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Echipa Monitorului Social 
aduce sincere mulţumiri 
tuturor celor, care şi-au adus 
contribuţia la realizarea acestui 
număr şi exprimă un sentiment 
de gratitudine Domnului Liviu 
Dascăl, directorul Liceului 
teoretic experimental Waldorf 
din Moldova.

Sperăm că analiza şi 
recomandările propuse vor 
fi utile pentru elaborarea 
politicilor publice privind 
implementarea gândirii critice 
şi creative în  sistemul de 
învăţământ din Republica 
Moldova. 
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Schimbările de ordin social şi politic care 
s-au produs în societăţile post-socialiste acum 
20 de ani au marcat şi sistemul educaţional, 
care a continuat cu o evoluţie deosebită spre 
o societate modernă, pluralistă şi deschisă, 
cu valori democratice bine exprimate. Aceste 
schimbări au generat numeroase critici în adre-
sa sistemului de educație învechit, care cerea o 
nouă formă de abordare a contemporaneității, 
o viziune deschisă asupra societăţii şi instru-
mente de valorificare a potențialului intelec-
tual. Astfel, pe parcursul a douăzeci de ani de 
la independenţă, curriculumul şcolar a suferit 
mai multe modificări de ordin conceptual şi 
metodologic, urmărind finalităţile referitoare 
la dezvoltarea complexă a personalităţii ele-
vilor şi studenţilor care sunt stipulate în Lega 
Învățământului.1 Printr-un şir de reforme edu-
caţionale, noi discipline au fost introduse în 
curricula învăţământului preuniversitar, de 
exemplu educaţia civică. De asemenea, au fost 
actualizate materiale instructive şi educaţiona-
le privind Drepturile Omului valorile şi prin-
cipiile democraţiei în societate menite să for-
1	 �����	��������������	���	���	��������	�1�������	������������	��������������	���	���	��������	�1�������	�������
����	31�1�����î�	��������	���11������	������1��1���	 
��b��c��	î�	M��������	Ofic���	���	�6�	����	���11���	����c����	6��

INTRODUCERE

meze cetăţeanul Republicii Moldova  într-un  
context mai complex.  Odată cu reforma în-
văţământului universitar şi trecerea treptată la 
cerinţele procesului de la Bologna, în educaţia 
preuniversitară s-a recurs la antrenarea capaci-
tăţilor de analiză critică şi creativă ca fiind pre-
mergătoare succesului în profesiune. Evoluţia 
proceselor negative de ordin social şi politic, 
tranziția la o economie de piață au marcat im-
perativul de teorii, tendinţe şi metodologii noi 
în educaţie ce oferă valenţe formative multiple 
şi care cultivă personalitatea umană, aspectul 
intelectual. 

În termeni largi, educaţia reprezintă o 
investiţie în dezvoltarea omului ca personalita-
te, contribuind substanţial la integrarea socia-
lă, economică, politică, culturală, profesională 
a acestuia. Însă, deseori se întâmplă că proce-
sul de investire are loc insuficient sau cunoş-
tinţele nu reprezintă o prioritate pentru tineri 
în construcţia viitorului lor,  condiţiile precare  
în care se desfăşoară procesul de învăţământ 
agravând şi mai mult  pregătirea educaţională a 
acestora. Realităţile din ţară atestă că se inves-
teşte mult în educaţie, însă se obţine tot mai 

„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării 
creatoare şi bucuria cunoaşterii, căci scopul educaţiei ar trebui sa 
fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să gândească inde-
pendent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii 
realizarea supremă a vieţii lor” 

Albert Einstein
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puţin progres la acest capitol. De exemplu, 
Calitatea cunoştinţelor obţinute în sistemul 
educaţional autohton este neînsemnată şi ne-
competitivă faţă de  alte sistemele de educaţie 
din străinătate. Guvernul trebuie să se implice 
activ în performanţele sistemului de educaţie 
autohton, monitorizând iniţiativele educaţio-
nale ce au drept scop valorificarea tehnologi-
ilor şi metodologiilor educaţionale modeme, 
nemijlocit dezvoltarea gândirii critice şi crea-
tive, educaţiei civice şi  multiculturale în şcoa-
lă. Republica Moldova trebuie să investească 
cât mai mult în  sporirea calităţii sistemului 
de educaţie, în metode noi de predare şi eva-
luare de performanţe. În acest context, această 
publicaţie se angajează să analizeze şi să moni-
torizeze viziunea educaţiei şi a şcolii privind 
asimilarea şi  compatibilitatea elevilor cu noile 
valori educaţionale. În acelaşi timp, acest nu-
măr tinde să evidenţieze care sunt problemele 
sistemului actual de învăţământ pornind de la 
utilizarea metodelor interactive de stimulare a 
analizei critice şi creative la elevi. Un accent 
se pune pe învățământul orientat spre promo-

varea unei gândiri independente şi creative a 
elevilor şi studenţilor, inclusiv pe  promova-
rea educaţiei civice şi multiculturale în învă-
ţământ. 

Cultivarea deprinderilor 
de gândire critică şi 
creativă

Calitatea cunoştințelor depinde nu doar 
de procesul de predare propriu-zis dar şi de ca-
pacităţile şi aptitudinile elevilor şi studenţilor 
de a formula propria părere asupra lucrurilor, 
evenimentelor şi problemelor studiate, găsirea 
modalităților de a dezbate soluţiile cu privire la 
aceste probleme, alegerea raţională a soluțiilor 
optime şi soluționarea propriu-zisă a proble-
mei. Pregătirea elevilor către o abordare criti-
că (fig.1) a problemei este un proces didactic 
acerb şi imperativ dar nu şi imposibil. Experţii 
susţin că „prin natura şi modul de manifestare, 
gândirea critică se manifestă în două dimensi-

METODA 

BRAINSTORMING 

Profesorul cere cât mai multe idei, lansând 
întrebări de genul :

Care sunt avantajele rezervărilor la hotel sau 
restaurant?

Ce boli sunt specifice copilăriei?

De ce nu s-a răzbunat Hamlet imediat?

Profesorul sau un elev va aduna toate răs-
punsurile pe tabla, clasificându-le dacă este 
nevoie. Ar fi de preferat să nu fiţi critici la acest 
stadiu.

Această metodă implică tot grupul şi poate 
înveseli o lecție plicticoasă. Opțional puteți 
cere clasei să-şi exprime toate ideile pe gru-
puri, transformând astfel ora în predare prin 
întrebări.

În sistemul de învățământ de stat din R. Moldova 
există tendința de a oferi elevului prea multă 
informație şi teorie. Cea mai mare provocare 
pentru un sistem educațional este aceea de a 
preda în baza experiențelor obținute în trecut 
pentru generațiile care îşi vor trăi experiențele de 
viață în viitor. Astfel neştiind de ce va avea ne-
voie elevul peste 10 ani în condițiile în care totul 
evoluează atât de repede.  

Copilul trebuie pregătit de viață prin a i se oferi 
nişte repere, o bază care să ajute viitorul om 
matur să găsească informația necesară pentru 
viață, or de cele mai multe ori, în şcoală se pune 
accentul pe informația care se schimbă de la 
o zi la alta şi nu pe deprinderi practice nece-
sare acestuia pentru viață. Aspectul practic al 
învățământului este neglijat. 

 Liviu Dascăl, directorul Liceului teoretic 
experimental Waldorf din Moldova
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uni esenţiale: una socială conform căreia învă-
ţarea şi munca în colaborare duc la construirea 
solidarităţii umane şi o dimensiune pragmatică 
– învăţarea ce are la bază dezvoltarea gândirii 
critice creează posibilitatea implicării active a 
elevilor în activitate prin stârnirea curiozităţii şi 
rezolvarea problemelor de viaţă.”2 Reieşind din 
aceste considerente, apare întrebarea „Oare ce 
stârneşte curiozitatea elevilor  în procesul de în-
văţământ şi câtă muncă depun ei pentru a avea 
rezultate bune? Într-un Policy Brief3 recent pu-
blicat pe marginea schimbării de paradigmă în 
educaţie şi metode de predare, s-a constatat că 
Moldova stă prost la testele PISA4, în care sunt 
identificate problemele în felul în care sunt 
evaluaţi elevii şi abilităţile lor cognitive de or-
din superior (gândire critică şi capacitate de a 
rezolva probleme). În schimb, sunt înregistrate 
rezultate pozitive la testele PIRLS5 şi TIMSS6 
care măsoară competenţele de bază ale elevilor. 
Când vorbim de învăţare, de mesajele aduse 
audienţelor în procedeele de educaţie, cu re-
gret,  nu ne gândim la schimbările care se vor 
produce pentru acel care este învăţat. Cultiva-
rea deprinderilor de gândire critică presupu-
ne învăţarea de către elevi şi studenţi a unor 
exerciţii de apreciere a  ideilor şi a le examina 
implicaţiile, cu o doză de scepticism respectu-
os. Însă, ceea ce se întâmplă în procesul educa-
ţional, în majoritatea cazurilor, este că dascălii 
�	 	���b��	�������	M��c����	������	�������	���c��������	���	���b��	�������	M��c����	������	�������	���c��������	���
ţ������	ş�	��������ţ�	��	c��������	�	����	î���ş���	���	��������	c����c�	��	
şc�����	��c�	
3	 	�AR	P���cy	B���f�	�ch��b����	��	���������	î�	���c�ţ��	
ş�	��������	��	��������	î��	h�����//www�f����������������c�����/������
���/�AR/�36_P���cy%��b���f%�����%�������f
�	 	������	P��A	����	��	������	c���������	��������������	����	������	P��A	����	��	������	c���������	��������������	����
��������	���	��	���������	�����h�z����	�c������	��	�	���������	���	��z�����
����	��	����	f�c���	��b��c��	�c����	��������	����	��	�	������fic�	���b���
����	î�	f����	î�	c���	����	��������	�������
�	 	P�R��	�	P�������	��	�������������	R������	������cy	����y�	
Ob��c�����	 ��������	 ����	 ��	 �	 ������	 �����z����	 ������ţ����	 î�	�������	
��	c����	�	��������	��	c����	�	�����	���	3�	��	ţ���	��f������	P�R��	����	
��	 ������	 �����z��	��	c����	A��c��ţ��	 �������ţ������	������	E��������	
R����z������	E��c�ţ������	(A�E)�	������	����	c��c����	������	�	������	
����f�b�������	�������	c����	ş�	��	�����	��f����ţ��	������	�x������ţ���	
��	î���ţ���	î�	şc����	��	�	c����	
6	 	��M��	�	������	��	�������������	M��h�����c�	���	�c���c�	
����y�	������	����	�	����������	��	�	������	�������	î�������������	���
������c	���	�������	ţ���	���	������

