Pe baza lor, cel 
care se instruieşte învaţă să formuleze şi să rezolve noi probleme. 
Paradigmele sunt, deci, “realizări ştiinţifice exemplare care, pentru o 
perioadă, oferă probleme şi soluţii model unei comunităţi de practicieni”1. 

Faptul că membrii unei comunităţi de cercetători au în comun o 
paradigmă explică faptul că ei comunică aproape deplin şi fără dificultăţi 
majore. Acest lucru nu se întâmplă, însă, cu cercetătorii care împărtăşesc 
paradigme diferite, fiindcă paradigmele sunt incomensurabile (nu pot fi 
comparate, deoarece nu există o “unitate de măsură” comună). 

Incomensurabilitatea paradigmelor provine din următoarele: 
i) ele implică presupoziţii incompatibile cu privire la entităţile de bază 

ale domeniului studiat şi la comportarea acestora; 
ii) ele presupun criterii diferite de delimitare a problemelor “reale” şi a 

soluţiilor “legitime”; 
iii) observaţiile pe care cercetătorii le efectuează asupra aceleiaşi 

realităţi sunt şi ele incomensurabile. 
Cum se explică incomensurabilitatea observaţiilor? Deşi privesc “în 

aceeaşi direcţie şi din acelaşi punct” (Kuhn), deşi constituţia aparatului 
senzorial este aceeaşi, cercetătorii vor percepe lucruri diferite. Aceasta se 

                                                 
1 Thomas Kuhn, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1976, p. 14 
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întâmplă datorită cunoaşterii tacite cuprinse în paradigme; ea se interpune 
pe circuitul stimul–percepţie. În concepţia lui Ferdinand de Saussure2, 
“semnul lingvistic nu uneşte un lucru cu un nume, ci un concept cu o 
imagine acustică” [subl. ns., D.B.]. Semnificatul nu mai este obiectul, ci 
conceptul, despre care ştim că este un construct cultural, nu un dat 
observaţional (empiric). În modelul triadic al lui Ch. S. Peirce, între 
“reprezentant” şi “obiect” intervine “interpretantul”, care se află, după 
cum am văzut, sub presiunea contextului social, materializat în norme şi 
convenţii ce diferă de la o cultură la alta3. 

Apare, astfel, o “ruptură de comunicare” (Kuhn); adepţii unei 
paradigme nu-i pot convinge pe adepţii paradigmei concurente de 
superioritatea punctului lor de vedere, şi nici nu vor putea înţelege şi 
accepta punctul de vedere al celorlalţi. Argumentele celor două părţi vor fi 
circulare (ele pot fi înţelese şi acceptate doar de cercetătorii care deja 
lucrează în aceeaşi paradigmă). 

Este suficient să înlocuim conceptul de „paradigmă disciplionară” cu 
cel de “paradigmă culturală” pentru a ne da seama că limitele comunicării 
între oamenii de ştiinţă sunt valabile pentru comunicarea dintre orice 
grupuri umane – din moment ce orice grup poate fi considerat o 
comunitate culturală sau sub-culturală (comunităţi etnice, comunităţi 
religioase, clase sociale, bresle profesionale, partide politice etc.). 
Constatăm că în relaţiile dintre grupuri care au culturi diferite rămân 
valabile toate observaţiile lui Kuhn cu referire la “grupurile disciplinare”: 

i) partizanii unor paradigme rivale vorbesc despre lucruri diferite, chiar 
când privesc “din acelaşi punct” şi “în aceeaşi direcţie”; 

ii) competiţia dintre paradigmele rivale nu se rezolvă prin argumente 
sau prin apelul la “fapte”; 

iii) adepţii paradigmelor rivale sunt în dezacord cu privire la 
“problemele cu adevărat importante”; 

iv) comunicarea dintre ei este întotdeauna parţială; 
v) adepţii paradigmelor rivale se află în lumi diferite (ei văd lucruri 

diferite, aflate în corelaţii diferite); 
vi) comunicarea deplină e posibilă doar în cadrul aceleiaşi paradigme; 
vii) trecerea de la o paradigmă la alta poate avea loc din diverse motive, 

care nu au legătură cu demonstraţia logică sau cu “dovezile” empirice. 

                                                 
2 Ferdinand de Saussure – Curs de lingvistică generală (publicat de Charles Bally şi 

Albert Riedlinger), ediţie îngrijită de Tullio Mauro, Polirom, Iaşi, 1998. 
3 C. S. Peirce – Collected Papers, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1931. 
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Aşadar, este suficient să existe două paradigme rivale (altfel spus, 
concurente pentru acelaşi domeniu al realului), pentru ca în comunicare să 
apară obstacole – unele surmontabile, altele – de netrecut. 

Este şi cazul, de-a dreptul dramatic, al comunicării dintre Occident şi 
lumea arabă, precum şi dintre Creştinism şi Islam – ceea ce nu este 
întotdeauna acelaşi lucru, deşi cele două axe de comunicare lasă adesea 
impresia că se suprapun. Uneori, ruptura de comunicare apare între Islam 
şi paradigma laică a unui Occident secularizat, alteori – între Islam şi 
paradigma creştină (eventual, sub-paradigma catolică), dar de cele mai 
multe ori, Islamul este reprezentat de fundamentalismul islamic. Lăsăm de-o 
parte clivajele dintre sub-paradigma fundamentalismului iudaic şi sub-
paradigma fundamentalismului islamic, care alimentează de peste cinci 
decenii conflictul din Orientul Mijlociu. 

 
Competenţa transculturală – un nou nivel de competenţă umană 
Mondializarea societăţii contemporane generează multiple contacte 

inter-etnice şi inter-rasiale, în care competenţa general-semiotică devine o 
condiţie sine qua non a comunicării eficiente; invers, absenţa acestei 
competenţe comunicaţionale duce la blocarea comunicării între nativi şi 
non-nativi, a negocierilor, a relaţiilor internaţionale, deschizând drumul 
conflictelor interetnice, războaielor religioase sau ciocnirii civilizaţiilor 
(Huntigton). 

Toţi cercetătorii domeniului sunt de acord că trebuie adoptată urgent 
perspectiva interculturală, în vederea ameliorării disfuncţionalităţilor, 
zonelor de insecuritate şi, corelativ, a optimizării comunicării, avându-se 
în vedere că asistăm la o adevărată explozie a contactelor între popoare şi 
culturi.  

Diferenţele culturale au existat şi vor exista întotdeauna, nu le putem 
nega. Problema este modul în care sunt codificate cultural, atitudinea 
oamenilor faţă de ele, încercările unor forţe politice de a le ideologiza, de a 
le interpreta în favoarea propriului grup etnic şi în defavoarea altor 
grupuri. De aceea, perceperea diferenţelor reprezintă primul pas în 
vederea unei comunicări reale, autentice între protagoniştii diferitelor 
paradigme. Cum se poate ajunge la o nouă percepţie socială a Diferenţei? 
În primul rând, printr-o educaţie transculturală care să promoveze 
abordarea pozitivă a Diferenţei. Aceasta presupune noţiunile de 
interacţiune, schimburi, reciprocitate, solidaritate reală, egalitate a şanselor etc. 
În al doilea rând, acceptarea acestor diferenţe şi educarea în spiritul 
interculturalităţii.  
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Ca obiective ale acestei educaţii transculturale putem enumera: 
 a conştientiza diferenţele culturale şi a le respecta; 
 a depăşi prejudecăţile negative şi stereotipurile etnice; 
 a favoriza înţelegerea realităţii într-o lume interdependentă şi a 

încuraja o acţiune coerentă în cadrul acestei realităţi; 
 a încuraja o percepţie pozitivă a diferenţei şi a diversităţii; 
 a căuta şi a evidenţia punctele comune între culturi; 
 a genera atitudini şi comportamente pozitive faţă de indivizii ce 

aparţin altor culturi; 
 a comunica cu Celălalt ţinând cont de sistemul lui de referinţă. 
Aceste obiective pot fi realizate numai dacă: 
1. Înţelegem lumea în care trăim; 
2. Ne detaşăm de propria societate şi privim lumea din exteriorul 

lumii proprii; 
3. Ne familiarizăm cu alte realităţi; 
4. Nu abordăm diferenţa ca pe o ierarhizare inferior-superior, în 

favoarea noastră; 
5. Încurajăm atitudinile, valorile şi comportamentele pozitive. 
 
Educaţia transculturală vizează transmiterea unor cunoştinţe, 

aptitudini şi valori care să permită individului ce trăieşte într-o societate 
pluralistă,  să dea un nou sens istoriei, geografiei, limbii, culturii, filosofiei 
omului şi societăţii, psihologiei şi eticii, integrate într-o viziune 
universalistă, fără ca prin aceasta să-şi piardă rădăcinile proprii. De o 
astfel de educaţie ar trebui să beneficieze generaţiile viitoarei Europe 
Unite. 

Pentru a concretiza realitatea interculturală a societăţii noastre este 
necesară repunerea în discuţie a comportamentelor personale şi a 
sistemului de control şi de putere responsabile pentru inegalităţile 
existente. Dialogul între culturi, dezvoltarea unui abordări transculturale 
depind nu numai de deschiderea spirituală a indivizilor, ci şi de 
comportarea responsabililor politici. Pentru a practica interculturalitatea 
este necesară o anumita mobilitate spirituală, care nu este un dat; ea se 
formează şi poartă numele de competenţă transculturală. Pentru ca un 
individ (grup) să ajungă la competenţa transculturală este necesară 
parcurgerea anumitor etape ale evoluţiei spirituale:  

i. a accepta că fiecare se situează la acelaşi nivel;  
ii. a accepta egalitatea drepturilor, a valorilor şi aptitudinilor;  
iii. a reacţiona contra rasismului şi a discriminărilor;  
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iv. a învăţa să ne cunoaştem mai bine unii pe alţii;  
v. a angaja discuţii, a cunoaşte cultura celorlalţi, a ieşi în întâmpinarea 

Celorlalţi, a observa cum acţionează, ce fac, cum se comportă aceştia; 
vi. a compara şi a schimba puncte de vedere, a trăi experienţe 

culturale şi idei ale altora; 
vii.  a accepta critica, a ajunge la acorduri şi a lua decizii împreună. 
Conceptul de competenţă transculturală determină clarificări calitative 

care duc la sporirea capacităţii de comunicare între indivizi, dincolo de 
frontierele naturale, culturale şi lingvistice. El este legat de "modelele 
lumii", dobândite în procesul de socializare în limba şi mediul naţional, 
dar care trebuie aplicate unor realităţi şi moduri de comportare străine. 
Pornindu-se de la studiul comparat al condiţiilor de existenţă din două 
societăţi, a apărut conceptul de echivalenţă funcţională (inspirată din teoria 
sistemelor), ce trebuie aplicat în problema valorii şi recunoaşterii sociale şi 
culturale a două societăţi diferite.  

Conceptul de socializare se bazează pe trei dimensiuni: 1) dezvoltarea 
individuală a personalităţii, 2) progresul democraţiei şi cooperarea 
transnaţională şi transculturală, 3) convieţuirea în cadrul unei societăţi 
pluriculturale.  

Legată de aceste dimensiuni trebuie luată în discuţie controversata 
problemă a perceperii străinului, ce trebuie să includă strategii analitice şi 
evaluative. Comunicarea interculturală  trebuie sa se bazeze pe acţiunea 
comunicativă, ce necesită o relaţie explicită între a şti şi a acţiona într-o 
situaţie de comunicare interculturală. La baza eticii comunicării 
interculturale stă procesul de socializare şi de realizare a reprezentărilor 
asupra valorilor, care presupune formarea următoarelor competenţe 
transculturale: 

 dezvoltarea conceptului de transcultural; 
 formarea percepţiei asupra străinului; 
 dezvoltarea aptitudinilor de orientare în situaţii străine; 
 familiarizarea cu oameni de altă origine socio-culturală. 
A învăţa să-l înţelegi pe Celălalt înseamnă a accepta poziţia sa 

etnocentrică asupra propriei culturi, fără a emite judecăţi de valoare 
asupra acestei percepţii. Dacă reuşeşti să intri cu el într-o relaţie de 
comunicare autentică, Celălalt va începe să parcurgă un demers mental 
similar, pe care Jean Piaget l-a numit decentrare. Este vorba de o de-
centrare a percepţiei subiectului în raport cu propriile lui valori, pe care 
procesul psihologic al centrării le supraevaluează. Ca rezultat al acestui 
schimb şi al acestor rectificări reciproce, ambele părţi ajung să admită ca 
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fireşti deosebirile dintre culturile respective. 
Noţiunea de transcultural implică un raport dialectic între 

personalitate şi societate (cultură). Acest lucru presupune: 
 a recunoaşte multitudinea interculturală a posibilităţilor de 

dezvoltare ale personalităţii şi a relaţiei personalitate-societate; 
 a lua în considerare procesele de evoluţie şi ansamblul 

elementelor biografice ale individului, pentru a putea găsi căi de acţiune 
diferite; 

 a ţine cont de situaţiile şi condiţiile naturale de mediu, ce 
formează contextul sociocultural al reprezentărilor şi comportamentelor; 

 a analiza procesele de socializare în funcţie de obiectivele 
transculturale generale ale educaţiei şi ale evoluţiei umane. 

Pentru a elimina barierele dintre diferitele culturi nu trebuie uitată 
importanţa contactului direct dintre membrii acestora. În acest scop, în 
1966 a luat fiinţă Centres Européens de la Jeunesse, ca iniţiativă de promovare 
a legăturilor între tineri, de învăţare interculturală şi lingvistică, ca o 
condiţie a unei cetăţenii europene active. Este vorba de strategii de 
învăţare a limbilor străine pentru tineret, pentru responsabilii 
organizaţiilor de tineret din întreaga Europă. Aceste stagii permit 
învăţarea şi perfecţionarea unei limbi străine într-un grup multicultural şi, 
astfel, punerea în practică a comunicării interculturale, în care tinerii au 
posibilitatea să înveţe să cunoască şi să evalueze împreună cu Ceilalţi 
realităţile sociale, culturale, politice şi economice ale ţării sau oraşului 
gazdă. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND EDUCAŢIA AXIOLOGICĂ ÎN 
GLOBALIZARE 

 

GABRIELA POHOAŢĂ 
 

,,Viaţa înseamnă particularitate, 
schimbare, dezvoltare, într-un cuvânt istorie" 

(José Ortega y Gasset -  ,,Tema vremii noastre") 
 
 
Abstract: The crisis of values in today’s omni-mercantilized world could be 

solved by changing the axiological reference specific to our times. The dynamics of 
the contemporary systems is attained through diversity and not through 
homogeneity, which is impossible for the two thousand existing peoples and the 
five thousand ethnicities, each with its specific or resembling traditions. That is 
why what is needed is education through and for cultural diversity. The 
philosophy of diversity in action pleads for openness, empathy and the 
communication of the values of each culture through programs focused on 
contents (intercultural curriculum) that are centered socially (on the leveling of 
chances of success) and on the student, who needs to be educated in the spirit of 
perceiving his/her own future situation. 

The idea that we intend to advance refers to the fact that the focus shift of the 
paideic act onto the spiritual potential of the human being may lead to the 
assuming of the axiological autonomy, which can undoubtedly constitute the 
vector of our spiritual freedom. 

We consider that the construction of an axiological conscience, defined by the 
need of doubling the human existence by culture and faith and objectified through 
a morally superior attitude and behavior, seems to be a primary objective of our 
times. Thus, in globalization, the moral values and not the economic or political 
ones must be primordial. Above the national interests and the cultural differences 
among the states, what is needed is a universal ethics which should contain a 
number of consensual values agreed upon by the whole humanity and by the 
community of states, respectively. 

 
Keywords: globalization, global village, axiological education, moral values, 

intercultural curriculum, ethnicity, diversity, homogeneity, empathy, conscience. 
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Globalizarea este astăzi un fenomen incontestabil, care afectează 
profund sistemele statelor. În sensul său actual, termenul globalizare s-a 
ivit din conştientizarea faptului că lumea se află într-un proces prin 
intermediul căruia va deveni un fel de „sat global” sau, cel puţin, un 
singur sistem economic, socio-politic şi cultural. 

Lumea în care în prezent trăim poate fi definită ca o arenă globală, o 
planetă din ce în ce mai aglomerată, care se confruntă cu o reală problemă 
– a creşterii demografice şi implicit a creşterii numărului de tineri, ceea ce 
înseamnă şi sisteme educaţionale care să poată să-i susţină şi să răspundă 
nevoilor lor. Prin urmare, implicaţiile fenomenului globalizării pentru domeniul 
educaţiei sunt serioase şi incontestabile. Consider că şansa noastră existenţială 
este educaţia axiologică adecvată noului context internaţional, care 
reclamă: reevaluarea tuturor valorilor, stoparea ofensivei valorilor 
pragmatice, comerciale care ne-au invadat şcoala şi viaţa, reorientarea 
înspre valorile morale, umaniste. 

 
Rolul educaţiei în globalizare 
1. Marile probleme cu care se confruntă omenirea cer o rezolvare 

urgentă, prin folosirea celor mai eficiente mijloace şi forme de educaţie. Se 
consideră că abandonarea valorilor tradiţionale ale educaţiei, lipsa unui 
sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de 
conştiinţă morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia în faţa 
imperativelor lumii contemporane. 

Problematica educaţiei contemporane este reverberaţia în câmpul 
educaţional a problematicii lumii contemporane, căreia îi sunt specifice: 

1. caracterul universal - nicio ţară sau regiune nu se poate plasa în 
afara acestei problematici; 

2. caracterul global - afectează toate sectoarele vieţii sociale; 
3. evoluţie rapidă şi imprevizibilă - oamenii sunt puşi în faţa unor 

sisteme complexe pentru care nu au metode de abordare şi soluţii 
adecvate; 

4. caracterul pluridisciplinar; 
5. caracterul presant pentru soluţionarea problemelor.1 

Urgenţa acestor probleme impune acţiuni în această direcţie. ,,Noi 
trebuie cumva să creăm o mişcare şi o nouă conştiinţă la scală de masă.. 
Locul în care trebuie să acţionam sunt şcolile, sistemul nostru de 
                                                 

1 Cucoş C., Cozma T., Locul educaţiei pentru diversitate în ansamblul problematicii 
educaţiei contemporane, p.29, în Cozma T. (coord.): ,,O nouă provocare pentru educaţie: 
interculturalitatea”, Iaşi, Polirom, 2001, p.11-25. 
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învăţământ”.2  
În faţa acestor imperative, responsabilii educaţiei din diferite ţări se 

plasează pe două poziţii diferite. De pe poziţia celor sceptici şcoala este 
văzută în declin, sistemele educative nemaifiind capabile să pregătească 
lumea de mâine. De pe poziţia specialiştilor optimişti şcoala dispune de 
resursele necesare pentru constituirea viitorului, fiind însă nevoie să-şi 
adapteze serviciile educaţionale la exigenţele dezvoltării lumii 
contemporane. 

Omul este o fiinţă culturală şi în consecinţă una educabilă, permeabilă 
la contactele, dialogurile, influenţele şi idiosincraziile culturale.3 

Mult timp inerţială, tradiţionalistă şi conservatoare, educaţia îşi 
asumă astăzi responsabilitatea de a trasa hărţile unei lumi în continuă 
mişcare şi de a pune la dispoziţia oamenilor instrumente de orientare cu 
ajutorul cărora aceştia să-şi găsească propriul drum. 

Ca urmare a acestei asumări au apărut în sfera educaţiei teorii şi 
practici educaţionale care reflectă schimbările de paradigmă existenţială şi 
societală ale omului postmodern. 

Şcolii îi revine rolul de a reflecta în curriculă caracterul 
postmodernităţii şi al globalizării, de a educa formatorii şi formabilii 
pentru a descoperi şi înţelege unitatea existenţială a omenirii pe această 
planetă. 

Fără a fi un miracol, o formulă care face minuni, educaţia este un 
instrument indispensabil în perfecţionarea dezvoltării individului, în 
construirea relaţiilor dintre oameni, în atingerea idealului de pace, 
libertate şi dreptate socială. 

Un rol esenţial în proiectarea viziunii asupra viitorului dominat de 
globalizare îl are Comisia Internaţională pentru Educaţie în secolul XXI, al 
cărei preşedinte, Jacques Delors, în Raportul către UNESCO 4 sistematiza 
perspectivele în trei direcţii importante:  

- De la comunitatea locală spre o societate globală 
- De la coeziune socială spre participarea democratică 
- De la creştere economică la dezvoltarea umană 

                                                 
2 Norman Myers, Ethics and Valuers. A Global Perspective. Proceedings of an 

Associated Event of the Fifth Annual World Bank Conference on Environmentally and 
Socially Sustainable Development, Eds. Ismail Serageldin and Joan Martin-Brown, 
Washington DC, 1998, p.25. 

3 Antonesei, L. Paideia, Fundamentele culturale ale educaţiei, Iaşi, Polirom, 1996, p.13-45 
4 Delors, Jacques (coord.), Comoara lăuntrică, Raportul către UNESCO al Comisiei 

Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Iaşi, 2000 
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“Cum putem învăţa să trăim împreună în satul mondial? Un posibil 
răspuns la această întrebare îl găsim tot în sursa citată. Cei patru piloni pe 
care se sprijină procesul educativ continuu sunt: “a învăţa să ştii, a învăţa 
să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi şi a învăţa să fii”.5   

Necesitatea unui set comun de valori universal acceptate, (toleranţă, 
democraţie, solidaritate , respect, echitate şi justiţie socială, etc.) cultivate 
prin educaţie şi prin instruire reciprocă în vederea unei morale şi unei 
culturi globale nu exclude, ci presupune accentuarea păstrării şi reînnoirii 
tradiţiilor fiecărei culturi. Odată cu promovarea unei culturi civice reale, 
sentimentul diferenţei nu va mai provoca animozităţi, ci se va încuraja 
respectul faţă de cultura celorlalţi prin: 

-conştientizarea drepturilor omului şi a responsabilităţilor sale 
sociale; 

-acceptarea şi respectarea specificului naţional; 
-deschiderea empatică spre valorile culturale universale prin 

educaţia interculturală; 
-accentuarea sentimentului obligaţiei protejării mediului natural; 
-depolitizarea valorilor cultural-educative; 
-dezvoltarea creativităţii, a educaţiei pentru schimbare.    

Nu este o întâmplare că în literatura de specialitate se vorbeşte de 
,,curriculum multicultural”, ,,educaţia pentru diversitate culturala”, 
,,educaţia în situaţii pluraliste”6. De referinţă în acest sens este şi 
contribuţia profesorului Mircea Maliţa care pledează pentru aceeaşi idee a 
diversităţii culturale.7 

Există preocupări remarcabile în pedagogia românească la începutul 
acestui mileniu8, care avertizează că procesul trecerii de la o educaţie 
monoculturală la una interculturală presupune modificarea atitudinilor în 
direcţia acceptării alterităţii, a diversităţii ca pe un privilegiu, nu 
prejudiciu, fără a ocoli răspunsuri la întrebări ca: 

 Putem găsi un echilibru între drepturile individului şi modurile de 
expresie colective fără ca unele să le anuleze pe celelalte? 

                                                 
5 Ibidem, p.78. 
6 J.Banks, Allyn & Bacon, An Introduction to Multicultural Education, Boston, 1991  
7 Maliţa, M., Zece mii de culturi. O singura civilizaţie, Bucureşti, Nemira, 1998. 
8 Cozma, T., Educaţia interculturală, Iaşi, Polirom, 1999, unde prof. ieşean vorbeşte 

despre trecerea de la o logică mono la logica de tip inter; din aceeaşi perspectivă, notabile 
sunt şi următoarele contribuţii: Cucoş. C., Dimensiuni culturale şi interculturale ale educaţiei, 
Iaşi, Polirom, 2000, Ciolan, L. Paşi spre şcoala interculturală, Bucureşti, Corint, 2000.  
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 Cum putem deosebi teoretic, practic sau politic diferenţele 
rezultate din dreptul la specificitate şi egalitate? 

 Sunt relevante pentru instituţiile publice identităţile particulare 
(culturale, etnice, rasiale, religioase)? 

 Instituţiile de învăţământ a căror neutralitate asigură egalitatea 
şanselor la educaţie trebuie să dea prioritate particularului în raport cu 
universalul, lezând valorile democratice? 

Educaţia pentru diversitate culturală se impune ca atitudine deschisă 
spre programe centrate pe conţinut (de transformare curriculară) pe social 
(pentru şanse egale de reuşită) şi pe elev (ca relaţionare şi comportament 
în grup). 

Problemele semnalate mai sus sunt admirabil sintetizate în capitolul I 
“Impactul cunoaşterii culturale asupra evoluţiei procesuale a 
învăţământului“ din volumul Sisteme de instruire alternative şi 
complementare9 Autorul constată o “revoluţionare a cunoaşterii şi 
apropierea învăţământului de limitele înaintate ale acesteia”. Aceasta 
deoarece este vorba de “o altă filozofie a cunoaşterii – un alt învăţământ” 
şi de “redefinirea modelului cultural şi regândirea continuă a modelului 
de învăţământ”. 

Varietatea modelelor oferite de secolul al XXI-lea presupune o largă 
deschidere spre creativitate didactică, începând chiar cu alegerea uneia 
sau alteia dintre căi: “Didactica modernă nu se pronunţă împotriva 
sistemelor alternative, complementare sau compensatorii, ci în favoarea 
abordării pluraliste, a diferenţierii variatelor soluţii în măsură să aducă 
mai mult dinamism şi flexibilitate, să se constituie într-un antidot la 
posibila alunecare spre un conservatorism pedagogic, uniformitate şi 
rutină în activitatea didactică.”10 Perspectivele educaţiei interculturale 
înseamnă în primul rând modernitate, globalizare şi dialogul culturilor. 
Este de subliniat în acest sens că educaţia interculturală şi cea pentru 
globalizare au depăşit faza pedagogizării drepturilor omului fiind 
considerate: 

a)  terapii preventive pentru efectele viitoarelor şocuri socio-cultuale  
b) exerciţii spirituale, ideologice şi comportamentale de adaptare la 

actuala şi viitoarea condiţie de “homo mundi” 
c) catalizatori şi facilitatori ai fenomenului de globalizare  

                                                 
9.Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare, Bucureşti, Ed. Aramis, 

2002, p.12-20. 
10 Ibidem, p.33. 
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Educaţia prin şi pentru diversitatea culturală 
2. Ideea globalizării e susţinută încă de pe vremea lui Marcus 

Aurelius, care se declara “cetăţean al lumii, nu doar al Romei” şi până la 
reprezentanţii educaţiei progresive, care cred că ”este vremea să ridicăm o 
civilizaţie fără precedent, care să depăşească bazele naţionalismului.” 

Nici internaţionalizarea academică (intensificarea interdependenţelor, 
a comunicării, a schimburilor între instituţiile educaţionale la nivel 
planetar) nu este o noutate. O dovedesc dialogul dintre Erasmus şi 
Nicolaus Olahus, visul acelui Collegium Pansoficum al lui Comenius, 
studiile cărturarilor români la Liov, Padova, Paris, Viena, etc. Aspiraţia 
către o Comunitate Academică Universală se construieşte pe baza 
programelor de cercetare academică transnaţionale de tipul “Tempus”, 
“Erasmus-Socrates”, dar şi prin tentative de creare a unor spaţii academice 
de producere universală a valorilor (ex. Universitatea Central – 
Europeană). În acest caz, cooperarea internaţională nu exclude limitarea 
autonomiei atât la nivel individual cât şi instituţional. Megaproiectul 
CODREE (Cooperation for Reinforcing the Developement of Education in 
Europe) înfiinţat la iniţiativa UNESCO, are ca priorităţi: educaţia pentru 
toţi, educaţia pentru secolul XXI, dezvoltarea capacităţilor pentru reforma 
şi evoluţia educaţiei, etc.     

Perspectiva culturală asupra globalizării susţine că aceasta constituie 
o forţă care generează fragmentare şi unificare deopotrivă, susţinând atât 
dezvoltarea comunităţilor locale cât şi a celor globale. În fond, politica 
educaţiei constă în ”grija statelor pentru declanşarea forţelor spirituale ale 
popoarelor şi pentru mărirea nelimitată a patrimoniului cultural“.11 
Tendinţei de “planetizare”, prin conturarea unor entităţi transculturale şi 
transfrontaliere i se opune cea de “atomizare”, de separare în grupuri, 
regiuni, comunităţi. Dinamizarea sistemelor educaţionale contemporane 
se realizează prin diversitate, nu prin omogenitate, imposibilă la cele peste 
două mii de popoare existente, cinci mii de etnii, fiecare cu tradiţii 
specifice sau care se aseamănă. De aceea, este nevoie de o educaţie prin şi 
pentru diversitate culturală.  

Filozofia diversităţii în acţiune pledează pentru deschidere, empatie şi 
comunicare a valorilor fiecărei culturi prin programe axate pe conţinuturi 
(curriculum intercultural) centrate social (pe egalizarea şanselor de 
reuşită) şi pe elev, care trebuie educat în spiritul perceperii propriei 
situaţii viitoare. În acest sens pilonii fundamentali ai educaţiei: a învăţa să 

                                                 
11 Bârsănescu, Şt., Politica culturii în România contemporană, Iaşi, Polirom, 2003, p.4. 
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ştii, a învăţa să faci, a învăţa regulile convieţuirii şi a învăţa să fii, primesc 
noi conţinuturi formative şi impun noi strategii de predare-învăţare-
evaluare. Punerea în acţiune a cerinţelor celor patru piloni ai educaţiei, în 
care cunoaşterea şi înţelegerea umană într-o societate globală devin repere 
fundamentale ale noii educaţii, vor putea înzestra tinerii cu ceea ce au 
nevoie pentru a trăi în lumea de mâine împreună cu ceilalţi, spre binele 
tuturor. 

Creşterea schimburilor educaţionale, internaţionalizarea curriculum-
ului, schimbările produse sub impactul sporit al tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale sunt realităţi incontestabile ale lumii 
contemporane, pe care le oferim ca argumente în sprijinul afirmaţiei că 
fenomenul globalizării este o realitate mondială. Se dezvoltă noi 
instrumente de educaţie, apar produse educative noi, de la metodologii 
până la programe destinate formării unor comportamente, prin lărgirea 
câmpului de cunoaştere a participantului în program, după modelul 
activităţilor desfăşurate cu angajaţii marilor firme. Se dezvoltă în şcoli 
programe de protecţie a mediului natural şi social, de formare de lideri, de 
dezvoltare a calităţii antreprenoriale, care presupun în primul rând 
atitudini noi: lupta împotriva discriminării, acceptarea 
multiculturalismului, schimbul intercultural, respectarea drepturilor 
fiecăruia la existenţă şi împlinire profesională. Elevii vor învăţa să înveţe, 
să găsească informaţiile necesare, să utilizeze mijloacele moderne de 
investigare a informaţiei, să proiecteze un traseu propriu de carieră încă 
din perioada şcolii. Profesorul nu va mai fi pregătit în spirit enciclopedist, 
pentru că important nu este volumul cunoştinţelor de transmis, ci modul 
în care acesta îşi ghidează elevii către înţelegerea unor metodologii de 
investigare proprii, către scopul care corespunde nevoilor şi aspiraţiilor 
individuale. Rolul profesorului va fi hotărâtor pe linia formării gândirii 
critice, laterale, complexe, analitice, pe care elevii o vor folosi pe toată 
durata vieţii. De fapt, metodele de învăţare, de predare şi de evaluare în 
cazul învăţării pe tot parcursul vieţii propun un model diferit faţă de cel 
tradiţional, în care rolurile actorilor principali – profesori şi elevi - au fost 
regândite. 

 
CONCLUZII  
3. O radiografie lucidă asupra actului paideutic, care se realizează în 

şcoala actuală de la noi şi de pretutindeni, ne îndeamnă să credem că, 
pentru o educaţie axiologică adecvată timpului nostru este necesară 
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deducerea obiectivelor educaţionale din corpul valorilor modernităţii. La 
nivelul conţinuturilor: 

a) regândirea locului disciplinelor antropologice şi sociale la nivelul 
tuturor ciclurilor de învăţământ, menite să ofere absolvenţilor cunoştinţe 
privind problematica legată de valorile modernităţii, de drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, de funcţiile statului, de funcţionarea instituţiilor 
europene şi mondiale; 

b) studierea limbilor străine în strânsă legătură cu civilizaţia şi cultura 
de care aparţin, deoarece limba este atât un instrument cu utilitate practică 
în relaţii diverse, cât şi un vector al specificităţii definitorii a unei culturi; 

c) promovarea studiilor comparative în domenii ca filosofia, istoria, 
literatura în scopul înţelegerii raporturilor dintre universal şi particular, 
pe de o parte, şi schimbării de perspectivă şi a descurajării abordării 
etnocentrice, pe de altă parte. 

d) La nivelul formatorilor este necesară recalificarea cadrelor didactice 
în spiritul valorilor europene, mai puţin prin acţiuni dominate de 
formalism, cât prin perfecţionare în colaborare cu instituţii academice din 
afara spaţiului românesc (burse universitare, stagii de masterat şi doctorat, 
proiecte de cercetare etc.). 

Elitele universitare pot deveni în calitatea lor de formatori ai 
formatorilor şi ca urmare a funcţiei de iradiere culturală îndeplinită de 
universitate agenţi ai difuzării competente a valorilor modernităţii 
europene, a modernităţii în general. 

Sistemul referenţial socio-cultural ne determină comportamentul, iar 
prin recunoaşterea relativităţii acestui sistem individul devine capabil să îl 
îmbunătăţească şi astfel să se adapteze mai uşor. 

Capacitatea de a dobândi identităţi mai largi (de european, de 
cetăţean al lumii) dezvoltă o loialitate de tip nou, în care se pot integra 
identităţile naţională, regională, profesională, socială.  

Cultivând valori precum respectul pentru celălalt, toleranţa faţă de 
diversitate, complementaritatea dintre valori, şcoala este în măsură să 
fructifice bogăţia potenţială a multiculturalităţii fără a anula identitatea 
niciunei culturi. 

Globalizarea reclamă o nouă filosofiei a educaţiei, o abordare inter şi 
transdisciplinară a conţinuturilor, o primordialitate a valorilor umaniste 
care să superiorizeze omul şi să-i confere elevaţie şi eminenţă morală. 
Nevoia imperioasă de realizare a valorilor culturale, spirituale se 
manifestă în acest moment ca un ,,dor de explorare a unui anumit 
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domeniu”. În lucrarea ,,Transdisciplinaritatea”12 Basarab Nicolescu 
propune un nou model cultural de cunoaştere, o nouă paradigmă de 
evoluţie socială şi spirituală.” Dincolo de diversele interpretări ale 
transdiciplinarităţii, această nouă paradigmă creează punţi între ştiinţele 
exacte şi ştiinţele umaniste, între ştiinţă şi tradiţie, între gândirea ştiinţifică 
şi gândirea simbolică, între cunoaştere şi fiinţă.13 Totul poate fi reaşezat şi 
reevaluat dacă se conştientizează că educaţia este şansa noastră. Ea ne 
diferenţiază ca indivizi, ca popoare. Criza de identitate a şcolii actuale 
poate fi depăşită printr-o regândire a educaţiei.    