sunt în mare măsură preocupaţi de volumul 
materialului predat şi mai puţin de calitatea şi 
importanţa lui pentru elevi şi studenţi. Elevii 
nu înregistrează performanţe la capitolul abi-
lităţi cognitive de ordin superior şi mai puţin 
la cele necognitive ce prevăd competenţe de 
bază, capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi 
de comunicare şi negociere. Elevii nu capătă 
deprinderile necesare de muncă individuală şi 
colectivă, nu îşi dezvoltă la maximă capacitate 
gândirea critică şi exprimarea propriei opinii. 
Materialele din conţinutul lecţiilor sunt redate 
de elevi şi studenţi aproape în aceeaşi formă în 
care au fost preluate de la profesori în procesul 
didactic. Prin urmare,  programele şcolare şi 
cele universitare oferă generaţii de angajaţi slab 
pregătiţi.

Fig. 1. Capacităţi de gândire critică
  

 

Fluxul informațional enorm ce abundă copilul 
nu dezvoltă, dar stopează dezvoltarea calităților 
volitive şi spiritul practic.

Copilul trebuie educat în baza a trei verbe: a face, 
a iubi, a înțelege sau altfel: a înțelege ceea ce 
iubeşti să faci.

Consider că actualul sistem de învățământ nu are 
o abordare corectă deoarece nu se orientează 
către necesitățile concrete ale copilului.

Liviu Dascăl, directorul Liceului teoretic 
experimental Waldorf din Moldova
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În acest context este oportună examina-
rea învăţării gândirii critice, care devine efici-
entă dacă sunt respectate anumite condiţii7:
	crearea unor situaţii de învăţare şi alo-

carea timpului necesar;
	încurajarea elevilor să gândească inde-

pendent, să speculeze, să reflecteze;
	acceptarea diversităţii de opinii şi idei;
	implicarea activă prin confruntare de 

idei, cooperare şi colaborare pentru gă-
sirea soluţiilor adecvate;

	convingerea elevilor că nu vor fi ridicu-
lizaţi pentru opiniile exprimate; 

	încrederea în capacitatea fiecăruia de a 
gândi în mod critic;

	aprecierea pozitivă a gândirii critice.

Prin urmare, este imperativ ca elevii să 
înveţe că opinia lor are valoare şi putere, nu 
doar reproducerea unor materiale şi constatări 
este o reuşită, dar pe măsura perceperii subiec-
tului, elevii trebuie să înveţe cum să se integre-
ze în dialog, în comunicare pentru a formu-
la unele teze constructive şi a exprima unele 
argumente convingătoare. Aceasta evidenţiază 
nemijlocit relevanţa capacităţilor de a gândi 

�	 	�������	���b��	M��c����	Disciplinele opţionale şi 
modalităţi de cultivare a unor însuşiri ale gândirii critice la 
şcolarii mici. Şcoala cu clasele I – VIII� la: www�����c��c���/
���������/���c��c���/�36�

critic şi constructiv, de a spori capacitatea de 
exprimare şi  de înţelegere a opiniei oponentu-
lui. Astfel, elevii vor înregistra performanţe la 
capitolul abilităţi cognitive de ordin superior. 
Pentru a obţine rezultate bune la acest capitol 
este nevoie de a introduce în programele edu-
caţionale de toate nivelurile metode interacti-
ve care ar stimula abilităţile cognitive de ordin 
superior al elevilor, abilităţile lor de conducere 
şi simţul responsabilităţii.

Spre deosebire de gândirea critică, gân-
direa creativă (Fig.2) este procesul pe care îl fo-
losim atunci când venim cu  idei noi. Este un 
proces de gândire sau metodă utilizată pentru 
a genera idei creative, prin explorarea mai mul-
tor soluţii posibile. Gândirea creativă este ab-
sorbită de idei care nu au fost îmbinate înainte. 
Specialiştii sunt de părere că gândirea creativă 
este importantă elevilor de liceu şi  studenţilor 
cu capacitatea de gândire creativă ca să-şi poată 
îmbunătăţi capacitatea lor de comunicare, în 
special în limbile străine, informatică, în do-
meniul artelor, în domeniile ştiinţelor reale şi 
literatură. Predarea calificată a limbilor străi-
ne, informaticii sau literaturii, de exemplu, cu 
aplicarea metodelor şi tehnicilor de gândire 
creativă ar putea ajuta să dezvolte abilităţi de 
a gândi într-o măsură mai largă decât semenii 

METODA EXPERIMENTUL 
GÂNDULUI (EMPATIA))

Elevilor li se cere să se imagineze într-o 
anumită situaţie. Li se pun întrebări despre 
situaţia respectivă. De exemplu, studenţilor la 
medicină li se va cere să joace rolul unui copil 
care tocmai a fost internat în spital. Studenţii 
la jurnalism sunt întrebaţi despre lucrurile pe 
care ar dori să le afle un ziarist.

Gândirea critică este probabil aceea care oferă 
cele mai mari oportunităţi de evaluare formativă, 
autoevaluare şi „autoevaluare formativ-conti-
nuă” prin autocorectarea sistematică a greşelilor, 
remedierea lor prin programe de aprofundare, 
ratrapare sau dezvoltare. În acest tip de activita-
te metodele de predare-învăţare utilizate pun în 
permanenţă elevul în situaţia de a se autoevalua, 
autoaprecia şi autocorecta în raport cu ceilalţi 
alături de care învaţă în cooperare sau în raport 
cu modelul.

 (Claudia Şerban Marcela, învăţătoare, 
Şcoala Nr.2, Caracal, Judeţul Olt, România)
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lor şi poate crea premize pentru a face creaţie. 
Gânidirea creativă a fost definită de că-

tre J.P. Guilford, ca un „mozaic” de aptitudini 
creative, discrete şi măsurabile prin evaluări sau 
teste specifice. Aceasta stimulează la individ 
capacitatea de flexibilitate şi originalitatea în 
articularea unei constatări eficace şi în elabo-
rarea şi menținerea unei gândiri constructive. 
Gândirea creativă se evaluează prin calitatea şi 
frecvenţa răspunsurilor şi interpelărilor din ca-
drul unor discuţii. De exemplu, pentru a găsi 
o soluţie la o problemă anumită, se creează o 
situaţie-mulaj unde se interpelează cu anumite 
propuneri, sugestii şi răspunsuri formulate de 
un grup de indivizi (de ex. elevi sau studenţi), 
după care, fără o apreciere privind calitatea şi 
eficienţa lor, se determină propunerea sau so-
luţia. Acest lucru se face în mod optim pen-
tru a dezvolta esenţial aptitudinea  reactivă a 
cunoştințele din memorie. 

Fig. 2. Model de gândire creativă

Mediul educaţional 
şi factorii dezvoltării 
personalităţii elevului 

Cercetările biologice şi psihologice din 
secolul XX au determinat ştiinţele educaţiei 
să-şi concentreze atenţia asupra factorilor care 

contribuie nemijlocit la formarea personalită-
ţii şi integrării ei sociale (Fig.3). Primul factor 
care influenţează devenirea umană îl reprezin-
tă ereditatea. În ansamblul determinării perso-
nalităţii, ponderea factorilor ereditari este de 
aproximativ 33%. Majoritatea covârşitoare a 
specialiştilor înclină astăzi spre teza   că eredi-
tatea stabileşte nişte reguli privind numărul de 
trăsături de personalitate care pot fi perfecţio-
nate, iar societatea sau mediul social  - conso-
lidat de factorii sociali, economici, culturali, 
spirituali şi instituţionali insuflă progresul 
perfecţionării acelor trăsături, stabilite în para-
metri reali. Eriditatea oferă doar predispoziţii 
şi potenţialitate de gândire, iar potenţialul de 
învăţare a individului, capacitatea lui de ab-
sorbţie a informaţiei şi de generare a ideilor se 
cultivă în societate. 

Fig. 3. Factorii care influenţează formarea 
personalităţii

Mediul socio – uman, constituit din an-
samblul condiţiilor materiale şi sociale, for-
mează cadrul de existenţă şi de dezvoltare a 
personalităţii. Între factorii de mediu ce influ-
enţează procesul dezvoltării personalităţii mai 
putem distinge influenţe ale mediului social, 
care, de regulă, sunt cele mai impunătoare, ce 
permit socializarea individului. Mediul social 
are cea mai mare influenţă şi amploare asupra 
dezvoltării a personalităţii. Dacă factorii soci-
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ali privesc însuşirile de personalitate determi-
nate de potenţialul ereditar, atunci educaţia 
reprezintă factorul determinant al formării şi 
dezvoltării personalităţii. 

Personalitatea este totalitatea de sisteme 
psihofizice şi socio-culturale care determină 
gândirea şi comportamentul său în societate. 
În timp ce gândirea critică ajută personali-

tatea să valorifice capacităţile de soluţiona-

re a problemelor cotidiene, gândirea creati-

vă se manifestă ca un sistem de capacităţi de 

aplicare şi integrare a acestor soluţii în prac-

tică. Creativitatea individului se manifestă în 
interacţiunea dintre factorii interni, de natură 
psihică, moşteniţi ereditar şi cei externi, de na-
tură socio-culturală. 

Alături de gândirea reproductivă pro-
priu-zisă şi cea creativă, gândirea critică 
are particularitatea de  a analiza toate soluţi-
ile posibile, până ce în fond să găseşte soluţia 
optimă a problemei. Gândirea critică funcţio-

nează în mod diferit de la individ la individ, 
iar uneori aceasta chiar lipseşte. Promovarea 
gândirii critice este un proces acerb şi deseori 
neglijat de curriculă în şcoală şi în universitate. 
Gândirea critică este cea mai reală modalitate 
de a învăţa să găsim soluţii în diferite situaţii 
de problemă. Iar ceea ce se întâmplă în învăţă-
mântul preuniversitar şi cel universitar la mo-
mentul de faţă se poate defini ca o reanimare a 
gândirii critice şi creative. 

Cum menţionam la început de studiu, 
calitatea cunoştințelor elevilor şi studenţilor se 
adevereşte a fi estimată nu doar din procesul de 
predare propriu-zis dar şi din motivaţia elevilor 
şi studenţilor de a învăţa să înveţe şi să aplice 
capacităţile şi aptitudinile lor în găsirea apli-
caţiilor practice lucrurilor pe care le însuşesc. 
Se susține că în ciuda politicilor educaţionale 
promovate de-a lungul anilor, la capitolul per-
formanţe şi evaluarea rezultatelor ne plasăm pe 
un fundal nesatisfăcător. Deşi lucrul acesta nu 
poate fi măsurabil deocamdată, tot mai mulţi 
elevi şi studenţi, inclusiv cei eminenţi, învață 
să nu gândească critic când este vorba de sar-
cinile şcolare sau cele universitare. În viziunea 
experţilor, elevii şi studenţii învață că rolul lor 
în şcoală sau universitate este de a lua note 
mari la teste şi examene, iar gândirea critică şi 
cea creativă iroseşte timpul lor.8 

Ce motivează pe un elev 
sau pe un student să 
înveţe?

Un răspuns la această întrebare încear-
că să dea decidenții de politici educaționale. 
Motivaţia elevilor de a veni în şcoală pentru 

�		P����	���y�	�����	����	�f	O��	�y����	�f	���c��	E��c������	����		P����	���y�	�����	����	�f	O��	�y����	�f	���c��	E��c������	����
���b��	 ��	 �����	 ���	 h����//www���ych����y����y�c��/b���/f�������
�����/������/����������������y�����f��c������c�����

METODA BULGARE DE ZĂPADĂ

Este acelaşi lucru ca în cazul predării prin 
intermediul întrebărilor. În loc să începeţi cu 
‘’predarea prin discurs’’, lansaţi o întrebare 
care să conducă la informaţia pe care vreţi să o 
primească elevul. Apoi:

1. Fiecare elev scrie propriile gânduri, fără 
a ţine cont de ceilalţi;

2. Elevii vor citi cu voce tare ce au scris în 
cadrul unor perechi sau grupuri de câte 
trei;

3. Opţional, perechile sau grupurile de trei 
se vor uni pentru a forma grupuri mai 
mari, în care îşi vor compara răspunsuri-
le. Ei vor cădea de comun acord asupra 
unui răspuns;

4. Profesorul va cere fiecărui grup în parte 
o idee, apoi va scrie pe tablă ideile 
folositoare, poate completându-le.

Profesorul va completa şi va corecta răspunsul 
dat de clasă.
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a obţine studii este una vagă şi aceasta se re-
duce la o condiţionalitate impusă copiilor de 
părinţi şi societate. Interesant este faptul că 
dintr-un şir de observații empirice, constatăm 
că această întrebare are mai multe răspunsuri. 
Şi anume că unii elevi şi studenți învaţă pentru 
notă, alţii pentru ei înşişi,  alţii pentru fami-
lie şi părinţi (aici se ia în vedere probabil că 
aceşti copii şi tineri învaţă pentru prestigiu ori 
din cauza că familia este frustrată de sărăcie), 
unii învaţă pentru profesori şi doar pentru că 
numele şcolii este renumit sau  învaţă pentru 
carieră şi mai puţini pentru ţară.  

Observaţiile empirice sugerează faptul 
că în toate aceste cazuri trebuie să examinăm 
rolul părinţilor în educaţia şi dezvoltarea co-
pilului şi adolescentului ca să înţelegem ce-i 
motivează pe elevi şi studenţi să facă studii. În 
fluxul evenimentelor cotidiene, pot fi utiliza-
te informaţii şi materiale de tot felul pentru 
dezvoltarea dar şi eroziunea capacităţilor inte-
lectuale ale copilului şi adolescentului. Dese-
ori ne surprinde ideea că părinţii sunt într-o 

mare aşteptare ca învăţătorul, şcoala, univer-
sitatea să joace acel rol principal de educator 
şi îndrumător al copilului/studentului în viaţă. 
Dar acelaşi lucru putem spune despre şcoală şi 
universitate, unde copilul/studentul este aştep-
tat să vină cu un anumit bagaj de cunoştinţe 
acumulat într-un proces premergător, înce-
pând cu familia şi părinţii. În fond, pare că 
se creează o dilemă cine se face responsabil de 
rolul de îndrumător în toate laturile formării 
personalităţii copilului/studentului. Însă nu 
este întocmai o dilemă, dacă să pornim de la 
ideea că fiecare în parte are rolul său decisiv în 
formarea personalităţii individului.  

Familia poate oferi copilului aşteptările 
şi scările de valori ale contextului social în care 
aceasta există atunci când el se înscrie la şcoală 
şi apoi la universitate. Şcoala şi universitatea 
la rândul lor, au misiunea de a integra copilul 
în cele mai diferite situaţii ca acesta să poată 
gândi şi acţiona asupra problemelor complexe 
învăţate. Familia este un mediu de socializare, 
educare şi prin urmare, de maturizare a copi-
lului. Modelele de conduită oferite de părinţi 
“cei şapte ani de acasă”, comportamentul edu-
caţional al părinţilor, atitudinea lor faţă de pro-
cesul de învăţământ şi cunoaştere joacă un rol 
determinant în motivaţia copilului de a urma 
o şcoală şi apoi o universitate. Cum menţiona 
distinsul profesor de origine canadiană, H.H. 
Stern, „orice sistem de învățământ, oricât ar fi 
acesta de desăvârşit, rămâne neputincios dacă se 
loveşte de împotrivirea sau absenteismul faţă de 
educaţie din partea părinţilor”.

Dacă motivaţia individului de a învăţa se 
construieşte pe un fundal de valori de familie 
şi comunitate, atunci toată practica de incur-
siune a motivaţiilor copiilor şi tinerilor de a 
face studii se relatează la principalul stimu-
lent în sistemul de educație cum este sistemul 

METODA TITLURI 

Elevii vor primi un material fără titlu sau subti-
tlu, dar cu spaţiul liber cuvenit acestora. Elevii 
vor citi materialul şi vor decide asupra unui ti-
tlu care să rezume sub forma unei afirmaţii ceea 
ce urmează în secţiunea sau textul respectiv. 
Asta va duce la titluri de genul ‘’Inima este o 
pompa a sângelui’’, ‘’Inima are patru încăperi’’, 
‘’Arterele transportă sângele de la inima’’ etc.