În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, 
centrată pe valorile autentice. Educaţia prin şi pentru uman poate fi un 
nou tip de educaţie care să ia în considerare toate domeniile fiinţei 
umane.14 În societatea actuală, caracterizată prin, mobilitate economică, 
politică şi culturală, noua ordine educaţională se poate concepe prin 
efortul conjugat al mişcării pedagogice teoretice cu praxis-ul educaţional. 
Educaţia axiologică în globalizare presupune o anumită înţelegere şi 
regândire a spaţiului, a referenţialului axiologic pentru a dobândi 
autonomie şi conştiinţă axiologică adecvate timpului pe care îl trăim. 
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the conceptual and applicative background of plurilingualism. The Romans were 
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the order of communications and government. Later on, in Europe, the vernacular 
languages represented an alternative to Latin and the Latin Middle Ages was a 
period in which universalism and globalization were based on the written version 
of the classical Latin language. If a language policy, inspired by some issues of the 
New Multilingualism, is to be Europeanized, language policy makers should 
accept that multilingualism is «normal» and interdependently connected with 
factors such as economy, politics, social welfare and education. Language policy 
must be based on a non-discriminatory subsidiarity principle, in connection with 
a language-planning coordination centre, European language policies being not 
only possible but imperative. 
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Astăzi, în secolul XXI, învăţământul superior, în dimensiunile sale 

didactice şi pedagogice, dar şi pragmatice, nu mai poate fi evaluat în sine, 
ca univers închis, autotelic, ci în raport cu strategiile complexe, regionale şi 
globale. Pe scurt, în era multilingvismului, coerenţa şi eficacitatea sunt 
asigurate de sistem, curricula naţionale sau europene funcţionează doar 
dacă există un management unional, bine articulat, care să respecte şi 
unitatea în diversitate, să echilibreze identităţile naţionale, dar şi dinamica 
profundă a comunicării lingvistice şi culturale. Aşadar, cele două 
dimensiuni-cheie ale proiectului nostru vor fi, pe de o parte, 
managementul educaţional-cultural-politic şi, pe de alta, ceea ce se 
organizează şi se gestionează: indivizi, psihologii, identităţi, comunităţi, 
tradiţii, valori în acest sens, politicile UE în domeniu sunt menite să 

                                                 
 Conf. univ. dr., Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
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protejeze diversitatea lingvistică şi să promoveze cunoaşterea limbilor 
străine, aspecte definitorii pentru identitatea culturală şi integrarea socială. 
Pe de altă parte, după cum se precizează în documente, «multilingvismul 
le permite cetăţenilor europeni să se bucure într-o mai mare măsură de 
oportunităţile educaţionale, profesionale şi economice create de o Europă 
integrată».1 Politicile UE, chiar dacă nu sunt perfecte, s-au dovedit a fi 
perfectibile, astfel că din 2003, când Comisia Europeană, după un 
îndelung proces de pregătire şi consultare, a adoptat Planul de acţiune 
„Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice” 
(Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan, 2004 
– 2006)2 s-a ajuns la prima Comunicare a Comisiei privind 
multilingvismul, adoptată în noiembrie 2005, sub titlul „O nouă strategie 
cadru pentru multilingvism” şi la Concluziile Consiliului din 2009, 
privind cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației şi formării profesionale3. Se expun principiile, regulile, 
exigenţele, ţintele, idealurile. Codificarea pare destul de utopică. Există, 
într-adevăr, o strategie europeană în 7 puncte forte, prin care se încearcă 
gestionarea multilingvismului şi se testează diferite instrumente 
manageriale, la nivelul Uniunii europene4. În Rezoluția Consiliului5 se 
precizează că «(1) diversitatea lingvistică şi culturală face parte din 
identitatea europeană; ea este în acelaşi timp moştenire comună, avuție, 
provocare şi avantaj pentru Europa»; că (2) «multilingvismul este o temă 
transversală majoră, care acoperă domeniile social, cultural, economic şi, 
în consecință, educațional»; că (3) «promovarea limbilor europene mai 
puțin răspândite reprezintă o contribuție importantă adusă 
multilingvismului»; că (4) «ar trebui întreprinse eforturi considerabile 
pentru promovarea învățării limbilor şi valorificarea aspectelor culturale 
ale diversității lingvistice, la toate nivelurile de educație şi de formare, 
ameliorând simultan informarea asupra varietății limbilor europene şi 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_ro.htm 
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0449en01.pdf 
3 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), Jurnalul 
Oficial C 119, 28/05/2009, p.0002–0010, 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:RO:HTML 

4http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:RO:HTML 

5 Rezoluția Consiliului privind o strategie europeană în favoarea 
multilingvismului (21 noiembrie 2008), Jurnalul Oficial C 320 , 16/12/2008 p. 0001 – 0003 

http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2003/com2003_0449en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:01:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0001:01:RO:HTML
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circulația acestora în lume»; că (5) «multilingvismul dobândeşte, de 
asemenea, o importanță deosebită în promovarea diversității culturale, 
inter alia, în domeniul mass-mediei şi al conținutului on-line, precum şi în 
cadrul dialogului intercultural în Europa şi cu alte regiuni ale lumii; de 
asemenea, în domeniul traducerii, deoarece aceasta creează relații între 
limbi şi culturi şi oferă un acces larg la opere şi idei, jucând un rol specific 
în acest proces»; că (6) «diversitatea lingvistică existentă în Europa 
constituie o valoare adăugată pentru dezvoltarea relațiilor economice şi 
culturale dintre Uniunea Europeană şi restul lumii»; că (7) 
«multilingvismul contribuie la dezvoltarea creativității, permițând accesul 
la alte moduri de gândire, de interpretare a lumii şi de exprimare a 
imaginației.» Sub presiunea morală şi socială a acestor comandamente, 
statele membre şi comisia europeană au datoria şi misiunea, în limita 
domeniilor lor de competență şi cu respectarea deplină a principiului 
subsidiarității, să promoveze multilingvismul, în scopul consolidării 
coeziunii sociale, a dialogului intercultural şi a construcției europene. 
Remarcând încă o dată gradul înalt de generalitate al strategiei europene 
şi, implicit, gradul scăzut de eficienţă, considerăm fără falsă modestie că 
întâlnirea noastră de astăzi, ca şi sesiunile de comunicări, simpozioanele, 
conferinţele internaţionale, nenumărate, focalizate pe tema 
învăţământului, a multilingvismului sau pe zone adiacente au rolul de a 
completa şi testa strategiile şi managementul european pentru domeniul 
în cauză, dar şi de a restrânge, astfel, spaţiul utopiei, definitoriu pentru 
Uniune. Şi, nu în ultimul rând, de a pune la dispoziţia managementului 
european şi global modele secvenţiale, propuneri şi sugestii pentru 
optimizarea şi funcţionalizarea reglementărilor şi codificărilor lansate de 
Comisie, de Consiliu, de tratate sau convenţii. 

Atât în structurarea managementului regional, unional sau global, 
axat pe multilingvism, cât şi în reformarea şi reconstituirea metodelor 
didactico-pedagogice, materia primă este omul, colectivităţile, deci 
componente cu un anumit grad de previzibilitate, din punct de vedere 
socio-psihologic, dar şi cu multe zone de tip black box sau black hole. Deci 
structuri, secvenţe, zone imprevizibile şi incontrolabile, aflate at the edge of 
chaos, care pot fi analizate adecvat, mai ales, prin grilele teoriei 
complexităţii (Wheatley, 1992; Beeson and Davis, 2000; Haigh, 2002) sau 
ale teoriei structurilor disipative. 

 
În acest registru teoretic, Stacey (2003) identifică trei tipuri de ordine-

dezordine, decelabile cu anumite corecturi şi în domeniul învăţământului, 
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anume: echilibrul stabil, instabilitatea explozivă şi instabilitatea limitată. 
Particularităţile învăţământului contemporan se modelează – ca toate 
celelalte secţiuni ale civilizaţiei - sub presiunile aleatoare ale crizelor 
economice, politice, ştiinţifice etc. Aflată în acest spaţiu, numit edge of chaos 
sau chaordic, după Hock (1999), termen pe care l-am traduce prin 
«haordonat», dinamica învăţământului ca sistem complex şi non-linear se 
reglează între ordine şi dezordine, în contextul ipotezelor emise de 
Frederick, Jenner, Kaufmann, Lewis (Frederick, 1998; Jenner, 1998; 
Kauffman, 1993; Lewis, 1994). Pe de altă parte, emergenţa ordinii se 
bazează pe ceea ce Reynolds şi Wheatley numesc order-generating rules 
(Reynolds, 1987; Wheatley, 1992; Lewis, 1994; Frederick, 1998; Macintosh, 
MacLean, 2001; Stacey et al, 2002, Gell-Mann, 1994: 100). Logica, dar şi 
practica teoretică impun reformarea managementului standard bazat pe 
cauză şi efect, top-down, comandă-şi-control. Tetenbaum (1998) 
demonstrează eficienţa unui manager care deşi aparent destabilizează 
sistemul organizaţional, în fond, încurajează diversitatea viziunilor, 
abilităţile, creativitatea, experimentul. Iar Bechtold (1997: 198) confirmă: 
«oamenii au nevoie de libertate pentru a-şi pune în practică puterile 
creatoare, pentru a gândi inovativ şi a opera cu noi patternuri» («…people 
need the freedom to own their own power, think innovatively, and 
operate in new patterns»). Aşa cum afirmă şi Stacey (2003), oamenii nu 
sunt «unthinking molecules», ei vor să îşi exercite liber voinţa, să 
interpreteze evenimentele. Cheia ar fi, după Jenner (1998: 402), dar şi după 
Brown şi Eisenhardt (1997: 29), structura flexibilă şi descentralizată. Un 
sistem complex, aşa cum este învăţământul superior, supus permanent 
provocărilor, poate rezista într-un mediu competitiv numai prin inovaţie 
continuă şi prin comunicare în timp real, întemeiată pe câteva reguli 
specifice. Există, evident, diferenţe, uneori, greu conciliabile între 
teoreticieni. Nu vom intra în amănunte aici, dar vom menţiona, totuşi, ca 
repere lucrările lui Brown şi Eisenhardt (1997: 28), Beeson şi Davis (2000), 
Brodbeck (2002) sau Styhre (2002). De asemenea, vom observa şi 
similitudinile între teoriile complexităţii referitoare la perspectiva order-
disorder şi modelul lui Lewin privind «schimbările planificate», bazat pe 
«echilibrul cvasi-stationar».      

Sistemul complex al învăţământului ca univers generic se defineşte 
atât material, prin logistică, cât şi imaterial. În acest sens, se poate remarca 
tendinţa tot mai bine articulată a încorporării factorilor non-materiali 
(religia, cultura, identitatea, civilizaţia), în definirea şi evaluarea tuturor 
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domeniilor6. Astfel, la întrebarea «este posibilă coexistenţa civilizaţiilor 
plurale într-o civilizaţie a modernităţii, cu păstrarea practicilor lor, unice şi 
distinctive?»,7 Katzenstein notează că civilizaţiile «coexist with each other 
within one civilization of modernity»8. După Katzenstein et alii, 
coexistenţa presupune «multiplicitatea programelor culturale, precum şi 
multiplicitatea instituţiilor modernităţii, care derivă din interacţiunile 
dintre modernitatea occidentală şi civilizaţiile diverse din Epoca axială»9 
(«...a multiplicity of different cultural programs and institutions of 
modernity that derive from the interaction between West European 
modernity and the various civilizations of the Axial Age»)10. Pe lângă 
aceşti factori non-materiali macro (religie, cultură, identitate, civilizaţie), 
generaţi de istorie, tradiţii, comunităţi şi popoare, în conceperea 
strategiilor unionale, regionale sau globale, ca şi în structurarea 
managementului regional, unional sau global, axat pe multilingvism, cât şi 
în reformarea şi reconstituirea metodelor didactico-pedagogice, este 
fundamental să se ia în considerare şi factorii non-materiali micro, 
definitorii pentru fiecare individ în parte; el, individul, fiind, metaforic 
vorbind, materia prima şi instrumentul; conceptorul, comunicatorul şi 
actorul în aceasta coproducţie «4D» sau indefinit D. Aşadar, pentru 
rafinarea şi completarea ipotezei noastre, concepte şi realităţi, de tipul: 
capital intelectual, capital emoţional sau inteligenţă intelectivă, raţională şi 
inteligenţă emoţională11, etc. devin adevărate imperative categorice 
kantiene.12  

                                                 
6 Samuel N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities Part I, Brill 

Publications, Leiden & Boston, 2003, p. 36; Samuel Huntington, Clash of Civilizations and 
the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996, p. 138-139. 

7 Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives, Katzenstein Pet, Peter 
J. Katzenstein (ed.), Mary Katzenstein (ed.), London and New York, Routledge, 2009. 

8 Katzenstein, p. 1. 
9 Axial age (germ. Achsenzeit; engl. axistime) descrie perioada dintre 800 BC şi 200 BC, 

când apar, după Max Weber şi Jaspers (Vom Ursprung und Ziel der Geschichte),  aproape 
simultan,  în China, India şi în Occident, mari gânditori revoluţionari: Lao Tzu, Homer, 
Socrate, Parmenide, Heraclit, Tucidide, Arhimede, Elijah, Isaia, Jeremia, Confucius, 
Siddhartha Gautama, Zoroastru, Ashoka. 

10 Idem, p. 17 
11 Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, Bloomsbury 

Publishing Plc., London, 1995; Idem, Working With Emotional Intelligence, Bloomsbury, 
Publishing Plc, London, 1999 

12 J.Hawkins, D., B. H. Smith, R. F. Catalano, Social development and social and 
emotional learning, J. E.Zins, R. P.Weissberg, M. C.Wang, & H. J.Walberg (Eds.), 

Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?, 
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Referitor la capitalul intelectual, în Raportul Uniunii Europene din 
2006 pe acest subiect se solicita, în cadrul agendei Lisabona, ca 3% din PIB 
să vină din R&D (Research and Development), unde inovaţia, de pildă, 
este cuantificată prin capitalul intelectual. Sintetizând conceptul de IC, 
reţinem câteva repere: în orice ţară, organizaţie, sistem complex 
instituţional, există active intangibile de tip intelectual (licenţe, brevete, 
cercetări, goodwill), care pot fi evaluate. Astfel, valoarea unei organizaţii, 
instituţii sau sistem complex, chiar a unei ţări, poate creşte considerabil, 
prin analiza şi reevaluarea capitalului uman explicit, cuantificabil, stocabil 
şi reutilizabil. După Sabin Azua, capitalul intelectual se poate defini ca 
fiind «o colecţie de active, care nu sunt listate după regulile financiare 
standard, dar care pot produce profit în viitor» («a collection of company 
assets which are not listed in traditional financial statements, but produce 
or may produce profits in future»)13. În esenţă, aceste active intangibile fac 
posibile diferenţierea strategiilor, optimizarea capacităţii de învăţare, 
flexibilizarea, rezolvarea eficientă a crizelor.  

 
Spre deosebire de IC, cele 5 componente ale capitalului emoţional 

(autoconştiinţa, conştiinţa socială, adaptabilitatea, automanagementul, 
abilităţile socio-relaţionale) se concentrează în jurul performanţelor de 
leadership.14 Goleman, Gendron şi Lafortune15 demonstrează că sistemele 
discrete, non lineare ale capitalului emoţional potenţează structurile 
capitalului uman, social, cultural, reglează secvenţial mecanismele de 
adaptare, reacţie şi iniţiativă, după anumite protocoale încă insuficient 
cercetate. Aşadar, competenţele şi performanţele, altfel spus, capacitatea 
de reacţie şi reformare, de rezolvare a situaţiilor de criză, atât la nivelul 
individului, cât şi la nivelul macro, al sistemelor şi metasistemelor, cum 

                                                                                                                                      
Teachers College Press, New York, 2004, pp. 135–150; J.E. Zins, M.J.Elias, «Social and 
emotional learning», G. Bear, K. Minke (Eds.), Children’s needs III: Development, prevention, 
and intervention, Bethesda, MD: National Association of School Psychologists, 2006 

13 Sabin Azua, Management of Intellectual Capital: An Instrument in the Service of 
Competitiveness, 

http://www.bmasi.net/documentos/file/7%20%20Management%20of%20Intellect
ual%20Capital.pdf 

14 B. Gendron (dir.), «Emotions, compétences émotionnelles et capital  
émotionnel», Cahiers du Cerfée, n°23, Presses Universitaires, Montpellier, 2007 

15 Daniel Goleman, Emotional Intelligence…, lo.cit.; B. Gendron et L. Lafortune (dir.), 
Leadership et compétences émotionnelles dans l’accompagnement au changement, Ouvrage 
Collection Education & Recherche, Québec : Presses de l‟Université du Québec, 2009, p. 
237; http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=nouveautes&noProduit=D1607 
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sunt organizaţiile, comunităţile regionale, unionale, globale, se impune a fi 
regândite, redefinite pentru o nouă etapă istorică, ale cărei spirale rămân 
parţial necunoscute. Modelul stratificat, ierarhic şi circular (management, 
capital intelectual, capital emoţional) ar putea constitui, în această cursă 
contracronometru de rezolvare a crizei, aflată într-un adevărat proces de 
fisiune nucleară, modelul nostru deci ar putea constitui un instrument, 
printre multe altele, de evaluare şi înţelegere secvenţială a logicii globale 
contemporane, discretă, confuză, uneori, indescifrabilă. 
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Abstract: The policies of the European Union referring to plurilingualism 

and multiculturalism promote intercultural education based on teaching attitudes 
of tolerance and openness before diversity. The introduction of the intercultural 
element in training could be noticed especially in informal and non-formal 
educational settings. On the one hand, the simple interaction between 
international students in the campus or at school does not implicitly lead to 
acquiring and developing intercultural communication competence. On the other 
hand, this competence cannot be taught in a formal educational setting without 
the direct contact with “otherness”.  

 
Keywords: intercultural education, diversity, multiculturalism, 

intercultural competence. 
 
 
Dialogul intercultural în învăţământul universitar 
Crearea unui spaţiu educaţional European, cu sisteme educaţionale 

coerente şi compatibile, care să ofere posibilitatea recunoaşterii reciproce a 
diplomelor de studii, ceea ce se înscrie ca un obiectiv principal al 
procesului de la Bologna, a adus cu sine noi perspective sociale. 
Învăţământul se raportează puternic la partenerii sociali, cărora acesta le 
oferă indivizi bine pregătiţi. Astfel, învăţământul, în general şi 
învăţământul universitar, în particular, contribuie enorm la dezvoltarea 
societăţii europene, internaţionale.  

Tradiţia de a atribui învăţământului universitar rolul de transmiţător 
de valori culturale şi promotor al dialogului intercultural a fost vizibilă 
încă de la începuturile existenţei sale, întrucât acesta a fost şi este spaţiul în 
care culturile au intrat şi intră în contact, atât în planul procesului de 
predare-învăţare, cât şi al cercetării, deci al explorării necunoscutului. 
Procesul Bologna a creat oportunităţi mai mari de dialog intercultural la 

                                                 
 Asist. univ. dr., Universitatea Politehnică, Bucureşti. 
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nivel educaţional, prin politicile Uniunii Europene privind mobilitatea 
academică.  

Dintre autorităţile europene care joacă un rol important în 
promovarea dialogului intercultural în educaţie este Consiliul Europei, ale 
cărui politici sprijină procesul de reformă educaţională. Acesta încurajează 
specialiştii din educaţie să promoveze plurilingvismul şi 
multiculturalismul, prin educaţie interculturală şi educaţie pentru 
cetăţenie europeană şi democraţie. Printre imperativele lumii 
contemporane este şi promovarea dialogului intercultural, iar 
învăţământul şi-a atins acest obiectiv prin crearea unor discipline noi, din 
seria “noilor educaţii”, pe baza recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului 
Europei. 

Dacă, la început, sensul educaţiei interculturale era dictat de 
rezolvarea problemelor de şcolarizare a copiilor emigranţilor, acum 
aceasta strategie nu îşi are locul în tendinţele actuale. Perspectiva creării 
unui spaţiu european unitar din punct de vedere social a adus cu sine noi 
obiective prioritare, cum ar fi: educarea în sensul toleranţei, învăţarea cât 
mai multor limbi străine, dezvoltarea atitudinilor pozitive în faţa 
diversităţii, conştientizarea identităţii culturale proprii, depăşirea 
stereotipurilor şi a prejudecăţilor etc. În prezent, educaţia interculturală 
încurajează schimburile şi cooperarea între culturi, dar şi valorizează 
diferenţele culturale.   

Perspectiva interculturală în educaţie se concentrează asupra 
interacţiunilor individuale şi de grup, însă, în opinia noastră, ea ar trebui 
să nu se bazeze pe reţete de comportament, care prezintă mai mult o 
viziune stereotipă, statică asupra culturilor. Dimpotrivă, termenul 
“intercultural” poartă conotaţiile dinamismului şi interacţiunii, astfel încât 
schimburile culturale reprezintă un proces de dezvoltare şi transformare 
identitară.   

Pretceille1 are o abordare constructivistă a identităţii culturale 
individuale la care aderăm şi noi. Această abordare prezintă individul ca 
fiind influenţat de cultură, dar, în acelaşi timp, ca fiind creator de cultură: 
acesta nu este doar produsul culturii din care face parte, ci, el însuşi 
participă la construirea ei, prin diferite strategii, nevoi şi situaţii. Iată de ce, 
analiza diversităţii culturale ar trebui să înceapă de la procesele de 
interacţiune şi să definească, prin urmare, culturile ca realităţi subiective.   

                                                 
1 Martine, Pretceille, L’education Interculturelle, Paris, Presses Universitaires de 

France, 2011, 52. 
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Înţelegerea interculturală în educaţie  
De multe ori, conceptul de „cultură” s-a suprapus peste cel de 

„naţiune” sau de „ţară”, însă auzim astăzi, mai ales în zona comunitară, 
termeni cum ar fi ”cultura europeană”, „societate internaţională” sau 
„cetăţean european”, care reflectă aspectul pluralist al culturilor, faptul că 
nu există culturi de sine stătătoare, separate de celelalte. Această 
deschidere către mobilitate a membrilor societăţilor contemporane, atât pe 
calea contactului direct, cât şi prin întâlniri virtuale, prin intermediul 
tehnologiei avansate din zilele noastre, a făcut posibil ca diferenţele sau 
similitudinile culturale să fie observate şi trăite de cei care călătoresc în 
diferite scopuri.  

Interculturalitatea este un proces dinamic, care presupune întâlnirea şi 
interacţiunea dintre culturi. Prin urmare, ca efecte ale acestei interacţiuni, 
atât societatea cât şi individul vor suferi transformări identitare. Reacţiile 
individuale, în acest context, pot varia de la adaptarea culturală la şocul 
cultural.  

Spre deosebire de interculturalitate, multiculturalitatea reflectă mai 
mult coexistenţa dintre culturi în acelaşi spaţiu geografic, fără a denota şi 
interacţiunea dintre acestea. Dat fiind procesul constant de interacţiune 
între culturi, mai ales odată cu crearea Uniunii Europene, orice formă de 
dialog intercultural presupune şi un împrumut de conduite şi valori de la 
un grup către alt grup care vin în contact, proces numit „aculturaţie”. 
Procesul de interferenţă a bagajelor culturale se observă începând cu zona 
lingvistică – primul lucru pe care îl facem atunci când călătorim ca turişti, 
de exemplu, este să învăţăm câteva cuvinte simple - şi continuând cu 
influenţele culturale, de exemplu codul vestimentar, „împrumuturile” de 
festivaluri, sau influenţele culinare.   

În învăţământ, pluralismul cultural a fost dezbătut iniţial în anii 1970, 
odată cu imigrarea masivă în ţările occidentale. În acest context, întrucât 
şcoala avea experienţa eşecului educaţional mai mare al copiilor 
emigranţilor, a propus soluţia strategiei asimilaţioniste, ceea ce a primit 
numeroase critici atât din partea  specialiştilor pedagogi cât şi a populaţiei 
emigrante.  

Următoarea etapă în aplicarea unor strategii adecvate educaţiei 
interculturale a fost cultivarea drepturilor fiecărui copil de a-şi păstra 
rădăcinile culturale, inclusiv limba şi tradiţiile. În acest caz, deşi diversitatea a 
dobândit un sens pozitiv, strategia trata diferenţele în mod separat, 
neconcentrându-se asupra promovării interacţiunii între elevii proveniţi din 
diferite culturi. Pedagogia diferenţiată, ca strategie didactică, ignoră punctele 
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comune în comunicarea dintre culturi şi, astfel, aduce riscul ca elevii să nu fie 
educaţi în sensul adaptării la cultura şi societatea gazdă.  

Diversitatea culturală, prezentă atât între cât şi în interiorul 
societăţilor, sugerează faptul că nu există o cultură bună sau ea, prin ea 
însăşi şi că nu există ierarhii între culturi.   

 
Comunicarea interculturală între actorii educaţionali   
Pedagogia interculturală se preocupă de crearea unor relaţii pozitive 

cu elevii/studenţii, bazate de cooperare şi reciprocitate. Astfel, Weinstein 
et al2 remarcă cinci elemente pedagogiei interculturale ca fiind 
competenţele şi comportamentul profesorului: 

 recunoaşterea de către profesor a propriului etnocentrism; 
 cunoştinţe despre originea culturală a studenţilor; 
 înţelegerea contextului mai larg social, economic şi politic; 
 cunoaşterea normelor de comportament specifice diferitelor 

culturi; 
 cunoaşterea unor strategii de management sau de crearea a 

comunităţilor (gestionarea conflictelor, luarea deciziilor etc.); 
 capacitatea de crea o atmosferă pozitivă în clasă, manifestată prin 

atitudinea de „păsare” faţă de studenţi.   
Grupa universitară interculturală se deosebeşte de cea monoculturală 

printr-un grad scăzut de omogenitate, un grup cu o ierarhie puţin vizibilă 
dat fiind principiile de bază ale educaţiei interculturale, respectiv toleranţă 
pentru diversitate şi etnorelativismul cultural. În pedagogia 
interculturalităţii rolul profesorului, de facilitator şi partener egal în relaţia 
academică şterge diferenţele de statut şi permite participarea egală la actul 
educaţional. Conform opiniei lui Archer Carol, citat de Gary Althen3 este 
ideal ca un profesor care predă unei clase interculturale să fie poliglot, să 
aibă cunoştinţe vaste în privinţa cât mai multor culturi;  însă nici un 
profesor nu poate fi expert în toate culturile, de aceea, este esenţial ca atât 
studenţii cât şi profesorul să înveţe unii de la alţii.  

Fennes şi Hapgood4 consideră că profesorii trebuie să facă faţă unor 
situaţii dificile şi neobişnuite în predarea interculturală. Autorii 

                                                 
2 Carol, S., Weinstein, Mary, Curran şi Saundra Tomlinson-Clarke, Culturally 

responsive classroom management, in Journal of Teacher Education 55 (1), Sage Publications, 
2004, 25-38. 

3 Gary, Althen, Learning Across Cultures, New York, NAFSA, 1994. 
4 Helmut, Fennes, şi Karen, Hapgood, Intercultural Learning in the classroom. Crossing 

Borders, London, Reywood Books, 1997,79. 
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menţionează că şi profesorii se confruntă cu probleme la care nu au găsit 
un răspuns. Prin urmare, şi aceştia se află în acelaşi context al învăţării 
interculturale, învăţând de la şi cu studenţii lor.  

Pentru a comunica eficient şi a dezvolta relaţii de succes, actorii 
educaţionali vor negocia sensurile mesajelor, îşi vor regla 
comportamentele şi reacţiile astfel încât să poată ajunge la înţelegere 
reciprocă. În procesul comunicării între persoane de diferite naţionalităţi 
este foarte important să înţelegem rolul grilei de referinţă culturală prin 
intermediul căreia aceştia interpretează realitatea. Vorbitorul codifică 
mesajul conform propriei grile de referinţă culturală, iar interlocutorul îl 
decodifică conform grilei sale, care poate coincide sau nu cu cea a 
vorbitorului. Iată de ce, G. Zarate5 propune două obiective majore ale 
oricărui curs care are ca scop dezvoltarea competenţei de comunicare 
interculturală:   

 dezvoltarea abilităţilor de socializare, necesare comunicării în 
grup, ceea ce include deschidere şi înţelegerea celuilalt;  

 conştientizarea alterităţii şi conştientizarea sinelui, definită ca acea 
capacitate de a înţelege reperele propriei culturi şi reacţiile care au loc în 
diferite contexte de interacţiune interculturală. 

În lucrarea sa, Genevieve Zarate consideră că în organizarea unui curs 
care are ca obiectiv general achiziţia de către studenţi a competenţei de 
comunicare interculturală, trebuie să se ţină cont de trei priorităţi: 
dezvoltarea capacităţilor de comunicare în grup; conştientizarea sinelui şi 
a alterităţii; şi experienţa profesorilor în situaţii de învăţare interculturală, 
ei înşişi foşti cursanţi, cu scopul de a fi în măsură să transfere elevilor tot 
bagajul de cunoştinţe şi competenţe ale acestor experienţe.  

Dacă profesorul trebuie să devină poliglot şi un specialist în toate 
culturile, sau dacă acesta ar trebui şi aibă experienţă interculturală 
anterioară este de discutat, însă considerăm că profesorii ar trebui să se 
concentreze asupra formării atitudinilor pozitive în faţa diversităţii, fapt ce 
promovează conştientizarea culturală. Cu siguranţă, un program de 
instruire interculturală a profesorilor poate lua în considerare avantajul 
experienţei profesorului în medii multiculturale şi a competenţelor astfel 
create. Iată de ce insistăm pe importanţa unui program complet de 
instruire a profesorului care predă în grupe-clase multiculturale.  

 

                                                 
5 Genevieve, Zarate, Mediation culturelle et didactiques des langues, Strasbourg, Conseil 

de l‟Europe, 2003. 
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În 2012, am fost unul dintre participanţii internaţionali selectaţi de 

Universitatea Network (pe baza CV-urilor şi proiectelor trimise de 
aplicanţi) pentru a urma minunatul curs online numit Educaţia globală: 
Dimensiunea interculturală, care a fost acordat de Universitatea Network 
(creat de Universitatea din Amsterdam, Olanda) în strânsă colaborare şi cu 
sprijinul Centrului Nord-Sud (Centrul European pentru Solidaritate şi 
Interdependenţă Globală) al Consiliului Europei, ca parte a Programului său 
European, finanţat de către Comisia Europeană. 

Mandatul Centrului Nord-Sud este de a furniza contextul potrivit 
astfel încât cooperarea Nord-Sud să crească conştiinţa publică în privinţa 
problemelor de interdependenţă globală şi să promoveze politicile de 
solidaritate în conformitate cu ţelurile şi principiile Consiliului Europei: 
respectul pentru drepturile omului, democraţia şi dominaţia legii. 

                                                 
 Asist. univ. drd., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. Scriitor 

şi jurnalist. Din 2002, este membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
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Universitatea Network (UN) facilitează educaţia inovativă şi capacitatea 
de a construi o reţea globală de profesionişti, studenţi, organizaţii non-
profit, agenţii şi legături, specializate în crearea de unelte online pentru 
educaţie şi reţele în domeniul dezvoltării. 

Acest curs foarte util a fost creat pentru practicienii din educaţie, 
lucrătorii sociali, societatea civilă, tinerii activişti, şi, de asemenea, pentru 
politicile şi factorii de decizie, autorităţi locale şi oraşe interculturale din 
toată lumea. Acest curs, care a avut loc între 7 mai şi 1 iunie 2012, a fost 
constituit din 40 de ore de pregătire în domenii precum Educaţie globală, 
Educaţie interculturală, Competenţe şi Învăţare interculturală. 

În calitate de practicieni educativi, lucrători sociali, societate civilă, 
tineri activişti şi factori de decizie, noi trebuie să ne întrebăm următoarele: 
Cum putem noi înţelege şi practica Dimensiunea interculturală în cadrul 
Educaţiei globale? Care sunt conţinuturile specifice ale acestei minunate 
teme globale?  

Cu toţii trebuie să reflectăm la cerinţele educaţiei globale 
interculturale, ale competenţelor interculturale şi ale trecerii în revistă a 
abordărilor conceptuale faţă de educaţia global interculturală, la diferitele 
înţelesuri asociate cu educaţia interculturală şi la schimbările referitoare la 
practica acesteia. 

Noi avem nevoie să înţelegem existenţa educaţiei culturale în practică 
şi să analizăm dilemele şi schimbările apărute în dezvoltarea politicilor 
faţă de educaţia interculturală astfel:  

a) Este necesar să dezbatem diferitele sfere ale dimensiunii 
interculturale în relaţie cu anti-rasismul, anti-semitismul, xenofobia, 
homofobia şi alte forme de intoleranţă, şi cum ele se prezintă în practica 
educaţională la nivelurile local, naţional, regional şi internaţional.  

b) Alte idei importante trebuie să fie focusate pe competenţele 
interculturale necesare pentru un nou mod de abordare a educaţiei 
interculturale globale. 

Practicienii din educaţie ar trebui să dezvolte strategiile educaţionale 
necesare educaţiei politice interculturale şi să conceapă abordările corecte 
bazate pe acţiunea socială şi politică.  

Care sunt nivelurile posibile de intervenţii? Consider că dialogul 
intercultural ca fiind unul dintre instrumentele strategice ale deciziilor 
politice. Noi trebuie să analizăm schimbările referitoare la standardele de 
calitate şi la recunoaşterea educaţiei interculturale, şi, de asemenea, 
oportunităţile de a experimenta un exerciţiu interactiv creionând o politică 
educaţională interculturală globală. 
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Concret, ce înseamnă educaţia interculturală ca parte a acţiunii sociale 
şi politice? Cred că este foarte important să se înţeleagă educaţia globală 
interculturală în termenii acţiunii sociale şi politice şi să se examineze 
aplicabilitatea unei concepţii corecte stabilite în educaţia interculturală, 
care conduce la activismul politic. În final, evaluarea şi o dezbatere pe 
aceste obiective şi ţeluri sunt absolut necesare. 

Pe de altă parte, ce înseamnă Dimensiunea globală? Educaţia joacă un 
rol vital în ajutorarea copiilor şi a tinerilor. Acest concept recunoaşte 
contribuţia şi responsabilităţile lor ca cetăţeni ai acestei comunităţi globale 
şi îi înzestrează pe aceştia cu abilităţile de a lua decizii informate şi de a 
face acţiuni responsabile. 

 
Consider că dimensiunea globală poate fi înţeleasă cu ajutorul a opt 

concept-cheie: 
• cetăţenia globală, 
• rezoluţia conflictului, 
• diversitate, 
• drepturile omului, 
• interdependenţă, 
• justiţie socială, 
• dezvoltare sustenabilă, 
• valori şi percepţii. 
 
De fapt, Educaţia globală dă posibilitatea oamenilor de a dezvolta 

cunoştinţe, abilităţi, valori şi atitudini cerute pentru securizarea unei juste 
şi sustenabile lumi în care oricine are dreptul de a-şi realiza propriul 
potenţial. 

Câteva analize în legătură cu competenţele interculturale în 
comunicare şi cu metodologia în educaţie, în opinia mea, după cum 
urmează: 

Educaţia globală ar trebui să-i ajute pe cursanţi să trateze varietatea 
culturală de limbi şi coduri aşa încât înţelegerea reciprocă să fie realizată.  

În culturile în formă mozaic ale prezentului, eu cred că noi trebuie să 
acceptăm ideea că fiecare grup socio-cultural poate contribui la 
îmbogăţirea vieţii comunităţii noastre, prin schimbul elementelor de 
identitate, prin dialogul şi implicarea tuturor membrilor comunităţii 
multiculturale. 

Metodologia în educaţie şi, în special, în educaţia globală, este mai 
mult decât o discuţie despre metodele de predare; metodologia este un 
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stâlp important al politicii educaţionale. Problemele metodologice trebuie 
să fie privite nu doar în relaţie cu activităţile educaţionale specifice ci şi ca 
un context al unui proces continuu de educaţie şi în interacţiune dinamică 
cu procesul de evaluare. 

Cu scopul de a reflecta fundamentele metodologiei educaţiei globale, 
noi avem nevoie să revenim la conceptele Declaraţiei educaţiei globale de la 
Maastricht: „Educaţia globală este  educaţia care deschide ochii şi minţile 
oamenilor spre realităţile lumii globalizate.“1 

În privinţa dimensiunilor educaţiei interculturale, cele mai importante 
aspecte ale educaţiei sunt: -educaţia pentru drepturile omului-educaţia 
pentru democraţie şi civism-educaţia pentru pace şi dezarmare-educaţia 
pentru toleranţă-educaţia pentru dezvoltare-educaţia pentru mediu 

Alături de încercările de definire a interculturalităţii, Dasen2 
menţionează aspectele care precizează ceea ce nu este educaţia 
interculturală, anume faptul că aceasta nu este doar o nouă disciplină 
şcolară (ci o nouă abordare a disciplinelor clasice) şi că nu se confundă cu 
cursurile de limba şi cultură de origine pentru elevii imigranţi, adresându-
se de fapt tuturor elevilor.  

Scopul educaţiei interculturale este să dezvolte sensul responsabilităţii 
sociale şi al solidarităţii cu grupuri defavorizate. Problematica lumii 
contemporane include numeroase discriminări (rasism, apartheid, 
sexism), dorinţa popoarelor de autodeterminare şi înţelegere, sărăcia şi 
foametea, terorismul internaţional, intoleranţa religioasă, 
fundamentalismul, traficul de persoane şi stupefiante, poluarea mediului. 

 
Metodologia educaţiei globale trebuie să în legătură cu realităţile 

lumii contemporane. Acest lucru înseamnă, în primul rând, că totul este 
bazat pe realitatea, contextele şi nevoile grupului nostru educaţional, apoi, 
că realitatea societăţii locale din jurul acestui grup şi realitatea societăţii 
globale influenţează realităţile noastre locale şi interconexiunile dintre ele.  