Puteţi adapta bineînţeles materiale cărora le 
ştergeţi titlul sau/şi le puteţi cere să găsească 
câte un titlu pentru fiecare paragraf.

Sau puteţi realiza această activitate invers. 
Adică să daţi titlurile şi să cereţi elevilor să se 
documenteze şi să scrie câteva rânduri despre 
el.  Acesta este un mod foarte bun de a struc-
tura învăţarea independentă.
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de notare şi evaluare. Dacă să relatăm, toate 
motivele mai sus invocate la acest stimulent 
de bază vom conştientiza că nota este cel mai 
mare critic şi motiv de a face studii. Nota este 
motivaţia de a intra în competiţie, de a înre-
gistra rezultate, de a tinde spre ceva mai mult 
şi mai mare. Şi totuşi aceste reflectări nu pot 
servi ca constatări de bază pentru a determina 
acel răspuns inedit la întrebarea înaintată de 
noi. Decidenții de politici educaționale consi-
deră că sistemul de notare este o forţă puterni-
că care se opune unei gândiri critice şi creative 
în timpul orelor. Nu putem fi siguri până azi că 
sistemul de notare motivează elevii de a gândi 
critic şi creativ. Într-un sistem, în care dascălii 
motivează cu note participarea la ore a elevilor 
şi studenţilor, nu se pot declanşa uşor suspi-
ciuni că informaţia  şi tezele evocate de aceştia 
sunt veritabile. Iar dacă sistemul de note nu ar 
fi atât de important, iar observaţiile, adnotările 
şi gândirea critică ar fi considerate panaceu de 
trecere şi creştere în învăţământ, am fi produs 
o revoluţie în educaţie şi un dezastru în socie-
tate, deoarece cea mai bună parte a discipolilor 
nu s-ar fi regăsit în învăţământ. Sistemul de 

notare este o forţă motrice al învăţământului, 
dar nu şi pentru gândirea critică şi creativă. În 
fond, dacă să introducem un sistem de notare 
pentru gândire critică vom genera generaţii cu 
gândire critică falsă.

Fenomenele negative din 
spaţiul şcolar

Sărăcia, dezintegrarea familiei, lipsa unui 
loc de muncă, accesul limitat la serviciile de să-
nătate, dar şi alte probleme impun părinţii să ia 
decizii cruciale în educaţia copiilor lor, deseori 
soldându-se cu abandonul şcolii şi creşterii in-
diferenţei părinţilor faţă de educaţia copilului. 
Trebuie de remarcat că nu de bunăvoie copiii 
sunt expuşi unor astfel de riscuri, ci condiţiile 
nocive şi vulnerabile de trai îi determină pe pă-
rinţi să devină mai puţini interesaţi de educaţia 
copiilor lor. În special acest lucru este vizibil 
în zonele rurale, unde copiii nu frecventează 
şcoala din diverse motive, fie distanţa mare de 
la domiciliu  până la şcoală nu le permite să 
frecventeze zilnic şcoala, fie lipsa banilor pen-
tru rechizitele şcolare, îmbrăcăminte, dirigen-
ţie şi reparaţie, îi determină să renunţe treptat 
la şcoală şi să muncească alături de părinţi în 
cel mai bun caz. 

Fig. 4. Numărul de copii în afara şcolii

Sursa: Ministerul Educaţiei al Repu-

blicii Moldova

METODA ROATA 

Această metodă este eficientă în cadrul grupu-
rilor mai mici, dacă experiențele elevilor sunt o 
resursă folositoare. De exemplu managerii ce 
urmează un curs de management cu frecvenţă 
redusă, care împărtăşesc din experiența lor 
despre modul în care sunt angajați noi membri 
în cadrul organizației lor.  Fiecare persoană 
beneficiază de un minut, spre exemplu, pentru 
a descrie experiența proprie în legătura cu o 
anumită temă şi pentru a-şi exprima punctul 
de vedere în timp ce ceilalți ascultă. Elevii pot 
să se abțină, dacă vor. Veți puncta experiențele 
folositoare şi veți solicita un număr de puncte 
de vedere pentru a dezvolta sentimentul de 
siguranță în  participare.
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Conform datelor Ministerului Educa-
ţiei, numărul copiilor rămaşi în afara şcolii 
constituia 3 980 de copii în 2000-2001, ca 
în anul de studii 2007-2008 această cifră să 
constituie doar 28 de copii. Numărul copiilor 
rămaşi în afara şcolii s-a diminuat substanţial 
în ultimii ani (fig.4), deşi această remarcă nu 
poate fi considerată ca fiind una pozitivă. Re-
ieşind din faptul că unii copii au emigrat din 
ţară împreună cu părinţii lor, iar alţii au ră-
mas singuri fără tutelă şi ultimul recensământ 
al populaţiei a avut loc în 2004, numărul 
acestora ar putea fi unul însemnat. În acelaşi 
timp, numărul copiilor şcolarizaţi în instituții 
de învățământ primar şi secundar general s-a 
redus ca urmare a factorului demografic din 
ţară (fig.5). 

Fig.5. Numărul de copii şcolarizaţi în 
instituții de învățământ primar şi secundar 
general

Sursa: BNS

În şcolile din regiunile rurale o bună 
parte din copiii rămaşi fără tutelă din cauza 
părinţilor plecaţi la muncă peste hotare, nu 
au succesele la şcoală. Pierderea interesului 
pentru învăţătură şi scăderea performanţelor 
şcolare sunt riscuri foarte mari în faţa cărora 
copiii sunt inapţi şi nemotivați de a îndrep-
ta situaţia. Deşi cercetările precedente9 arată 

�	 	�����ţ��	��������	����ş�	f���	î����j���	���������c�	î�	
����	�����ţ����	R�����	��	�������	UN��E��	������	�h�ş����	
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că unii profesori şi directori rezolvă în mod 
rapid problema abandonului şcolar printre 
copiii migranţilor, fie prin intermediul con-
silierii copiilor, fie prin apel la ajutorul unui 
psiholog, totuşi prevenirea riscului de aban-
don şcolar al acestora este mare. De aseme-
nea, în opinia profesorilor şi specialiştilor de 
politici educaţionale, probabilitatea săvârşirii 
unor acţiuni delicvente este mai mare printre 
copiii care au cel puţin un părinte plecat la 
muncă peste hotare.

Cercetările recente, arată că fenomenul 
neşcolarizării există şi se află în raport direct 
cu problemele de ordin social şi material al 
familiilor. Cum se arată într-un studiu efec-
tuat de UNICEF10, în ultimii ani a avut loc 
o schimbare a accentelor referitor la cauzele 
absenteismului şcolar: alături de lipsa mijloa-
celor de ordin material apare şi dezinteresul 
vădit al părinţilor de a-şi antrena odraslele în 
educaţie. Astfel, tabloul se conturează cu cele 
mai depreciative cauze cum ar fi copii fugiţi 
de acasă, copii alcoolici, acutizarea maladiilor 
a unor membri de familie, plecarea părinţilor 
la muncă peste hotare, boschetare a copiilor 
etc.  

Aceşti factori reflectă, în acelaşi timp, 
tabloul relaţiei dintre copil şi familie, care, în 
condiţii vulnerabile, reduce atracţia copilului 
faţă de carte şi ştiinţă. Prin urmare, absenteis-
mul şi neşcolarizarea copiilor sunt fenomene 
neuniforme şi variază de la sat la sat, de la o 
comunitate la comunitate. Conform datelor 
UNICEF, numărul copiilor neşcolarizaţi este 
mare în localităţile unde şcoala nu interacţi-
onează cu comunitatea, cu organele adminis-
traţiei publice locale (fig.6). 

1� 	������	E��c�ţ��	��	b�z�	î�	R���b��c�	M������	���	
������c����	 şc����	 �����������	 c���������	�h�ş����	�����	UN�
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Fig. 6. Numărul de elevi ce frecventează 
şcoala în zonele rurale

Sursa: BNS

Absenteismul şi abandonarea şcolii sunt 
probleme sociale care generează consecinţe de 
lungă durată cum ar fi neexplorarea capacităţilor 
intelectuale, dezintegrarea socială, prestarea ulte-
rioară a muncii  necalificate şi, respectiv, remune-
rarea  financiară proastă. 

Prin urmare, elevii în şcoală trebuie să în-
ţeleagă ce consecinţe pot genera aceste fenomene 
negative. În acest sens,  curricula are cel mai im-
portant rol de prevenire a unor astfel de factori 
negativi prin aplicarea programelor interactive de 
instruire şi predare. Metodele interactive în ca-
drul orelor ar da o pondere considerabilă va-
lorificării individuale a elevilor şi a integrării 
mai uşoare a acestora în cadrul şcolii şi comu-
nităţii. Accentul trebuie pus pe dezvoltarea gân-
dirii creative şi critice, pe formarea de aptitudini 
şi deprinderi practice de comunicare, cooperare, 
analiză etc. Elevii trebuie să fie antrenaţi să joace 
un rol în cadrul orelor, nu doar să asculte şi să 
asimileze conţinutul propriu-zis. Elevii trebuie să 
înveţe să ia decizii, să  să fie responsabili pentru 
deciziile luate şi pentru consecinţele ce ar putea 
urma. Nu este îndeajuns intervenţia profesorului 
la nivelul factorilor de risc – elev, familie, şcoală. 
Elevul, care chiuleşte de la ore, deseori nu este 
motivat să înveţe şi este permanent în pericol de 
dezechilibrare. Metodele interactive în cadrul 
orelor încurajează elevii să participe la discuţii, 
să expună propria părere, iar în afara orelor să 

participe la diferite activităţi sportive, culturale, 
comunitare, sociale. Toate aceste activităţi încu-
rajează şi motivează tinerii spre noi performanţe, 
să-şi regândească atitudinea faţă de şcoală, colegi 
şi profesori. Metodele interactive învaţă copiii 
să coopereze, să explice şi să fie înţeleşi. 

Gândirea critică şi 
creativă în programele 
şcolare 

Gândirea critică este una dintre abilităţile 
de bază pe care şcoala secolului XXI încearcă să o 
dezvolte la elevi şi în acest context ne propunem 
să facem referinţă la conţinutul programelor şco-
lare, care, după părerea noastră, ar trebui să conţi-
nă elemente, metode şi tehnici activ-participative 
noi care să stimuleze şi să dezvolte competențele 
de gândire critică la elevi. 

În urma reformei învăţământului liceal 
în perioada 1998 – 2005, curricula în general 
a suferit modificări privind coraportul dintre 
obiective şi conţinutul disciplinelor. Reieşind 
din analiza conţinutului curriculei la disciplinele 
reale pentru licee atenţie se acordă axării activi-
tăţii educaţionale pe competenţe. Un obiectiv 
strategic al curriculei a devenit, în acest sens, an-
trenarea competenţei investigaţionale a elevilor 
prin realizarea proiectelor, lucrărilor în vederea 
consolidării sau aprofundării materiei studiate la 
biologice, zoologie, fizică, chimie. Trecând de la 
substanţa academică a curriculei la praxiologie, 
complexitatea acestor discipline impune o amplă 
studiere a proceselor, reacţiilor şi fenomenelor, 
ceea ce solicită un grad sporit de gândire. Cu re-
gret, în curriculă nu sunt specificate obiectivele 
care trebuie atinse de elevi în cadrul fiecărei te-
matici studiate. Dacă s-ar fi indicat lucrul aces-
ta, ar fi uşor de văzut ce metode de antrenare a 
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gândirii critice ar trebui să utilizeze profesorii la 
tematica concretă (Tab.1). De exemplu, la tema-
tica „proceselor redox” din chimie, în curriculă 
ar fi bine de potrivit obiectivele generale ale orei 
reieşind din conţinutul ştiinţific şi aplicabilitatea 
lui în practică încât, elevii să înveţe a gândi cum 
şi de ce se transformă energia chimică în energia 
electrică? Cum şi de ce are loc ruginirea fierului? 
Care sunt sursele de energie electrică pentru avi-
oane şi navete spaţiale? La ce necesităţi cotidiene 
răspund reacţiile Redox? Cum toate acestea in-
fluenţează asupra schimbării climei pe planetă? 
Ce alternative există pentru aceste reacţii etc.? 
În fond, este o necesitate de trecere de la forma-
rea educaţiei ştiinţifice la o dezvoltare a gândirii 
critice a elevilor şi aplicabilitatea conţinuturilor 
ştiinţifice în practică. Copii trebuie să înveţe să 
realizeze legăturile interdisciplinare, utilizând 
modele matematice, fizice, chimice în explicarea 
unor fenomene.    

În prezent, Ministerul Educaţiei al R. 
Moldova implementează proiectele “ Educaţie 
de calitate în mediul rural din Republica Moldo-
va” (QERAM) şi „Educaţie pentru Toţi – Iniţia-
tive de Acţiune Rapidă” (EFA-FTI), cu sprijinul 
donatorilor şi agenţiilor internaţionale. Misiu-
nea acestor proiecte este revizuirea curriculei 
naţionale pentru învăţământul preuniversitar. 
Revizuirea constă în integrarea principiilor şi 
metodologiei de dezvoltare a gândirii critice 
în programele pentru disciplinele din învăţă-
mântul preuniversitar, elaborate în 2006. În 
special se evidenţiază metodologia de aplica-
re în practică a gândirii critice pentru învăţă-
mântul preuniversitar. În fond, examinarea şi 
rectificarea curriculei va avea un impact major 
în procesul de promovare şi punere în aplicare 
a principiilor şi metodologiei de dezvoltare a 
gândirii critice în şcoală. Ca urmare, se doreşte 
modernizarea  curriculei  pentru învăţământul 

Tabel 1: Strategii Didactice, care promovează dezvoltarea gândirii critice11

CRITERII STRATEGII DIDACTICE 
TRADIŢIONALE

STRATEGII DIDACTICE CARE 
PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA 

GÂNDIRII CRITICE
 Activitatea 

elevului
�	��c����	�x��������	�����������	
�x���c�ţ������������ţ��	���f��������;
�	î�c���c�	��	��ţ���	ş�	��	�������c�	������	
��z���;
�	�cc����	������	������;
�	��	����f����	�������������;
�	�cc����	��f����ţ��	����;

- exprimă puncte de vedere proprii
- realizează schimb de idei cu ceilalţi
- argumentează
- pune întrebări pentru a înţelege 
lucrurile
- cooperează in realizarea sarcinilor

Activitatea 
profesorului

�	�������x�����ţ���	���������
�	�x���c�	ş�	����������z�
�	������	���c��	��	������	�������
�	��	c��������	��������	�x����	������	���b����

- organizează şi dirijează învăţarea
- facilitează şi moderează activitatea
- ajută elevii să înţeleagă
- acceptă şi stimulează exprimarea unor 
puncte de vedere diferite
- este partener în învăţare

Modul de realizare 
a învăţării

�	�����������	����	��������	ş�	�������c���	
��	c���ş���ţ�
�	c������ţ��	î����	�����	c�	�c��	��	�����h�z���
�	��	�����z��z�	������������	î�	���	����������

- prin apel la experienţa proprie,euristic
- promovează învăţarea prin colaborare
- accent pe dezvoltarea gândirii prin 
confruntarea cu alţii

Modalităţi de 
evaluare

- măsurarea şi aprecierea  cunoştinţelor
- accent pe aspectul cantitativ

- măsurarea şi aprecierea capacităţilor
- accent pe elemente de ordin calitativ

11 Ion Al. Dumitru�	“��z��������	gandirii critice	��	���������	�fic�����”�	E������	��	V����	����������	����
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preuniversitar ca factor catalizator al formării 
propriei opinii şi consolidării personalităţii la 
elevi. În acest sens, este relevantă dezvoltarea 
capacităţilor critice ale elevilor, a abilităţilor de 
a gândi pentru ei înşişi, de a întări cunoştinţele 
lor practice. Astfel, pentru a avea mai multe 
efecte pozitive din procesul de modernizare a 
curriculei, este relevantă compatibilizarea cu-
noştinţelor cu vârsta elevului şi cu experienţa 
anterioară a acestuia. 

Gândirea critică în şcoală este o necesita-
te primordială. Astăzi cu regret, şcolile şi licee-
le din ţară nu denotă un grad înalt de pregătire 
a corpului didactic pentru aplicarea metode-
lor de gândire critică şi creativă în procesul 
educaţional. Atât curricula la nivel de conţi-
nut ştiinţific cât şi corpul profesoral la nivel 
de predare nu includ corespunzător metodele 
de gândire critică ca elemente importante ale 
educaţiei moderne. Chiar dacă în unele şcoli 
şi licee se aplică metode de antrenare a elevilor 
în dezbateri verbale, învăţându-i şi-şi exprime 
şi să-şi argumenteze concis propria opinie, nu 
este suficient pentru a-l menţine pe elev cap-
tiv la ore. Asta înseamnă că elevii trebuie să 
aibă abilitatea şi voința de a expune afirmații 
şi a judeca obiectiv, iar profesorul, la rândul 
său, abilitatea de a examina aceste afirmaţii şi 
motive exprimate de elevi.12 Aceştia sunt dis-
puşi să pună întrebări, să definească problema, 
aducând argumente sau contraargumente, fi-
ind activi, prin aceasta, în cadrul orelor. Im-
plicarea activă sau pasivă a elevilor în discuţii, 
dezbateri, dialog etc. în mare parte depinde 
de măiestria şi pregătirea profesorilor pentru 
aceasta. Elevii trebuie să înveţe să evite gândi-
rea mecanică, emotivă şi resentimentul faţă de 
oponenţi. Gândirea critică permite elevilor să 
gândească raţional decât sentimental şi să adu-

1� 	V�z����	b�z���	��	Critical and Creative Thinking	��	
������	W���	��	�����	������

că argumente logice şi nu false. Cu cât mai de-
vreme copii învaţă să aplice gândirea critică 
în aspect practic, cu atât mai devreme vin 
efectele plauzibile ale formulării ipotezelor 
în cercetările şi lucrările lor praxiologice. 
Astfel, elevii mai învaţă să accepte incertitu-
dini şi să nu ignore opiniile şi interpretările 
altora. 