Aceasta cere, în primul rând claritatea tuturor conceptelor pe care noi 
le vom trata şi, apoi, utilizarea unei largi varietăţi de resurse, adaptate la 

                                                 
1 Maastricht Congress defineşte educaţia globală şi apelurile pentru dezvoltarea 

strategiilor naţionale în privinţa îmbunătăţirii educaţiei globale, Centrul Nord-Sud al 
Consiliului Europei 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Resources/Publications/Maastricht_Congres
s_Report.pdf 

2 Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M., Educaţia interculturală – experienţe, politici, 
strategii, Iaşi, Ed. Polirom, 1999 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Resources/Publications/Maastricht_Congress_Report.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Resources/Publications/Maastricht_Congress_Report.pdf


VOLUMUL IV, NR. 2/IUNIE 2013 50 

diferitele caracteristici şi capacităţi ale grupului educaţional (vârstă, 
cunoştinţe de limbă, background cultural şi capacităţi materiale) şi cu 
referinţă la stilurile de predare. 

În opinia mea, criteriile pentru alegerea şi evaluarea metodelor 
educaţiei globale ar trebui să fie următoarele: 

1. Metodele educaţiei globale trebuie să fie: interesante; atractive; 
motivaţionale; sfidătoare; 

participative; colaborative; realiste dar optimiste; promiţătoare; 
reflexive; orientate către oameni diferiţi; diverse şi variabile; centrate pe 
cursant; creative; interactive; democratice; dinamice. 

2. Metodele educaţiei globale: sunt bazate pe resurse solide; sunt 
coerente; nu „predau“ ci educă; ridică conştiinţa; promovează dialogul; 
dau sens muncii; implică oameni; respectă cursanţii; sunt bazate pe valori 
umane; dezvoltă gândirea critică; unesc planul local cu cel global; 
stimulează acţiuni; sunt la micro/macro nivele; promovează valori 
umane. 

Practicienii educatori în educaţia globală ar trebui să utilizeze a largă 
varietate de resurse incluzând mass media după cum urmează:  

a) mass media ca o ţintă pentru educaţia globală;  
b) mass media ca o resursă în educaţia globală;  
c) mass media ca un mijloc de a acţiona în calitate de cetăţeni globali. 
În conformitate cu Plugaru şi Pavalache, problematica educaţiei 

contemporane este reverberaţia în câmpul educaţional a problematicii 
lumii contemporane.3  

Pentru Rey4, interculturalitatea se conturează ca un concept cu un 
conţinut larg graţie prefixului inter care trimite spre „interacţiune, schimb, 
deschidere, reciprocitate, solidaritate“.  

Ideologiile universaliste consideră că entităţile culturale vor dispărea 
în favoarea unei culturi unice, mondiale, centrată pe o anumită matrice 
culturală.5 

Educaţia interculturală vizează o abordare pedagogică a diferenţelor 
culturale, strategie prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale 
sau de alt gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau economică etc.), 

                                                 
3 Plugaru Liviu, Pavalache Mihaela, Educaţie interculturală, ed. Psihomedia, Braşov, 

2007. 
4 Rey, M., „De la Logica „mono” la logica de tip „inter”. Piste pentru o educaţie 

interculturală şi solidară”, În Dasen, P., Perregaux, C., Rey, M., Educaţia interculturală – 
experienţe, politici, strategii., Iaşi, Ed. Polirom, 1999. 

5 Cucoş, C., Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi, Ed. Polirom, 2000.   



EUROMENTOR 51 

evitându-se riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, 
tendinţele de atomizare a culturilor. 

În concluzie, problemele globale pot fi dezvoltate prin orice subiect al 
curriculei, formal sau non-formal. Conectarea cunoştinţelor specifice la 
cele generale şi unirea diferitelor informaţii venind din ştiinţe variate 
permit o multi-perspectivă abordare, care este cerută pentru a observa 
cunoştinţele ca un sistem unit şi, prin urmare, pentru a te înţelege pe tine 
şi pe ceilalţi într-o lume interdependentă, complexă, unde realităţile 
vieţilor noastre pot fi complementare şi, de asemenea, contradictorii. 

Mutarea dintr-o cultură a individualismului spre o cultură a 
parteneriatului presupune transformarea criteriilor personale ale 
singurului adevăr către criteriile colective ale multiplelor realităţi. 
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Abstract: Since 2009, the EU Council set a strategic framework for 

European cooperation in education and professional training for the period until 
2020. The main goal is to support the further development of education and 
professional training systems of the Member States, so that they can ensure the 
fulfillment of all citizens at all levels. Are taken into account, at the same time, 
and the sustainable economic prosperity, employability, promotion of democratic 
values, social cohesion, creativity and innovation, active citizenship and 
intercultural dialogue. 
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Încă din anul 2009, Consiliului Uniunii Europene a instituit un cadru 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale pentru perioada până în anul 2020 („ET 2020”). Scopul 
principal este acela de a sprijini continuarea dezvoltării sistemelor de 
educaţie şi formare profesională ale statelor membre, astfel încât acestea să 
poată asigura împlinirea pe plan personal, social şi profesional a tuturor 
cetăţenilor. Se au în vedere, totodată, şi prosperitatea economică durabilă, 
capacitatea de inserţie profesională, promovarea valorilor democratice, 
coeziunea socială, creativitatea şi inovarea, cetăţenia activă şi dialogul 
intercultural. 

În anul 2012, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană au 
stabilit măsuri în vederea mobilizării procesului „ET 2020” în sprijinul 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 în materie de creştere economică şi 
locuri de muncă şi a identificat un număr de domenii prioritare pentru 

                                                 
 Conf. univ. dr., Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
 Inginer, Drd. 



EUROMENTOR 53 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale 
pentru perioada 2012-2014. 

Europa se confruntă cu o criză economică susţinută. Cele mai recente 
prognoze ale Comisiei Europene prevăd o redresare economică mai lentă 
decât se preconizase şi un vârf al şomajului de aproape 11 % în 2013, cu 
niveluri de şomaj cu 60 % mai ridicate în rândul lucrătorilor slab calificaţi. 

În acest context economic, se impune ca o necesitate stăvilirea creşterii 
şomajului în rândul tinerilor în Europa. În acest moment, acesta este situat 
la un nivel mediu de aproape 23 %, dar se ridică la peste 50 % în mai 
multe state membre. 

În ultimii ani au apărut dovezi din ce în ce mai numeroase că oferta de 
competenţe nu corespunde nevoilor de pe piaţa forţei de muncă. O 
dovadă în acest sens o constituie existenţa la nivelul Europei a peste două 
milioane de posturi vacante. 

De aici rezidă şi necesitatea de a pune bazele creşterii şi 
competitivităţii viitoare, în condiţiile unor finanţe publice limitate, prin 
investiţii mai eficiente în sistemele de educaţie şi formare profesională, 
precum şi al beneficiilor sociale şi economice de netăgăduit ale acestui tip 
de investiţii. 

Consiliul Uniunii Europene, prin concluziile referitoare la contribuţia 
educaţiei şi formării profesionale la redresare, la creşterea economică şi la 
crearea de locuri de muncă, a convenit că sectorul educaţiei şi al formării 
profesionale, inclusiv la nivelul ministerial, ar trebui să joace un rol mai 
important, atât în definirea abordărilor şi obiectivelor comune referitoare 
la educaţie şi la formarea profesională, cât şi în punerea în aplicare a 
aspectelor legate de educaţie şi de formare profesională ale semestrului 
european al Strategiei Europa 2020. 

Consiliul Uniunii Europene consideră că statele membre trebuie să 
acorde un rol central educaţiei şi formării profesionale. Sistemul de  
educaţiei şi formare profesională poate constitui principalul vector al 
creşterii economice şi al competitivităţii în cadrul analizei anuale a 
creşterii 2013, având în vedere şi rolul esenţial al investiţiilor în capitalul 
uman, privind abordarea şomajului cu scopul prevenirii acestuia, precum 
şi pentru pregătirea unei redresări economice generatoare de noi locuri de 
muncă.  

Din analiza anuală a creşterii 2013, rezultă necesitatea unei consolidări 
fiscale diferenţiate. Astfel, se solicită statelor membre să menţină 
potenţialul de creştere viitoare prin acordarea de prioritate investiţiilor în 
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educaţie şi formare profesională, precum şi prin consolidarea acestora, 
acolo unde este posibil. 

Totodată în analiza anuală a creşterii 2013 se transmite mesajul ca 
reformele să crească nivelul performanţei sistemelor de educaţie şi de 
formare profesională, precum şi nivelul global al competenţelor. Această 
creştere a nivelului de performanţă al sistemelor de educaţie şi de formare 
profesională poate fi realizată prin legături mai strânse între universul 
profesional şi cel educaţional. Având în vedere că nu există o abordare 
universal valabilă putem trage concluzia că anumite reforme ar putea avea 
nevoie de o perioadă considerabilă pentru a da roade.  

La nivel european se constată că tot mai multe ţări acordă o 
importanţă din ce în ce mai mare competenţelor, educaţiei, formării 
profesionale şi învăţării pe tot parcursul vieţii, în vederea sporirii şanselor 
de a găsi un loc de muncă şi a contracarării şi prevenirii şomajului din 
rândul tinerilor. 

După cum este bine cunoscut, sistemele de educaţie şi formare 
profesională pot contribui la promovarea coeziunii sociale, a dezvoltării 
durabile, a cetăţeniei active şi a împlinirii pe plan personal în societăţile 
europene. Din acest motiv este necesar ca statele membre să se asigure că 
aspectele sociale ale educaţiei şi formării profesionale sunt sprijinite şi că 
sunt oferite oportunităţi egale de acces la o educaţia de calitate. 

Se impune necesitatea consolidării rolului educaţiei şi formării 
profesionale în cadrul Strategiei Europa 2020, având în vedere analizele 
anuale ale creşterii, precum şi recomandările specifice fiecărei ţări, punând 
accentul pe îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de educaţie şi formare 
profesională, precum şi a nivelului global al competenţelor şi al pregătirii. 
Aceasta se poate realiza printr-o conectare mai strânsă a universului 
profesional cu cel educaţional şi prin asigurarea unei comunicări eficiente 
şi a unor parteneriate solide între domeniile de politică relevante, 
subsectoarele de educaţie şi formare profesională, partenerii sociali şi 
diferite niveluri de guvernanţă. Un alt domeniu de intervenţie ar putea fi 
promovarea excelenţei la nivelul învăţământului profesional şi tehnic 
(VET). Un sistem VET corespunzător din punctul de vedere al calităţii, 
care să includă o componentă solidă de formare la locul de muncă, prin 
analizarea posibilităţii de elaborare a unor programe de calificare de 
scurtă durată de nivel post-secundar sau terţiar, poate conduce la 
excelenţă la nivelul VET. Aceste programe de calificare de scurtă durată 
pot viza domeniile identificate ca fiind caracterizate prin potenţial de 
creştere sau prin lipsă de personal calificat. 
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Prin utilizarea unor strategii de identificare timpurie a persoanelor cu 
rezultate slabe la nivelul competenţelor de bază se poate ajunge la 
îmbunătăţirea rezultatelor tinerilor cu risc ridicat de părăsire timpurie a 
şcolii şi cu un nivel scăzut de competenţe de bază. Se poate acorda, în 
acelaşi timp, asistenţă personalizată prin acordarea posibilităţii de a se 
valida cunoştinţele şi competenţele dobândite în contexte non-formale şi 
informale, dar şi prin combaterea cauzelor rezultatelor slabe cu ajutorul 
unor servicii accesibile de educaţie şi îngrijire de înaltă. 

Un alt domeniu în care se poate interveni este cel referitor la 
reducerea numărului de adulţi slab calificaţi, prin introducerea sau 
sporirea stimulentelor pentru formarea adulţilor, prin transmiterea de 
informaţii cu privire la serviciile de învăţare pe tot parcursul vieţii. Astfel 
de servicii se referă la validarea învăţării non-formale şi informale, 
orientarea şcolară şi profesională, dar şi la servicii de învăţare individuale 
adaptate. 

O abordare pedagogică inovatoare, centrată pe cel care învaţă, din 
primii ani de şcolarizare până la învăţământul superior, poate conduce la 
dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor transversale. 

Revizuirea şi consolidarea profilului profesional al profesiilor 
didactice, prin introducerea unor sisteme coerente şi care să dispună de 
resurse adecvate pentru recrutarea, selecţia, formarea iniţială a cadrelor 
didactice, sprijinul la început de carieră şi dezvoltarea profesională 
continuă, a personalului didactic, poate avea rezultate favorabile asupra 
sistemelor de educaţie şi formare profesională. 

În ultimii ani s-a observat o influenţă din ce în ce mai mare a gradului 
de utilizare a învăţării bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
(TIC) în sprijinirea predării şi a practicilor de evaluare bazate pe TIC.  

Comisia europeană şi-a exprimat sprijinul acordat statelor membre în 
eforturile acestora de a-şi îmbunătăţi sistemele de educaţie şi formare 
profesională. Astfel, în acest scop se pot folosi programele UE în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale, se pot menţine contacte structurate cu 
statele membre, inclusiv prin reuniuni bilaterale în momentele-cheie ale 
etapei pregătitoare premergătoare adoptării de către Comisie a proiectelor 
de recomandări specifice fiecărei ţări. 

În cadrul „ET 2020” grupurile de lucru se concentrează asupra 
provocărilor majore de politică identificate, prin asigurarea unei cooperări 
mai strânse a activităţilor efectuate. 

La nivel european au fost elaborate noi instrumente (Monitorul 
educaţiei şi formării profesionale şi Forumul educaţiei şi formării 
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profesionale) pentru care, prin examinarea rezultatelor primei runde de 
operare, se doreşte formularea de propuneri pentru a asigura obţinerea 
unei valori adăugate de pe urma aplicării acestor noi instrumente în cursul 
semestrului european. 

Comisia europeană doreşte să sprijine iniţiativa de constituire a 
Alianţei europene pentru ucenicii – care vizează îmbunătăţirea formării la 
locul de muncă şi care implică parteneriate solide între educaţie şi 
ocuparea forţei de muncă, în special partenerii sociali, mediul de afaceri şi 
furnizorii de VET, în conformitate cu procesul de la Copenhaga.  

În domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru adulţi se 
urmăreşte analizarea, împreună cu partenerii sociali de la nivelul UE, 
posibilităţile de creştere a nivelului şi a calităţii ofertei, în vederea 
reconversiei profesionale şi a îmbunătăţirii calificărilor existente ale forţei 
de muncă. 

De asemenea, există intenţia să se creeze un spaţiu european pentru 
competenţe şi calificări, în scopul promovării unei mai mari convergenţe 
între diferite instrumente naţionale şi de la nivelul UE privind 
transparenţa şi recunoaşterea, astfel încât competenţele şi calificările să 
poată fi recunoscute mai uşor la nivel transfrontalier.  

Utilizarea resurselor TIC, precum şi educaţia antreprenorială sunt 
domenii în care există programe de promovare. De asemenea, investiţiile 
în diferite sectoare ale educaţiei şi formării profesionale constituie în acest 
moment subiecte ale unei analize a eficienţei cheltuielilor publice pentru 
educaţie şi formare profesională. 

Consiliul Uniunii Europene consideră că statele membre, împreună cu 
Comisia europeană, pot valorifica potenţialul cooperării prin metode de 
lucru îmbunătăţite, prin evitarea suprapunerilor şi o mai bună valorificare 
a apartenenţei statelor membre ale UE la alte organizaţii internaţionale, 
precum OCDE, UNESCO şi Consiliul Europei. 

De asemenea, un astfel de demers poate fi realizat şi prin activarea 
unor structuri şi proceduri care să crească eficienţa, eficacitatea şi nivelul 
de asumare de către statele membre.  

Un proces structurat, pe bază de voluntariat, de evaluare inter pares 
poate să pună accentul pe punerea în aplicare a recomandărilor specifice 
fiecărei ţări şi să valorifice experienţa dobândită în cadrului proiectului-
pilot de evaluare inter pares din septembrie 2012. Se poate lua în 
considerare şi un feedback periodic din partea tuturor grupurilor de lucru 
către Comitetul pentru educaţie şi/sau alte grupuri relevante şi 
prezentarea către Consiliu a constatărilor esenţiale legate de politici, 
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precum şi o comunicare periodică între Comitetul pentru educaţie şi toate 
grupurile de lucru tematice pentru a asigura că grupurile de lucru sunt pe 
deplin informate cu privire la contextul în care îşi desfăşoară activitatea şi 
cu privire la orice evoluţie a situaţiei relevantă pentru domeniul lor de 
competenţă. 

În ultimii ani, pentru o mai bună diseminare a informaţiilor, 
rezumatelor rezultatelor grupurilor de lucru li se asigură o publicarea 
multilingvă. 

Consiliul Uniunii Europene sprijină statele membre în procesul de 
stimulare a unui proces constructiv de acţiuni ulterioare recomandărilor 
specifice fiecărei ţări prin transmiterea periodică a rezultatelor 
mecanismelor de cooperare către comitetele de politică relevante (şi 
anume Comitetul pentru politică economică şi Comitetul pentru ocuparea 
forţei de muncă). 
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Abstract: Since 2010, forecasts of the European institutions on the need for 

competences and qualifications estimated that by 2015, European economies will 
move towards advanced knowledge-based sectors, which will require higher 
qualifications at a rate of approx. 30% of total employment. Society technological 
progress and knowledge generates the need for experienced specialists both in 
terms of professional competences, and especially in that of transversal 
competences that build autonomy and responsibility, social interaction, interest 
and motivation for personal and professional development. 

This paper presents the main tools used nationally to ensure quality human 
resources to increase competitiveness, comparability and mobility on the labour 
market in Romania and in EU, due to the lack of a national policy on human 
capital development. 
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1. Delimitări conceptuale 
Deşi utilizat destul de frecvent după anii ‟50, conceptul de capital 

uman îşi are originile în afirmaţia lui Adam Smith (Avuţia naţiunilor, 1776) 
conform căreia capitalul uman este reprezentat în general de abilităţile şi 
de cunoştinţele “folositoare” ale fiinţei umane, pe care o aseamănă  cu o 
maşină ce presupune atât costuri cât şi capacitatea de a produce venituri. 
De-a lungul timpului, atât mediile academice, cât mai ales cele politice au 
dat o multitudine de interpretări acestui concept, fiind emise teorii diverse 
pentru estimarea valorii capitalului uman. Promotorii teoriilor moderne 
sunt consideraţi a fi Theodore Schultz, Jacob Mincer şi Gary Becker, cu 
toate că există diferenţe de opinie. Astfel, dacă Schultz tratează cheltuielile 
educaţionale şi cu sănătatea drept investiţii pentru creşterea 
productivităţii muncii şi al economiei, în general, Mincer şi Becker au 
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restrâns abordările asupra capitalului uman prin evidenţierea costurilor 
asociate investirii în instruire. 

În ultimele decenii, analizele asupra capitalului uman îl definesc tot 
mai frecvent ca şi capital educaţional, subliniindu-se faptul că educaţia 
reprezintă esenţa capitalului uman, importanţa acesteia fiind superioară 
componentei vizând starea de sănătate. Schimbările privind rolul 
individului în societatea contemporană cu accent pe transformarea 
capacităţilor sale în factor de progres, au determinat schimbări la nivelul 
priorităţilor de dezvoltare, precum şi tranziţia de la abordarea tehnocrată, 
la cea antropocentrică, orientată spre nevoile şi capacităţile individuale. De 
altfel, este tot mai vizibil faptul că pregătirea şi adaptabilitatea reprezintă 
factori esenţiali pentru dezvoltarea pe termen lung a potenţialului unei 
societăţi de a atinge un grad ridicat de competitivitate şi de bunăstare 
socială. Axându-se pe un sistem coerent de formare şi dezvoltare a 
cunoaşterii, a experienţei şi a sistemului de valori şi norme proprii unei 
societăţi, profesionalizarea va depăşi din ce în ce mai mult sfera pregătirii 
pentru muncă extinzându-se la zone tot mai diverse ale vieţii umane. În 
contextul actual, educaţia/ instruirea nu mai reprezintă doar o nevoie 
socială, ci mult mai mult, tinzând să particularizeze indivizii, să devină un 
criteriu în stabilirea gradului de dezvoltare personală.   

Capitalul uman reprezintă “acele abilităţi ale indivizilor, care sunt 
caracteristice acestora şi rămân aceleaşi în orice mediu social, putând fi 
valorificate pe piaţa muncii în schimbul unor resurse economice de orice 
tip” 1 

La nivel macrosocial capitalul uman este dimensionat prin adunarea 
anilor sau a nivelelor şcolare parcurse de indivizi şi stabilirea fie a 
ponderii populaţiei adulte care a parcurs fiecare nivel de şcolarizare, fie a 
mediei numărului de ani de şcoală parcurşi de populaţia adultă. În cea ce 
priveşte starea de sănătate, măsurile macrosociale sunt mai dezvoltate 
decât cele la nivel individual, incluzând în plus estimări privind incidenţa 
unor tipuri de boli infecţioase sau cronice.   

Societatea cunoaşterii nu este posibilă decât în simbioză cu societatea 
informaţională, presupunând o extindere şi o aprofundare a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi a adevărului despre existenţă şi utilizarea cunoaşterii sub 
forma cunoştinţelor tehnologice şi organizaţionale. De asemenea, este 
evidentă o diseminare fără precedent a cunoştinţelor către toţi membrii 
unei comunităţi/societăţi prin mijloace noi (folosind cu prioritate 
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internetul), dar şi producerea de cunoaştere prin inovare ceea ce duce la o 
economie in care procesul de inovare devine determinant. 

În concluzie adevărata societate a cunoaşterii, ca expresie a societăţii 
globale, încearcă să armonizeze nevoile naturii umane, tot mai mari şi mai 
diverse, cu cele ale regenerării materiei umane, propunând modalităţi de 
dezvoltare a resurselor. Contextul macro dar şi micro-social, pun în 
centrul atenţiei individul, atât prin cunoştinţele sale, dar îndeosebi prin 
atitudinea sa în raport cu schimbările, schimbări tot mai alerte, 
neprevăzute şi de multe ori, nedorite. În acest context, competenţele 
profesionale şi îndeosebi cele transversale se pot constitui în componente 
concrete, operaţionale ale capitalului uman. 

Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi 
utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în 
vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă 
sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală 
în condiţii de eficacitate şi eficienţă. În contextul Cadrului European al 
Calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi 
autonomiei2. Competenţele profesionale vizează anumite categorii de 
situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise unei profesii/ unui 
domeniu de activitate iar competenţele transversale sunt acele capacităţi 
care transcend un domeniu şi au o natură transdisciplinară.    

 
2. Repere în  dezvoltarea capitalului uman 
 
2.1.  Cadrul procesual   
Primele etape ale abordării moderniste a rolului capitalului uman în 

dezvoltarea societăţii în ansamblul ei au fost marcate de constituirea 
Comunităţii Europene. Astfel, ca urmare a Tratatului de la Paris numit şi 
Tratatul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului – CECO (1951) a 
fost creat Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel având şi o 
componentă dedicată reconversiei profesionale, în 1963 a fost instituit 
Comitetul consultativ de formare profesională, iar în 1975 s-a înfiinţat 
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP). 

                                                 
2 „Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul întregii 
vieţi”, în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 111 din 6.05.2008 (2008/C 111/01), 
anexa 1 – Definiţii, p. 4.  
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În anii ‟80, în contextul unor schimbări majore în economiile europene 
este recunoscut, la nivel comunitar, rolul fundamental al educaţiei în 
furnizarea de capital uman pentru economie, dar şi necesitatea ca 
sistemele de educaţie să formeze competenţe şi în special, o aptitudine 
spre flexibilitate şi adaptabilitate. Se creează astfel premisele unei 
economii şi a unei societăţi a cunoaşterii în care competitivitatea depinde 
de competenţele capitalului uman. 

Prin Tratatul de la Maastricht(1993), Comunitatea, devenită Uniunea 
Europeană, recunoaşte oficial importanţa investiţiei în capitalul uman, atât 
în educaţie, cât şi în formarea profesională. Ca principale momente 
subsecvente acestei etape pot fi menţionate: Cartea albă „Creştere, 
competitivitate şi ocuparea forţei de muncă” (1993); Strategia de la Essen (1994) 
care a avut printre obiective dezvoltarea resurselor umane prin formarea 
profesională şi sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei instituţiilor pieţei muncii; 
Tratatul de la Amsterdam (1997) care a pus bazele Strategiei Europene 
pentru ocuparea forţei de muncă; Procesul de la Bologna (1999) care a 
urmărit formarea unui Spaţiu European al Învăţământului Superior; 
Strategia Lisabona (2000) care urmărea să transforme Europa, până în 2010, 
în cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din 
lume; Procesul de la Copenhaga (2002) care a urmărit consolidarea cooperării 
europene în materie de învăţământ şi de formare profesională; Strategia 
Europa 2020 (lansată în 2010), o  strategie „care să ne permită să ieşim din 
criză mai puternici şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă 
şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de 
muncă, productivitate şi coeziune socială” 3. 

 
2.2.  Cadrul metodologic şi operaţional   
În 2008, a fost  instituit Cadrul European al Calificărilor (CEC/ EQF), 

care datorită structurii sale simple, acesta le oferă statelor membre 
posibilitatea de a-şi clasifica propriile calificări şi, astfel, de a stabili un 
cadru comparativ. Creată de Comunitatea Europeană, autoritatea de 
supraveghere a clasificării are menirea de a garanta calitatea şi nivelul 
acestei comparaţii. Pentru a completa EQF, Comunitatea Europeană a 
creat două elemente suplimentare: Europass şi Sistemul european de credite 
transferabile (ECTS) şi de asemenea, a fost creat şi portalul Ploteus, pentru a 
permite compararea proceselor de învăţare formale şi informale. Cadrul 

                                                 
3 „Europa 2020, O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă 

incluziunii, Comunicare a Comisiei, Bruxelles, 3.03. 2010; p.5. 
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European al Calificărilor(EQF) este un sistem european comun de 
referinţă care şi-a propus corelarea sistemelor naţionale de calificare din 
diferite ţări şi cadrele existente. În practică, acesta are rolul unui 
instrument de traducere care să asigure transparenţa calificărilor. EQF 
foloseşte opt niveluri de referinţă, construite pe rezultatele 
învăţării(definite sub forma cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor). 
EQF trece de la concentrarea pe elementele de intrare (durata experienţei 
educaţionale, tipul de instituţie) la concentrarea pe ceea ce cunoaşte şi este 
capabilă să facă în realitate o persoană cu o anumită calificare. Schimbarea 
perspectivei către rezultatele învăţării astfel încât: 

• sprijină o mai bună corelare între nevoile de pe piaţa muncii (în ceea 
ce priveşte cunoştinţele, abilităţile şi competenţele) şi oferta de educaţie şi 
formare; 

• facilitează validarea învăţării non-formale şi informale; 
• facilitează transferul şi utilizarea calificărilor în diferite ţări şi 

sisteme educaţionale şi de formare. 
De asemenea, acest instrument recunoaşte faptul că sistemele 

educaţionale din Europa sunt atât de diversificate, încât o comparaţie în 
funcţie de elementele de intrare, cum ar fi durata studiilor, ar fi imposibil 
de realizat. EQF este compatibil în totalitate cu cadrul calificărilor pentru 
învăţământul superior, dezvoltat în cadrul Procesului de la Bologna; în 
special, descriptorii EQF de la nivelurile 5-8 fac referire la descriptorii 
aferenţi învăţământului superior, stabiliţi în cadrul Procesului de la 
Bologna. Cu toate acestea, formularea descriptorilor de nivel ai  EQF 
diferă de descriptorii de nivel Bologna, concepuţi în mod special pentru 
nevoile învăţământului superior deoarece, fiind un cadru destinat învăţării 
de-a lungul vieţii, EQF cuprinde, de asemenea, educaţia şi formarea 
profesională (EFP) şi contextele de muncă, inclusiv cele de la cel mai înalt 
nivel. 

În complementaritate cu EQF,Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) 
ca instrument care defineşte structura calificărilor şi asigură recunoaşterea 
naţională a acestora, are un rol important în facilitarea inserţiei 
profesionale a absolvenţilor de la toate nivelurile şi formele de educaţie şi 
instruire şi de asemenea, poate facilita planificarea eficientă a carierei şi 
evoluţia profesională în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. 
Pornind de la standarde de formare profesională elaborate la nivel 
naţional atât în ceea ce priveşte formarea, cât şi evaluarea competenţelor 
dobândite, Cadrul Naţional al Calificărilor contribuie şi la asigurarea 
calităţii în tot ceea ce înseamnă educaţie şi formare profesională.  
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Fondul Social European (FSE) reprezintă instrumentul financiar 
principal utilizat de UE pentru a investi în cetăţenii săi în scopul 
desăvârşirii educaţiei şi formării/ dezvoltării unor competenţe adecvate. 
De asemenea, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU 2007-2013) a urmărit dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot 
parcursul vieţii, cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o 
piaţă a muncii modernă flexibilă şi inclusivă. Alte instrumente care 
facilitează mobilităţile profesionale şi dezvoltarea capitalului uman, pot fi 
menţionate programele: Tempus, lansat în 1990 în scopul cooperării 
universitare; Socrates – Erasmus, lansat în 1987 pentru creşterea mobilităţii 
studenţilor şi a cadrelor didactice şi din 2007 devenind component a 
programului de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii; Leonardo da 
Vinci, lansat în 1995 în scopul încurajării competitivităţii pieţei europene a 
muncii prin dobândirea de noi competenţe şi noi calificări. 

 
3. Realităţi naţionale privind formarea şi dezvoltarea capitalului uman 
În prezent, în România, acumularea de capital uman este un proces 

influenţat, de bugetul redus alocat în ultimii 20 de ani educaţiei, sănătăţii 
şi cercetării-inovării, dar şi de fluxul migraţionist cauzat,de plecarea unui 
număr relativ mare de personal calificat, dar şi de revenirea în ţară a celor 
afectaţi de criza locurilor de muncă din ţările de adopţie. 

Absenţa unei statistici de actualitate şi de perspectivă precum şi a 
unor studii de evaluare la nivel naţional a raportului cerere – ofertă la 
nivelul pieţei muncii, precum şi lipsa unei strategii naţionale privind 
dezvoltarea capitalului uman sunt realităţi deloc de neglijat în tratarea 
acestui subiect. Terminologia internaţională privind descrierea calificărilor 
este insuficient clarificată, iar traducerile în diferitele limbi şi 
corespondenţa termenilor în contextele naţionale creează confuzie şi 
ambiguitate. De asemenea, operează mai mult cu instrumente de tipul job 
description şi nu cu descrierea calificării  în termeni de rezultate ale învăţării 
(learning outcomes). 

Slaba asigurare a continuităţii între învăţământul preuniversitar şi cel 
universitar în vederea dezvoltării profesionale pentru carieră şi 
discrepanţele între diferitele tipuri de educaţie şi formare profesională 
sunt cauzate de lipsa armonizării între instituţiile implicate şi tergiversării 
elaborării şi implementării unui Cadru Naţional al Calificărilor. Procesul 
de dezvoltare a capitalului uman este grav afectat de inexistenţa unui 
Cadru Naţional al Calificărilor(CNC) în care să se regăsească toate 
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componentele învăţământului formal, informal şi non-formal şi care să 
ţină seama atât de relaţiile de subordonare dintre organismele implicate, 
cât şi de domeniul lor de competenţă, precum şi de absenţa unei  
Metodologii unice, coerente şi integratoare privind calificările din 
România – deşi 2010 a fost termenul limită recomandat pentru ca ţările să-
şi coreleze sistemele naţionale de calificare cu EQF, iar 2012 a fost  
termenul limită acordat ţărilor pentru a garanta prezenţa pe certificatele 
de calificare individuală a unei referinţe la nivelul EQF corespunzător. 
Principala cauză pentru aceste probleme o constituie legislaţia incompletă 
care, în timp, a creat disfuncţionalităţi importante între diferitele instituţii 
cu atribuţii în elaborarea şi implementarea CNC, paralelisme şi 
suprapuneri de activităţi  şi de proiecte. 

Cu toate acestea,  pot fi menţionate următoarele realizări: 

 Elaborarea descrierilor calificărilor din învăţământul superior în 
acord cu descriptorii Cadrului General al Calificărilor din Spaţiul 
European al învăţământului Superior (Overarching Framework for 
Qualifications of the EHEA); 

 Asigurarea transparenţei şi vizibilităţii sistemului de învăţământ în 
plan naţional şi a comparabilităţii şi compatibilităţii cu Spaţiul European 
al Învăţământului Superior; 

 Facilitarea mobilităţii studenţilor şi angajaţilor atât în plan naţional 
cât şi internaţional; 

 Dezvoltarea curriculei universitare pe baza rezultatelor învăţării, 
accentuându-se învăţarea centrată pe student; 

 Facilitarea învăţării pe tot parcursul vieţii – lifelong learning, 
inclusiv după absolvirea unui program de studii de nivel licenţă sau 
masterat;  

 Studii şi rapoarte ale Academiei Române, prin Institutul Naţional 
de Cercetări, privind capitalul uman, precum şi ale unor specialişti 
recunoscuţi în domeniu, cooptaţi ca experţi în cadrul unor proiecte FSE. 

 
Concluzii 
În contextul provocărilor generate de exigenţele societăţii cunoaşterii 

şi pe fondul globalizării, îmbătrânirii populaţiei şi al crizei economice 
mondiale, capitalul uman este unanim apreciat ca fiind factorul major 
pentru succesul organizaţiilor secolului XXI. Calitatea capitalului uman, 
prin nivelul de educaţie şi prin capacitatea de adaptare şi relaţionare a 
indivizilor stă la baza evoluţiei societăţii. Ca orice resursă şi capitalul 
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uman trebuie cuantificat şi evaluat, însă având în vedere diversitatea,dar 
şi unicitatea tipologiilor umane, aceasta reprezintă un proces destul de 
dificil.   

Deşi România a avut la îndemână un fond generos alocat Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, capitalul uman este 
în continuare slab valorizat, acest lucru datorându-se în mare măsură, 
absenţei unei politici coerente în acest sens. Paşii făcuţi încă din 2004 
pentru elaborarea/construirea sistemului naţional de calificări au fost 
importanţi, dar decizia politică care a stat la baza acestora a fost luată mai 
degrabă sub presiunea imperativei alinieri la cerinţele UE/CE decât 
pentru a răspunde unei nevoi naţionale reale privind corelarea dintre 
educaţie/ formare şi piaţa muncii. Schimbarea opticii în elaborarea 
curriculei, trecerea la învăţarea centrată pe elev/ student şi punerea 
accentului pe rezultatele învăţării sunt principii acceptate de toţi furnizorii 
de educaţie şi formare, iar formalizarea conceptuală şi aplicarea practică 
implică însă schimbarea mentalităţilor şi reformarea strategiilor de 
educaţie şi formare, care nu au o vizibilitate imediată. 

Pentru România, formularea unor condiţionări la nivel european 
privind implementarea unui sistem coerent al calificărilor, urgentează 
conştientizarea necesităţii aprecierii rolului capitalului uman la nivelul 
societăţii şi poate să impulsioneze progresele naţionale. 
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Abstract: New paradigms were born in the fields of scientific research and 

technological development, in the way of doing business, in the nature of work, 
and in business management. Education, as an activity essential to the societal 
development, could not be left aside the technological phenomenon, which brought 
about essential changes that created new methods, models and paradigms in the 
postmodern education. 

Both in the European countries and in the United States, the development of 
education based on IT resources is enjoying a great interest and focus is kept on 
long-life learning, flexible, interdisciplinary and adult education. In this context, 
the paper aims to put some light on the concept of e-learning, by briefly presenting 
its evolution, main features, advantages and – of great importance – minimal 
requirements for an efective and efficient approach.  

 
Keywords:  e-learning, distance learning, online education, ICT, web-based 

learning. 
 
 
1. Scurt istoric al învăţământului la distanţă 
Învăţământul la distanţă nu este o invenţie a timpurilor moderne. 

Această formă de studiu s-a născut la foarte puţină vreme după apariţia 
limbii scrise, însă a cunoscut o dezvoltare puternică doar începând cu 
epoca modernă. 

În secolul al XIX-lea, învăţământul la distanţă funcţiona sub forma 
cursurilor prin corespondenţă, folosind serviciile poştale clasice. În prima 
jumătate a secolului al XX-lea, însă, au fost introduse primele cursuri 
radiofonice şi, curând după acestea, cursurile televizate.  