De ce oare este importantă gândire cri-

tică şi creativă în şcoală şi ce se întâmplă cu 

acei elevi care nu au fost motivaţi să rămână 

în băncile şcolare? 

Conţinutul curriculei actuale pentru 
sistemul preuniversitar este un temei seri-
os de reflecţii pentru decidenții de politici 
educaționale. Este evident că anume conţinu-
tul orelor şi, în general, al curriculei face in-
teresantă participarea elevilor la ore, îi moti-
vează şi îi face într-un fel responsabili pentru 
viitorul lor. Istoria învăţământului confirmă că 
anume lipsa sau expunerea insuficientă a gân-
dirii critice şi creative în procesul educaţional 
au determinat pe unii decidenți de politici 
educaționale (Steiner-Waldorf, Johan Galtung, 
Zoltán Kodály, Daniel Greenberg) să creeze 
sisteme alternative de învățământ ca şcoala 
Waldorf în Germania, Academia Mondială a 
Păcii în Elveţia, Educaţia prin muzică în Un-
garia, Modelul de şcoală Sudbury în SUA. În 
aceste şcoli metodele de predare diferă de la 
normele tradiţionale de învăţământ de stat. Un 
accent valoros se pune pe gândirea critică, cre-
ativă, abstractă, spiritul activ, educaţia pentru 
libertate, educaţia păcii şi pentru responsabili-
tate socială. Aceste iniţiative sunt create pentru 
afirmarea copilului, punerea în valoare a diver-
sităţii şi valorificarea potenţialului lui, şi cel 
mai important, asigură accesul egal al elevilor 
la o educaţie de calitate.  

Din alt punct de vedere, care nu au fost 
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motivaţi să rămână în băncile şcolare şi aban-
donează şcoala nu au şanse mari să se integreze 
pe piaţa muncii deoarece nu au calificările ne-
cesare pentru a practica o meserie şi nici de-
prinderi şi cunoştinţe teoretice de bază pentru 
a însuşi o meserie. În majoritatea cazurilor cei 
care abandonează şcoala, liceul sunt şomeri pe 
termen lung (fig.7 şi fig.8), întâmpină dificul-
tăţi financiare şi sunt mai uşor expuşi unor fac-
tori de risc cum sunt criminalitatea juvenilă şi 
industria cerşitului. 

Fig. 7. Şomeri (15-24 ani) cu nivel de instru-
ire gimnazial

Sursa BNS

Fig.8. Şomeri (15-24 ani) cu nivel de instru-
ire liceal, mediu general

Sursa BNS

Deşi numărul şomerilor în rândul tineri-
lor cu nivel de instruire gimnazial şi liceal s-a 
redus substanţial în ultimii ani, acest lucru se 
datorează fluxului înalt de migraţie a tinerilor 
peste hotare (fig.9) şi nu este graţie reformei 
educaţionale.  

Prevenirea abandonului şcolar şi al ab-
senteismului, analizate anterior, ar putea fi re-
alizată prin politici de încurajare şi motivare a 
elevilor de a participa în procesul de instruire. 
În acest sens este potrivită organizarea unor 
ateliere de creaţie (cercul de arte plastice, pic-
tură, muzică, coregrafie, dans sportiv, sport, 
fotografie, etc.) pentru elevii cu risc de aban-
don şcolar şi absenteism. La baza organizării 
acestor ateliere de creaţie, în mod evident, se 
va afla gândirea creativă a elevilor, stimulată 
prin secţiuni de exerciţii de a folosi ideile lor 
în lumea reală, de a învăţa, de a modela şi de a 
schimba modul în care funcţionează anumite 
lucruri. De asemenea, sunt încurajate activi-
tăţi extraşcolare ce ar implica activitatea fizică 
şi intelectuală a elevilor prin renovarea şcolii 
sau a unui loc public, participarea elevilor la 
diferite concursuri desfăşurate în cadrul şcolii 
sau comunităţii, voluntariatul.

Anul acesta Școala Waldorf a obţinut statutul 
de liceu, astfel că purtând numele de Liceul 
teoretic experimental Waldorf. Cu toate aces-
tea noi nu avem posibilitatea de a practica în 
baza metodologia Waldorf deoarece suntem 
constrânşi de Ministerul Educației de a aproba 
planurile educaționale anuale şi de a ne orienta 
spre planul educațional de stat deoarece trebuie 
să pregătim copiii pentru examenele din clasele 
mari.

Astfel, în grădinița Waldorf aplicăm în proporție 
de 100% metodologia Waldorf, în clasele primare 
-70-80%, iar de la clasa a V-a suntem nevoiți să 
facem compromisuri mari în favoarea curriculei 
de stat, astfel ajungând să aplicăm în proporție 
de doar 50 la sută metodologia după care acti-
vează instituția de învățământ.

Interviu cu Liviu Dascăl, directorul Liceului 
teoretic experimental Waldorf din Moldova
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Fig. 9. Tineri de 15 ani şi peste, aflaţi la lu-
cru sau în căutare de lucru, în străinătate 
(mii persoane)

Sursa BNS

Absenteismul 
patriotic şi civic 

În lumea dezvoltată astăzi curricula re-
prezintă un concept-cheie al pedagogiei con-
temporane. Situaţia este diametral opusă în 
Republica Moldova. Indexul educaţiei de 
exemplu nu ne plasează pe cele mai bune lo-
curi comparativ cu ţările vecine: România şi 
Ucraina (fig.10). În situaţia în care curricula 
gimnazială la educaţia civică constituie un fun-

dament educaţional elementar al formării vii-
torilor cetăţeni ai ţării aceasta este una dintre 
cele mai indispensabile discipline într-o şcoală 
democrată şi modernă. La acest capitol, însă se 
regăsesc abateri de la sensul complet al cono-
taţiei educaţiei pentru cetăţenie şi democraţie. 

Ceea ce se regăseşte în unităţile de conţinut 
nu reflectă nici pe jumătate aşteptările elevilor 
şi ale părinţilor, în special în ceea ce priveşte 
educaţia civică a cetăţeanului. Din clasa a V-a 
şi până în clasa a IX-a - perioada de predare 
a disciplinei, se pot vedea aceleaşi unităţi de 
conţinut cum ar fi: Omul – fiinţă socială; 

Societatea democratică; Viaţa şi sănătatea – 

valori personale şi sociale; Dezvoltarea per-

sonală şi orientarea pentru carieră. Ar părea 
logic dacă, de exemplu Omul ca fiinţă soci-

ală ar fi inclus ca subiect de dezbateri pentru 
elevii de clasa a V-a, dar în clasa a IX-a, când 
elevii se gândesc cum să devină personalităţi şi 
caută prin mai multe mijloace să se autoafir-
mare, fie prin vestimentație, fie prin compor-
tament, fie prin muzică sau altceva, credem că 
mai oportună ar fi abordarea subiectelor ce ţin 
de modul cotidian de viaţă şi integrare socială 
a tinerilor. 

Fig. 10. Indexul Educaţiei

Sursa: UNDP

De asemenea, ar fi în interesul tinerilor 
subiecte sensibile cum ar fi dreptul la vot şi so-
cializarea politică directă şi indirectă, activităţi 
de participare la luarea deciziilor în şcoală şi 
în comunitate, drepturile omului. La fel, un 
lucru nepotrivit pare a fi introducerea unităţii 
de conţinut Dezvoltarea personală şi orien-

S-ar părea că planul de învățământ de stat are 
două direcții: obligatorie şi opțională, dar orele 
opționale sunt foarte puține în raport cu cele 
obligatorii. Cred că multe din disciplinele şcolare 
ar trebui înlocuite cu ore artistice pentru ca copi-
lul să cunoască lumea prin mijloace artistice.

Interviu cu Liviu Dascăl, directorul Liceului 
teoretic experimental Waldorf din Moldova
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tarea pentru carieră pentru clasa a V-a. Este 
în mod evident un subiect precoce pentru ele-
vii cu vârsta între 12-14 ani şi ar fi recoman-
dabil mai cu seamă pentru clasele a VIII-a şi a 
IX-a. O temă  foarte interesantă pentru elevii 
claselor a V-VII-a ar fi, de exemplu, securita-
tea vieţii şi tratamentul echitabil a persoanelor, 
implicând valorificarea conceptului de toleran-
ţă şi societate multiculturală.  În acest sens, o 
atenţie sporită capătă educaţia multiculturală, 
care reprezintă astăzi motto-ul de integrare co-
munitară şi de eradicare a excluderii sociale a 
persoanelor într-o societate democrată moder-
nă în ţările Uniunii Europene. 

Educaţia multiculturală ca şi educaţia 
civică aparţin unei noi viziuni despre educa-
ţia copiilor. În cadrul acestei discipline elevii 
află despre cei cu care convieţuiesc zi de zi, cei 
care le sunt colegi, vecini, prieteni care ar pu-
tea cândva să devină membri ai familiei lor. De 
regulă, prin predarea acestui curs sunt utilizate 
aşa metode ca învăţarea prin cooperare, comu-
nicarea şi gândirea de ordin superior. Astfel, la 
elevi se dezvoltă capacitatea de a explica lucru-
rile şi oamenii care îi înconjoară; capacitatea 
de a deduce, de autoreglementare şi de eva-
luare a proceselor din societatea-comunitatea 
în care locuiesc alături de semenii lor, analiza 
propriu-zisă etc. (Fig.11). În mod evident că 
gândirea de ordin superior include gândirea 
critică, gândirea creativă şi gândirea orientată 
către celălalt. Educaţia interculturală urmăreş-
te pregătirea elevilor pentru a convieţui într-o 
societate multiculturală, cu o dinamică tot mai 
reliefată şi care se îndreaptă spre ceva neuni-
form.  Cu regret, dar disciplina nu este încor-
porată în sistemul de educaţie autohton.

Fig. 11. Abilităţi de gândire critică

Dacă educaţia multiculturală se axează 
pe analiza diversităţii comunităţii în care elevii 
locuiesc, atunci educaţia civică ajută la inte-
grarea lor în această comunitate prin activităţi 
şi acţiuni menite să evidenţieze capacităţile de 
responsabilitate, lucrul în echipă, toleranţă, 
interacţiune şi comunicare cu semenii , indife-
rent de originea lor etnică şi confesie etc. Edu-
caţia multiculturală, într-o societate multietni-
că cum este cea din R. Moldova, ar trebui să fie 
axată pe facilitarea procesului de acomodare a 
copiilor descendenţi ai grupurilor etnocultura-
le, minorităţilor etnice, în special a romilor şi 
deschiderea acestora către dialog, reconciliere 
şi integrare.  Educaţia multiculturală şi civică 
asigură egalitatea oportunităţilor educaţionale 
pentru toate grupurile din interiorul societăţii, 
ca prioritate fundamentală a procesului edu-
caţional. Totodată, educaţia multiculturală nu 
este răspândită în R. Moldova, prezentă fiind 
doar educaţia civică, care înregistrează unele 
lacune. De exemplu, educaţia civică, pe lângă 
faptul că deţine o curriculă puţin clară după 
conţinut, nu are o mare amploare ca comple-
xitate de activităţi pe întregul teritoriul repu-
blicii, ce ar putea cuprinde diverse metode 
de instruire, cum ar fi: educaţia democraţiei, 
educaţia păcii etc. Spre regret, în cei aproape 
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zece ani de activitate în R. Moldova, educaţia 
civică a rămas la frontiera dintre democraţie 
ca educaţie şi liderism comunitar ca o însuşire 
bună în urma unor acţiuni desfăşurate în grup. 
Alte state, cum ar fi SUA şi Germania, Franţa, 
Marea Britanie unde, acest tip de educaţie este 
foarte şi foarte răspândit, tind să împărtăşeas-
că cunoştinţele şi abilităţile de care avem ne-
voie pentru participarea eficientă în comuni-
tate, guvern şi politică. Educaţia civică într-o 
democraţie este educaţia de autoguvernare şi 
automobilizare pentru activităţi în comunita-
tea în care locuim. Autoguvernarea democrată 
înseamnă că cetăţenii sunt implicaţi activ în 
primul rând în autoconducerea lor spre activi-
tăţi comunitare care, nemijlocit, corelează cu 
guvernarea propriu zisă. În fond, educaţia civi-
că este o componentă importantă a procesului 
de învăţământ, care inspiră cetăţenilor voinţa 
de a participa la viaţa publică a unei democra-
ţii, pentru a şti să aplice drepturile lor civice şi 
politice şi a şti să completeze responsabilităţile 
lor  cu cunoştinţele şi abilităţile necesare, arta 
de a lua decizii etc.13

Dezvoltarea insuficientă a disciplinelor 
cum sunt educaţia civică şi educaţia multicul-
turală contribuie la creşterea absenteismului în 
rândul elevilor vizavi de patriotism şi valorile 
civice. Totuşi, sunt remarcabile unele iniţiati-
ve în educaţia comunitară a elevilor cum ar fi 
campaniile itinerante de educaţie civică, ca cea 
organizată de către Consiliul Naţional al Tine-
retului din Moldova (CNTM) şi Centrul Na-
ţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor 

13	 	B�������	M�������	��	(1���)�	�h�	R���	�f	����c	E��c����	B�������	M�������	��	(1���)�	�h�	R���	�f	����c	E��c����
���	A	����hc�����	E��c�����	P���cy	���k	���c�	P�������	P����	f���	
�h�	�������������	N��w��k�	W��h�������	���	������	f��	����c	E���
c�����

din Moldova „Contact” în 2009 – „voTare”. 
Obiectivul acestor iniţiative constă în ridicarea 
nivelului de cunoaştere a drepturilor politice a 
tinerilor şi de înţelegere a procesului electoral 
pentru a stimula participarea la viaţa politică 
şi civică a tinerilor, inclusiv valorificarea drep-
tului la vot. 

Sistemul alternativ de educaţie  vine în 
sprijinul metodelor tradiționale de instruire, 
deşi discuţiile pe marginea acestui subiect nu 
vor înceta să fie scorțoase şi diverse. Educaţia 
civica contribuie foarte mult la transformarea 
fiecărui elev într-un cetăţean responsabil. Cul-
tivarea responsabilităţii şi devotamentului civic 
faţă de comunitate şi implicarea în soluţionarea 
problemelor acesteia reflectă esenţa educaţiei 
pentru cetăţenie şi democraţie. Şcoala are un 
rol decisiv în cultivarea valorilor democratice şi 
cetăţeniei. Elevul şi studentul trebuie educat în 
termeni de valori ai cetăţeniei, care, nu expri-
mă un acord total acceptat de toţi. Cetăţenia 
pune problema de apartenenţă la o societate, la 
o comunitate care împărtăşeşte anumite valori 
şi principii de conduită necesare a fi însuşite, 
respectate şi valorificate. Apartenenţa la o so-
cietate implică şi îndeplinirea unor obligaţii şi 
drepturi, în special drepturi politice şi a prin-
cipiului de co-cetăţenie cu semenii de altă cul-
tură, religie şi viziune, dar care sunt cetăţeni ai 
aceleaşi societăţi este un imperativ al timpului. 
Educaţia civică cultivă cetăţenia cu spiritul de 
independenţă şi libertate a individului, condi-
ţionată, totodată, de o bună cunoaştere a nor-
melor juridice şi morale pe care le presupune 
viaţa în societate.
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Într-o lume în permanentă schimbare şi 
plină de incertitudini, infiltrarea în predare şi 
antrenarea gândirii critice şi creative este in-
dispensabilă. De aceasta depinde evoluţia per-
sonalităţii de mai departe alături de alţi factori 
importanţi ca performanţa în educaţie, longe-
vitatea carierei, dezvoltarea simţului responsa-
bilităţii şi spiritualităţii etc. Sistemul de educa-
ţie autohton necesită performanţe noi, iniţiati-
ve ce au drept scop valorificarea tehnologiilor 
şi metodologiilor educaţionale modeme, ne-
mijlocit dezvoltarea gândirii critice şi creative, 
educaţiei civice şi  multiculturale în şcoală. Re-
publica Moldova trebuie să investească cât mai 
mult în  sporirea calităţii sistemului de edu-
caţie, în metode noi de predare şi evaluare de 
performanţe. În acest sens, responsabilitatea de 
a oferi elevilor condițiile unui mod de gândi-
re critică şi creativă, provocatoare şi imparţiale 
aparţine în mod nemijlocit profesorilor. Pentru 
a îmbunătăţi performanţele elevilor la testele 
de gândire critică, şcolile de cultură generală, 
liceele trebuie să îmbunătăţească pregătirea şi 
formarea profesorilor. pregătirea profesională a 
cadrelor didactice în acest context, are, la fel, 
o conotaţie importantă şi nu una simbolică. 
Corpul profesoral, în primul rând,  trebuie să 
înveţe abilităţi cognitive şi să le antreneze pen-
tru a le preda apoi elevilor. Profesorii trebuie să 
„infiltreze” abilităţile lor de gândire critică în 
toate aspectele de pregătire a orelor  şi să înveţe 
să aplice împreună cu elevii modele de strategii 
de gândire eficiente.