În toată această perioadă, învăţământul la distanţă a fost folosit ca 
substitut pentru forma clasică de instruire, la care accesul era limitat din 
diverse motive. Acum, acesta a devenit un mod de formare de sine-
stătător, care funcţionează în paralel cu învăţământul tradiţional şi se 
                                                 

 Dr., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti. 
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sprijină într-o foarte mare măsură pe tehnologia informaţiei. Ca o 
consecinţă firească a dezvoltării tehnologiei informaţiei şi ca urmare a 
implicării ei în învăţământ, s-a declanşat un întreg proces de readaptare a 
procesului comunicaţional în perimetrul didacticii, care a transformat  
într-o o manieră semnificativă învăţământul la distanţă, ducând la apariţia 
e-learning-ului, dar, în acelaşi timp influenţând şi învăţământul tradiţional 
prin adăugarea unei componente interactive.  

Procesul didactic clasic implică doua tipuri de actori: dascălul şi elevii. 
Tehnologia informaţiei a schimbat această formă, propunând, practic, o 
nouă paradigmă comunicaţională, redimensionând rolul actorilor clasici şi 
implicând, de asemenea, în acest proces, experţi în IT, programatori şi 
tehnicieni media. Nu se poate vorbi însă de o ruptură dramatică, întrucât 
construirea unui program de învăţare, predare şi instruire, a unui mediu 
educaţional nou, a presupus o evoluţie, o abordare în trepte spre o 
schimbare radicală, oferind timp participanţilor să-şi dezvolte noile 
capacităţi necesare pentru a putea folosi la capacitate maximă resursele 
oferite de noua tehnologie. În acest sens, este necesară elaborarea unor 
soliţii practice menite să asigure calitatea cursurilor, a fluxului 
informaţional, a feedback-ului şi a integrării acestui tip de instruire în 
sistemul de învăţământ tradiţional.  

Analizând tendinţele de dezvoltare la nivel mondial, există argumente 
solide pentru a aprecia ca sistemul de învăţământ la distanţă reprezintă 
una dintre marile „pieţe” de învăţământ ale viitorului, un element-cheie al 
societăţii informaţionale înspre care ne îndreptăm. Se poate chiar vorbi 
despre o adevărată deplasare a centrului de greutate a procesului 
educaţional. Nu trebuie însă să uităm că succesul acestei alternative la 
învăţământul tradiţional nu constă doar în folosirea tehnologiei 
informaţiei, ci mai ales gradul de acceptare de care se bucură printre 
cadrele didactice şi cursanţi. Primele rezultate apreciabile au apărut la un 
deceniu de la primele iniţiative în acest domeniu, perioadă în care s-au 
desfăşurat numeroase proiecte, conferinţe, ateliere de lucru cu privire la 
acest nou tip educaţional. Cu toate acestea, se depun în continuare eforturi 
pentru armonizarea şi impunerea unor standarde generale referitoare la 
acest tip de învăţământ. 

Atât în ţările europene, cât şi în Statele Unite ale Americii, dezvoltarea 
şi modernizarea învăţământului bazat pe resursele IT se bucură de un 
mare interes, iar accentul se pune pe educaţia continuă, flexibilă, 
interdisciplinaritate şi educaţia adulţilor.  
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2. Premise pentru e-learning 
Studii recente indică faptul că nu mai există practic nici o activitate 

socială (educaţie, cercetare, cultură, economie, transporturi sau 
divertisment) care să nu fie secondată de o prezentare în format electronic 
concretizată în pagini web pe Internet, baze de date multimedia, prezentări 
interactive etc. Pregătirea cadrelor didactice pentru a utiliza eficient TIC în 
activitatea didactică apare ca deziderat major în coordonarea procesului 
instructiv-educativ. 

Accesul la Internet înlătură barierele geografice şi temporale, 
permiţând colaborări la distanţă, accelerând corespunzător ritmul de 
obţinere şi de comunicare a ideilor şi rezultatelor. Noile tehnologii 
educaţionale1 constituie astfel de rezultate şi se propagă prin Internet 
pentru a fi folosite în activitatea didactică. Majoritatea marilor universităţi 
a adoptat obligativitatea prezentării cursurilor pe web (tematica, cuprins, 
bibliografie), oferindu-se on-line toate materialele de curs în cadrul 
intranet-ului propriu. Au fost elaborate, se dezvoltă şi se extind tot mai 
mult produse program specializate pentru realizarea de cursuri 
electronice interactive, iar un rol important continuă să îl joace materialele 
de instruire pentru servicii şi instrumente de lucru în reţea, necesare 
pentru iniţierea şcolarilor, studenţilor şi profesorilor în folosirea accesului 
la Internet, obţinerea de informaţii utile sau găsirea unor parteneri 

Reţele specializate în teleeducaţie (KidLink, ThinkQuest sau K12), 
acoperind o arie tot mai mare şi înglobând tot mai multe şcoli din lumea 
întreagă, stimulează comunicaţia electronică a şcolarilor în cadrul 
procesului de globalizare, fiind folosite adesea ca un motor important în 
procesul educaţional. De mai mulţi ani, pe lângă cercetare, învăţământ, 
ştiri şi divertisment, Internet-ul a devenit şi mediu de afaceri2, ultimele 
studii raportând aproape 300 de milioane de utilizatori (mai mult de o 
treime a acestora sunt din SUA). Uniunea Europeană încearcă să reducă 
decalajul, dar aceleaşi studii apreciază o stagnare fată de anii precedenţi în 
statele din Centrul şi Estul Europei (în privinţa numărului de utilizatori şi 
de noi calculatoare conectate). 

Internet-ul pare totuşi o şansă nesperată pentru naţiunile mici şi sărace 
şi pentru colectivele de cercetare-inovare situate în afara marilor centre 

                                                 
1 Marc J. Rosenberg, E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital Age, 

NY: McGraw-Hill Professional Publishing, 2000, p.17. 
2 Bogdan Ghilic-Micu, Marian Stoica, eActivităţile în societatea informaţională, 

Bucureşti: Ed. Economică, 2002, p.34. 
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academice. Această şansă se concretizează în primul rând prin accesul la 
lucrări de ultimă oră, la rapoarte de cercetare şi chiar la articole din reviste 
de specialitate, fără a plăti sume mari de bani pentru abonamente. Internet-
ul permite închegarea şi desfacerea rapidă a unor echipe de cercetare, 
indiferent de locul unde activează partenerii, dar şi realizarea unor 
legături de durată, bazate pe afinităţi şi pasiuni comune, legături umane 
care apar şi se menţin prin mesaje transmise prompt prin poşta 
electronică. 

Schimbările majore din sfera învăţării asistate de calculator au condus 
la obţinerea unei noi paradigme educaţionale: în locul realizării unui flux 
informaţional cu un singur sens (de exemplu, de la profesor către un grup 
pasiv de cursanţi), noile tehnici de învăţare sunt, ca şi Internet-ul, 
bidirecţionale, colaborative şi interdisciplinare. Pătrunderea noilor 
tehnologii în sălile de clasă a schimbat radical3 relaţia fundamentată dintre 
profesori şi elevi. Astfel, profesorii au trecut de la poziţia de conducători 
atotştiutori la cea de ghizi ai infosferei, iar materialele instructive au 
evoluat de la cărţile rigide la programele administrabile. Informaţia a 
devenit mult mai accesibilă, iar utilizatorii îşi aleg singuri ceea ce doresc, 
fiecare devenind un creator de conţinut. Mediul educaţional al viitorului 
va fi un campus electronic: locul în care se vor desfăşura orele de clasă, în 
care se va consulta biblioteca şi desigur, unde vor avea loc contactele 
sociale. 

 
3. Educaţia abordată diferit: e-learning 
O problemă comună care afectează atât şcolile cât şi universităţile o 

reprezintă presiunea bugetului. Deşi se cheltuie tot mai mult pe 
tehnologiile educaţionale, cea mai mare parte a acestor investiţii este 
blocată în costurile structurii existente. “Sume imense sunt destinate 
achiziţionării de tehnologii sofisticate.”4 Noile tehnologii (în special 
reţeaua) vor trebui folosite pentru a reduce costurile şi a creşte 
posibilităţile de acces la informaţie. Tehnologiile promiţătoare sunt în 
special cele video-interactive, conectarea în reţea şi uneltele de colaborare. 

Calculatoarele pot juca rolul unor profesori surprinzător de răbdători, 
îndemnând către o gândire creativă şi promovând spiritul întreprinzător. 

                                                 
3 A. Freenberg, “The Factory or the City: Which Model for Online Education”, 

Transforming Techology, New York: Oxford University Press, 2002, cap. 5, p. 78 
4 A. Freenberg, “Reflections on the Distance Learning Controversy”, Canadian 

Journal of Communication, 24, pp.337. 



VOLUMUL IV, NR. 2/IUNIE 2013 70 

Conceptele educaţionale moderne derivate din studiile unor savanţi ca 
Jean Piaget, Seymour Papert sau Lev S. Vygotsky, insistă pe un 
învăţământ individualizat, practic, pe munca în echipă şi pe o călăuzire a 
descoperirii informaţiei. Aceste concepte nu numai că necesită o asistenţă 
tehnologică, dar ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul 
calculatoarelor. Stilul de învăţare va trebui conceput individual, pentru 
fiecare elev, iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnologiei. 

O altă problemă a educaţiei actuale este reprezentată de faptul că 
elevii învaţă în grupuri largi, lucru care îi face pe mulţi să se simtă 
stânjeniţi atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi fac o greşeală. Avantajul 
major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această eliminare a stării 
de încurcătură, oferind şansa învăţării fără a mai simţi încorsetarea 
provenită din părerea celor din jur. Calculatoarele vor deveni un fel de 
mentor electronic, în locul modelului educaţional actual – în care un 
singur profesor care stă în faţa clasei şi predă unui grup de elevi – având 
exact contrariul: un utilizator în faţa unui calculator cu sute de profesori 
“înglobaţi“. Aceasta va permite reapariţia unui mai vechi model 
educaţional: ucenicia. Ucenicia a fost întotdeauna cel mai bun model de 
învăţare, indiferent dacă a fost făcută în preajma oamenilor sau prin 
simulări. Calculatoarele vor permite o ucenicie în domenii greu sau 
imposibil de realizat în realitate, cum ar fi operaţiile chirurgicale sau 
pilotarea unui avion. 

Noile abordări în educaţie5 se concretizează astăzi prin utilizarea 
tehnologiei informaţiei în paradigme ca e-learning, distance-learning, tele-
education sau on-line-learning. 

E-learning nu reprezintă altceva decât o modalitate nouă de a privi 
procesul de învăţare, în care elementele de fond rămân aceleaşi; doar 
mijlocul de schimb şi însuşire a cunoştinţelor se schimbă. Utilizarea 
sistemului informatic în acest scop înseamnă invocarea unor noi elemente: 
libertatea de a învăţa în locul şi la momentul dorite. Rădăcinile acestui 
sistem educaţional6 se găsesc în învăţământul la distanţă practicat în 
anumite regiuni ale globului. Atunci când distanţele mari sau alte 
obstacole despărţeau instructorii de cursanţii lor, poşta şi ulterior radioul 
au fost cele mai utilizate şi chiar agreate căi de transmitere şi recepţionare 

                                                 
5 Marc J. Rosenberg, E-learning: Strategies for Delivering Knowledge in the Digital 

Age, New York: McGraw-Hill Professional Publishing, 2000, p.123. 
6 A. Freenberg, “The written world: On the theory and practice of computer conferencing”. 

apud R. Mason, A. Kaye, Mindweave: communication, computers and distance education, 
Oxford University Press, New York, 1989, pp. 22-39. 
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a cursurilor. Deşi apariţia calculatoarelor personale (care puteau fi 
suportul pentru cursurile distribuite de instituţiile de învăţământ) a fost 
destul de timpurie, costurile ridicate ale tehnologiei au împiedicat 
dezvoltarea în această direcţie. După dezvoltarea semnificativă a TIC, 
coroborată cu scăderea preţurilor calculatoarelor personale, promotorii 
acestor idei au început sa-şi pună proiectele în practică. Astfel, odată cu 
disponibilitatea suporturilor de stocare a informaţiilor pe suport magnetic 
sau digital, universităţile şi liceele au fost primele care au adoptat noua 
metodologie.  

Pe plan mondial, bugetele alocate sectorului e-learning vin să formeze 
imaginea asupra pieţei existente, tehnologia şi conceptele de e-learning 
fiind mult mai vehiculate în alte medii decât cele academice. Adoptarea de 
către organizaţii cu scop lucrativ a soluţiilor de e-learning permite o 
pregătire mult mai eficientă a propriilor angajaţi, în contextul în care 
informaţia devine elementul fundamental pentru orice afacere (Figura 1). 

Rampa de lansare pentru e-learning a constituit-o Internet-ul şi 
tehnologia WWW, iar dezavantajul soluţiilor anterioare de învăţământ la 
distanţă îşi poate găsi acum rezolvare: interactivitatea student-instructor 
(profesor) a devenit posibilă. Realizările în domeniul suporturilor software 
pentru procesele de e-learning permit comunicarea în timp real atât text cât 
şi audio-video, dând naştere sălilor virtuale de curs. 

În acest context, piaţa românească a surprins prin deschiderea 
manifestată. Pe lângă numărul mare de universităţi şi organizaţii care 
adoptă o astfel de soluţie, infrastructura Internet promite un avânt 
veritabil. Dincolo de suportul tehnologic, elementul esenţial îl constituie 
aspectul psihologic implicat: aplicând o metodologie de lucru clară şi 
profesională, proiectele implementate se vor bucura de o mare 
receptivitate din partea utilizatorilor. 
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Figura 1 – cerinţe şi suport pentru e-learning7 
 
E-learning este o industrie relativ nouă şi neexplorată, care presupune 

acoperirea unui set de aplicaţii şi procese vaste, bazate pe învăţarea cu 
ajutorul calculatorului. E-learning înseamnă distribuirea conţinutului 
informaţiei pe cale electronică (media, Internet, intranet) fiind mai precis 
definit decât învăţământul la distanţă: 

 e-learning înseamnă folosirea TIC pentru a construi, livra, selecta, 
administra şi extinde învăţarea; 

 e-learning înseamnă convergenţa dintre învăţare şi Internet; 

 e-learning înseamnă învăţarea prin Internet, putând include 
informaţii în multiple formate şi o reţea de comunicaţii între cei care 
adoptă acest stil de învăţare; 

 e-learning reprezintă cel mai rapid mod de învăţare, cu cele mai reduse 
costuri, care permite creşterea accesului la educaţie pentru toţi participanţii. 

 Există numeroase semnificaţii pentru prefixul “e”, în cazul 
paradigmei e-learning, patru dintre ele fiind mai importante: 

 explorare – cei care învaţă folosind e-learning utilizează web-ul ca 
instrument de explorare pentru a accesa o multitudine de informaţii şi 
resurse; 

                                                 
7 Deborah A. Schreiber, Zane L. Berge, Distance Training: How Innovative 

Organizations Are Using Technology to Maximize Learning and Meet Business Objectives, 
Jossey-Bass Publishers, 1998, p.189 
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 angajament – web-ul îi captivează pe cursanţi, oferindu-le 
posibilitatea învăţării sincrone, a colaborării şi schimbului de idei; 

 experienţa – web-ul oferă posibilitatea de discuţii on-line între 
participanţii la cursuri; 

 uşurinţa utilizării – permite chiar şi celor neiniţiaţi în navigarea pe 
Internet accesarea informaţiilor de pe orice tip de platformă tehnică. 

Ca o definiţie de sinteză, se poate spune că e-learning înseamnă 
învăţarea bazată pe tehnologii, o modalitate de difuzare a informaţiei care 
foloseşte toate mediile electronice, incluzând Internet-ul, intranet-ul, 
extranet-ul, sateliţii de comunicaţii, benzile audio-video, programele de 
televiziune interactive şi CD-ROM-ul. Concepte ca e-learning, învăţarea 
bazată pe web (on-line-learning) sunt definite şi utilizate în mod diferit de 
organizaţii şi utilizatori. 

 

4. Paradigma e-learning 
Practic, o aplicaţie e-learning are resurse nelimitate: se pot ţine cursuri 

şi seminarii on-line, se pot accesa cursurile şi seminariile de pe site-ul 
instituţiei de învăţământ respective, se pot citi şi publica referate, poate fi 
creată o bază de date care va ţine loc de bibliotecă etc. Profesorul îşi poate 
elabora cursul şi îl poate publica oricând în timp util, iar cursanţii îl pot 
accesa on-line. De asemenea, pentru partea de laborator se pot scrie 
programe care să simuleze diferitele situaţii cu datele specifice unei lucrări 
de laborator. 

Orice aplicaţie e-learning trebuie să respecte o serie de cerinţe obligatorii8: 

 să ofere interfeţe prietenoase, clare şi intuitive, care să determine o 
curbă ascendentă de evoluţie a pregătirii cursanţilor; 

 să permită înscrierea, respectiv validarea cursanţilor pentru un 
anumit domeniu, nivel de cunoştinţe sau categorie de vârstă. Sistemul 
poate permite unui cursant să aibă acces la alte cursuri şi teste după 
obţinerea unui anumit punctaj; 

 să asigure accesul permanent la rapoarte şi punctaje specifice 
pentru fiecare cursant în parte. Realizările şi punctajele vor fi stocate într-o 
bază de date, de unde vor putea fi accesate oricând, de oriunde şi sub 
orice formă; 

 să conţină forumuri şi camere de discuţii (chat-room) pentru asigurarea 
schimbului rapid de informaţii între cursanţi, respectiv între profesori şi 

                                                 
8 Valorie Beer, The Web Learning Fieldbook: Using the World Wide Web to Build 

Workplace Learning Environments, Jossey-Bass Publishers, 2000, pp.95-97 
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cursanţi şi să ofere posibilitatea cursurilor on-line, în zile şi la ore stabilite, prin 
facilităţile multimedia oferite de infrastructura Internet-ului; 

 să ofere mobilitate maximă prin posibilitatea accesului din orice loc 
(prin Internet) la teste, cursuri şi rapoarte; 

 să realizeze o tratare independentă a cursanţilor în funcţie de 
aptitudini şi rezultate, dar să ofere şi cursuri cu audienţă foarte mare (sute, 
chiar mii de cursanţi simultan); 

 să ofere posibilitatea fiecărui cursant sau profesor de a-şi personaliza 
interfaţa folosită pentru a răspunde necesităţilor şi dorinţelor proprii; 

 să asigure un nivel redus al costurilor unui curs ţinând cont de 
faptul că nu este necesară o sală de curs fizică, numărul de cursanţi nu este 
limitat de capacitatea sălii, iar materialele didactice sunt virtuale; 

 să asigure posibilitatea accesului pentru utilizare sau administrare 
atât din poziţii fixe (calculator desktop), cât şi mobile (calculator notebook), 
conectate la Internet. 

 să permită o administrare uşoară la orice nivel de detaliu şi de 
oriunde este disponibil, folosind un calculator legat la Internet; 

 

5. e-Learning-ul şi suportul Internet 
Vorbind despre dezvoltarea educaţiei în cadrul pieţei internaţionale, 

Claudio Dondi preşedintele unei organizaţii non profit cu sediul la Bologna 
numita SECTRA, specializată pe inovaţie în educaţie şi training, spunea la 
Târgul Mondial de Educaţie – Lisabona, aprilie 2002 că “...probabil cea mai 
importantă direcţie este creşterea greutăţii educaţiei şi trainingului în domeniul 
politicilor de firmă. Această dezvoltare se datorează în primul rând programelor şi 
iniţiativelor societăţii informaţionale unde e-learning-ul joacă un rol important.” 

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor de comunicaţii de bandă largă şi la 
mare distanţă, a apărut şi ideea de învăţământ electronic. La început, 
această formă de învăţământ a fost folosită doar la o scară mică şi, de 
obicei, pentru transmitere şi acumulare de know-how, din cauză că 
presupunea costuri destul de ridicate, dar, în timp, situaţia s-a schimbat 
radical. Cele două tipuri de costuri presupuse de un astfel de proiect sunt: 

a. costuri pentru achiziţionarea echipamentelor (calculatoare dotate 
cu camere web, reţele interne, echipamente pentru codarea, decodarea şi 
transmiterea semnalului); 

b. costuri pentru dezvoltarea/închirierea şi întreţinerea unei reţele 
externe, care să asigure comunicarea între diversele puncte de lucru (engl. 
points of presence). 
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În ceea ce priveşte costurile pentru echipamente, standardele au 
rămas aproximativ aceleaşi. E adevărat că tehnologia informaţiei 
evoluează rapid şi preţurile pentru o anumită generaţie de calculatoare 
scad destul de repede. Însă generaţia următoare, pentru care preţurile sunt 
mai mari, suportă tehnologii mult mai avansate şi oferă performanţe mult 
îmbunătăţite. Aşadar, per ansamblu, preţurile rămân aceleaşi. 

În schimb, pe piaţa telecomunicaţiilor preţurile sunt în scădere în 
ultimii ani, fapt dovedit şi de dispariţia de pe piaţă a unor operatori de 
comunicaţii foarte cunoscuţi (de exemplu, KPNQuest, unul dintre 
operatorii cu cea mai întinsă reţea de fibră optică din Europa).  

În acest context, comunicarea prin Internet a înflorit şi este în continuă 
dezvoltare. Internetul este folosit din ce în ce mai mult pentru colectarea 
de informaţii, pentru tranzacţia bunurilor şi serviciilor şi, mai nou, ca 
suport pentru activităţi educative.  
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Abstract: Originally called Computer Society, the world of knowledge we 

are living gradually became Information society. Accordind to the opinion of 
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and is seen as a new stage in the development of human civilization, with broad 
implications in all the areas of human existence. The most important area of the 
information society is the education. Today, more than ever, increasingly rapid 
development and deployment of information technology in social, economic and 
educational, the advent of new hardware and software technologies, alltogether 
require the active involvement of pupils from primary forms and permanent 
updating of information by staff specialist teaching. 
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Termenul de Knowledge Society (Societatea cunoaşterii), utilizat astăzi 

la scară mondială, reprezintă pe de o parte informaţie cu înţeles, iar pe de 
alta, comunicare, înţelegere şi, nu în ultimul rând, cooperare. 

Societatea informaţională (informatică), are la bază după părerea multor 
specialişti, tehnologii de tip Internet şi este privită ca o nouă etapă în 
dezvoltarea civilizaţiei umane, cu implicaţii largi în toate sferele activităţii 
existenţei umane. 

                                                 
 Lect. univ. drd., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
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Cu toate că numeroşi specialişti se rezumă doar la tehnologiile bazate 
pe Internet, ca factor hotărâtor în Societatea informaţională, aceasta poate fi 
caracterizată mai degrabă prin prisma creşterii explozive a informaţiei 
digitale sau digitizate, având ca suport nemijlocit produsele tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor. 

Formarea societăţii informaţionale are la bază un proces extrem de 
complex, întins pe o perioadă îndelungată de timp,  cu componente adânc 
înrădăcinate în sfera tehnologică, economică, socială şi nu în cele din 
urmă, culturală. 

Conceptul de Societate informatică regăsit la începutul anilor 70‟ în 
diverse lucrări de profil, a fost consacrat ca termen în literatura de 
specialitate abia în anul 1996 de către Rob Kling, fondatorul primului 
jurnal de informatică socială. 

Anul 1945 reprezintă în accepţiunea multora punctul de „start” 
pentru Societatea informaţională, prin dezvoltarea şi finalizarea de către 
University of Pennsylvania a primului calculator denumit E.N.I.A.C. 
(Electronic Numerical Integrator And Computer). Cu toate că în perioada 1939 
– 1944 Howard Aiken de la Universitatea Harvard lansa calculatorul 
electromagnetic alcătuit din comutatoare şi relee, Mark I, E.N.I.A.C, a 
rămas în istorie ca fiind primul calculator, întrucât a reprezentat de la 
început o maşină complet funcţională, de calcul complex, mai rapid de 
1000 de ori decât precursorul său Mark 1. 

Actualmente nu putem să aducem în discuţie conceptul de Societate 
informaţională, fără a puncta în linii mari, cel puţin din punct de vedere 
informatic, principalele repere care au avut o contribuţie hotărâtoare în 
definirea acesteia, după cum urmează: 

- IBM dezvoltă în perioada 1959-1963 primul program informatic 
utilizat în predarea informaticii; 

- 1963 este anul în care Universitatea Standford în colaborare cu IBM 
pune la punct primul sistem de instruire informatizată 
(COURSEWRITER); 

- din 1972 odată cu lansarea de către INTEL a procesorului pe 8 biţi, 
considerat ca nod principal în evoluţia calculatoarelor, duce la crearea 
posibilităţii prezentării informaţiilor vizuale (sfârşitul anilor 70‟, începutul 
anilor 80‟); 

- un alt reper important îl constituie perioada 1994 – 1996, când, 
odată cu dezvoltarea tehnologiilor Web, asistăm la o creştere radicală a 
activităţii atât în procesul de predare învăţare cât şi în celelalte ramuri 
socio-umane; 
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- 2002-2009 – dezvoltarea rapidă a reţelelor sociale, comunicaţii 
mediate de calculator, apariţia spaţiilor virtual tip Second Life. 

Un rol deosebit de important în Societatea informaţională îl joacă 
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC1). 

 
Trecerea în format electronic a informaţiilor clasice dar şi crearea de 

noi resurse destinate folosirii prin intermediul calculatorului îi obligă pe 
elevi/studenţi şi profesori să acceseze TIC-urile deoarece2: 

- oferă acces mult mai rapid şi mai facil la Bibliotecile virtuale 
stabilite în lumea întreagă; 

- accesul imediat la un conţinut informatic vast; 
- extinderea portabilităţii programelor educative; 
- iniţiere în vederea gestionării informaţiei. 
 
TIC-urile oferă posibilitatea dispersării programelor educative în toată 

lumea şi posibilitatea de a învăţa de-a lungul întregii vieţi. Programele de 
învăţământ la distanţă (ID) sunt beneficiare ale noilor tehnologii, 
profesorii şi elevii/studenţii negăsindu-se în aceeaşi locaţie, şi oferind o 
alternativă imediată şi comodă mijloacelor clasice de imprimare a 
cursurilor, prelegerilor televizate, înregistrării audio, etc. 

Astăzi, mai mult ca oricând, dezvoltarea şi răspândirea tot mai rapidă 
a tehnologiei informaţiei în viaţa socială, economică şi educaţională, 
apariţia noilor tehnologii hardware şi software, necesită implicarea activă 
a elevului încă din clasele primare dar şi actualizarea permanentă a 
informaţiilor, din partea cadrelor didactice de specialitate. 

În funcţie de specializare, elevii şi studenţii trebuie să dobândească 
anumite cunoştinţe de informatică, situate măcar la un nivel mediu, care 
să asigure posibilitatea individuală de prelucrare a informaţiei cu 
calculatoarele personale. 

Având ca obiectiv prelucrarea datelor, elevul sau studentul trebuie să 
dezvolte abilităţi în culegerea acestora, să folosească metode de prelucrare, 
stocarea în bune condiţii a acestora şi nu în ultimul rând transmiterea lor 
prin aplicaţii specifice.   

 

                                                 
1 TIC – este denumirea utilizată pentru un ansamblu de instrumente şi resurse 

tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a crea, difuză, stoca şi gestiona 
informaţia destinată procesului educativ. 

2 A. Dumitru, C. Pomohaci, Instruire Asistată de Calculator, Universitatea Spiru Haret, 
2008, Note de curs. 
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În genere, trebuie urmărite diferenţiat cel puţin următoarele obiective: 
- cunoaşterea a cel puţin două sisteme de operare, de preferat cel 

uzitat în proporţie foarte mare (Microsoft Windows) şi al unuia în regim 
Open (Linux); 

- cunoaşterea la nivel de generalitate a structurii şi arhitecturii unui 
sistem personal de calcul; 

- cunoaşterea unor editoare de texte şi a cel puţin o aplicaţie de calcul 
tabelar; 

- noţiuni elementare ce privesc analiza şi utilizarea unor aplicaţii în 
funcţie de specializare; 

- cunoaşterea modalităţilor de exploatare a principalelor elemente 
din spaţiul Internet – utilizarea serviciilor de tip internet; 

- deprinderi in construcţia unor aplicaţii de tip Multimedia. 
 
Elevii sau studenţii mai trebuie să cunoască şi aspecte legate de 

confidenţialitatea informaţiilor, protecţia staţiei la care sunt accesate date, 
riscuri potenţiale de compromitere a informaţiilor în cazul unor viruşi 
informatici, protecţia unor baze de date, efecte şi repercusiuni în cazul 
dezvăluirii informaţiei sau a pătrunderii ilegale în zone neautorizate etc...  

Obiectivele care trebuiesc atinse în predarea informaticii sunt 
determinate de anumiţi factori care pun în evidenţă rolul şi totodată 
importanţa informaticii în lumea modernă, rolul acesteia în ştiinţă, 
economie, învăţământ etc.. 

În cadrul obiectivelor, trebuiesc situate în prim plan următoarele 
elemente fundamentale: 

- stimularea creativităţii elevului sau a studentului; 
- integrarea treptată a utilizării informaticii; 
- formarea elevului sau a studentului în primul rând ca utilizator de 

calculator; 
- avansarea graduală de la utilizator de calculator la specialist pe o 

aplicaţie sau soft în funcţie de specialitatea aleasă. 
Pornind de la elemente comune cadrelor didactice şi elevilor sau 

studenţilor, unde se are în vedere asimilarea informaţiilor şi punerea lor în 
practică de către cursanţi, sunt distinse obiective centrate pe elev şi 
obiective centrate pe cadrul didactic. 

Obiectivele centrate pe cursant înglobează pe lângă memorarea activă 
şi asimilarea informaţiilor cuprinse în programă, elemente de dezvoltare a 
unei judecăţi deductive bazate pe capacitatea de analiză şi sinteză în scopul 
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formării unei capacităţi de abordare, structurare şi planificare a unei 
probleme complexe apărute la un moment dat. 

În cazul profesorului, a cadrului didactic, obiectivele fac referire la 
capacitatea de planificare exprimată în termeni cât mai precişi, unde 
formulările vagi sunt excluse, stabilirea performanţelor finale ce trebuiesc 
realizate şi evaluarea cât mai obiectivă a performanţelor atinse în ultimă 
instanţă. 

O altă componentă bazată tot pe apariţia noilor tehnologii hardware şi 
software utilizată cu succes în predarea complementară dar şi ca 
alternativă, o reprezintă Instruirea Asistată de Calculator. 

Pentru elevi şi studenţi, obişnuiţi cu noile metode de informare3 
(internet, e-mail, telefonie mobilă), conceptul de asistare a procesului de 
învăţământ cu computerul devine o componentă normală a procesului de 
învăţământ. 

Din punctul lor de vedere computerul este perceput ca o resursă de 
informaţii. 

A intrat deja în obişnuinţa zilnică utilizarea computerului, pentru 
comunicare, informare, instruire. 

Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu computerul 
include: 

- predarea unor lecţii; 
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunoştinţelor predate; 
- evaluarea cu ajutorul computerului a unei lecţii sau a unui grup de 

lecţii. 
Numită de unii drept “inovaţia tehnologică cea mai importantă a 

pedagogiei moderne”, instruirea asistată de computer (IAC) contribuie la 
introducerea (adaptarea) treptată a mijloacelor moderne de comunicare (în 
principal a computerului) în învăţământ. 

Interacţiunea elev/student-computer permite diversificarea strategiei 
didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai logic 
organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de 
vizualizare. Nu doar computerul în sine ca obiect fizic, înglobând chiar 
configuraţie multimedia, produce efecte pedagogice imediate, ci şi 
calitatea programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor 
informatice, integrate după criterii de eficienţa metodică în activităţile de 
instruire. 

                                                 
3 A. Dumitru, C. Pomohaci, Instruire Asistată de Calculator, Universitatea Spiru Haret, 

2008, Note de curs. 
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Modernizarea predării implică deci, existenţa echipamentelor 
hardware (computer), a software-ul (programelor) şi a capacităţii de 
adaptare a lor, de receptare şi valorificare în mediul instrucţional. 

Evoluţia tehnologiei, a suporturilor multimedia ce combină imagine, 
animaţie, grafică şi text, a dus treptat la accesul, unui număr din ce în ce 
mai mare de utilizatori, la instruirea la distanţă.  

Tehnologia, actualmente, prin posibilităţile multiple, prin interactivitate, 
revoluţionează abordarea pedagogică. Utilizatorul, fie că este elev sau 
student, are acces la informaţie, aproape imediat, însuşindu-şi cunoştinţele în 
ritm propriu. 

Aceste suporturi revoluţionează abordarea pedagogică şi metodică 
prin interactivitatea produsului educaţional. Cursantul îşi poate însuşi 
cunoştinţele prezentate, în ritmul său propriu. El devine practic propriul 
coordonator al parcursului propriei formări. 

Avantaje care ţin în primul rând de “deschidere”, bariere precum 
nivelul de pregătire, categorie socio-profesională sau vârstă ce sunt practic 
anulate fac din formarea la distanţă un element cu un grad ridicat de 
atractabilitate. Este favorizată creativitatea individului şi descoperirea de 
noi interpretări pentru diverse problematici, accesul la informaţii nu mai 
este îngrădit de distanţă, formatorul, la rândul său, se poate adresa unui 
număr însemnat de cursanţi. Alte elemente care vin în sprijinul formării la 
distanţă sunt: 

 Perioada de învăţare este semnificativ redusă, prin centrarea 
studiului către elementele esenţiale; 

 Persoanele implicate în studiu pot beneficia de experienţa cumulată 
a mai mulţi formatori; 

 Cursantul poate să îşi stabilească condiţiile de studiu în funcţie de 
timp; 

 Multitudinea aplicaţiilor şi a programelor interactive, stimulează în 
mod direct Capacitatea acestuia de înţelegere; 

 Informaţiile pot fi accesate indiferent de programul orar;  

 Acces rapid la informaţii cu caracter de nou. 
 
Una din soluţiile din ce în ce mai răspândite în mediul academic şi nu 

numai, o reprezintă platformele de tip E-learning cu rol de instruire şi 
evaluare. Acestea permit posibilitatea de îmbunătăţire a procesului de 
predare - învăţare şi a creşterii performanţelor educaţionale online şi în 
timp real. 
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Accesul la o astfel de platformă se face, în principiu, din pagina 
virtuală a instituţiei de învăţământ la o adresă anunţată în prealabil. Prin 
completarea unui formular de logare, unde utilizatorul va introduce un 
user şi o parolă, are posibilitatea de a se familiariza cu mediul virtual de 
învăţare, prin explorare sau prin urmarea unor instrucţiuni.  

În cadrul unei platforme de tip E-learning există în mod obligatoriu 3 
elemente fundamentale: 

- componenta ce joacă un rol major, partea de comunicare; 
- partea de instruire; 
- partea de evaluare. 
 
Astfel de platforme interactive vin în sprijinul învăţământului, al 

educaţiei şi nu în ultimul rând al formării continue.  
Concluzia pe care o putem desprinde, este faptul evoluţia Societăţii 

informaţionale a avut, prin utilizarea noilor tehnologii, un rol hotărâtor în 
dezvoltarea civilizaţiei umane prin progrese reale aduse vieţii sociale, 
zonei economice şi mai ales învăţământului. Nu trebuie scăpat însă din 
vedere faptul că noile tehnologii nu vin ca înlocuitor al învăţământului 
clasic şi nu reprezintă o soluţie miraculoasă. Voinţa de perfecţionare 
continuă, indiferent de gradul de tehnologizare, ţine până la urmă de 
factorul uman. 
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Abstract: To address issues of contemporary education is imperative to know 

the society’ regional and global issues. Today, the world is changing faster than 
we can change, which raises new challenges in the development of the child as a 
free human being; a matter that concerns the sociologists, psychologists, 
pedagogues is the direction and the sense in which the world / the  society is 
moving as a whole. In this context, social and emotional education has become the 
cornerstone of the "success in life". The study of emotions in the development of 
the  human personality escalated a scientific field, but addressing emotional 
intelligence in everyday life is an art. 

 
Keywords: emotional intelligence (EQ / EI), cognitive intelligence quotient 

(IQ) multiple intelligences. 
 
 
1. Originile conceptului de inteligență emoțională (EQ / IE) 
În 1990, psihologii John Mayer şi Peter Salovey au publicat un articol în 

care este formulat un concept nou numit inteligența emoțională. Totuşi 
trebuie să menționăm că elemente ale acestei sintagme se pot regăsi în 
afirmația lui Socrate (470-399 I.Hr.) „cunoaşte-te pe tine însuți” sau în Biblie: 
„iubeşte-ți aproapele ca pe tine însuți” şi „nu fă altuia ce ție nu-ți place”. 