Capacitatea de gândire critică este un 
scop educativ şi este inclusă în sistemele de 
educaţie din  mai multe ţări.  Şcoala nu mai 

poate produce roboți eficienţi de executare a 
sarcinilor, ci este necesar să formeze persoa-
ne care gândesc şi au capacitatea să gândeas-
că abstract, creativ şi eficient, ca unul dintre 
obiectivele de învăţământ general. De regulă, 
şcolile de cultură generală, liceele, gimnaziile 
din teritoriu au mai multe obstacole pentru a 
depăşi problemele în realizarea acestor perfor-
manţe. Totuşi, pentru perspectiva de a intro-
duce gândirea critică ca valoare adăugată şi in-
alienabilă în sistemul de educaţie, este nevoie 
de o pregătire profundă a profesorilor privind 
metodele de predare şi antrenare a gândirii cri-
tice la elevi. Este nevoie de găsit un consens cu 
privire la metodele de evaluare a programelor 
de gândire critică. 

Există şi unele lucruri mai optimiste cum 
ar fi revizuirea curriculei aplicate în şcolile de 
cultură generală, licee şi gimnazii la etapa ac-
tuală de către Ministerul Educaţiei al RM. În 
acest sens, se creează o doză de optimism că 
capacitatea de a gândi şi de a scrie critic devine 
crucială pentru succesul elevilor în educaţie şi în 
viaţa de toate zilele. Calitatea de gândire a ori-

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Dacă este să vorbim despre gândirea critică 
educată la elevi, trebuie ca acest spirit critic să fie 
unul dozat şi nu dus până la extrema negativis-
mului, apatiei față de tot ce ne înconjoară. Acesta 
trebuie să fie unul analitic, corect şi ancorat 
într-o bună educație. Astfel că principiile gândirii 
critice trebuiesc aplicate la anumite perioade de 
educație şi vârste şi într-un mod dozat.

Liviu Dascăl, directorul Liceului teoretic 
experimental Waldorf din Moldovateoretic 

experimental Waldorf din Moldova
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cărei persoane afectează calitatea vieţii ei din 
moment ce gândirea critică acţionează asupra 
acţiunii, şi respectiv, devine imposibil ca per-
soana ce vrea să tindă spre ceva mai mult nu-şi 
poate îmbunătăţi calitatea sa de gândire.

Cum se arată în acest studiu, gândirea 
critică ajută la dezvoltarea unei analize bune 
şi abilităţilor de rezolvare a problemelor, iar 
gândirea creativă contribuie la creşterea per-
formanţelor profesionale. Utilizarea metodelor 
de gândire critică şi creativă în procesul edu-
caţional la diverse discipline şi activităţi extra-
curriculare ajută elevii să obţină performanţe 
mai bune la materii şi să crească capacitatea lor 
de a evalua calitatea informaţiilor prezentate 
de profesori şi însuşite de ei. 

Gândirea critică a devenit o abilitate la lo-
cul de muncă, inclusiv o calitate necesară pen-
tru rezolvarea problemelor, de luare a deciziilor 
importante, o normă ce atestă o judecata bună 
şi spirit creativ şi de analiză. Iar organizaţiile, 
instituțiile care pot atrage, reţine şi dezvolta 
gânditori critici devin avantajoase, competi-
tive şi semnificative pentru societate. 

Astfel, în misiunea politicilor educaţio-
nale la nivel de ţară devine obiectiv strategic 
includerea gândirii critice şi creative în pro-
cesele educaţionale şi de instruire vocaţiona-
lă, dar care toate necesită, la moment, reale 
mişcări dinamice privind dezvoltarea curricu-
lei, implementarea şi evaluarea metodelor de 
evaluare a gândirii critice şi creative în proce-
sul de învăţământ. Prin urmare, antrenarea 
generaţiilor de tineri să gândească critic, să  
fie pregătiţi pentru a rezolva problemele din 
multitudinea de zi cu zi atât la nivel indivi-
dual, cât şi de societate reprezintă o incom-
parabilă soluţie de a produce schimbări la 
nivel de reforme şi ajustări multidimensio-
nale în societate.

Sub aspect de implementare a gândirii 
critice în sistemul de învăţământ din ţară pot 
fi evidenţiate următoarele recomandări:

•	 de a încorpora gândirea critică şi cre-
ativă ca metode şi conţinut la toate 
nivelurile de educaţie. În acest sens 
se cere examinarea tuturor politici-
lor educaţionale şi curriculei pentru 
şcoală generală, gimnaziu, liceu, şcoa-
lă profesională şi universitate privind 
cadrul aferent aplicării metodelor de 
antrenare a gândirii critice şi creative 
la elevi şi studenţi;

•	 de a crea un grup de experţi la nivel 
naţional, care ar monitoriza procesul 
de reformare a curriculei educaţionale 
şi ar contribui la realizarea politicilor 
educaţionale ce prevăd dezvoltarea 
gândirii critice şi creative şi care susţin 
elevii să gândească critic. Toate aces-
tea în scopul eliminării barierelor şi 
lacunelor de ordin didactic şi psiholo-
gic în procesul de învăţământ privind 
antrenarea gândirii critice şi creative. 
De exemplu, ţările din Occident au 
recunoscut importanţa gândirii criti-
ce cinci decenii în urmă, aceasta fiind 
inclusă în programele lor educaţionale 
şi în programele de perfecţionare a ca-
drelor didactice. Din această perspec-
tivă, devine prioritate pentru Moldova 
aducerea gândirii critice în progra-
mele de pregătire a  cadrelor didacti-
ce şi în formarea profesorilor;

•	 de a elabora un manual pentru gân-
direa critică şi creativă, care în mo-
mentul de faţă lipseşte pentru o bună 
însuşită a metodelor de antrenare şi 
aplicare a gândirii critice în procesul 
educaţional. Crearea materialelor edu-
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caţionale de acest gen ar include mo-
dele de instruire concepute pentru a 
arăta modul în care cadrele didactice 
pot adapta metode de antrenare a gân-
dirii critice şi creative în practică.

Introducerea gândirii critice ca discipli-
nă, solicită timp, mai cu seamă identificarea 
necesităţilor de instruire. În plus, şcolile de 
cultură generală, liceele, şcolile profesionale şi 
instituţiile de învăţământ superior sunt foarte 
diferite ca  tip şi o astfel de disciplină necesi-
tă o abordare deosebită pentru fiecare tip de 
instituţie. Întrucât gândirea critică şi creativă 
sunt recunoscute ca subiecte relevante în pro-
gramele educaţionale la nivel universitar şi de 
liceu, există puţine şanse ca gândirea critică să 
se transforme în disciplină. La momentul de 
faţă nu există şcoli de cultură generală, licee şi 
universităţi unde se predau cursuri în gândirea 
critică. Mai degrabă, gândire critică este meni-
tă să fie infiltrată în toate cursurile universitare 
şi şcolare. În acest context pot fi evidenţiate 
următoarele recomandări:

•	 dezvoltarea intensivă a programelor 
profesionale de instruire a cadrelor di-
dactice sunt binevenite a fi concentra-
te pe instrucţiuni de cultivare a abili-
tăţilor pentru gândire critică. În acest 
sens, se vor lua în considerare cursuri 
de dezvoltare sau sesiuni pentru cadre 
didactice, care se concentrează pe îm-
bunătăţirea abilităţilor de instruire a 
elevilor cu abilităţi de gândire critică şi 
creativă; care ajută educatorii să inte-
greze gândirea critică şi creativă în ca-
drul lecţiilor de matematică, biologie, 
limba română, istorie etc. şi în contex-
tul lecţiilor de arte plastice, muzică, in-
formatică etc.

•	 consilierea profesorilor de către Minis-

terul Educaţiei privind standardele de 
evaluare a curriculei şi a corpului di-
dactic pentru a se asigura că profeso-
rii sunt capabili să aplice şi să evalueze 
gândire critică şi abilităţile de rezolvare 
a problemelor în scopul implementării 
gândirii critice şi creative.

•	 modernizarea curriculei pentru învăţă-
mântul preuniversitar ca factor catali-
zator al formării propriei opinii şi con-
solidării personalităţii la elevi dezvol-
tarea capacităţilor critice ale elevilor, a 
abilităţilor de a gândi pentru ei înşişi 
aplicând compatibilizarea cunoştinţe-
lor cu vârsta elevului şi cu experienţa 
anterioară a acestuia.

În scopul prevenirii abandonului şi ab-
senteismului şcolar sunt necesare politici de 
încurajare şi motivare a elevilor de a participa 
în procesul de instruire. În acest sens este po-
trivită organizarea unor ateliere de creaţie (cer-
cul de arte plastice, pictură,  muzică, coregra-
fie, dans sportiv, sport, fotografie etc.) pentru 
elevii cu risc de abandon şcolar şi absenteism. 
Aceste ateliere de creaţie vor fi bazate pe gân-
direa creativă a elevilor, stimulată prin secţiuni 
de exerciţii de a folosi ideile lor în lumea reală, 
de a învăţa de a modela şi de a schimba mo-
dul în care funcţionează anumite lucruri. De 
asemenea, sunt necesare activităţi extraşcolare 
ce ar implica activitatea fizică şi intelectuală a 
elevilor prin renovarea şcolii sau a unui loc pu-
blic, participarea elevilor la diferite concursuri 
desfăşurate în cadrul şcolii sau comunităţii.
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