În 1983, Howard Gardner aduce în câmpul cunoaşterii conceptul de 
„inteligențe multiple” prin care argumenta că nu există un singur tip de 
inteligență, ci multiple tipuri de inteligențe. Cele şapte inteligențe 
prezentate sunt: inteligența matematică-logică, inteligența interpersonală, 
inteligența spațială, inteligența ritmic-muzicală, inteligența intrapersonală, 
inteligența kinestezică, inteligența lingvistic-verbală1. O succintă trecere în 
revistă a acestor inteligențe multiple ne conduce la corelarea inteligenței 
interpersonale cu inteligența intrapersonală. Chiar dacă H. Gardner nu a 
evidențiat existența inteligenței emoționale, totuşi a deschis indirect calea 
afirmării acestui concept. 

                                                 
 Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
1 Gardner, Howard, Multiple modele de inteligență, Ed. Basics Books, New York, 1983. 
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Anul 1995 a marcat o revoluție uimitoare în psihologie prin apariția 
cărții lui Daniel Goleman- „Inteligența emoțională”. Studiul său încearcă şi 
reuşeşte în mod magistral să ne explice că atunci când înțelegem 
sentimentele situația în care ne aflăm devine mult mai clară.  

Astăzi, conceptul de inteligență emoțională (EQ / IE) a devenit fără 
tăgadă la fel de important şi de mediatizat ca şi coeficientul de 
inteligență cognitivă (IQ). De reținut că aceste două feluri-cea pur 
intelectuală şi cea emoțională-exprimă activitățile unor formațiuni 
destul de diferite ale creierului uman. 

 
2. Clarificări conceptuale 
Inteligența emoțională (EQ / IE) este astăzi prezentă în toate 

domeniile vieții. Din această perspectivă, domeniul de cercetare al 
inteligenței emoționale se află în plină expansiune impunându-se ca o 
nouă paradigmă; de asemenea, lumea contemporană trebuie să vadă şi să 
înțeleagă inteligența emoțională ca parte integrantă a vieții cotidiene. Chiar 
dacă lumea academică nu acordă inteligenței emoționale o aceiaşi 
importanță ca şi coeficientului de inteligență cognitivă (IQ), secretul 
succesului în viață ține cu precădere de inteligența emoțională, adică un alt 
mod de a fi inteligent. 

Definițiile inteligenței emoționale sunt multiple, dar considerăm că cea 
mai realistă definiție trebuie să decurgă din conținutul acesteia şi anume: 
autocunoaşterea (înțelegerea mai bună a propriilor emoții), autocontrolul 
(gestionarea eficientă a propriilor emoții şi creşterea semnificativă a 
calității vieții), conştiința socială / de grup (înțelegerea mai bună a celor 
din jur şi o conviețuire cu un grad de confort ridicat), managementul 
relațiilor intra/interpersonale (crearea de relații mai bune la toate nivelele 
cu cei din jur şi creşterea productivității şi a imaginii personale). Întrucât 
emoțiile sunt şi o sursă importantă şi utilă de informații, cunoaştere şi 
înțelegere, inteligența emoțională este de dorit, să fie văzută din 
perspectiva a patru tipuri de abilități: perceperea emoțiilor, utilizarea 
emoțiilor, înțelegerea emoțiilor şi gestionarea emoțiilor. Pe cale de 
consecință subliniem că inteligența emoțională reprezintă o abilitate 
socială, dar şi o capacitate de a înțelege corect şi adecvat emoțiile noastre 
şi ale celorlalți în vederea adoptării unui management eficace şi eficient. 
Din perspectiva lui Daniel Goleman, inteligența emoțională se referă la 
„capacitatea de a recunoaşte propriile emoții şi sentimente şi pe cele ale 
celorlalți, de a ne motiva şi de a face un mai bun management al 
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impulsurilor noastre spontane, cât şi al celor apărute în relațiile cu 
ceilalți”2.  

Daniel Goleman realizează o taxonomie privind elementele 
componente ale inteligenței emoționale (EQ); succint aceste elemente 
structurate se prezintă astfel: 

a) Autocunoaşterea (autocunoaşterea emoțională, autocunoaşterea 
realistă şi corectă, încrederea în sine); 

b) Autocontrolul (autocontrol emoțional, transparența şi menținerea 
integrității, adaptabilitate şi adaptabilitate la schimbare, orientarea spre 
rezultate, inițiativă, optimism şi perseverență); 

c) Conştiința socială, de grup/ social „awareness” (empatie, 
„awareness” la nivelul organizației, orientarea spre sarcină); 

d) Managementul relațiilor interpersonale (dezvoltarea altora, 
leadership inspirațional, inițierea şi managementul schimbării, influența, 
managementul conflictelor, lucrul în echipă şi colaborarea). 

 
3. Legătura între coeficientul de inteligență (IQ) şi inteligența 

emoțională (EQ) 
Coeficientul de inteligență (IQ) măsoară raportul între vârsta mentală 

şi cea cronologică a unui individ sau trebuie văzut ca unica măsură 
unanim acceptată a aptitudinilor umane; conform curbei lui Gauss 2-3 % 
din populație dispune de inteligență foarte mare, handicapații mintal sunt 
în acelaşi procent, iar restul populației se situează la nivel mediu. 
Considerăm că IQ-ul, în general, măsoară baza informațională individuală 
a unei persoane (memorie, vocabular, coordonare vizuală şi motorie etc.) 
sau abilitatea „de plecare” privind previziunea performanței în profesie. 
De asemenea, trebuie să precizăm că există  multe teorii legate de 
coeficientul de inteligență. Acestea converg către întrebările: „Este cineva 
înnăscut cu un anumit IQ şi nimic nu poate modifica asta sau este IQ-ul o 
abilitate care poate fi învățată şi antrenată?” Nu s-a dat un răspuns 
tranşant şi unic, dar în general este acceptat faptul că IQ este un dat şi care 
greu poate fi ameliorat pe parcursul vieții; în acest context trebuie sa 
menționăm că există un număr mare de factori de interferență precum 
stresul, aptitudinile şi imaginea de sine care pot influența pozitiv sau 
negativ performanțele profesionale. Chiar dacă psihologia cognitivistă 
susține că IQ-ul (coeficientul inteligenței raționale, academice) este factorul 

                                                 
2 Goleman, D., Inteligența emoțională, cheia succesului în viață, Ed. Allfa, București, 

2004-2008. 
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principal care determină succesul şi reuşita profesională, rezultatele 
cercetărilor asupra creierului şi comportamentului uman din ultimele 
decenii arată importanța extrem de mare a inteligenței emoționale (EQ). 

Inteligența emoțională cuprinzând domeniul intrapersonal şi 
interpersonal nu are limite, orice persoană care este pregătită şi doreşte 
să-şi îmbunătățească nivelul de inteligență emoțională poate să o facă. S-a 
ajuns la concluzia că modul în care ne gestionăm sentimentele şi emoțiile 
ne poate asigura succesul pe care ni-l dorim. Studiul inteligenței 
emoționale a căpătat proporțiile unui adevărat domeniu ştiințific, iar 
rezultatele cercetărilor sunt utilizate în întreaga lume şi în toate domeniile 
de activitate. Astăzi se poate da un răspuns exact la întrebarea: „De ce 
anumite persoane inteligente au performanțe scăzute şi de ce anumite 
persoane slab pregătite au performanțe mărite?”. „Secretul succesului nu 
este asigurat de ceea ce s-a predat la scoală, nici de diploma unei facultăți 
economice şi nici măcar de know-how-ul tehnic ori de anii de experiență. 
Singurul factor de importanță majoră este inteligența emoțională”3. 

Considerăm că EQ a devenit la fel de răspândită ca şi IQ-ul. Ambele se 
condiționează reciproc; „suntem judecați după un nou etalon: nu numai 
după inteligența noastră ori după competența profesională, ci şi după 
comportamentul nostru, față de noi şi față de ceilalți4”. 

Inteligența emoțională “descrie calități complementare, dar distincte 
de inteligența pur cerebrală, de acele capacități cognitive cuantificabile 
prin un IQ. Multe persoane dotate cu inteligență de tip academic, însă 
lipsite de inteligență emoțională, sfârşesc prin a lucra pentru oameni cu IQ 
mai scăzut decât al lor, însă care excelează în calitățile inteligenței 
emoționale”5.  

 
4. Inteligența emoțională şi programele şcolare 
La 10 ani după publicarea cărții „Inteligența emoțională” Daniel 

Goleman constata că ”cea mai mare recompensă a venit din căldura cu 
care a fost adoptat conceptul de cei care se ocupă de educație prin 
intermediul programelor de educație socială şi emoțională (SEL-Social and 
Emotional Learning)”6. În majoritatea statelor din SUA, educația socială şi 
emoțională este „inclusă obligatoriu în programă susținându-se că aşa cum 

                                                 
3 Goleman, D., Inteligența emoțională, cheia succesului în viață, Ed. Alfa, București, 2008. 
4 Op.cit.  
5 Op.cit. 
6 Goleman, D., Inteligența emoțională, ediția a –III-a, Ed. Curtea Veche, București, 2008. 
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elevii trebuie să atingă un anumit nivel de competență la matematică sau 
limba maternă, tot aşa trebuie să stăpânească aceste abilități esențiale 
pentru viață”7. De asemenea, educația socială şi emoțională se regăseşte în 
şcolile din Singapore, Malaezia, Hong Kong, Japonia, Coreea, Australia, 
Noua Zeelandă şi în multe țări din America Latină şi Africa. Trebuie sa 
remarcăm că începând cu anul 2002, UNESCO a lansat o inițiativă 
mondială de promovare a educației sociale şi emoționale emițând o 
declarație cu zece principii de bază pentru implementarea educației sociale 
şi emoționale în 140 de state. 

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a adoptat 
competențele-cheie acestea fiind „o combinație specifică de cunoştințe, 
abilități şi atitudini adecvate contextului de care are nevoie fiecare individ 
pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetățenia activă, 
incluziunea socială şi pentru angajarea pe piața muncii”8. Legea nr. 1 din 
2011 (Legea Educaţie Naţionale) a preluat cele 8 competențe cheie ale 
Uniunii Europene, iar cu referire expresă la educația socială şi emoțională 
avem competențele axiologice şi competențele de expresie culturală. Este 
imperios necesar ca în programele şcolare din învățământul preuniversitar 
să se regăsească teme integrate privind educația socială şi emoțională 
(teme de educare a caracterului, de prevenire a violenței, a agresivității, de 
prevenire a consumului de droguri şi de disciplină şcolară). 

 
5.”Tehnici simple de dezvoltare a inteligenței emoționale”9 
Studierea emoțiilor în dezvoltarea personalității umane a căpătat 

proporțiile unui domeniu ştiințific, dar abordarea inteligenței emoționale 
în cotidian este cu precădere o artă. La nivelul fiecărei persoane dar şi din 
perspectiva organizațiilor care învață este necesar să se cunoască cel puțin 
tehnicile simple pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Preferabil este 
existența unui ghid de bune practici privind inteligența emoțională în 
context acțional. 

 

                                                 
7 Op.cit. 
8 Marin, Tudor: Statutul competențelor cheie în orientările strategice. Obiectivele politicilor 

educaționale. În Pohoață, Gabriela (coord): Aspecte metodologice ale predării și ale învățării, 
2013, Ed. Pro Universitaria, București. 

9 http://www.armonianaturii.ro/Inteligenta-Emotionala-Tehnici-simple-pentru-
dezvoltarea-ei.html*articleID_1051-articol / Psihoterapeut Gabriela Marin 

http://www.armonianaturii.ro/Inteligenta-Emotionala-Tehnici-simple-pentru-dezvoltarea-ei.html*articleID_1051-articol
http://www.armonianaturii.ro/Inteligenta-Emotionala-Tehnici-simple-pentru-dezvoltarea-ei.html*articleID_1051-articol
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Exemplificăm:  
a. Necesitatea de autocunoaştere: „Ce fel de personalitate suntem?”, 

„Care ne sunt fricile şi dorințele profunde?”. 
b. Reflectare cu privire la propriile sentimente; este nevoie de o 

conştientizare a emoțiilor cu care se confruntă o persoană dar şi 
identificarea denumirilor acestora precum „mă simt confuz”, „ruşinat”, 
„neîmplinit”, „neînțeles”, „respins”. 

c. Realizarea distincției între gânduri şi sentimente; spunem „mă simt 
neglijat” şi nu „simt că ceilalți au treburi mai importante”. 

d. Asumarea pertinentă a sentimentelor pe care le avem şi nu acțiunile 
sau motivele celorlalți („sunt gelos” şi nu „tu mă faci gelos”). 

e. Utilizarea sentimentelor pe care le avem în luarea deciziilor pornind 
de la una din întrebările: „Cum m-aş simți dacă aş face asta?”; „Cum m-aş 
simți dacă nu aş face asta?”; „Cum mă simt?”; „ Ce m-ar ajuta să mă simt 
mai bine?”. 

f. În fixarea obiectivelor mai mult sau mai puțin operaționale este 
necesar să folosim sentimente, cu raportare la cum am dori să se simtă cei 
din jurul nostru. 

g. Permanent trebuie să validăm sentimentele pertinente ale celorlalți 
utilizând empatia, înțelegerea pentru ceea ce simt persoanele cu care 
relaționăm. De preferat: a nu critica, judeca, eticheta, controla. 

h. Învățarea de a face față sentimentelor negative. 
i. Abordarea sinceră şi exprimarea sentimentelor cât mai obiectiv; de 

recomandat a nu face afirmații precum: “Ador cafeaua cu frişcă”; „Urăsc 
pantalonii aceştia”. Aceste enunțuri în exprimare nu reflectă de obicei ceea 
ce simțim cu adevărat. 

j. Este de preferat să identificăm întâi emoțiile noastre şi ulterior să 
etichetăm trăirile celorlalți. Sunt uzitate propoziții alcătuite din trei cuvinte 
care încep cu: „Mă simt.....”, „Sunt.......”, „Sunt nerăbdător.......”. Trebuie să 
evităm formulările de tipul: „Este îngrozitor ceea ce se petrece”, „Mă simt 
jignit”, „Eşti un nenorocit”. 

k. Evitarea, în limita posibilităților, a persoanelor în prezența cărora ne 
simțim inconfortabil întrucât emoțiile sunt contagioase, iar cele negative 
pe care le provoacă aceste persoane ne generează o stare proastă.  

Călătoria noastră sumară din perspectiva inteligenței emoționale ne-a 
oferit ocazia la „o reflecție profundă şi convingătoare asupra semnificației 
emoționale şi a rolului ei crucial în carieră”10. Astăzi, inteligența 

                                                 
10 USA Today. 
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emoțională este cu certitudine „cheia succesului în viață” considerând 
viața orice activitate la care participă o persoană, un grup, o organizație. 

La nivelul organizației care învață şcoala (preuniversitară şi 
universitară), „educația emoțională şi socială reprezintă elementul activ 
din programele şcolare care îmbunătățesc capacitatea de învățare a 
copilului şi concomitent, previn problemele precum violența..... Putem 
dovedi acest fapt în mod ştiințific: dacă îi ajutăm pe copii să îşi 
îmbunătățească conştiința de sine şi încrederea în sine, să-şi controleze 
emoțiile şi impulsurile supărătoare şi să-şi dezvolte empatia, răsplata lor 
nu va consta doar într-un comportament îmbunătățit ci şi în performanțe 
academice măsurabile”11. Abordare educației emoționale este o artă fără 
de care viața in plenitudinea sa nu ar exista. 
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MOTO: 
,,Nu putem preda altora ceea ce 
vrem, voi spune chiar că nu putem 
preda ceea ce ştim, sau ceea ce 
credem că ştim, nu predăm şi nu 
putem preda decât ceea ce 
suntem.“ 

 (Jean Jaurès)  
 
Abstract: In a society in which people tend to grow apart, where violence, 

selfishness and uncontrolled emotions seem to be increasing, educators have to 
face new challenges. Due to the breakthrough in technology and communication, 
the teacher’s roles seem to undergo even more changes in the future. In the past 
decade, emotional intelligence has come to be considered one of the main 
components of leadership effectiveness in many different contexts, including the 
educational ones and above all that of classroom management. The teacher no 
longer has a central role in conveying the information, he is a manager in a 
learner-centered educational process and his “soft skills” seem to be even more 
important than his “hard skills”. Therefore, the present article aims at examining 
the relationship among emotional intelligence, the teacher’s personality and his 
new roles as an effective leader in order to provide a satisfactory educational act 
beneficial for both his students and the society they live in. 

 
Keywords: emotional intelligence, teacher’s roles, classroom management, 

learner-centered, soft skills, educator. 
 
 
În ultimii ani am asistat la o serie de schimbări ale contextului 

educaţional peste tot in lume. Această realitate este internaţională şi este o 
consecinţă a procesului de globalizare, dar şi o consecinţă a schimbării 
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paradigmei educaţionale care răspundea nevoilor Revoluţiei industriale. 
Rezultatul a fost un învăţământ în care accentul era pus pe asimilarea unor 
cunoştinţe, pe memorarea şi reproducerea lor, pe respectul faţă de 
autoritate, pe abilitatea de a urma întocmai nişte instrucţiuni, într-un 
cuvânt pe o viziune mecanicistă asupra lumii. Trăim astăzi însă într-o 
lume în care evoluţia în domeniul tehnologic şi comunicaţional este 
uimitoare şi bulversantă, într-o lume supusă unor schimbări atât de rapide 
încât de multe ori simţim că nu mai ţinem pasul, în care trebuie să ne 
bazăm din ce în ce mai mult pe colaborare, în care trebuie să facem faţă 
unei gândiri complexe, interdisciplinare. Şi, în acest context, este firesc să 
ne punem întrebarea cum putem îmbunătăţi procesul educaţional şi care 
va fi rolul profesorului în viitor. 

O serie de gânditori, filozofi, sociologi, psihologi, specialişti în 
educaţie, au încercat să explice acest fenomen. În raportul UNESCO al 
Comisiei internaţionale cu privire la educaţia în secolul XXI, intitulat 
“Educaţia ascunde o comoară”¹ se menţionează că un sentiment de 
confuzie a pus stăpânire pe contemporanii noştri prinşi între două 
curente: globalizarea, ale cărei manifestări le văd şi uneori le suportă, şi 
căutarea propriilor rădăcini, nevoia unui sentiment de apartenenţă. 
Educaţia trebuie să înfrunte tocmai această problemă, căci ea trebuie să 
facă faţă naşterii dureroase a unei societăţi globalizate. De aceea, misiunea 
ei este de a permite tuturor, fără excepţie, să-şi fructifice talentul şi 
potenţialul creator, ceea ce implică şi responsabilizarea individului, 
capacitatea de a-şi realiza proiectul personal sau, după cum afirmă 
scriitorul Paulo Coehlo, realizarea  “legendei personale”. 

În aceste condiţii, în zilele noastre, se vorbeşte din ce in ce mai mult 
despre un alt tip de inteligenţă decât cea conferită de capacităţile 
intelectuale, despre inteligenţa emoţională EQ şi despre faptul că IQ-ul se 
clasează de fapt pe locul doi faţă de aceasta din urmă în determinarea 
performanţelor profesionale de vârf. De aceea, considerăm că motivaţiei 
ar trebui să i se acorde un loc din ce in ce mai important în cadrul 
succesului pe plan profesional, intelectual şi, deci, cu atât mai mult în 
cadrul succesului şcolar. 

Încă de la primii paşi pe care copiii îi fac pe drumul acesta anevoios, 
dar deosebit de captivant al acumulării de cunoştinţe, ei au nevoie de 
încurajări, de laudă, de dovada că munca lor este răsplătită. Din nefericire, 
atunci când un copil – şi mai ales unul de vârstă mică este certat, dojenit, 
el se poate descuraja şi poate deveni demotivat.  Şi, poate chiar mai rea 
decât dojana, este ignorarea realizărilor unui copil, lipsa de recunoaştere a  
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meritelor sale în colectivul din care face parte. Toate aceste forme de 
motivaţie negativă pot îndepărta copilul de procesul de învăţare, el având 
nevoie în primul rând de o motivaţie pozitivă. Este vorba aici de 
motivaţia afectivă de care elevii au nevoie atât la început de drum cât şi 
mai târziu, pe parcursul anilor de şcoală. Învăţăm, în primul rând, pentru 
că ne place un profesor, pentru că a ştiut să se apropie de noi şi să ne 
capteze interesul, pentru că a ştiut să ne explice şi să ne sistematizeze 
cunoştinţele astfel încât să le înţelegem şi să nu ni se pară foarte grele, a 
ştiut să dea la iveală pentru noi frumuseţile acelea ascunse, adânci ale 
materiei pe care o predă. Şi, după ce am îndrăgit profesorul, materia, 
intervine motivaţia intrinsecă: învăţam pentru că dorim acest lucru, 
pentru că înţelegem că acumularea acestor cunoştinţe ne va fi de mare 
folos mai târziu în viaţă, în alegerea unei profesii. În plus, considerăm că 
alegerile pe care le facem, apropierea de anumite materii ţine şi de 
motivaţia cognitivă: învăţăm mai mult la unele materii pentru că ne 
interesează mai mult anumite aspecte, anumite domenii, sau pentru că 
avem o inclinaţie deosebită pentru literatură, limbi străine, ştiinţe exacte, 
desen sau muzică. În funcţie de aceste talente înnăscute, sau poate doar 
mai mult cultivate în prima copilărie, preferăm o materie sau alta şi 
obţinem rezultate mai bune.  În funcţie de aceste aptitudini sau preferinţe, 
elevii îşi aleg în general şi viitoarea profesie. În concluzie, am putea spune 
că motivaţia, acest concept care,conform ultimelor cercetări din domeniul 
neuroştiinţei, ţine de psihologia „soft” este determinantă în cadrul reuşitei 
şcolare. Fără o motivaţie adecvată, mulţi elevi cu capacităţi intelectuale 
deosebite se pierd pe drum şi nu reuşesc să atingă succesul profesional 
mai târziu în viaţă. 

În ultimul deceniu inteligenţa emoţională a ajuns să fie considerată 
una dintre principalele componente ale conducerii eficiente în diferite 
contexte, inclusiv cele educaţionale şi, în primul rând, în management-ul 
clasei de elevi. Profesorul nu mai deţine rolul primordial în transmiterea 
informaţiilor, el este un manager într-un proces educaţional centrat pe 
elev/student şi abilităţile sale personale par a fi chiar mai importante 
decât cele intelectuale, el trebuie să transmită şi să ajute la formarea unor 
competenţe. De aceea, acest articol are ca scop examinarea relaţiilor dintre 
inteligenţa emoţională, personalitatea profesorului şi noile sale roluri în 
calitate de lider eficient pentru a asigura desfăşurarea procesului 
educaţional într-un mod care să fie benefic atât pentru elevi/studenţi, cât 
şi pentru societate în ansamblu.                                                    
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Inteligenţa emoţională este capacitatea noastră înnăscută de a 
identifica, evalua şi controla propriile emoţii dar şi pe cele ale persoanelor 
din jur. Acest tip de inteligenţă rezidă în capacitatea de a te cunoaşte şi 
înţelege pe tine şi de a-i cunoaşte şi înţelege pe ceilalţi. Inteligenţa 
emoţională este legată de concepte precum iubire, empatie, spiritualitate, 

motivaţie, autocontrol şi sociabilitate. Aceste caracteristici înnăscute pot 
fi dezvoltate şi cultivate de-a lungul vieţii sau, din contră, pot fi degradate, 
acest lucru depinzând foarte mult de modul în care suntem crescuţi şi 
educaţi în copilărie şi adolescenţă. Există prin urmare o distincţie între 
inteligenţa emoţională ca potenţial înnăscut şi inteligenţa emoţională ca 
potenţial dezvoltat de-a lungul vieţii.  În literatura de specialitate prima 
este denumită EI (Emotional Intelligence), iar cea de-a doua EQ 
(Emotional Quotient). Interesant este faptul ca inteligenţa emoţională 
poate fi învăţată şi consolidată. Competenţa emoţională este o însuşire 
dobândită, întemeiată pe inteligenţa emoţională, şi al cărei rezultat este o 
performanţă profesională ieşită din comun. Sintagma “competenţa 
emoţională” reuneşte atât competenţele mentale cât şi pe cele emoţionale, 
în acelaşi fel în care Howard Gardner foloseşte sintagma “inteligenţă 
personală” care cuprinde abilităţi intra- şi interpersonale. Inteligenţa 
emoţională determină de fapt potenţialul de a ne însuşi abilităţile practice 
bazate pe conceptele enumerate mai sus şi, de asemenea, arată proporţia 
în care am reuşit să transferăm acest potenţial în randament profesional. 
Pe baza acestui concept au apărut o serie de noi metodologii în care 
empatia şi afectul joacă un rol deosebit. Un exemplu în acest sens îl 
constituia sugestopedia, aplicată cu precădere în învăţarea limbilor 
străine, dezvoltată de psihoterapeutul bulgar Lozanov, fondatorul 
Institutului de sugestologie din Sofia în anul 1966. Una dintre ideile de 
bază ale sugestologiei este aceea de a trezi în fiecare individ calităţi 
nebănuite şi de a le dezvolta prin simpla organizare conştientă a tuturor 
elementelor micro-sugestive din jurul său. O altă idee de bază a 
sugestopediei este aceea de a-l ajuta pe cel care învaţă să se relaxeze 
complet, să fie deschis şi receptiv faţă de ceea ce urmează să înveţe. Orice 
bariere ridicate de sentimente negative sau resentimente trebuie înlăturate 
înainte ca procesul învăţării să aibă loc. Dar cel care are rolul cheie in acest 
proces este tocmai profesorul, care, asemeni, celui care învaţă, se deschide 
afectiv. Autoritatea profesorului este primordială, dar nu este vorba de o 
autoritate în sens clasic, ci este vorba de o forma de respect faţă de 
competenţa şi renumele lui, el fiind şi cel care gestionează ”dublul plan”, 
adică tot ceea ce însoţeşte vorbirea: timbru, intonaţie, modulaţia vocii, 
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mimica, privirea, expresii imperceptibile ale feţei, gesturi, atitudine 
corporală şi alte semne verbale, spre deosebire de  „primul plan” care se 
raportează la sugestia directă, conştientă şi cel mai adesea verbalizată. 
Profesorul trebuie să devină un artist ca să poată stăpâni dublul plan, 
singurul în măsură să pătrundă în rezervele personalităţii şi să le scoată la 
suprafaţă folosind micro-sugestia indirectă.  

Dacă în trecut rolul profesorului era acela de instructor, de 
transmiţător al informaţiei, astăzi, în lumina, celor discutate mai sus, 
accentul s-a mutat pe acela de manager al clasei de elevi. Profesorul, 
asemeni unui manager, este cel care are rolul de a crea condiţii ca procesul 
de predare/învăţare să se poată desfăşura şi, de asemenea, este cel care 
trebuie să aibă o viziune de ansamblu pentru bunul mers al acestui proces. 
Profesorul nu mai este singurul deţinător al adevărului, înţelepciunii, 
autorităţii, ci doar un instrument care verifică dacă procesul învăţării are 
loc. Profesorul ar trebui să fie conştient că succesul procesului de învăţare 
depinde de capacitatea sa de a se retrage, şi aceasta înseamnă reducerea 
radicală a timpului în care profesorul vorbeşte. El trebuie să se retragă în 
favoarea elevilor/studenţilor şi, în schimbul rolului său atât de mult 
redus, va fi recompensat prin progresul rapid al elevilor săi. Această 
retragere nu înseamnă, totuşi, pierderea controlului asupra clasei. 
Iniţiativa elevilor şi controlul profesorului nu trebuie să meargă în direcţii 
opuse, succesul procesului de predare/învăţare fiind asigurat tocmai prin 
menţinerea unui echilibru între acestea. Astfel, Stevick afirma că trebuie să 
existe o modalitate prin care profesorul să aibă controlul  clasei 100%, iar 
elevii să aibă iniţiativa 100%. Locul subiectului care învaţă este, deci, în 
centrul unui spaţiu pe care profesorul l-a structurat. Profesorul este 
asemeni regizorului care sprijină actorii într-o piesă; nu are aproape nimic 
de spus şi totuşi este figura crucială, care susţine întreaga structură a 
piesei. Această atitudine de retragere şi omniprezenţă în acelaşi timp, cere 
de la profesor o deosebită subtilitate şi pregătire profesională. Concepţia 
asupra procesului de predare are implicaţii clare asupra profesorilor şi în 
special asupra rolurilor/funcţiilor specifice pe care aceştia şi le vor asuma 
în procesul de predare. Se poate considera că stilul de predare al unui 
profesor poate fi rezultatul modului în care profesorul îşi interpretează 
rolul în clasă, care este legat de sistemul afectiv şi de convingeri al 
profesorului – convingeri culturale, convingeri cu privire la procesul de 
predare-învăţare, într-un cuvânt se poate spune că stilul de predare este 
strâns legat şi de inteligenţa emoţională. 
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Reevaluarea rolurilor profesorului este una din problemele care a 
preocupat mult cercetarea pedagogică în ultimele 2,3 decenii şi a început 
să intereseze tot mai mult diferite instituţii şi organisme internaţionale, în 
special UNESCO. Astfel, în finalul Conferinţei de la Geneva din 1977 a fost 
adoptat un document de lucru, elaborat pe baza rapoartelor oficiale 
naţionale, în care se identificau o serie de schimbări necesare pentru 
îmbunătăţirea activităţii profesorilor. Acestea se referau la: o mai mare 
diversificare a funcţiilor educatorului şi creşterea responsabilităţii 
profesorului pentru organizarea conţinutului predării şi învăţării, 
individualizarea învăţământului, modificarea raportului profesor-elev, o 
mai largă utilizare a tehnologiei educaţionale, o mai bună cooperare între 
profesorii din şcoli, o mai mare implicare în viaţa socială şi o mai strânsă 
legătură cu familia, o diminuare a activităţilor tradiţionale ale profesorilor. 
Vom regăsi aceste lucruri în comunicatul Comisiei europene către 
Parlamentul european intitulat „Rethinking education”. În acest context, 
profesorul are nevoie de o bună înţelegere a bazelor activităţii sale, astfel 
încât să poată utiliza tehnicile familiare în mod inteligent şi să adopte 
altele noi, deoarece este supus în continuu unor schimbări de circumstanţă 
şi în consecinţă, unor noi cerinţe. Numai o persoană cu vederi largi, 
dornică să ia în consideraţie şi să cântărească mai multe puncte de vedere 
poate dezvolta calităţile cerute astăzi celor pe care îi pregăteşte. O 
abordare originală în acest sens o realizează, în pedagogia britanică, P. 
Strevens (1979), care în articolul său „Diferenţe în modalităţile de predare 
în funcţie de anumite împrejurări său profesorul ca un cameleon”, 
compară profesorul cu un cameleon pentru a arăta necesitatea acestuia de 
a se putea adapta diferitelor contexte situaţionale. Aşa cum cameleonul 
are posibilitatea de a-şi schimba culoarea, pentru a se putea confunda cu 
mediul înconjurător, tot aşa, sugerează P. Strevens, profesorul trebuie să 
se poată adapta noilor situaţii în procesul de predare/învăţare. 
Circumstanţele politice şi educaţionale sunt supuse schimbărilor, 
abordările metodologice se schimbă şi ele aşa cum se schimbă şi limba 
însăşi, expectaţiile elevilor/studenţilor vis-à-vis de profesor se schimbă şi 
ele, astfel încât profesorul trebuie să fie capabil să le facă faţă în timp. Deşi 
nu toate aceste schimbări au loc simultan, profesorul trebuie să fie deschis 
inovaţiilor, să-şi dea seama care sunt necesităţile elevilor şi ale contextului 
educaţional la un moment dat.  

Dacă analizăm mai adânc conţinutul cerinţelor actuale în legătură cu 
rolurile sau funcţiile profesorului, vom observa că o primă categorie se 
referă la rolurile acestuia în selecţia şi organizarea conţinutului de 
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învăţământ; o a două categorie vizează proiectarea şi conducerea 
procesului instrucţional; o a treia are în vedere modificarea relaţiilor 
sociale cu toate categoriile cu care intră în contact, dar în special cu elevii 
şi o ultimă categorie presupune extinderea funcţiilor social-educaţionale 
ale cadrului didactic dincolo de cadrul lecţiilor. În ciuda schimbărilor 
permanente din universul său profesional, profesorul a fost considerat în 
mod tipic o „constantă” în procesul de predare/învăţare în sensul 
îndrumării elevilor/studenţilor. Este solicitat profesional în moduri 
diferite în cele trei sisteme interactive în care îşi desfăşoară activitatea: 
clasă, şcoală, cadrul educaţional mai larg. Profesorul este un sintetizator al 
acestor sisteme legate între ele, fiind solicitat să dea un sens profesional 
deciziilor, opiniilor şi percepţiilor diferiţilor oameni cu care vine în 
contact.  

Cele două roluri de bază ale profesorului pe care le-am menţionat mai 
sus – rolul de instructor, de transmiţător al cunoştinţelor, şi cel de manager, 

de conducător al procesului educaţional, aparţinând de fapt unor 
paradigme educaţionale diferite, se întrepătrund, numai că accentul este pus 
în mod diferit. Aceste două roluri implică însă o serie de roluri secundare 
pentru profesor, cum ar fi: sursa de informare, organizator, facilitator, al 
procesului de învăţare, ghid al studenţilor, consilier şi orientator, 
analizator, monitor, controlor şi evaluator. Toate aceste roluri se 
întrepătrund. În plus, rolurile profesorului se schimbă pe parcursul unei 
lecţii. De exemplu, în prima fază a unei lecţii, când profesorul modelează 
noile structuri lingvistice ce vor fi învăţate, profesorul este preocupat mai 
mult de planificare şi control. Într-un stadiu mai avansat al lecţiei, când elevii 
lucrează independent, rolul profesorului este acela de facilitator. Modul în 
care profesorul îşi interpretează rolurile arată diferenţele în modul de 
abordare a procesului de predare. Diferite roluri asumate presupun 
modalităţi diferite de a înţelege dinamica unei lecţii şi în consecinţa modele 
diferite de comportament, de interacţiune în clasă. În concluzie, maniera 
personală de a-şi asuma diversele roluri în clasă, ilustrează modul în care 
soluţionează diferitele probleme ale procesului de predare:  

  Managementul şi organizarea clasei; 

 Controlul; 

 Curriculum-ul, conţinutul şi planificarea; 

 Strategiile instrucţionale; 

 Tehnici motivaţionale; 

 Evaluarea; 
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În contextual actual, subiectul care învaţă nu mai este privit drept un 
obiect către care se îndreaptă predarea, ci o fiinţă umană cu individualitate 
proprie a cărei demnitate, integritate, complexitate de idei, gânduri, nevoi, 
idei şi sentimente ar trebui respectate. Prin mijloace specifice, profesorul ar 
trebui să contribuie la procesul de auto-actualizare al individului, 
încercând să fie cu adevărat o fiinţă omenească. Implicat atât pe plan 
intelectual cât şi emoţional, profesorul trebuie să fie deschis către toţi 
elevii cu care interacţionează în cadrul clasei. Generaţia actuală de elevi, 
atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări, are aspiraţii internaţionale şi 
interculturale. Profesorul îşi aduce astfel o contribuţie de bază la formarea 
personalităţii elevilor căci una din sarcinile primordiale ale educaţiei este 
aceea de a ridica nivelul de conştiinţă şi reacţie faţă de toate ideile, 
evenimentele, oamenii şi lucrurile cu care elevul vine în contact. Se poate 
pretinde că limbile străine, a căror predare are clar în vedere acest scop, au 
locul şi rolul lor în programul educaţional. Scopul şcolii este acela de a 
dezvolta tineri cu minţi bine antrenate, cu calităţi morale şi spirituale ce le 
vor permite să le contribuie la bunăstarea şi progresul comunităţii din care 
fac parte. În acest sens, unul dintre cele mai noi roluri ale profesorului, şi 
care se prefigurează să aibă un impact din ce in ce mai mare in viitor este 
cel intercultural. În trecut, educaţia a fost oferită pe o bază socială egală, o 
şcoală pentru toată lumea, promovând dreptatea pentru a diminua 
diferenţele şi ţintind integrarea socială. Astăzi, marea problemă a societăţii 
noastre este cum să te descurci cu diferenţa. Cum ar trebui să recunoaştem 
şi să valorificăm diferenţele culturale şi, în acelaşi timp, să promovam 
integrarea culturală autentică şi dezvoltarea integrală a studenţilor noştri, 
în primul rând la şcoală, şi mai târziu, în societate? Educaţia interculturală 
este o abordare progresivă pentru transformarea educaţiei bazată pe 
critică, pe politici şi practici discriminatorii. Ea trebuie să se bazeze pe 
justiţie socială, pe egalitatea şanselor, pe oferirea unor experienţe care să îi 
ajute pe elevi să se realizeze pe deplin, să devină persoane conştiente şi 
active din punct de vedere social la nivel local, naţional şi global. Ea 
trebuie să se bazeze pe justiţie socială, pe egalitatea şanselor, pe oferirea 
unor experienţe care să îi ajute pe elevi să se realizeze pe deplin, să devină 
persoane conştiente şi active din punct de vedere social la nivel local, 
naţional şi global. Educaţia interculturală recunoaşte faptul că şcolile joacă 
un rol esenţial în punerea bazelor pentru transformarea socială şi 
înlăturarea injustiţiei. Educatorului îi revine responsabilitatea de a înţelege 
în mod corect oamenii şi întâmplările din jurul său. Educatorului îi revine 
responsabilitatea de a înţelege în mod corect oamenii şi întâmplările din 
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jurul său. Numai atunci când percepţiile sale sunt suficient de dezvoltate, 
în funcţie de propria experienţă de viaţă, poate începe să înţeleagă lumea 
din jurul său şi să-şi conducă corect relaţiile cu semenii. Are, de asemenea, 
responsabilitatea de a se strădui să-şi înlăture propriile prejudecăţi, să 
vadă cine este influenţat de predarea sa şi să descopere modul în care 
identitatea sa afectează procesul învăţării la elevi. Pentru a fi un educator 
intercultural, profesorul trebuie să se afle într-un proces permanent de 
auto-examinare şi transformare, trebuie deci să se bazeze pe inteligenţa 
emoţională.                                     

Într-o societate în care oamenii au tendinţa să evolueze separat, în care 
violenţa, egoismul şi emoţiile necontrolate par să se accentueze, educatorii 
trebuie să înfrunte noi provocări. Un rol din ce in ce mai important pe care 
profesorul trebuie să îl joace este cel de mediator, atât la nivelul clasei de 
elevi, cât şi la nivel instituţional. Dând dovadă de stăpânire de sine, de 
autocontrol, profesorul este cel care trebuie să ştie, nu numai cum să 
aplaneze conflictele, ci mai ales cum să le evite.  

Un alt rol cu a cărui importanţă este în continuă creştere este cel 
decizional. Având mai multă libertate, profesorul trebuie să ia mai multe 
decizii şi are mai multe responsabilităţi, atât în ceea ce priveşte deciziile la 
nivel de curriculum cât şi la nivelul actului educaţional în general.  Având 
o serie de ore la dispoziţie, având un curriculum la decizia şcolii, 
profesorul este mult mai implicat în actul decizional. Dar, este bine ca o 
parte din aceste decizii să fie luate împreună cu elevii, care pot fi şi ei 
implicaţi, chiar de la vârste foarte fragede, în aceste acte decizionale, cel 
puţin în ceea ce priveşte activităţile de învăţare zilnice care îi privesc în 
mod direct.   

Un rol pe care în mod intenţionat l-am lăsat la urmă este cel de model. 
Oamenii, şi în special adolescenţii, au simţit întotdeauna nevoia de modele 
şi acestea sunt de obicei vedete, politicieni, persoane de notorietate 
publică. Dar profesorul poate constitui cel mai bun model, el reprezintă 
persona cea mai apropiata de elevi şi, în plus, poate avea o mare înrâurire 
asupra comportamentului şi modului de gândire al acestora. Pentru a 
putea îndeplini cu succes acest rol, profesorul trebuie să emane puternice 
energii pozitive pe care să le transmită clasei de elevi. Trebuie să fie o 
persoană carismatică şi, în general, carisma are la bază trei factori 
importanţi: să fie capabili să resimtă emoţii puternice el însuşi, să se 
implice cu adevărat din punct de vedere emoţional şi afectiv, să fie 
convingător şi să fie un bun emiţător. Este nevoie să poată comunica, 
alături de limbajul verbal, prin mimica facilă, prin voce, prin gesturi şi 
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trebuie să aibă un limbaj corporal adecvat. Învăţăm în primul urmărindu-i 
pe ceilalţi şi, dacă cineva îşi demonstrează anumite calităţi, cei din jur, şi în 
special copiii şi adolescenţii, sunt gata să şi le însuşească.  

În loc de concluzie, vom prezenta citatul scriitorului mexican Carlos 
Fuentes, care, în opinia noastră, sintetizează perfect ideile prezentate mai 
sus: faptul că fiecare fiinţă umană este unică şi că trebuie să ţinem seama 
de această unicitate, de conştiinţa individuală şi de conştiinţa colectivă a 
grupului căruia îi aparţine.   

“Cu puţin timp în urmă, am călătorit în regiunea Morelos, situată în 
partea centrală a statului Mexico. Eram în căutarea satului Anencuilco, 
locul de baştină al lui Emiliano Zapata. M-am oprit şi l-am întrebat pe un 
“campesino”, lucrător in agricultura, cât mai am de călătorit până la satul 
respectiv. El mi-a răspuns: “Dacă aţi fi pornit în zorii zilei, la această oră 
aţi fi fost deja acolo.‟ Acest om a avut un ceas intern care a marcat timpul 
lui personal şi al culturii căreia îi aparţine. Pentru că nu toate ceasurile 
tuturor bărbaţilor şi femeilor, ale tuturor civilizaţiilor, indică aceeaşi 
oră, unul din miracolele globului nostru ameninţat de pierzanie este 
tocmai această varietate a experienţelor umane, a memoriilor şi a 
aspiraţiilor.”  (Carlos Fuentes) 
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Abstract: Teaching Psychopathology and Psychiatry to students undergoing 
a Psychology Degree is a difficult task, especially when it comes to emerging 
young people, the average age being around 20 years-old (the course being 
addressed to students in their second year of study). 

Consequently, the approach should be maieutic, combining knowledge of 
teaching with training, developing and shaping personality traits necessary for 
the development of psychologist / therapist professions.  

Therefore, this paper is intended to be a broad perspective on the possible 
ways of exposure (starting from simple to complex) of the basic psychiatry 
knowledge, understandable to the future psychologists. Emphasis is placed on the 
analysis of countertransference, on the dynamics of a clinical group that was 
formed during psychiatry seminars, using the stress – diathesis balance scale 
model of thinking and also learning the necessity to analyze each case 
individually. 

 
Keywords: psychopathology, psychiatry, teaching, countertransference 

analysis, stress - diathesis model, developing empathy. 
 
 
Analiza contratransferului în „prima zi de psihiatrie”. 
Pentru studenţii unei facultăţi de Psihologie sunt foarte importante 

aptitudinile înnăscute, care pot fi rafinate pe parcursul învăţării acestei 
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meserii. Într-un limbaj comun, este vorba de a decela cât mai fidel şi mai 
exact ceea ce simţi în faţa altui om. Suma acestor reacţii intră în fenomenul 
contratransferului1. Pentru început, pentru cineva neabilitat, tot ceea ce 
gândeşte, simte şi inferează cognitiv-logic în faţa unui pacient din secţia de 
psihiatrie poate veni din propriile emoţii sau experienţe mai vechi sau 
poate fi „generat”, „indus”, transmis prin rezonanţă, de la inconştient la 
inconştient, cu pacientul şi trăirile acestuia. Fenomenul respectiv se poate 
produce, indiferent dacă cel în cauză este conştient de el sau nu.  

Pe măsura trecerii timpului şi dobândirii experienţei în domeniu, un 
psiholog clinician va învăţa să deceleze unde se situează mai exact graniţa 
a ceea ce vine din interiorul lui şi ceea ce este provocat în el de către pacient. 
Astfel, contratransferul devine un instrument de lucru din ce în ce mai util 
în analiza trăirilor pacientului. Pentru exemplificare, după ce vezi sute sau 
poate chiar mii de pacienţi de psihiatrie, după ce treci printr-o formare 
personală, ajungi să-ţi poţi identifica şi analiza cu uşurinţă trăirile proprii 
stârnite de pacienţi. Ai putea fi în faţa unui om care vorbeşte despre sine de 20 
de minute. Este încă sumar şi precar să îi poţi pune un diagnostic. Nu ai apucat 
să îi administrezi nici o baterie de teste psihologice şi nu prea ştii în ce arie 
psihopatologică să îl situezi. Începi să te simţi trist fără motiv, să îţi revină în 
suflet amintiri înnegurate şi dintr-o dată să vrei să te odihneşti. Acesta poate fi un 
indiciu cert asupra faptului că pacientul pe care îl intervievezi se situează într-o 
patologie de coloratură depresivă. 

 
Posibile tipuri sau tipologii de reacţii ale studenţilor în clinica 

psihiatrică 
1. Există grupul celor care simt o imensă milă la contactul cu suferinţa 

psihică. Sunt profund empatici, receptivi, îşi lasă jos garda legat de orice 
posibilă barieră care ar putea să îi apere de contaminarea cu durerea 
celuilalt. Empiricul ce vine din această meserie îi îndreaptă pe unii în acest 
sens, deoarece profesia de psiholog în sine se caracterizează prin dorinţă şi 
putinţă de ajutor, prin a oferi şi a te oferi ca instrument şi totodată 
„medicament” pentru vindecarea celuilalt2. O extremă a acestei direcţii ar 
putea risca să devină aceea în care tinerii studenţi la psihologie sunt 
înclinaţi să considere că este valorizantă şi (auto)valorizatoare această 
conduită de sacrificiu, în care, pentru a-ţi dovedi abilităţile şi competenţele 

                                                 
1 *** Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition. 

Washington: American Psychiatric Association, 2000. 
2 Holdevici, I., Psihoterapia, un tratament fără medicamente. Bucureşti: Ed. Universitară, 

2010. 
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trebuie să te laşi mişcat până la lacrimi, contaminat întru totul de trăirile 
celuilalt.  

Atâta timp cât acest lucru se face fără prea mult efort din partea celui 
în cauză şi fără imens consum interior – el fiind în măsură să îşi oprească o 
arie bună, conservatoare, în care să funcţioneze neafectat - lucrurile rămân 
liniştite. Când încep să le ofere celorlalţi, consumând din propriile rezerve,  
acelea sunt cazurile studenţilor care se simt puternic răvăşiţi după primele 
zile de contact cu psihiatria. A pune o limită protectoare nu este ceva rău 
şi fiecare dintre aceştia va învăţa, treptat, că punerea barierei nu este doar 
în avantajul propriu, ci şi în avantajul pacienţilor, deoarece aceştia resimt 
slăbiciunea şi nu îi poţi ajuta din poziţia unei coliziuni narcisice cu ceea ce 
ei trăiesc. 

 
2. Un al doilea grup de posibile reacţii întâlnite la contactul cu 

psihiatria se defineşte prin reactualizarea unor frici primitive, conştient 
inexplicabile, resimţite difuz şi trăite cu acompaniamentul unei angoase 
somatice. Este vorba despre un fel de sentiment indefinit în care cel în 
cauză nu se simte bine în situaţia respectivă, ar vrea să o părăsească, dacă 
se poate, chiar prin fugă, fără a-şi explica motivaţia şi etiologia fricilor ce îl 
stăpânesc. Acestea pot face trimitere la o teamă stranie de contaminare sau 
la o tendinţă hiperanalitică şi hiperexplicativă în care supune 
raţionamentului inductiv orice proprie reacţie sau emoţie, suprapunându-i 
o grilă psihopatologică.  

Se reactualizează asemănări nebănuite, rezonanţe ce se proiectează în 
zona oarbă, necunoscută şi care se traduc incontestabil prin starea de 
disconfort la contactul cu bolnavul.  Reprezentările acestor frici pot fi real 
– concrete, de tipul: cel în cauză simte că îl strâng pereţii, că nu are aer, că 
încăperile în care se află sunt extrem de urâte, strâmte şi întunecoase, că 
nu există spaţiu. Sau pot fi exprimate în plan sufletesc prin anxietate, 
groază, senzaţia subiectivă de paralizie, teama de a nu deveni agitat sau 
deprimat, odată cu intrarea în spital. 

 
3. Cea de-a treia situaţie care mai poate fi întâlnită se constituie într-un 

soi de apărare, în care studenţii în cauză - ca şi cum le-ar fi inconştient 
frică să nu cumva să simtă ceva din sferele anterior trăite - îşi setează  
mintea, sufletul şi comportamentul într-o atitudine rezumată simbolic în a 
nu simţi nimic sau a bagateliza impactul pe care suferinţa psihică îl poate 
aduce. Sunt cei ce le repetă colegilor că pentru ei nu înseamnă nimic venitul 
la spital, că nici măcar ei înşişi nu îşi pot explica cum de nu au nici o tresărire 
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emoţională, că nu simt nimic schimbat în propriul interior şi se mândresc cu 
faptul că sunt „tari” şi nemişcaţi de suferinţă. 

 
4. Situaţia cea mai puţin plăcut resimţită de către pacienţi este aceea în 

care apărarea unora se constituie după mecanisme hipomaniacale, de activism 
şi umor (dar nu în sensul matur al cuvântului, ci în cel pueril), în care, în 
cadrul seminariilor de psihiatrie, există studenţi constant înclinaţi spre râs, 
glumă, bagatelizare, banalizare şi un continuu a face mişto - atât de ceea ce 
pacientul trăieşte, cât şi de propriile reacţii contratransferenţiale. Acest gen 
de conduită ascunde structuri fragile, incapabile să managerieze altfel 
balastul emoţional pe care cel aflat în suferinţă îl proiectează în jurul său. 
Dat fiind faptul că este vorba de studenţi la psihologie în formare, 
conducătorul unui asemenea grup clinic de lucru nu ar trebui să se 
mulţumească cu a-l da afară din sala de seminar pe cel în cauză. 
Considerăm necesar a-i atrage atenţia asupra faptului că ceva se întâmplă 
dedesubt şi că este important ca el însuşi să descopere, într-o terapie 
personală, ce din propriul trecut i-ar putea provoca o astfel de apărare. 

Cunoaşterea altuia începe şi se desăvârşeşte prin cunoaşterea de sine, 
cele două procese fiind puternic intricate. Astfel, pe măsură ce un tânăr 
psiholog vede tot mai multe cazuri şi, în paralel, îşi desfăşoară o formare 
personală într-o anume terapie, ajunge să cunoască laturi din el, ce 
interacţionează diferenţiat, mai mult sau mai puţin bine, cu faţete ale 
personalităţii unui alt Eu3. Un psiholog clinician sau psihoterapeut cu 
experienţă învaţă / descoperă că pacienţii hipocondriaci stârnesc în el anumite 
reacţii, că le place sau că nu le place pe femeile isterice, că resimte profund şi acut 
depresia, că nu poate tolera dialogul (mai corect spus, monologul!) unui paranoic 
mai mult de 10 minute. Astfel de rafinări ale aptitudinii de utilizare a 
propriului contratransfer ajută acuitatea simţului clinic şi facilitează 
comunicarea autentică şi directă cu pacientul. Cu atât mai mult cu cât 
pacienţii de psihiatrie sunt oameni ce au trăsături senzitive mai dezvoltate 
decât majoritatea oamenilor, motiv pentru care simt cu uşurinţă falsul Self 
al terapeutului inautentic la contactul uman, indiferent cât de bun şi de 
bine este construit rolul profesional. Un astfel de bolnav poate face 
afirmaţii şocante de tipul – „Doamna doctor a mea e de gheaţă!”, chiar şi după 
ce vizita la patul său a durat 30 de minute; şi merită să ne întrebăm ce părţi 
din fiecare au intrat în această interacţiune şi care ar putea fi beneficiile 
fiecăruia dintre participanţi. 

                                                 
3 Prelipceanu, D., Psihiatrie - Note de curs, Bucureşti: Ed. Infomedica, 2003. 
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Un alt aspect particular, legat tot de comunicarea de la inconştient la 
inconştient, pe care trebuie să o înveţe studentul unei facultăţi de 
Psihologie, este acela în care el trebuie să ajungă să simtă pacientul 
psihiatric cu potenţial ostil, agresiv, revendicativ, cu dispoziţie arţăgoasă 
sau cu risc crescut de a face descărcări de tip acting – out sub forma 
răspunsurilor. Prin intuiţie şi senzitivism crescut, rafinate prin situarea 
inconştientului mult mai aproape de suprafaţă, aceşti bolnavi simt trăirile 
dominante din celălalt. Asemeni animalelor speriate ce se manifestă prin 
agresivitate, dinamica pulsională în sindromul discomportamentului 
violent este întotdeauna în relaţie, niciodată ea nu se întâmplă exclusiv în 
mintea şi sufletul pacientului însuşi, ci mereu în interacţiune cu cel de 
lângă.  

Totul devine un joc de putere, cu propriile lui coordonate. Dacă un 
astfel de bolnav va simţi în interlocutor frică, îl va taxa fiind violent. Dacă 
va mirosi că nu este plăcut, că celălalt se teme sau nu îl înţelege, va deveni 
din ce în ce mai furios. A NU SE CREDE GREŞIT că a-l înţelege ar putea 
însemna a fi de acord cu respectivul lui comportament. Este în discuţie o 
setare inconştientă, nu neapărat pusă în cuvinte, de tipul: „Înţeleg că pentru 
tine, la acel moment de timp, ceea ce ai făcut era cel mai la îndemână fapt posibil 
pentru a te salva de suferinţă, angoasă, frica de aneantizare...”. O astfel de 
atitudine abordată nu intern, ci exclusiv dintr-o poziţie profesională 
conturată, va fi imediat resimţită şi pedepsită în consecinţă.  

Pacienţii sesizează punctele vulnerabile ale terapeuţilor lor, atacând 
exact acolo, prin lovituri măiastre. Sunt abili în a-ţi scoate la iveală 
propriile frici, puncte slabe, lucruri care te dor sau de care eşti nesigur. 
Pândesc orice greşeală pe care o faci, orice nuanţă sesizată într-un ton 
construit oficial şi apreciază mai degrabă un ţipăt autentic al unui medic 
pe care reuşeşte să-l scoată din sărite, decât vocea blândă şi liniştită, dar 
inautentică prin ascunderea unei lipse de rezonanţă emoţională, prin 
remodelarea repulsiei transformată în calmitate. 

 
Prezentarea modelului stress – diateză 
Cele mai frecvente întrebări care balează în mintea studenţilor la 

primele cursuri sau seminarii sunt: Boala psihică este ereditară? Se 
transmite? Ce a determinat ca pacientul să facă un episod? Şi dacă nu se 
supăra din cauza lui X, s-ar mai fi întâmplat? De ce nu se poate rezolva doar 
prin psihoterapie? Toate lucrurile pe care un pacient le trăieşte au legătură 
cu copilăria lui? 
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Concepţia modernă asupra etiologiei bolilor psihice porneşte de la 
modelul stress – diateză, în care atât una cât şi cealaltă dintre componente 
poate fi biologică sau psihologică. Diateza însumează posibilii factori care 
au făcut ca cel în cauză să fie construit intern într-un anume fel. Dacă ne 
situăm într-o concepţie biologică, am putea-o numi vulnerabilitate, iar 
dacă dorim să ne apropiem mai mult de psihologic, ar purta numele de 
fragilitate. Elementele care iau parte la alcătuirea diatezei reprezintă, de 
fapt - fiecare în parte - modele etiopatologice, supoziţii în sine, în ceea ce 
priveşte apariţia bolii psihice4. Acest model nou apărut îşi aduce 
contribuţia exact prin reunirea tuturor acestor perspective, câte puţin din 
fiecare teorie sau ipoteză contribuind ca factor ce încarcă suplimentar 
diateza, făcând persoana în cauză mai expusă la a declanşa, sub influenţa 
unui trigger, o tulburare. Încercăm în continuare să reunim câteva 
elemente ce trebuie căutate întotdeauna în istoria de viaţă a unui pacient, 
referitor la ceea ce „încarcă” diateza: 

 
* AHC (antecedentele heredo–colaterale). Nu întotdeauna AHC 

familiale pentru bolile psihice sunt cunoscute. Acest fapt este valabil cu 
atât mai mult cu cât relevanţa anumitor comportamente depinde de 
toleranţa grupului social din care cei în cauză fac parte. Depresia este mai 
tolerată în anumite medii, mai ales în cele cu nivel socio–economic scăzut. 
Atâta timp cât pacientul este liniştit şi nu deranjează, nimeni nu este 
interesat de sănătatea lui psihică. La polul opus se situează episodul 
maniacal, când rejecţia socială, blamul şi sancţiunea sunt semnificativ mai 
crescute. În consecinţă, multe din AHC mai vechi sunt neglijate, deoarece 
mediul comunitar de la vremea respectivă era mai îngăduitor decât acum, 
odată cu noile dezvoltări economice. Uneori, specialistul trebuie să ştie 
cum să pună întrebările, deoarece anumite date, fapte şi evenimente sunt 
omise, nefiind considerate în relaţie cu ceea ce pacientului acum i se 
întâmplă (lucruri de genul: „A, da, am mai avut un frate care s-a sinucis... Dar 
asta a fost de mult şi el a făcut-o din dragoste... N-are legătură cu mine şi cu ce mi 
se întâmplă acum...”) Denegarea este major implicată, motiv pentru care 
atitudinea terapeutică trebuie aleasă cu grijă şi, în nici un caz, nu trebuie 
să fie culpabilizantă. 

 

* ipoteze legate de viaţa intrauterină. Aici pot intra toate bolile de 
etiologie virală, infecţioasă sau toxică avute de mamă în timpul sarcinii, 

                                                 
4 Sadock, B.J., Kaplan, H.I., Kaplan & Sadock’s Synopsis of psychiatry: behavioral sciences 

/ clinical psychiatry - 10th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 
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care pot influenţa dezvoltarea neuro–psihică a copilului (ca şi 
medicamentele contraindicate utilizate în această perioadă), alături de încă 
două aspecte etio–patogenice pe care literatura de specialitate le ia în 
calcul ca ipoteze ce duc la producerea schizofreniei. Prima dintre acestea 
este cea a neurodezvoltării, care postulează existenţa unei migrări 
inadecvate a neuronilor dintr-una din cele trei foiţe embrionare în alta, 
fapt ce s-ar produce în trimestrul al doilea de sarcină şi ar conduce 
ulterior, în viaţa adultă, la formarea unor circuite neuronale 
disfuncţionale. A doua dintre aceste ipoteze este cea a neurodegenerării, în 
care o parte din neuroni încep să se distrugă precoce, încă din perioada 
vieţii intrauterine. Acestor două teorii li s-au adus atât argumente, cât şi 
critici. 

 
* ipoteze legate de afectarea anatomică cerebrală.  
 

* ipoteza funcţională, conform căreia creierul nu este afectat în mod 
anatomic, ci este vorba doar de nişte circuite neuronale deficitar sau 
inadecvat conectate. 

 

* ipotezele biochimice, legate de perturbări ale 
neurotransmiţătorilor. 

 

* altă ipoteză legată de organicitate şi perioada perinatală este 
etiologia infecţiei cu virusul paragripal A şi se referă tot la schizofrenie. 

 

* orice traumă fizică suferită în timpul travaliului (naşterii) - care a 
dus la un grad oarecare de hipoxie - lasă amprente în funcţionarea psihică 
ulterioară, ca de altfel şi orice traumă cu conotaţie organică survenită pe 
parcursul micii copilării.  

 

* Un rol aparte îl au crizele epileptice cu debut în copilăria mică.  
 

Studenţii sunt învăţaţi să descopere că nu întotdeauna este vorba de o 
pierdere reală, poate fi în discuţie şi pierderea unui obiect fantasmat al 
iubirii, în perioada de timp în care copiii devin capabili de dezidealizarea 
a ceea ce, anterior, greşit şi voit au investit. Idealul odată încorporat nu 
poate fi externalizat decât cu jertfa înstrăinării unei părţi de Sine, după 
care doliul nu se face decât mai târziu, când el poate fi simbolizat5. 
Importantă nu este trauma – care vine din exterior, ci semnificaţia pe care 

                                                 
5 Lazarescu, M., Psihopatologie clínica. Timişoara: Ed. Helicon, 1993. 
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copilul de atunci i-o atribuie şi care este eminamente un fapt intern. Astfel, 
poate fi vorba despre dispariţia animalului de companie, despre 
despărţirea brutală şi neavenită de obiectul tranziţional, mai devreme 
decât copilul era pregătit să o facă, despre pierderea propriei încrederi de 
sine şi crearea unui fals Self adaptat nevoilor părinţilor sau educatorilor. 

Studentul la psihologie trebuie să îşi însuşească un model de 
anamneză reuşită, în care să investigheze pe rând liniile de dezvoltare şi să 
se insinueze pervaziv în toate ariile de funcţionare. Obligarea la 
constituirea unui Supra - Eu precoce, cadrul de viaţă rigid, conflictele 
parentale, poziţia nepotrivită în ierarhia familiei, forţarea la o maturizare 
precoce, identificarea impenetrabilă cu un părinte, a trăi într-un climat cu 
exprimarea emoţiilor în exces (fie că este vorba de cele tandru - afective, 
fie de cele ostile - agresivitate şi respingere) – toate constituie potenţiale 
cauze ce, investigate cu grijă, duc la creionarea cât mai fidelă a  imaginii 
diatezei. Ne-o putem reprezenta sub forma metaforică a unui „cufăr”, ce 
poate fi mai mult sau mai puţin încărcat pentru fiecare dintre noi. Toate 
aceste dimensiuni anterior expuse trebuie să fie prezente în mintea noastră 
de evaluatori în cursul interviurilor, pentru a nu omite nici una din 
direcţiile de investigat şi a descoperi particularităţile pacientului din faţa 
noastră. 

Un viitor psiholog trebuie să înveţe că, ulterior, va trece în revistă cel 
de-al doilea taler al balanţei noastre imaginare, cu care încercăm să ne 
măsurăm pacientul, taler pe care punem stresul sau, altfel denumit, 
triggerul. Acesta este considerat evenimentul declanşator al bolii psihice la 
un anumit moment de timp şi în anumite condiţii. Dacă ne-am situa în 
limbaj comun, laic, l-am putea numi „picătura care a umplut paharul”. La 
o încercare sumară de reprezentare interioară a posibililor triggeri, 
primele care ne vin în minte sunt traumele psihologice de tipul: separare, 
părăsire, abandon - în aria securităţii personale sau profesionale, factori 
legaţi de instabilitatea financiară recent apărută, decompensarea 
climatului securizant al familiei, conflicte recente. Ceea ce este mai rar 
întâlnit, dar foarte important, este faptul că triggerul, la fel ca şi diateza, 
poate îmbrăca inclusiv forma somaticului. O boală fizică – pneumonie, 
intervenţie chirurgicală, descoperirea unui diabet de novo, perturbările 
autoimune recent instalate se pot constitui în triggeri pentru un episod 
depresiv sau psihotic sau – de ce nu? – maniacal – când apărările de 
această coloratură scapă de sub control, un control ce are ca scop aducerea 
unui echilibru și, în același timp depăşind în cealaltă parte conceptul de 
bine în sensul normalităţii. 
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În predarea disciplinei de Psihiatrie pentru studenţii unei facultăţi de 
Psihologie, trebuie insistat asupra acestui model al balanţei, în care de o 
parte a talerului se află diateza, iar de alta - evenimentul declanşator. Pe 
tărâmul psihologiei şi psihiatriei, lucrurile nu sunt simple, iar explicaţiile 
etiologice nu sunt unice6. Este vorba de o determinare plurifactorială 
atunci când suntem în faţa unei boli psihice şi încă rămâne o sarcină grea a 
fiecărui specialist să afle printr-o cuantificare - mai mult sau mai puţin 
subiectivă - coeficientul de endogenie, respectiv de psihogenie din ceea ce 
vede.  

Astfel, mergând pe imaginea noastră metaforică, descoperim situaţii 
în care talerul balanţei înclină cu mult în favoarea diatezei. Sunt acei 
pacienţi în faţa cărora partenerul de viaţă, prietenii, colegii şi vecinii se 
întreabă de ce s-or fi îmbolnăvit doar pentru faptul că au traversat o 
perioadă mai dificilă, că doar şi lui X sau Y i s-a întâmplat şi nu s-a mai 
lăsat doborât. Frecvent, ei nu sunt înţeleşi, iar suferinţa le este analizată 
numai superficial – cu raportare directă la trigger şi omiţându-se ceea ce 
constituie fundalul, fiind încurajaţi cu expresii banale de tipul: „Trebuie să 
fii tare şi să faci faţă, că nu este mare lucru!”. Cu siguranţă dacă talerul 
diatezei nu ar fi fost atât de plin, triggerul nu ar fi putut acţiona.  

Sunt alte situaţii, aflate la polul opus, în care diateza nu este 
semnificativ încărcată, dar evenimentul declanşator este marcant 
traumatizant, depăşind limitele experienţelor majorităţii. În consecinţă, nu 
există un răspuns general valabil al cauzalităţii unei boli psihice, sarcina 
evaluatorului fiind tocmai aceea de a judeca, procentual, cât îi revine 
fiecăreia din părţile implicate. 

Alte criterii serioase pentru studentul la Psihologie, care trebuie să 
înveţe să deceleze aspectele clinice semnificative ce pot orienta spre o 
tulburare a minţii şi sufletului sunt ghidate de: instabilitatea decizională a 
pacientului (în cadrul unui interviu de 20 – 30 de minute îşi schimbă 
frecvent părerile, dorinţele, cererile, promisiunea de a urma sau nu 
tratamentul), lipsa totală a insight-ului, dezorganizarea de la nivelul 
gândirii - care se manifestă sub forma senzaţiei evaluatorului că cel din 
faţa sa nu înţelege ce i se spune, ce i se întâmplă, întrebările la care i se cere 
să răspundă, prezintă slăbirea asociaţiilor logice, răspunsuri tangenţiale 
sau discurs circumstanţial. În aceeaşi categorie intră şi identificarea 
dispoziţiei depresive majore cu inhibiţie marcată a gândirii şi conduitei, cu 

                                                 
6 Trifu, S., Boer, C. M., Probleme generale ale psihoterapiei, Bucureşti: Ed. C.N.I. Coresi, 

2011. 
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prăbuşire în lumea interioară – trăire care, ca şi intensitate şi paralizare a 
comportamentului acţional-decizional, este tot psihotică. Atacul de panică 
este, de asemenea, considerat a fi urgenţă psihiatrică, deşi în acest caz nu 
este necesară internarea non – voluntară, deoarece subiecţii 
conştientizează ceea ce li se întâmplă, solicită internarea şi ajutorul. 

Un aspect aparte, tipic psihiatriei, este managementul situaţiei în care 
pacientul necesită internare non – voluntară, iar familia nu înţelege 
gravitatea simptomelor pe care cel în cauză le prezintă. Mai ales în cazul 
în care ei se confruntă pentru prima dată cu patologia recent apărută a 
celui pe care îl aduc la spital. Este necesar să li se explice urgenţa situaţiei 
clinice care are pericol vital7. Ei trebuie atenţionaţi asupra riscului major 
de suicid al pacientului şi asupra faptului că acest lucru este ceva ce 
depăşeşte controlul voinţei. Uneori, familiile ce au un membru care a 
prezentat o tentativă suicidară, refuză să îl lase internat, insistând asupra 
faptului că cel în cauză „nu va mai face”, deoarece ei îi sunt alături, iar „el şi-
a dat seama ce prostie a făcut”. Tot ce se înscrie în aria problematicii 
suicidului, în sens psihiatric, este considerat a fi o perturbarea a 
instinctului de autoconservare, o boală şi, în consecinţă, ea nu poate fi 
învinsă prin simpla voinţă, deoarece în sine este o patologie tocmai la 
nivelul pulsional – motivaţional. Familiilor trebuie să li se explice acest 
lucru şi, anume, acela că şi dacă pacientul promite că nu va mai repeta 
gestul, el este într-un moment critic şi fragil, în care, chiar și în următoarea 
jumătate de oră, simpla frână voliţională şi atitudinală să nu mai poată 
ţine sub control pulsiunile autodistructive. 

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul celor care prezintă tulburări 
perceptive ale căror conţinut – cel puţin în momentul evaluării - nu este 
unul periculos. De exemplu, halucinaţiile auditive concordante cu ideaţia 
delirantă de grandoare – voci ce-i spun pacientului că este descendentul unei 
anumite familii nobiliare, îl învaţă de bine, îl pun să facă fapte caritabile şi nobile. 
Trebuie să li se explice pe larg aparţinătorilor că acest conţinut plăcut al 
vocilor se poate schimba dintr-o secundă în altul, iar în următorul interval 
de timp ele pot comanda pacientul în direcţia de a-şi lua viaţa. 

Altă situaţie ar fi cea în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care la 
Camera de Gardă au determinat solicitarea, pacientul refuză să mai 
rămână internat şi va pleca acasă angajându-se să respecte indicaţiile 
medicale şi tratamentul prescris, urmând să se adreseze policlinicii 
teritoriale de psihiatrie, unde dozele vor fi ajustate şi investigaţiile 

                                                 
7 Iamandescu, I. B., Stresul psihic si bolile interne. Bucureşti: Ed. All, 1993. 
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suplimentare pot fi continuate. În astfel de cazuri s-ar putea încadra 
ameninţările suicidare care sunt provocate reactiv (într-un conflict de 
familie) şi având, mai degrabă, o coloratură demonstrativă, patologia 
psihotică sau cea discomportamentală apărută în cadrul intoxicaţiei 
etanolice acute sau consumului de substanţe, decompensările 
personalităţilor borderline care sunt cunoscute a dura câteva ore, maxim 
una sau două zile, patologia care a fost evaluată drept psihotică pe latura 
schizo-, dar care la o privire mai atentă se descoperă a fi isteric - 
disociativă.  

Ideal este ca şi în aceste cazuri, în cele maxim două zile de internare, 
până când comisia reuşeşte să evalueze pacientul, medicul curant să 
efectueze în urgenţă pachetul uzual de analize, o examinare psihologică şi 
o electroencefalografie; dacă este cazul şi timpul permite, este binevenită şi 
efectuarea unui computer tomograf, mai ales la prima internare la 
psihiatrie. Astfel, odată cu externarea pacientului, rămâne şi convingerea 
că nu este vorba despre o boală de natură organică, totodată realizându-se 
şi o investigaţie a structurii de personalitate premorbidă fragilizată, ce a 
permis instalarea actualului episod (inventarierea printr-un examen 
psihologic a factorilor care au dus la alcătuirea diatezei). Nu trebuie omisă 
dimensiunea (intensitatea) triggerului şi, mai ales, trebuie învăţată familia 
despre posibilele modalităţi ca cel în cauză să fie cât mai puțin expus 
situaţiilor psihostressante şi psihotraumatizante.  

 
Alcătuirea foii de observaţie 
Aceasta se deschide cu Motivele internării, care pot fi expuse sub două 

forme: fie sunt notate cu ghilimele exact frazele spuse de pacient, într-o 
încercare cât mai exactă de redare a trăirilor acestuia din respectivul 
moment de timp, fie aceste acuze subiective sunt transpuse şi cuantificate 
în terminologia psihiatrică de rigoare, de tipul: anxietate difuză, dispoziţie 
depresivă, insomnie, simptomatologie discordantă (psihotică), halucinaţii, ideaţie 
delirantă de relaţie, etc. De regulă, atunci când internarea se face prin 
Camera de Gardă în urgenţă, notarea se face prin ambele modalităţi. 
Datorită faptului că medicamentele moderne de psihiatrie acţionează 
uneori rapid (mai ales la primele internări sau când simptomatologia este 
productivă), se pot întâlni situaţii în care – dacă internarea s-a făcut seara şi 
pacientul a primit o doză de tratament echivalentă unei neuroleptizări 
rapide, a doua zi – la contactul cu medicul curant de pe secţie – se poate 
întâmpla ca o mare parte din simptomatologie să fi dispărut. În acest caz, 
dacă în foaia de observaţie au fost notate cu ghilimele afirmaţiile 
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pacientului, acesta va fi confruntat cu ele, pentru a se vedea procentul în 
care - faţă de ziua precedentă - s-a instalat sau nu critica, sau au dispărut 
halucinaţiile. 

Urmează antecedentele heredo–colaterale (AHC) - atunci când ele 
sunt prezente - şi inventarierea întregului istoric psihiatric, dacă nu 
suntem în faţa primului episod. Un aspect aparte îl constituie diferenţierea 
între debutul aparent şi debutul real al bolii. Debutul aparent este 
considerat a fi primul contact cu specialistul (psihiatru sau psiholog), 
adică momentul în care cel în cauză recunoaşte că are o problemă şi 
solicită ajutor calificat. La o anamneză mai amănunţită constatăm de fapt – 
în multe cazuri – că au mai existat „semnale” pe parcursul timpului, poate 
chiar episoade similare, dar de durată şi intensitate mai mică, pe care cel 
în cauză le-a depăşit singur, dar care l-au fragilizat pentru instalarea 
actualei patologii. Una dintre întrebările ce merită pusă este de tipul: 
„Vreodată, în viaţa dumneavoastră, nu neapărat recent – acum mai mulţi ani, în 
adolescenţă sau chiar în copilărie - aţi mai trăit ceva care să semene cu ceea ce 
simţiţi acum?”. Această frază este totodată o invitaţie deschisă pentru cel în 
cauză de a-şi explora emoţiile şi de a învăţa să le identifice. Este vorba mai 
ales de afecte din sfera deprimării, ce acţionează sub forma unui peek ce 
izbeşte conscienţa pentru câteva minute şi care este bine să fie depistate cât 
mai repede, înainte ca ele să se transpună în sfera somatică sau să se 
adâncească în coloratura psihiatrică a unei reale dispoziţii depresive de 
intensitate majoră8. 

Alteori – în cazul simptomatologiei discordante debutată insidios - 
este greu să stabilim un moment anume al declicului bolii şi, atunci, 
desemnăm prin termenul de prodrom cortegiul de manifestări atipice, care 
de regulă se întind pe parcursul unui an – un an şi jumătate, în care cel în 
cauză îşi modifică treptat comportamentul din normalitate spre boală, sub 
aspecte de genul: devine din ce în ce mai retras, mai timid, mai izolat, 
apatic şi neinteresat de ceea se întâmplă în jur, refuză prietenii, anturajul, 
nu se simte bine la şcoală sau în situaţiile sociale. Este perceput ca „ciudat”, 
nu neapărat de membrii familiei (care de multe ori neagă transformarea), 
ci mai ales de grupul celor de aceeaşi vârstă. Această metamorfoză trebuie 
specificată în foaia de observaţie, încercând să se determine decalajul în 
timp între debutul real şi cel aparent, deoarece, cu cât acesta este mai 
mare, cu atât se îngreunează posibilitatea de obţinere a efectelor rapide 
sub medicaţie. 

                                                 
8 Predescu, V., Psihiatrie. Bucureşti, Ed. Medicală, 1976. 
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Un alt caz des întâlnit este acela în care pacientul vine pentru un 
episod depresiv major, moment în care, în mintea studentului ce învaţă să 
efectueze o anamneză pertinentă, nu trebuie să lipsească ipoteza 
bipolarităţii. În consecinţă, întrebările în acest sens trebuie alese cu grijă, 
deoarece este posibil ca în antecedente să fi existat episoade 
hipomaniacale care, nederanjându-l nici pe cel în cauză, nici pe cei din jur, 
au fost trecute cu vederea şi considerate în graniţele largi ale normalităţii 
sau ca aparţinând personalităţii premorbide a subiectului. 

Dacă este vorba de un pacient cu antecedente psihiatrice de peste 20 
de ani, este interesant de urmărit în timp: vârsta de debut, coloratura 
primului episod, frecvenţa internărilor (câte pe an), perioadele, numărul 
anilor şi intervalul de timp în care cel în cauză a fost bine şi nu a mai 
necesitat internare. De fiecare dată trebuie notată calitatea activării sociale, 
profesionale şi familiale, întotdeauna raportarea făcându-se la cel mai înalt 
nivel de funcţionare atins cândva. Trebuie să fim atenţi la aspectul 
patologiei raportat la vârstă, deoarece vom întâlni pacienţi, mai ales 
paciente, în jur de 50 de ani, diagnosticate cu Schizofrenie afectivă sau 
paranoidă şi la care primele episoade de boală (care au avut loc între 20 şi 
30 de ani) s-au manifestat în manieră nevrotică (patologie neurasteniformă - 
cum era atunci denumită, conversivă, somatoformă sau depresiv – 
anxioasă). Cu trecerea anilor, intensitatea anxietăţii a devenit psihotică şi 
evoluţia a fost către o boală majoră, apărând halucinaţii sau idei delirante. 
Într-o evaluare psihiatrică transversală de moment (cum a fost cea 
efectuată cu 20 – 30 de ani în urmă) este uneori imposibil să anticipezi 
această transformare, dar la finele ei, dacă evaluarea se face cu mijloace 
psihodinamice, vedem cum apărările celui în cauză se erodează, el 
ajungând să funcţioneze cu mecanisme din ce în ce mai primitive în 
încercarea de a-şi salva Eul. 

Tot legat de istoricul psihiatric al celui în cauză este important de 
inventariat, pentru fiecare episod în parte – în măsura în care se poate 
colabora cu pacientul şi el îşi mai aduce aminte, sau în cazul în care există 
documente mai vechi (foi de observaţie anterioare, bilete de ieşire din 
spital) - care sunt medicamentele care i-au făcut bine sau i-au făcut rău, care 
sunt cele la care a răspuns pozitiv şi la care nu9. Mai ales în cazul patologiei 
depresive, trebuie ştiut că dacă un pacient a reacţionat bine în antecedente 
la un anumit medicament, acesta mai poate fi încercat cu succes şi la 

                                                 
9 Prelipceanu, D., Voicu, V., Abuzul şi dependenţa de substanţe psihoactive. Bucureşti: 

Ed. Medicală, 2004. 
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următoarele episoade. Mai mult decât atât, atunci când sunt prezente 
AHC cert exprimate, care sunt de aceeaşi factură cu boala pacientului, 
există mari şanse ca antidepresivul la care ruda bolnavă a răspuns să se 
potrivească şi subiectului. Cu alte cuvinte, putem vorbi de un răspuns 
pozitiv familial la substanţe ce aparţin unei anumite clase de 
medicamente. 

În măsura în care este posibil, inclusiv pentru efectul placebo, este 
bine să fie respectate dorinţele pacientului legate de a primi sau nu un 
anumit medicament şi trebuie corect evaluate aşteptările cu care el s-a 
adresat specialistului. Este vorba de cazul situaţiilor clinice rezistente la 
tratament şi al pacienţilor care au încercat multiple combinaţii terapeutice 
care în timp au reuşit să îi desensibilizeze receptorii (deoarece au fost 
încercate haotic, fără să fie respectate dozele indicate şi timpul pentru ca 
fiecare substanţă chimică în parte să aibă ocazia să intre în acţiune). De 
dorit este să i se explice pacientului că da, el are dreptate, respectivul 
medicament nu l-a ajutat într-un anumit moment de timp mai vechi, 
numai că acum acesta nu va mai fi administrat singur, ci într-o anumită 
combinaţie stabilită de medic, care are şanse mult mai mari de a avea 
succes. Este necesară potenţarea răbdării şi nu trebuie cedat cererilor 
pacientului de i se schimba tratamentul mai devreme de 3 – 6 săptămâni 
(perioadă postulată de ghidurile terapeutice în vigoare pentru ca 
medicamentul să intre plenar în acţiune). 

Prima întâlnire dintre pacient şi medicul / psihologul său (mai ales 
dacă acesta are şi o formare într-una din tehnicile de psihoterapie, cum 
este cazul tinerilor studenţi la Psihologie aflaţi în formare) trebuie să 
consiste într-un soi de negociere simbolică între aşteptările cu care vine 
pacientul şi forma de ajutor pe care specialistul o consideră cea mai 
potrivită pleiadei de simptome prezentate. Uneori, este binevenită o 
întrebare deschisă de genul: „Cu ce gânduri aţi venit la mine?”. Primul 
motiv este acela de a afla dorinţele şi cererea pacientului şi, totodată, de a 
te putea delimita – în cazul pacienţilor ce obişnuiesc să meargă din 
specialist în specialist – de ceea ce alţii dinaintea ta au făcut. Mai ales că 
există situaţii clinice în care aşteptările sunt nerealiste şi - conştient sau nu – 
cei în cauză simt asta, ca să nu mai vorbim de faptul că, anterior, au mai 
existat şi alţi terapeuţi care i-au făcut atenţi în acest sens.  

În al doilea rând, fiecare dintre potenţialii pacienţi, când porneşte de-
acasă pentru a cere ajutorul cuiva de specialitate, are ceva în minte, chiar 
dacă slab conturat. Şi-ar dori să fie ajutat fără pastile sau, din contră, 
investeşte mult într-un tratament medicamentos, care astfel l-ar scăpa de 
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travaliul de a descoperi cauzele interioare ale suferinţelor lui. Poate vrea 
şedinţe de psihoterapie sau doreşte pur şi simplu un singur contact cu un 
psihiatru pentru o opinie (care, psihodinamic vorbind, va trebui să îl 
asigure că ceea ce i se întâmplă nu este grav, se înscrie în limitele largi ale 
trăirilor umane, este doar „pe stress” şi „el va face faţă”)10. Jocul de la 
inconştient la inconştient este puternic şi, dacă ceea ce pacientul aude de la 
terapeutul din faţa lui nu se suprapune deloc cu aşteptările sale sau cu 
modalitatea în care el şi-a investit psihiatrul înainte chiar de a-l cunoaşte, 
va mai urma o a doua sau o a treia întâlnire cu un alt specialist, în căutarea 
şi speranţa că va putea auzi şi ceea ce îşi doreşte să audă. 

Sunt cazuri în care psihiatrul, datorită experienţei sale, are 
certitudinea faptului că – cel puţin pentru momentul prezent - pacientul 
nu poate fi ajutat să iasă din respectivul episod în absenţa tratamentului. 
Acest lucru trebuie comunicat (este bine să fie şi familia prezentă) direct şi 
ferm. De multe ori, convingerea interioară a psihiatrului care face 
recomandarea plenar şi fără ezitare, se transmite direct pacientului în acea 
zonă de suflet şi minte care rămâne în contact cu suferinţa lui, care cere şi 
acceptă ajutorul. În astfel de situaţii, chiar dacă cererea era formulată doar 
pentru psihoterapie, medicul trebuie să îi explice şi să îl convingă că 
medicaţia este actuala decizie, urmând ca psihoterapia să fie temporizată 
pentru un oarecare interval de timp, până la remiterea simptomatologiei. 
Este cazul episoadelor psihotice în acut, episoadelor depresive majore, 
episoadelor maniacale. 

Sunt alte ipostaze clinice în care se poate merge în întâmpinarea 
dorinţei clientului, încercându-se iniţial psihoterapia şi numai după un 
anumit timp – dacă efectele acesteia nu sunt cele scontate – se poate 
adăuga medicaţia. Este cazul tulburării de panică, tulburării anxios - 
generalizate, fobiilor, episoadelor depresive de intensitate uşoară şi 
moderată, patologiei obsesive uşoare. Există şi situaţii inverse, în care 
specialistul opinează asupra faptului că respectiva simptomatologie ar 
putea fi rezolvată exclusiv prin psihoterapie, însă individul în cauză a 
venit cu dorinţa de a primi tratament, deoarece este forma de ajutor în 
care el are cea mai mare încredere sau i se pare „inutil” şi „ilar” să 
vorbească pentru a se vindeca. Acest fapt este întâlnit în rândul pacienţilor 
cu nivel scăzut de insight, în care toate conflictele interioare sunt 
impregnate direct în corp, cel în cauză nefiind în stare să vorbească decât 

                                                 
10 Taylor, D., Paton, C., Kerwin, R., Ghid de terapeutică Psihiatrică. Ediţia a şaptea. 

Bucureşti: Ed. Medicală, 2005. 
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despre ceea ce simte în somatic, nu şi să fie capabil să infereze asupra 
motivelor pentru care ar putea trăi un anumit simptom sau nu. Sunt acei 
pacienţi alexitimici, rigidizaţi într-o gândire operatorie, pentru care 
medicamentele sunt atotputernice. 

Foaia de observaţie se continuă cu informaţii despre condiţiile de 

muncă şi viaţă ale celui în cauză. Se obţin date despre partenerul de cuplu 
(căsătorii, divorţuri), numărul copiilor, persoanele care actualmente 
locuiesc cu pacientul, relaţionarea dintre aceştia, precum şi modalităţile 
concrete de trai. Deşi par informaţii superficiale, în rândul pacienţilor de 
psihiatrie un rol important în întreţinerea unei anumite patologii îl joacă 
lipsa spaţiului personal suficient (este vorba de familii care locuiesc câte 7 
– 8 - 9 persoane în 2 camere, frate şi soră care împart patul la vârsta 
adolescenţei, mama bătrână ce încă mai doarme cu fiica de 40 de ani, etc.). 
Pentru femei, mai ales, este important comportamentul soţului sau 
concubinului (dacă este agresiv, alcoolic, violent verbal, dacă ameninţă 
sau terorizează anturajul). 

Urmează informaţii despre studiile profesionale ale pacientului, când 
este întrebat câte clase a absolvit, dacă a reuşit sau nu să îşi susţină 
examenul de bacalaureat şi ce performanţe şcolare a avut (nivelul notelor 
5 - 6, 7 – 8, 9 - 10, corijenţe, repetenţii - la ce materii). Aceste fapte sunt 
importante pentru că unul dintre criteriile după care putem aprecia o 
anumită patologie psihiatrică rămâne funcţionarea socială şi atunci, în plin 
episod de boală, trebuie să ştim care ar fi putut fi maximum la care ar 
trebui să ne raportăm. Sunt importante detaliile asupra profesiei 
practicate, care ne pot furniza date despre personalitatea premorbidă a 
celui în cauză, precum şi numărul locurilor de muncă schimbate, spre a 
vedea capacitatea de a stabili relaţii interpersonale adecvate şi de lungă 
durată. Atunci când suntem în faţa unui pacient care a schimbat multiple 
job-uri, formulăm întrebările astfel încât să puteam descoperi în ce 
manieră se consideră acesta întrucâtva răspunzător de instabilităţile care i-
au călăuzit viaţa (mai ales dacă acest fapt este regăsit şi în domeniul vieţii 
personale).  

Mulţi dintre pacienţii noştri sunt pensionaţi medical cu gradul II sau 
III de invaliditate (a doua situaţie fiind cea în care mai este permis dreptul 
de muncă pentru 4 ore), ca urmare a diagnosticului de psihiatrie anterior 
pus. Şi în aceste cazuri (majoritatea schizofrenii, tulburări afective bipolare 
sau tulburări depresive recurente) ne interesează vechimea în muncă până 
la momentul pensionării, altfel spus, capacitatea de a se menţine în 
circuitul vieţii profesionale active cât mai mult timp. 
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Mai suntem interesaţi să aflăm despre comportamentele addictive ale 
celui din faţa noastră (consumul de cafea, tutun, alcool) şi, mai ales, despre 
cum acestea s-au modificat sau nu odată cu intrarea în actualul episod11. 
Faptul că un pacient creşte brusc consumul de tutun, ajungând să 
depăşească două pachete pe zi este, de multe ori, un indicator al intrării 
într-o nouă fază maniacală, când iritabilitatea, irascibilitatea, potenţialul 
ostil, agresiv şi dispoziţia disforică încearcă să fie calmate prin recurgea la 
o cantitate din ce în ce mai mare de nicotină.  

Contează şi cantitatea de alcool uzual utilizată, pentru a vedea dacă 
suntem în faţa unui pacient potator cronic (dependenţă etanolică) sau a 
unui pacient afectiv, care consumă exclusiv în episod. Exista maniacali 
care beau numai atunci când simptomatologia expansivă este în plină 
manifestare. După cum, există şi pacienţi depresivi care, dacă inconştient 
simt că se reapropie un nou val al bolii, recurg la alcool ca la un 
medicament, pentru efectul său euforizant şi pentru a îndepărta depresia. 
Spre a vedea dacă suntem în faţa unui potator sau autentic depresiv este 
necesară o perioadă de aproximativ două săptămâni în care să fie tratată 
exclusiv dependenţa, după care se evaluează dacă ceea ce iese la suprafaţă 
este sau nu o depresie în sens clinic al termenului (nu doar o simplă 
deprimare cu conotaţie psihologică). De-abia acesta este momentul în care 
se poate administra un nou tratament şi, anume, cu antidepresive.  

Consumul de cafea este relevant atunci când este luată în discuţie o 
patologie anxioasă, deoarece cafeaua – consumată în exces sau pentru o 
persoană cu o sensibilitate mai mare - scade pragul la care pot apărea crize 
conversive, manifestări de tip spasmofilic, ies la iveală angoase, 
acompaniate de conotaţii somatice de tipul: tremor, senzaţie subiectivă de 
frică, încordare musculară, nervozitate, plâns. În cazul unei 
simptomatologii expansive sau disforice, cafeaua acţionează precum un 
excitant cerebral şi creşte neliniştea psiho–motorie a celui în cauză, 
determină insomnie şi are un efect antagonic cu cel al medicamentelor pe 
care pacientul le primeşte(!). 

Un aspect aparte care merită inventariat – poate pe scurt la primul 
interviu şi reluat în următoarele zile de internare – este copilăria şi 
modalitatea în care ea a fost receptată de către pacient. Ne interesează 
nivelul socio-economic de la care cel în cauză a plecat, mediul de 
provenienţă rural sau urban, locul şi poziţia ocupată în familie (al câtelea 
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Trei, 2012. 
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născut şi relaţiile cu fraţii), conflictele cu aceştia sau cu părinţii, 
modalitatea în care s-a adaptat şi relaţionat informal şi educaţional. Unii 
subiecţi îşi povestesc spontan viaţa, după încurajări de tipul: „Vorbiţi-mi 
despre dumneavoastră! Spuneţi-mi tot ceea ce consideraţi că ar fi bine ca eu să 
ştiu, pentru a vă cunoaşte mai bine. Puteţi începe din copilărie, de la primele 
amintiri pe care la aveţi sau de la primele întâmplări care vă vin în minte. Nu are 
importanţă ordinea în care mi le spuneţi, eu vă voi asculta cu atenţie şi voi 
încerca să le pun cap la cap. Dacă nu înţeleg sau ceva îmi este neclar, vă voi 
întreba sau voi relua respectivul subiect.” Alţi pacienţi au nevoie de încurajări 
suplimentare, îşi doresc să fie îndrumaţi spre subiecte ţintite sau sunt 
curioşi – ei înşişi – să descopere ce din istoria lor de viaţă îl interesează pe 
specialist. Atunci, studenţii pot pune întrebări suplimentare sau pot 
formula fraze ajutătoare de tipul: „Ce fel de fire eraţi în copilărie – mai vesel, 
mai trist?”; „Eraţi timid?”; „V-a plăcut şcoală?”; „Cum v-aţi înţeles cu 
părinţii?”. 

De regulă, dacă pacientul este lăsat să vorbească liber, chiar şi atunci 
când  pare că spune lucruri irelevante, dacă vom continua întâlnirile cu cel 
în cauză şi acestea se vor transforma în şedinţe de terapie, vom descoperi 
cum ceea ce el povesteşte la primele întrevederi reprezintă, de fapt, 
quintesenţa conflictelor pe care le trăieşte12. Pentru ca subiectul să fie 
învăţat sau sensibilizat la modul de comunicare dintr-o psihoterapie, 
întrebările pot fi transformate în afirmaţii constatative de tipul: „Observ că 
mi-aţi povestit multe despre dumneavoastră când v-am întrebat despre copilărie, 
dar nu mi-aţi menţionat nimic despre părinţi...” sau „Pare că un aspect 
important al vieţii dumneavoastră este cariera academică, deoarece am început 
discuţia prezentându-vă în rolul profesional!” 

Inclusiv (sau mai ales!) în cazul pacienţilor psihotici este importantă 
investigarea copilăriei, numai că, în absenţa hetero – anamnezei, este 
uneori dificil pentru un student la psihologie să stabilească cu exactitate 
linia de demarcaţie dintre ceea ce s-a petrecut cu adevărat şi punctul în 
care fantazarea „colorează” discursul. Acest fapt este greu când 
dezorganizarea de la nivelul gândirii este mare şi fragmente de realitate 
sunt integrate şi interpretate delirant într-un sistem bizar ce amprentează 
întreaga funcţionare psihică. În cadrul orelor de seminar, studenţii vor fi 
îndrumaţi spre a reuşi să distingă cât mai fidel (cu propriile mijloace 
emoţionale şi cognitive) ce s-a întâmplat sau s-ar fi putut întâmpla cu 

                                                 
12 Trifu, S., Petcu, C., Cazuri clinice de psihiatrie. Explicaţii psihodinamice şi psihologice 

complexe. Bucureşti: Ed. Universitară, 2011. 
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adevărat în istoria de viaţă a pacientului şi coeficientul de fantasmare 
psihotică. Există însă şi situaţii grele, în care, în absenţa unor dovezi din 
realitatea curentă, chiar şi cel mai experimentat psihiatru poate greşi, 
luând realitatea drept psihoză sau invers. 

Pe de altă parte – dacă ne situăm într-o concepţie eminamente 
psihodinamică, important nu este dacă trauma din copilărie - pe care cel 
în cauză o poate descrie (şi care de multe ori este din aria mare a abuzului) 
- a fost sau nu reală extrinsec, importantă devine trauma aşa cum ea a fost 
intern percepută, chiar dacă în această situaţie coeficientul de fantazare 
sau fantasmare este mare. 

În continuare se scrie o sinteză a istoricului bolii, care reia motivele 
internării actuale, debutul episodului prezent, momentul accentuării 
simptomatologiei (dacă este cazul), specificarea triggerului care l-a 
produs. Se mai notează anul primei internări şi numărul sejururilor la 
psihiatrie. 

Acolo unde este posibil, un rol important revine anchetei sociale, 
efectuată la domiciliul pacientului şi care aduce date despre funcţionarea 
lui socială, cu oameni şi printre omeni din afara spitalului de psihiatrie13. 
Individului trebuie să i se aducă la cunoştinţă faptul că asistentul social va 
merge pe teren şi, pe cât posibil, este bine ca informaţiile să nu fie 
solicitate de la persoane cu care subiectul se află în conflict. Sunt întrebaţi 
vecinii apropiaţi, cu care se presupune că cel în cauză ar trebui să aibă 
interacţiuni uzuale, administratorul sau preşedintele de bloc. În aceeaşi 
manieră cât mai fidelă sunt notate cu ghilimele citate din ceea ce aceştia 
afirmă. Dacă pacientul mai este încă activ în câmpul muncii, relaţiile pot fi 
luate şi din colectivul din care el face parte, în cazul în care aici există un 
deficit de relaţionare sau o problemă care concură la actuala internare. 

Ca o concluzie a celor anterior expuse, în prezentările de cazuri clinice 
făcute studenţilor la Psihologie în timpul orelor de seminar, particularizat 
fiecărui pacient, este necesară expunerea funcţionării sale psihice, prin 
prisma mecanismelor de apărare puse în joc la interacţiunea potenţialului 
lui ereditar – genetic, „încărcăturii” traumatice şi triggerilor ce au făcut 
posibilă decompensarea actuală. Trebuie prezentate cazuri clinice din 
diferite patologii, pentru a se putea reliefa atât continuumul susţinut de 
psihiatria psihodinamică, dar şi diferenţele descriptive din psihiatria 
clasică. În consecinţă, fiecare caz clinic în parte prezentat, poate fi discutat 
la două niveluri: 

                                                 
13 Gabbard, G.O., Tratat de psihiatrie psihodinamică, Bucureşti: Ed. Trei, 2007. 
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Nivelul descriptiv psihiatric, ce urmăreşte: 
* identificarea sentimentelor resimţite de fiecare student participant la 

grupul clinic în parte, la întâlnirea cu respectiva suferinţă psihică; 
* încercarea de a obţine „un profil de grup” a ceea ce pacientul în 

cauză „provoacă” în contratransfer; 
* sesizarea manierei în care trăsături contradictorii ale personalităţii 

pacientului se splitează şi se proiectează diferit în studenţii participaţi la 
grupul clinic; 

* rafinarea abilităţii de a identifica elemente de semiologie psihiatrică, 
în funcţie de reacţia emoţională indusă de pacient; 

* posibilitatea de a putea grupa entităţi semiologice distincte în 
sindroame psihopatologice, pe baza cărora apoi să poată fi ridicate 
suspiciuni diagnostice; 

* capacitatea de a surprinde elemente ce definesc comportamentul 
psihotic; reluarea definiţiei restrânse şi a celei ample legate de conceptul 
de „a fi psihotic”; 

* elaborarea unui diagnostic de etapă – diagnostic de boală; diagnostic 
transversal – diagnostic longitudinal; 

* posibile diagnostice diferenţiale. 
Nivelul explicativ psihodinamic: 
* identificarea maturităţii versus imaturităţii mecanismelor de apărare; 
*surprinderea nivelului nevrotic versus psihotic al funcţionării psihice; 
* capacitatea de a identifica şi înţelege defensele puse în joc; 
* explicarea nivelului inconştient la care intră în acţiune mecanismele 

de apărare; 
* posibilitatea de a explicita fiecare mecanism de apărare prin prisma 

afectelor gestionate; 
* luarea în discuţie a transmiterii transgeneraţionale versus preluării 

unor modele de rol în ceea ce priveşte utilizarea preponderentă a unuia 
sau altuia dintre mecanismele de apărare. 
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Abstract: Inclusive education involves a constant process of improvement 
the educational establishment aimed exploitation existing, particularly human 
resources to support participation the educational process of all students within a 
communities. 

Creating opportunities for people with disabilities to participate the regular 
education is not only important for them but also for people without disabilities, 
understanding the benefit by people of human diversity... 

Inclusive education reveals outside social imperatives ideological, ecological 
and interactive conception of the difficulties learning and highlights the 
possibility that organizational changes and methodology, conducted in schools, in 
response to difficulties Children learning to lead to improved teaching and 
learning for all students. 

Lies a significant challenge launched by inclusion in education, the need for 
school development, training and change its overall, get properly meet 
participation of all children, including those with special needs, with disabilities 
(and other marginalized and / or excluded) in regular school environments as 
components of diversity human - with its specific differences. 

 
Keywords: Inclusive education, special needs, diversity human, ecological 

and interactive conception. 
 

 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a 
instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales 
a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 
învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. În acest mod, 
copiii care sunt incluşi în categoria celor cu cerinţe educative speciale, pot 
ajunge să fie priviţi ca elementul care stimulează evoluţia spre un mediu 
educaţional global mult mai bogat. 

Ritmul schimbărilor sociale se intensifică: astăzi, peste tot în lume, 
societăţile se transformă chiar foarte repede şi devin din ce în ce mai 
diversificate. Schimbările sociale au adesea capacitatea de a-i face pe cei ce 
sunt ataşaţi de statutul propriu să se simtă ameninţaţi; se poate ajunge la 

                                                 
 Lect. univ. dr., Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 



VOLUMUL IV, NR. 2/IUNIE 2013 122 

resentimente şi la teama de a primi membrii din afară, atitudini ce duc la 
diverse prejudicii ori la stigmatizări. Chiar daca nu se manifestă violent, 
discriminarea poate uşor să devină parte a structurii sociale. 

Cei doi vectori ai incluziunii sociale şi ai respectului pentru diversitate 
sunt strâns legaţi. Incluziunea socială se referă la cetăţenie, statut şi 
drepturi. Respectul pentru diversitate este corelat cu apartenenţa şi 
acceptarea reciprocă. Cei doi vectori au o relaţie simbiotică, susţinându-se 
unul pe celălalt şi împreună reflectând idealul la care toţi cetăţenii 
participă în mediul propriu, bucurându-se de drepturi depline şi de 
siguranţa apartenenţei. 

Există două moduri de abordare a vectorilor. Programele de 
incluziune socială vizează discriminarea socială. Aceasta implică adesea 
depăşirea barierelor impuse de situaţia socio-economică, de orientările 
politice, de etnicitate, împiedicând copiii să aibă un real acces la diferite 
resurse, facilităţi sau servicii. 

Programele de respectare a diversităţii sunt menite să promoveze 
atitudinea pozitivă şi să recunoască nevoile celor ce sunt diferiţi. Aceasta 
nu se referă la drepturile constituţionale, ci la modul în care copiii şi 
adulţii interacţionează în situaţii cotidiene. 

Prin respectul faţă de diversitate trebuie să promovăm un comportament 
social pozitiv; interacţiuni deschise şi responsabile – incluzând 
responsabilitatea efectelor create de restricţionări şi discriminare. Respectul 
pentru diversitate încorporează şi angajamentul de a se transpune imaginar 
în realităţile celorlalţi oameni (de exemplu prin teatru, poveşti, imagini). Alte 
componente includ dezvoltarea abilităţilor vorbirii, a negocierii, a înfruntării 
maniei şi a rezolvării situaţiilor conflictuale. 

Respectarea diversităţii se află în concordanţă cu normele Convenţiei 
Naţiunilor Unite a Drepturilor Copilului care susţine dreptul tuturor 
copiilor de a creşte în medii în care nu sunt încălcate principiile egalităţii, 
în care nu se fac diferenţe în funcţie de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinii politice sau de altă natură, naţionalitate, originea etnică ori socială, 
proprietăţi, dizabilităţi sau un statut social diferit. 

În ciuda riscurilor diferenţierilor şi a discriminării, creşterea 
eterogenităţii sociale poate de asemenea să ofere copiilor oportunităţi 
pentru explorarea culturală şi pentru schimburi interculturale. Expunerea 
copiilor în medii inclusive şi respectabile facilitează dezvoltarea lor 
normală şi le ridică potenţialul pe termen lung. 

O preocupare în acest domeniu o are şi Fundaţia Bernard van Leer, 
care în revista „Early Childhood Matters” nr 108 / iunie 2007 paginile 5 - 
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7, prezintă documentul cadru al fundaţiei, „Promovarea incluziunii şi a 
respectului pentru diversitate în mediile copiilor de vârstă mică”; acesta 
uneşte ambele demersuri formând principalul scop al intervenţiilor în 
acest domeniu. Orice proiect bazat pe incluziunea socială şi pe diversitate 
ar trebui să ia în considerare faptul ca cei doi vectori sunt legaţi intrinsec şi 
de aceea trebuie evitată capcana de a considera discriminarea structurală 
ca pe o problemă a diversităţii culturale.  

Valorile incluziunii şi a respectului pentru diversitate au constituit 
întotdeauna pilonul misiunilor Fundaţiei Bernard van Leer, în special 
fiind vizate grupurile de copii dezavantajate din punct de vedere social şi 
economic. Aceste valori joacă de asemenea un rol important în alte două 
zone de acţiune.  

Profesorul Janette Rhedding-Jones profesor de Educaţie Timpurie la 
Universitatea din Oslo Norvegia, în articolul „Implications for early 
childhood professionals” - publicat în revista mai sus menţionată, la 
pagina 47 face următoarele precizări cu privire la diversitate: 

„Diversitatea poate fi percepută ca fiind pozitivă, furnizând instituţii 
ce fac angajări cu un potenţial ridicat. Diversitatea mai poate fi privită ca 
un alt termen pentru diferit, ceea ce implică marginalizare. În examinarea 
celor doua abordări, articolul se concentrează asupra acelora a căror 
muncă se regăseşte în birocraţie şi administraţie şi a celor care sunt 
implicaţi în educaţia şi creşterea copiilor precum şi în sectorul de instruire. 

Diversitatea este un termen ce nu ar trebui folosit cu uşurinţă. Este un 
concept cu o încărcătură deosebită, foarte complex şi aluziv. Viziunile 
prezentate sunt foarte diferite şi există alte metode pentru a conceptualiza 
ideea de diversitate. Important este să abordăm o perspectivă critică, să 
explorăm implicaţiile şi să analizăm relaţia dintre concept şi abordare.” 

Experienţa dobândită de Prof. Doctor Radhika Viruru în India în anul 
2002 privind Educaţia Timpurie, a îndreptăţit-o să afirme: “conceptul de 
„Relaţie‟ îi plasează pe Ceilalţi într-o poziţie de egalitate şi este o prezenţă 
necesară pentru că este diferit. 

Un alt aspect important al conceptului de Relaţie este că face parte 
dintr-un proces aflat în continuă schimbare şi diversificare, iar pentru a 
putea fi redus la esenţial este nevoie să fie însoţit de atribute permanente” 
(„Implications for early childhood professionals” pag 48-49). Diversitatea 
lui Viruru este “un proces aflat în continuă schimbare şi diversificare” 
(pag 49) ce există datorită relaţiilor pe care le avem cu alţi oameni, este un 
concept cu o încărcătură deosebită, foarte complex şi aluziv. 

Profesorul Martha Friendly, Coordonator Departamentul privind 



VOLUMUL IV, NR. 2/IUNIE 2013 124 

Resursele şi Îngrijirea Copiilor, Canada, arată că o politică publică, bine 
gândită, este fundamentală pentru ca Educaţia timpurie şi Îngrijirea 
Copiilor să poată spori dezvoltarea copiilor; susţinerea părinţilor; echitatea 
şi solidaritatea sociala.  

Studii comparative precum cele ale Organizaţiei pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare şi raportul tematic arată că anumite elemente ale 
politicii publice includ: 

1. Acces şi participare universală, nediscriminată în defavoarea 
promovării unor anumite segmente sociale sau lăsarea de o parte a celor 
ce nu îşi pot permite plata anumitor taxe; 

2. O abordare coerentă pe plan politic ce integrează grija faţă de copii 
şi educarea lor pentru a asigura accesul la forţa de muncă; 

3.  Servicii satisfăcătoare pentru părinţi; 
4. Fonduri publice substanţiale, bine direcţionate; 
Programe de calitate care să se dezvolte printr-un un proces de 

participare şi să includă un curriculum. („Early Childhood Matters” nr. 
108/iunie 2007 pag 13). 

Evoluţia spre Educaţie Incluzivă este sprijinită şi prin Convenţia ONU 
privind Drepturile Copilului. Adoptarea Convenţiei de către Adunarea 
Generala a ONU şi ratificarea sa ulterioară de către 187 ţări, impun cerinţa 
transformării radicale a practicilor tradiţionale. Convenţia conţine o serie 
de articole care cer guvernelor să realizeze o analiză sistematică a 
legislaţiei, politicilor şi practicilor, pentru a evalua măsura în care se 
respectă obligaţiile care se impun privind educaţia tuturor copiilor. 

În ultimii ani, în România, s-au întreprins o serie de acţiuni 
semnificative în sensul sprijinirii, elaborării şi dezvoltării unor practici 
incluzive. Printre acestea se numără realizarea unui proiect de cercetare-
acţiune, rezultat al colaborării dintre Ministerul Educaţie şi UNICEF, cu 
utilizarea pachetului de resurse UNESCO pentru profesori intitulat 
„Cerinţele speciale în clasă”. Ambele materiale au scopul de a sprijini 
iniţiativele care urmăresc creşterea nivelului de participare şi învăţare la 
toate nivelele în cadrul sistemului de învăţământ românesc. 
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Abstract: According to brain research conducted over the past decade, 

learning in the early years is critical to a child’s lifelong development. The 
neurological pathways children will later use for everything from coloring to 
calculus are constructed within the first few years. This discovery has led most 
civilized states leaders pay special attention to preschool education, activity that is 
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În ultimul timp a avut loc o creştere a conştientizării importanţei 

cruciale pe care o au anii petrecuţi în învăţământul preşcolar în 
dezvoltarea optimă a copilului.  

Cea de-a doua jumătate a secolului XX a adus cu ea o schimbare la 
nivel mondial atât în plan social şi economic, cât şi în plan familial. În 
cadrul societăţilor industrializate familiile s-au mutat din mediul rural în 
cel urban şi mamele au început să se ducă la servici. Astfel a luat naştere 
nevoia existenţei unui sistem de învăţământ preşcolar. Sistemele publice 
de învăţământ preşcolar au fost implementate pentru prima dată în ţările 
socialiste din Europa de Est după cel de-al doilea război mondial, iar mai 
apoi au fost preluate de către ţările scandinave în anii '60 care au fost 
urmate la scurtă vreme de Franţa şi Italia.1    

Hunt (1964) şi Deutsch (1964) au observat că învăţarea care are loc la o 
vârstă fragedă influenţează procesul de învăţare de mai târziu şi că 
potenţialul educaţional al primilor ani de viaţă este prea mare pentru a fi 
irosit. Aceştia au mai subliniat că mediul favorabil este esenţial pentru 
învăţarea timpurie.2  

                                                 
1. Rebecca Staples New, Moncrieff Cochran, „Early Childhood Education: The countries. An 

International Encyclopedia, Volume 4”, Greenwood Publishing Group, 2008, p.p. 861-862. 
2. Bhooder Singh, „Preschool Education”, New Delhi, APH Publishing, 2007, p. 3. 
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Tot în anul 1964 Bloom a ajuns la concluzia că cea mai rapidă perioadă 
de dezvoltare par a fi primii cinci ani de viaţă şi că 17% din realizările din 
domeniul educaţiei au loc între 4 şi 6 ani.3 

Midness şi Keliher (1968) au analizat 47 de studii despre importanţa 
educaţiei primită în cadrul grădiniţei şi au susţinut includerea educaţiei 
preşcolare în sistemul public de educaţie din Marea Britanie. Aceste studii 
sunt legate de diverse aspecte ale educaţiei preşcolare cum ar fi rata de 
creştere din timpul anilor petrecuţi în învăţământul preşcolar, efectul 
experienţelor avute în învăţământul preşcolar asupra dezvoltării 
cognitive, potenţialul de învăţare al copiilor mici, dezvoltarea socială şi a 
personalităţii etc.4  

În anul 1950 în Statele Unite ale Americii s-a făcut recomandarea 
conform căreia creşele şi grădiniţele care îndeplinesc standarde 
profesionale ridicate să fie incluse în sistemul public de educaţie.5 

Însă abia în anii '60 educaţia preşcolară a beneficiat de o dezvoltare 
fără precedent. Scrierile teoretice ale lui Hunt şi ale lui Bloom au 
impulsionat aceste schimbări. Noua conştiinţă socială şi finanţarea 
guvernamentală care a rezultat din aceasta, precum şi încrederea majoră 
în dezvoltarea şi menţinerea programului de învăţământ preşcolar au 
făcut posibilă schimbarea situaţiei existente până la acea dată. Iniţial 
programele preşcolare au fost dezvoltate numai pentru cei care aveau un 
status socio-economic inferior sau pentru copii care erau defavorizaţi din 
punct de vedere cultural.6 

Învăţământul preşcolar care cuprinde copii cu vârste între 3 şi 5 ani 
are anumite caracteristici care facilitează procesul de gândire în rândul 
copiilor. Prin intermediul jocurilor, al desenului şi al muzicii copii sunt 
învăţaţi lucruri despre mediul înconjurător şi despre societatea în care 
trăiesc. 

Educaţia preşcolară a fost considerată ca fiind un instrument pentru 
eradicarea sărăciei. Mulţi teoreticieni din acest domeniu consideră că 
învăţământul preşcolar este dezirabil pentru toţi copii, dar este mult mai 
necesar pentru copii dezavantajaţi. Fără educaţia preşcolară există o foarte 
mică posibilitate de realizare a egalităţii în educaţie.7 

Educaţia preşcolară este esenţială pentru copii ale căror mame 

                                                 
3. Idem. 
4. Ibidem., p.p. 3-4. 
5. Ibidem., p. 4. 
6. Idem. 
7. Ibidem., p.p. 4-5. 
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lucrează. În 1969 Sargent a subliniat importanţa educaţiei preşcolare 
pentru acei copii ale căror condiţii de locuit sunt nesatisfăcătoare şi unde 
mamele sunt obişnuite să meargă la servici. S-a observat că lumina bună şi 
aerul curat, posibilităţile de joacă şi de odihnă sunt vitale pentru educaţia 
preşcolară adecvată copiilor. De aceea copii care locuiesc în condiţii 
improprii ar trebui să fie înregimentaţi în învăţământul preşcolar.8   

Învăţământul preşcolar se foloseşte de anumite tehnici menite să 
îmbunătăţească procesele mentale şi competenţele copiilor, acordându-se 
o atenţie deosebită la dezvoltarea conceptuală şi mentală, la sporirea 
competenţelor lingvistice, la îmbunătăţirea sănătăţii copiilor, la ajutorul 
acordat în vederea dezvoltării lor emoţionale şi sociale prin încurajarea 
încrederii în sine, a respectului de sine şi a demnităţii, a spontaneităţii şi a 
disciplinei.9     

Există dovezi substanţiale care arată că prin intermediul jocului copii 
manifestă o comunicare verbală îmbunătăţită, competenţe sociale şi de 
interacţiune superioare faţă de ceilalţi copii care nu au beneficiat de 
învăţământul preşcolar, utilizează într-un mod creativ materialele folosite 
la jocuri, au abilităţi de gândire divergente şi imaginative şi capacităţi de 
rezolvare a problemelor. Jocurile şi activităţile sub formă de jocuri conduc 
spre forme complexe de cunoaştere, spre competenţe şi comprehensiune, 
mai ales în domeniile cognitiv şi social.10                       

Privind jocurile prin aceste lentile teoretice se demonstrează că jocul 
nu este doar lumea copilului, ci reflectă comprehensiunea şi interpretările 
pe care acesta le dă lumii sociale şi culturale complexe în care locuieşte.11  

Participarea copiilor la învăţământul preşcolar scoate în evidenţă 
următoarele caracteristici:  

 Experienţa participării la învăţământul preşcolar în comparaţie cu 
neparticiparea la acest tip de învăţământ îmbunătăţeşte dezvoltarea 
multilaterală a copiilor.                       

 Durata participării (în luni) este de asemenea importantă, un 
început timpuriu (sub vârsta de 3 ani) este legat de o dezvoltare 
intelectuală semnificativ mai bună, lucru sesizabil atunci când copii încep 
şcoala primară mai ales în rezultatele lor la limbă şi comunicare.  

                                                 
8. Ibidem., p. 5. 
9. Ibidem., p.p. 5-6. 
10. Angela Anning, Joy Cullen, Marilyn Fleer, „Early Childhood Education: Society and 

Culture”, 2nd Edition, London, SAGE Publications Ltd, 2009, p.p. 29-30. 
11. Ibidem., p. 31. 
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 Participarea full time la învăţământul preşcolar nu aduce beneficii 
mai mari decât participarea part time. 

 Copii dezavantajaţi beneficiază în mod semnificativ din 
experienţele unui învăţământ preşcolar de bună calitate, în mod special în 
centrele unde se găseşte un amestec de copii care provin din medii sociale 
diferite. 

 De asemenea, copii dezavantajaţi participă la învăţământul 
preşcolar un timp mult mai scurt decât cei care provin din medii 
avantajate, cu 4-6 luni mai puţin decât ceilalţi, şi acest timp redus petrecut 
în învăţământul preşcolar este un dezavantaj în plus pentru aceşti copii 
vulnerabili.12 

În ceea ce priveşte calitatea învăţământului preşcolar rezultatele 
analizei sunt următoarele: 

 Învăţământul preşcolar de înaltă calitate este legat de o mai bună 
dezvoltare intelectuală, socială şi de comportament a copiilor. 

 Instituţiile care au angajaţi cu calificări superioare au scoruri mai 
mari de calitate şi copii lor fac mai multe progrese.13 

În prezent de la educatorii de grădiniţă sunt aşteptate realizări de pe 
urma cărora să beneficieze întreaga societate. Există dovezi conform 
cărora copii care sunt înscrişi în învăţământul preşcolar de înaltă calitate 
au mai multe şanse să termine liceul, să intre la o facultate şi să aibă un loc 
de muncă decât copii care, deşi provin din acelaşi mediu, nu au beneficiat 
de învăţământul preşcolar.14  

Învăţământul preşcolar caută să ducă la îndeplinire următoarele 
obiective:  

- obiective sociale şi interpersonale (îi ajută pe copii să se înţeleagă 
bine cu ceilalţi copii şi cu adulţi şi să aibă relaţii bune cu profesorii; de 
asemenea îi învaţă pe copii să îi ajute pe cei din jur şi să îşi dezvolte 
sentimentele de compasiune); 

- obiective ce ţin de abilităţile de autoajutorare (îi învaţă pe copii cum 
să aibă grijă de nevoile lor personale cum ar fi îmbrăcatul şi să ştie ce 
haine trebuie să poarte; îi învaţă cum să mănânce cu tacâmurile şi să 
folosească şerveţelul; îi învaţă cum să se spele sau să-şi facă baie şi să se 
                                                 

12. Kathy Sylva, Edward Melhuish, Pam Sammons, Iram Siraj-Blatchford, Brenda 
Taggart, „Early Childhood Matters: Evidence from the Effective Pre-school and Primary 
Education Project”, Abingdon Oxon, Routledge, 2010, p. 94. 

13. Idem. 
14. Petr G. Grotewell, Yanus R. Burton, „Early Childhood Education: Issues and 

Developments”, New York, Nova Science Publishers, 2008, p. 9.   
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spele pe dinţi; le arată cum să se pieptene şi să-şi cureţe unghiuţele); 
- obiective ce ţin de stima de sine (promovează abilităţile de 

autoajutorare pentru a-i face pe copii să-şi dezvolte o bună imagine de 
sine şi stima de sine; îi ajută pe copii să înveţe despre ei, despre familia lor 
şi despre cultura lor; îi ajută să îşi dezvolte un sentiment de valoare de 
sine prin intermediul experienţelor care se încheie cu un succes; îi învaţă 
despre părţile corpului uman şi despre funcţiile lor);                               

- obiective academice (îi învaţă pe copii cum se numesc, adrese şi 
numere de telefon; îi învaţă culorile, mărimile, formele şi poziţiile unui 
obiect; îi învaţă numerele, literele, identificarea formelor, a sunetelor şi a 
rimelor); 

- obiective ce ţin de abilităţile de gândire (antrenarea copiilor în 
activităţi care îi ajută să îşi dezvolte competenţele esenţiale pentru 
construirea schemelor cum ar fi clasificarea, numărarea şi cunoaşterea 
conceptelor de timp şi spaţiu; le oferă acestora posibilitatea de a răspunde 
la întrebări care le cer să sintetizeze, să analizeze şi să evalueze);                                        

- obiective ce ţin de comportamentul la şcoală (copilul învaţă să îi 
asculte pe profesori şi să facă ceea ce profesorii îi cer; învaţă să fie atent şi 
să lucreze singur; să îndeplinească o sarcină şi să stea cuminte);                         

- obiective ce ţin de limbă şi de alfabetizare (posibilitatea de a 
interacţiona cu adulţi şi cu copii mai mari îi face pe copii de grădiniţă să îşi 
dezvolte competenţele limbajului oral; îi învaţă să converseze cu alţi copii 
şi cu adulţi; îi ajută să îşi dezvolte vocabularul şi competenţele lingvistice; 
să îşi dezvolte competenţe timpurii de alfabetizare);                             

- obiective ce ţin de nutriţie (îi învaţă pe copii importanţa mâncării 
sănătoase; le diversifică alimentaţia care se bazează pe un meniu echilibrat 
şi bogat în nutrienţi).15                

Uniunea Europeană dă o mare importanţă învăţământului preşcolar. 
Acest lucru se reflectă în statisticile Eurostat-ului ce abordează această 
problemă. La nivelul întregii Uniuni Europene procentul copiilor care 
participă la învăţământul preşcolar, cuprinşi între vârsta de 4 şi 5 sau cel 
târziu 6 ani, este destul de mare. Începând cu anul 2000 când atingea 85% 
creşte treptat până ajunge la 92% în 2010. Însă ţinta pe care Uniunea 
Europeană şi-a propus să o atingă până în anii 2020 este de 95%, obiectiv 
ce poate fi realizat dacă ne gândim că în 2010 se ajunsese deja la 92%. 
Situaţia de la nivelul statelor membre este următoarea: Franţa şi Spania 

                                                 
15. R.P. Shukla, „Early Childhood Care And Education”, New Delhi, Sarup & Sons, 2004, 

p.p.18-21.   
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sunt statele care începând cu anii 2000 până în 2011 au avut un procent de 
înregimentare al copiilor în învăţământul preşcolar de 100%, Spania a avut 
o perioadă de scădere începând cu 2005 până în 2010, însă şi-a revenit în 
anul 2011. În mod surprinzător cel mai mic procent de înregimentare l-a 
avut în anul 2000 Finlanda care avea doar 55%  însa acest procent a crescut 
anual ajungând în anul 2011 la 74%. Polonia, Lituania şi Cipru se află şi ele 
la sfârşitul clasamentului în anul 2000 cu 58%, 60% şi respectiv 64%, 
reuşind să crească până în 2010-2011 la 85% Cipru, iar Polonia şi Lituania 
la 76% şi 77%.                  

Participarea la educaţia timpurie - % din grupul de vârstă între 4 ani şi 
vârsta de începere a învăţământului obligatoriu. 

Descriere pe scurt: Ponderea populaţiei în vârstă de 4 ani până la 
vârsta la care începe învăţământul obligatoriu care participă la educaţia 
timpurie. Acest indicator măsoară obiectivul Strategiei de Educaţie şi 
Formare pentru 2020 care doreşte creşterea ponderii copiilor care participă 
la învăţământul preşcolar (măsurată ca cei între 4 ani şi vârsta pentru 
începerea învăţământului primar obligatoriu), la cel puţin 95% în 2020.  

Tabelul următor prezintă vârsta la intrarea în învăţământul primar şi 
intervalul de vârstă al indicatorului de ţară:   
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Country 
 

BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO 

Entrance 
age* 

6 7 6 7 6 7 4 6 6 6 6 6 7 7 6 6 5 5 6 7 6 6 

Age 
range** 

4-5 4-6 4-5 4-6 4-5 4-6 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 4-6 4-5 4-5 4 4 4-5 4-6 4-5 4-5 

 

Country 
 

SI SK FI SE UK HR MK TR  IS LI NO CH US US   JP 

Entrance 
age* 

6 6 7 7 5 7 6-7 6 6 7 6 6-8 6 6 

Age range** 4-6 4-5 4-6 4-6 4 4-6 4-5 4-5 4-5 4-6 4-5 4-6 4-5 4-5 

* Vârsta de intrare în învăţământul primar 
** Intervalul de vârstă utilizat pentru a calcula rata de participare la educaţia timpurie 
 

   Geo/time              2000     2001     2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008   2009    2010    2011       Target TARGET  

EU (27 
countries) 

85.2i  86.4i  87.4i  87.1i  87.6i  88.1i  89.3i  90.3i  91.2i  91.7i  92.4  
       :              95.0 

95.0  

Belgium 99.1  100.0  100.0  100.0  99.8  100.0  99.9  99.7  99.5  99.3  99.1      98.7              : :  

Bulgaria 73.4  73.2  81.1  83.9  83.2  82.5  80.5  79.8  78.4  78.5  79.2      79.9              : :  

Czech 
Republic 

90.0  92.0  93.7  93.7  94.0  94.4  92.6  92.6  90.9  90.0  88.7       88.1             : :  
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Denmark 95.7  93.7  93.5  94.9  96.9  91.8  92.0  92.7  91.8  91.9  98.1  
       :                 : 

:  

Germany 82.6  87.7  88.4  86.4  85.5  86.6  93.0  94.5  95.6  96.0  96.2       96.4             : :  

Estonia 87.0  88.3  86.9  93.6  97.1  98.7  94.9  93.6  95.1  95.7  89.8i          :                : :  

Ireland 73.4i  72.6i  72.6i  72.5i  71.3i  70.4i  70.9i  71.7i  72.0i  72.8i  85.4       98.5i            : :  

Greece 69.3  69.3  69.2  70.6  70.6  70.8  70.9  68.2  70.2  :  73.5           :               : :  

Spain 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8  98.5  98.1  99.0  99.3  99.4       100.0           : :  

France 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0       100.0           : :  

Italy 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.3  98.8  98.2  97.1           :               : :  

Cyprus 64.7  70.4  68.3  68.1  70.8  74.7  84.7  84.7  88.5  86.4  85.3           :               : :  

Latvia 65.4  67.2  70.2  85.7  85.0  87.7  87.2  88.2  88.9  89.6  87.4         88.1           : :  

Lithuania 60.6  61.2  64.1  68.9  69.7  71.3  75.8  76.6  77.8  79.6  78.3         77.8           : :  

Luxembourg 94.7  95.3  97.7  83.5  89.5  94.8  95.0  93.9  94.3  94.6  94.6            :              : :  

Hungary 93.9  92.5  93.3  94.7  95.1  93.9  94.5  95.1  94.6  94.8  94.3         94.5           : :  

Malta 100.0  95.0  92.6  98.7  97.5  94.4  95.5  98.8  97.8  93.9  89.0            :              : :  
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Netherlands 99.5  98.1  99.1  73.0i  74.0i  73.4i  74.2i  98.9  99.5  99.5  99.6  
          :              : 

:  

Austria 84.6  86.0  86.9  88.0  87.6  87.5  88.1  88.8  90.3  91.3  92.1         94.3           : :  

Poland 58.3  58.5  58.4  59.6  60.9  62.1  64.0  66.8  67.5  70.9  76.3            :              : :  

Portugal 78.9  81.5  83.7  85.7  84.9  86.9  86.8  86.7  87.0  88.2  89.3            :              : :  

Romania 67.6  68.5  72.3  73.9  80.3  81.2  81.2  81.8  82.8  82.3  82.1  
          :               : 

:  

Slovenia 85.2  86.0  86.8  86.2  86.4  86.6  88.6  89.2  90.4  91.3  92.0  
       92.9            : 

:  

Slovakia 76.1  76.4  75.4  77.2  78.3  79.7  79.4  79.4  79.1  77.9  77.5         77.5            : :  

Finland 55.2  62.0  65.0  65.5  66.9  66.9  68.1  69.8  70.9  71.9  73.1         74.0            : :  

Sweden 83.6  85.7  86.6  89.4  92.4  92.8  91.3  94.0  94.6  94.7  95.1         95.3            : :  

United 
Kingdom 

100.0  99.0  100.0  95.3i  92.8  91.8  91.1  90.6  97.3  97.3  96.7           :                : :  

Iceland 91.8  93.3  93.5  94.5  95.5  95.8  95.7  95.4  96.2  95.1  95.8           :                 : :  

Liechtenstein 69.3  :  :  80.4  82.3  83.5  84.2  84.5  83.2  85.9  85.2         86.3             : :  

Norway 79.7  81.3  83.1  85.4  88.0  90.0  92.4  94.3  95.6  96.6  97.1           :                 : :  

Switzerland :  :  73.5  74.8  75.6  77.4  78.9  79.1  77.9  77.9  78.6         79.2             : :  
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Montenegro :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  
          :                : 

:  

Croatia :  :  :  54.1  55.9  59.1  61.9  65.2  68.0  68.8  70.1            :                : :  

Former 
Yugoslav  
Republic  of 
Macedonia, 
the 

17.4  17.3  17.7  20.9  21.0  22.9  24.6  26.1  28.5  28.5  29.6           :                  : :  

Turkey 11.6  11.9  13.0  14.5  14.8  18.6  23.2  26.7i  34.4  32.5  38.7           :                  : :  

United  
States  

69.9  74.8  75.2  71.1  70.6  71.5  68.2  69.6  65.4  65.6  74.4i            :                 : :  

Japan 95.5  94.9  94.5  94.9  95.9  96.8  95.6  96.4  97.0  97.8  97.9  
          :                  : 

:  

 
: = nu este disponibil               i = vezi metadata           Sursa Datelor: Eurostat  
             



EUROMENTOR 135 

Concluzii: Participarea la învăţământul preşcolar este esenţială pentru 
dezvoltarea optimă a copiilor. Înregimentarea în acest tip de învăţământ îi 
ajută pe copii să capete mai multe informaţii despre lumea în care trăiesc 
şi să îşi dezvolte abilităţile de gândire şi pe cele sociale. Copii înscrişi în 
învăţământul preşcolar au mai multe şanse să termine liceul şi facultatea şi 
să îşi găsească o slujbă mai bine plătită. De asemenea înregimentarea 
copiilor defavorizaţi în învăţământul preşcolar este văzută şi ca o metodă 
de eradicare a sărăciei, deoarece aceştia vor avea posibilitatea să îşi 
continue şcoala, să intre la facultate şi să îşi găsească un serviciu. Între 4 şi 
6 ani se pun bazele abilităţilor copilului de gândire şi de învăţare, care îl 
vor ajuta mai târziu în dezvoltarea sa atât în perioada copilăriei cât şi în 
adolescenţă şi în perioada de tânăr adult. 
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Abstract: A partnership requires families and educators to work together 
toward a shared goal. Issues that arise in creating partnerships are power and 
control. Families dramatically influence the degree to which children are engaged 
in school and how they identify themselves as learners. A strong family-school 
partnership will improve both academic and behavioral outcomes for children. The 
benefits of a strong family-school relationship extend beyond academic work. 
Other benefits of family involvement in schooling include improved behavior at 
school, higher attendance rates, lower drop-out rates, higher self-esteem, and 
higher probability of avoiding high-risk behavior in adolescence. The resulting 
empowerment of families and coordination of educational efforts is important for 
students’ success. 

 
Keywords: partnership, family-school interaction, teacher, trainer, student, 

behavior, personality, collaboration. 
 
 
Importanţa parteneriatului familie-şcoală 
O bună colaborare între familie şi şcoală se poate realiza prin 

parteneriate. Familia influenţează în mod semnificativ gradul în care copiii 
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sunt implicaţi în procesul de educaţie, precum şi modul în care elevii îşi 
asumă identitatea şi rolul lor de „elevi”. 

Parteneriatul familie-şcoală va îmbunătăţi rezultatele şcolare ale 
elevilor şi va avea un impact pozitiv asupra formării şi dezvoltării 
armonioase a personalităţii acestora. Colaborarea strânsă şi sinceră dintre 
familie şi şcoală dă rezultate minunate pentru că, oricât de mare şi 
importantă este forţa educativă a unui colectiv, dacă nu există această 
colaborare, dacă se creează o contradicţie între modul de educaţie din 
şcoală şi cel din familie, remedierea greşelilor educative este mult 
îngreunată. In concluzie, educaţia copiilor necesită un efort deosebit din 
partea tuturor şi trebuie să fie făcută cu principialitate şi perseverenţă. 

 
Importanţa parteneriatului şcoală-familie 
Avantaje in plan academic: cercetările de specialitate au relevat 

faptul că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care 
părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul de 
implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi 
rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu 
şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu este un proces de 
care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un 
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi 
implicate. 

Avantaje în sfera comportamentală: relaţia familie-şcoală are un 
impact pozitiv asupra activităţilor elevului în afara clasei, în familie, în 
viaţa socială. Se constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au 
în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin performanţe şcolare ridicate 
şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care 
doresc să-l atingă. Atitudinea pozitivă şi participativă a familiei faţă de 
şcoală se transferă şi copiilor şi se manifestă în gradul mare de interes al 
acestora faţă de activităţile şcolii, temele pentru acasă, rezultatele 
evaluării. În sfera personalităţii, aceşti elevi au mai multă încredere în sine, 
se implică activ în formarea lor educaţională şi profesională.    

 
Probleme critice în formarea parteneriatului familie-şcoală 
În cadrul acestui parteneriat, adesea dificultăţile rezultă din disputa 

unor idei divergente privind: responsabilitatea şcolii şi a familiei privind 
educaţia copiilor; libertatea de alegere a şcolii de către părinţi sau 
unicitatea învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor 
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şcolare ale copilului; participarea părinţilor la gestionarea şi procesul 
decizional în instituţia şcolară. Un obstacol semnificativ şi dificil de 
abordat este cel de ordin atitudinal. Mentalitatea oamenilor - părinţi, cadre 
didactice, elevi etc. - şi cutumele sociale înrădăcinate şi consolidate prin 
comportamente repetate sunt factori greu de influenţat şi de schimbat. 

 Parteneriat autentic 
Un parteneriat presupune ca familiile şi educatorii să lucreze 

împreună spre un scop comun. Problemele care apar în crearea şi 
„funcţionarea” acestui tip de parteneriat sunt cele privind puterea şi 
controlul. Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost 
dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat "responsabilitatea şcolii", 
in actualitate acest lucru s-a schimbat semnificativ şi presupune alte 
conotaţii. Parteneriatul educaţional autentic presupune că şcoala îşi pierde 
rolul suprem şi monopolul educativ exprimând o abordare pozitivă, 
democratică a relaţiilor educative. Şcoala are nevoie de sprijinul părinţilor, 
iar aceştia se pot forma cu ajutorul şcolii ca părinţi responsabili. În acest 
sens, Bonnie McReynolds spunea că părinţii trebuie să se implice atât ca 
profesori, cât şi ca elevi, susţinători şi avocaţi ai copiilor lor. 

 Informarea părinţilor 
Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce priveşte şcolaritatea 

copilului presupune, cel puţin, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile 
legale privind educaţia copilului, drepturile de care dispune pentru 
educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a 
copilului, metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un 
dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să beneficieze de o 
pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această 
materie trebuie considerată ca o aptitudine profesională; părinţii, la rândul 
lor, trebuie să fie pregătiţi pentru a-şi putea îndeplini rolul educativ în 
cooperare cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor (asociaţiilor) 
asistenţa necesară.  

 Flexibilitate  
Referitor la acţiunea educativă a familiei, ea este eficientă numai 

atunci când scopul său se înscrie pe aceeaşi linie cu a şcolii, când între cei 
doi factori există o concordanţă în ceea ce priveşte obiectivele urmărite, 
subordonate idealului social şi educaţional. Astfel, este necesară adoptarea 
unor comportamente corespunzătoare, cum ar fi: comunicarea liberă de 
informaţii; toleranţa, când limbajul profesional nu este înţeles de 
nespecialişti (dintre părinţi); încurajarea dezbaterilor pe probleme 

http://www.9am.ro/tag/elevi.html
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educaţionale majore, considerarea reciprocă a părinţilor şi profesorilor ca 
parteneri. 

 
Comunicarea - modalitate eficiente de promovare a parteneriatului 

familie-şcoală 
Comunicarea eficientă dintre şcoală şi familie este unul dintre 

instrumentele cele mai importante pentru atingerea scopurilor comune 
legate de copii şi dezvoltarea acestora. Crearea unui spectru larg de 
oportunităţi de implicare a părinţilor în activităţile şcolii este un indicator 
al deschiderii şi al profesionalismului educatorilor. Şcoala trebuie înţeleasă 
ca o instituţie unde se comunică prin toate mijloacele, se învaţă şi se 
realizează comunicarea pentru orice nivel şi orice context social sau 
tematic. Scopul comunicării în şcoală nu se rezumă la reuşita şcolară, ci 
urmăreşte reuşita umană sub toate aspectele şi în toate momentele vieţii. 
Influenţa educativă a familiei nu se sfârşeşte la şapte ani. Ea îmbracă alte 
forme şi se împleteşte strâns cu influenţa şcolii şi a societăţii. Principalele 
activităţi care facilitează comunicarea sunt: 

 Stabilirea unui plan de lucru la începutul anul şcolar.  
În principiu, pe parcursul anului şcolar, interacţiunile familie-şcoală 

se limitează la schimbul şi completarea de documente, precum şi la 
schimbul de informaţii privind reglementările şi practicile şcolare. În acest 
sens, se impune stabilirea unui "contract parental" la începutul anului 
şcolar intre părinţi şi profesori. Acest “contract” se constituie ca un sistem 
de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu “educatorii” sub aspect 
economic şi educaţional-cultural.  

 Stabilirea relaţiei înaintea apariţiei unei “probleme” 
S-a constatat că este bine ca părinţii să fie înştiinţaţi şi când copilul are 

o performanţă notabilă, dar şi la cel mai mic semnal de îngrijorare pentru 
a se găsi soluţiile corespunzătoare de intervenţie. Astfel, familia are 
posibilitatea de a se implica activ şi responsabil in activitatea şcolară a 
copilului. Ca urmare a unei astfel de abordări, membrii familiei pot deveni 
receptivi la sugestiile şi sfaturile educatorului. 

 Construirea relaţiei pas cu pas 
În acest parteneriat, părinţii şi profesorii împărtăşesc o 

responsabilitate uriaşă. Împreună oferă copiilor dorinţa de a învăţa şi a 
munci din greu. O bună comunicare între ei este esenţială succesului, în 
scopul motivării copiilor pentru învăţare şi al creşterii interesului lor în 
această direcţie. Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei, cu atât 
gradul de implicare al familiei este mai mare. Întâlnirea regulată cu 
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familia permite educatorilor să răspund la întrebări, să ofere informaţii 
despre performanţele academice ale elevului şi să identifice împreună 
soluţii la posibilele probleme ce pot apărea. Atunci când atât educatorii cât 
şi părinţii doresc o colaborare mai strânsă, trebuie să se apeleze la o formă 
organizată de comunicare. Există o serie întreagă de mijloace care pot 
facilita comunicarea, cum ar fi telefonul, e-mailurile, newsletter-urile etc. 
Este recomandat ca în special mesajele să includă o secţiune specială prin 
care să se solicite feed-back (comentarii, sugestii, întrebări) din partea 
părinţilor. 

 Solicitarea informaţiei adecvate 
După cum se ştie, colaborarea presupune, pe lângă o unitate de 

vederi, şi o coordonare a acţiunilor în vederea realizării unităţii - factorul 
coordonator al colaborării fiind educatorul. Acest lucru decurge din logica 
lucrurilor, şcoala având rolul de a coordona colaborarea tuturor factorilor 
educativi, deoarece, dintre toţi, doar ea reprezintă singurul factor calificat 
pentru asemenea acţiune. Este nevoie, de asemenea, de instituirea unui 
sistem de formare a părinţilor care să asigure un transfer de cunoştinţe, 
experienţe şi exemple de bună practică din partea educatorilor. În acest 
proces trebuie luate in considerare următoarele aspecte: obiectivele 
familiei şi expectaţiile privind educaţia copilului, implicarea familiei în 
acordarea de sprijin copiilor pentru efectuarea temelor de casă, modul în 
care şcoala poate contribui la creşterea performanţei academice a copilului 
, modul în care familia ajută şcoala în asistarea copilului. 

Părinţii trebuie educaţi şi responsabilizaţi în legătură cu viitorul 
copiilor lor, pentru a conştientiza rolul lor şi al şcolii la formarea acestui 
viitor. Programele de educaţie pentru părinţi pot înlătura multe dintre 
limitele participării lor active la procesul educaţional şi pot elimina 
eventuala neîncredere a acestora în procesul de învăţământ.  

 
Iniţiative în dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie 
În timp ce implicarea familiei se diminuează cu fiecare an ce trece şi 

scade dramatic pe parcursul anilor de gimnaziu, nevoia ca familia să 
sprijine activ procesul de educaţie al elevilor creşte. Cercetările recente în 
acest domeniu au relevat faptul că adolescenţii au nevoie de sprijinul şi 
suportul părinţilor în aceeaşi măsură (daca nu şi mai mult) ca şi elevii din 
şcoala primară. Prin urmare, este esenţial ca şcoala să depună toate 
eforturile pentru a încuraja şi menţine implicarea activă a familiei în 
procesul de învăţământ pe tot parcursul formării educaţionale.  
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Diverse modalităţi de interacţiune familie-şcoală 
 Suportul acordat de şcoală familiei    
“Educatorii” trebuie să propună mijloace de a comunica şi evidenţia 

experienţele evolutive ale copiilor la şcoală, să pregătească un flux 
constant de informaţii de calitate îndreptate spre părinţi, astfel încât să-i 
determine să-şi reexamineze atitudinile faţă de rolul de părinte şi opiniile 
despre experienţele prin care trec copiii şi să abordeze cu multă mai 
preocupare întreaga experienţă şcolară. În acelaşi sens, educatorii trebuie 
sa înveţe despre cultura, viaţa, locul de muncă al celor din familii, să fie 
receptivi la alţi membri ai familiei sau prieteni apropiaţi ai acestora, care 
sunt interesaţi de educaţia copiilor, să explice clar politica de atribuire a 
temelor sau de stabilire a regulilor clasei, să descrie părinţilor modul în 
care vor fi împlinite obiectivele educative propuse, să-i informeze pe 
părinţi în legătură cu probleme curente ale învăţământului, să-i ajute pe 
părinţi să înţeleagă importanţa sprijinului lor şi, nu în ultimul rând, să 
mulţumească acestora pentru implicare şi să le explice care vor fi 
avantajele acţiunilor lor pentru copil şi pentru şcoală. 

 Suportul acordat de familie procesului de învăţare   
Pentru o bună reuşită educaţională, familia trebuie să-şi asume rolul 

de colaborator activ al şcolii, să cunoască cerinţele specifice şcolii, să 
creeze condiţiile necesare activităţii de învăţare continuă, precum şi 
controlul îndeplinirii programului zilnic. Rolul familiei nu se rezumă 
numai la atât, ci ea trebuie să consolideze deprinderile moral-civice, 
conduita civilizată în relaţiile cu cei din jur, să creeze condiţiile necesare 
dezvoltării aptitudinilor copilului lor, etc. Alte moduri de implicare a 
părinţilor sunt: să discute cu profesorii copiilor lor, să stabilească o relaţie 
adecvată cu ei (o convorbire telefonică scurtă sau o întâlnire la şcoală sau 
acasă la copil îi poate uni pe amândoi, în scopul de a-l ajuta pe copil), să 
participe la evenimentele din şcoală, să discute permanent cu copilul 
despre ce se întâmplă la şcoală, sa-i pună întrebări specifice legate de 
activitatea din clasă, de profesori şi de alte acţiuni suplimentare, să sprijine 
învăţarea prin desfăşurarea de activităţi zilnice cu copilul (să citească cu el, 
să-i verifice tema, sa-i limiteze accesul la TV sau la jocurile video), să ceară 
sfatul profesorilor într-o serie de probleme care îl privesc pe copil 
deoarece aceştia ştiu mai multe despre dezvoltarea copilului, de multe ori 
petrecând mult timp cu el decât părinţii; să le ofere informaţii utile 
profesorilor (cum ar fi schimbarea condiţiilor familiale - divorţul, boala 
părinţilor sau chiar moartea unui animal preferat, evenimente ce pot 
determina tulburări de concentrare în învăţare), să se implice în 
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organizaţiile care sprijină colaborarea părinte-profesor şi în reforma şcolii, 
să înveţe cum funcţionează consiliul şcolii respective, să ajute conducerea 
la stabilirea anumitor reguli.  

 Includerea familiei în procesul decizional 
Relaţia cu familiile este din ce in ce mai încurajată de şcoală: consiliul 

şcolar include reprezentanţi ai (asociaţiilor) părinţilor, cu rol decizional în 
toate problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate şi 
încurajate în activitatea şcolară; profesori specializaţi (consilieri) tratează 
problemele excepţionale ale colaborării cu familiile elevilor; organizaţiile 
de profesori recunosc statutul şi rolul asociaţiilor de părinţi; formarea 
profesorilor abordează problema relaţiei şcoală-familie ca fiind una din 
problemele importante; se organizează cursuri pentru profesori şi părinţi. 

 Acordarea unor informaţii utile pentru familie 
Colaborarea „educatorilor” cu părinţii trebuie să se desfăşoare pe o 

bază tematică solidă. Ea poate să facă parte dintr-un ansamblu de 
probleme educative a căror conştientizare, dezbatere şi rezolvare 
operaţională reclamă continuitate, reluare şi dezvoltare în perioade de mai 
lungă durată. Munca şcolii cu familia impune un sistem, o unitate de 
obiective, metode şi măsuri care să conducă această colaborare specială, să 
nu se desfăşoare pur şi simplu incidental. 

Munca şcolii cu familia poate lua metodologic şi forma unui 
experiment de pedagogie socială, vizând organizarea şi analiza activităţii, 
verificarea obiectivelor, metodelor şi procedeelor folosite prin lectorul 
pentru părinţi, în şedinţele cu părinţii, la consultaţii şi convorbiri cu 
privire la legăturile permanente între şcoală (proces de învăţământ) şi 
familie. 

 
Concluzii 
Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate 

de către şcoală şi de care familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi 
organizate exclusiv de către şcoală sau în parteneriat cu alte 
organizaţii/instituţii. 

Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, de 
practicare a diverselor sporturi, centre pentru supravegherea copiilor la 
teme după orele de curs (after-school) care pot avea şi alte servicii incluse: 
predarea limbilor străine, sport, mini excursii, teatre, spectacole, vizite în 
diverse locuri etc.; centre de voluntariat; cluburi; cantine; seminternate etc. 

Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii reprezintă o 
strategie de întărire a relaţiilor şcoală familie. Părinţii capătă încredere în 
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şcoală, instituţie care devine mai transparentă şi mai apropiată de nevoile 
comunităţii. Un punct câştigat este coerenţa serviciilor, părinţii nu mai 
sunt nevoiţi să caute prin mijloace proprii să beneficieze de diverse 
servicii, ei le găsesc în şcoală. Şcoala ca furnizor de servicii complexe va 
face trecerea de la educaţia instituţională, cu accent pe instituţie (care are 
un program, curriculum la care elevii trebuie să se adapteze) la şcoala 
centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale comunităţii. Funcţia 
fundamentală a educaţiei este aceea de a pregăti omul pentru integrarea 
socială. Educaţia nu vizează formarea unui om abstract, ci a omului 
necesar societăţii respective, potrivit cerinţelor acesteia. Funcţia axiologică 
reprezintă educaţia pentru şi prin valori. 
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