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Figura 8. Valori pre uite de adolescen i 

Şcoala prin intermediul cadrelor didactice şi a programei colare, continu  procesul educa iei 
morale început de familie, unde educa ia moral  a fost predominant intuitiv . Şcoala trebuie s  
coordoneze întregul sistem al factorilor şi mijloacelor de educa ie moral , prin desf şurarea educa iei 

morale în mod sistematic (ca orice proces de înv are), pe baza unor ore şi lec ii (de dirigen ie, de 
educa ie moral ) la care elevii sunt familiariza i cu no iunile, valorile morale, pe baza c rora li se 
formeaz  conştiin a moral , element care va sta la baza form rii conduitei morale. 

Ceea ce reiese şi din r spunsurile elevilor la una din întreb rile chestionarului este necesitatea 
introducerii în planul de înv mânt a unui obiect de studiu specific moral. Este important ca pe parcursul 
fiec rei ore profesorul s  men in  o rela ie apropiat  cu clasa (bazat  pe disciplin  şi respectul reciproc), 
astfel ca elevii s  solicite sfaturile profesorului în probleme strict legate de materia pe care o pred  sau 
legate de problemele cu care ei se confrunt . 

Se impune ca cel pu in de dou -trei ori pe semestru dirigintele s  abordeze la orele de dirigen ie, 
o tem  moral  cu scopul de a realiza educa ie moral  prin analiza unor aspecte care contribuie la f urirea 
educa iei temeinice. 

S-a dovedit c  adolescen ii cunosc valorile morale, îns  nu le acord  importan a pe care o merit . 
Aşadar, acest lucru se va realiza prin educa ie moral , prin contribu ia permanent  a educatorilor 
(dirigintele, profesorii), a familiei, a societ ii, a mass-mediei şi a lor îns şi la formarea ca oameni. 

Adolescen ii fiind înc  la o vârst  a curiozit ii manifest  interes fa  de temele morale, sunt uşor 
de atras în analize de caz, se simt mai aproape de vârsta adult  atunci când iau decizii în urma analizei de 
caz. Dac  în cazul unor adolescen i „familia nu constituie prima şcoal  a omenirii”, îi va reveni acest rol 
şcolii, care îşi va asuma formarea moral  a adolescen ilor. 

Recomand m astfel cadrelor didactice: 
 implicare mai profund  în rela iile cu adolescen ii, provocarea la discu ii care vizeaz  diverse 

aspecte din via  i rezolvarea acestora în mod corect din punct de vedere moral i etic, 
 abordarea în cadrul disciplinelor a unor teme cu aspect moral exemplificându-le prin situa ii 

semnificative. 

 realizarea orelor de dirigen ie conform temelor de interes pentru adolescen i. 
P rin ilor  
 manifestarea compartamentului moral corect în toate situa iile deoarece ei sunt exemple pentru 

comportamentul adolescen ilor. 
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learning are more and more studied subjects with immediate implications in the educational process. So 

in the presented study we aimed to make some light in the multitude of concepts and to see if school can 

be a little bit "different." Also, to identify changes in the use of strategies and learning styles of students 

during the years of university studies, assuming that they develop strategies and learning styles targeted 

for understanding. 

 

Societatea contemporan  se dezvolt  într-un ritm foarte rapid. Iar Estul Europei dup  ani de 
reform  i înc  în transformare se chinuie s  se conecteze la ritmul i valorile vestului. Ruptura a zeci de 
ani de sistem totalitar înc  nu este pe deplin ref cut . Înv mântul a a cum era de a teptat nu a sc pat 
nici el de marele val al transform rilor. Tr im într-o perioad  în care cunoaşterea devine învechit  tot mai 

repede, informa ia devine accesibil  tot mai rapid prin re elele de computere, nevoia de înv are pe tot 
parcursul vie ii creşte, iar modelele de predare bazate pe transmiterea şi stocarea cunoştin elor îşi pierd 
func ionalitatea.  S-au schimbat curricule sau modificat programele de studiu sa infuzat sistemul cu 

metodologii ale exper ilor adu i din afar  i sau echivalat programele de studii. Ceea ce reformele nu au 
reu it ine de ignoran a factorilor de decizie la specificul local. O alt  lips  de performan  vine din îns i 
procesul de predare i înv are. Sa constatat în urma multor studii o rigiditate accentuat  la asimilarea 
noilor  metode de predare din partea cadrelor didactice mai în vârst  coroborate cu vechi metode de 
evaluare bazat  preponderent pe reproducerea materialului i mai pu in pe în elegerea lui. Evaluarea în cel 
de-al doilea caz este mult mai complex  i ceva mai greu de realizat. Portofoliul, analiza activit ii 
studentului, gradul de implicare în discu ii la seminarii sau realizarea diferitelor proiecte sunt ac iuni mult 
mai complexe decât aprecierea a 3 itimi într-un bilet de examinare.  

În rândurile ce urmeaz  ne vom focaliza a adar pe procesul asimil rii informa iei, pe procesul 
aproape individual al înv rii atr gând cu prec dere aten ia la o nou  paradigm -constructivismul. Din 

perspectiva neuro tiin ele cognitive factorul care aduce plus valoare omului înseamn  s  ai o minte 
flexibil , iar acest lucru nu se ob ine chiar atât de u or. La cât de dinamic  este pia a muncii lipsa de 

mobilitate interdisciplinar  înseamn  nimic altceva decât omaj. To i managerii de firme mari cer acest 
lucru capacitate de analiz  rapid  i mobilitate.  Prognozele economice asupra pie ei arat  c  în urm torii 
30-40 de ani dac  nu chiar mai devreme noi ocupa ii vor ap rea. Nomenclatorul profesiilor din Rep. 
Moldova dup  mul i de insisten e în sfâr it a fost modificat ad ugându-se unele noi i tergându-se o 

parte din cele vechi. Pe dinamica economic  actual  evaluarea nomenclatorului trebuie f cut  la 
aproximativ 5 ani i tot atunci universit ile trebuie s - i adapteze programele în func ie de prognozele 
economice. În Statele Unite se crede c  25% din meseriile din viitor nu exist  în prezent şi c  cele 
existente acum şi care vor supravie ui vor fi considerabil diferite. 

Înv area a fost şi continu  s  r mân  o tem  central  pentru psihologie şi permanent  pentru 
cercetarea psihologic , datorit  complexit ii şi importan ei acestui proces pentru evolu ia societ ii. 
Interesul de care s-a bucurat în opinia teoreticienilor de diverse orient ri a fost imens, problematica 
înv rii fiind abordat , în decursul timpului, de cele mai importante curente teoretice ale şcolilor de 
psihologie, fiind legat  de întreaga existen  a fiin ei umane şi considerat  unul dintre cele mai 

semnificative procese şi fenomene individuale şi sociale.  
În interiorul sistemului tradi ional de înv mânt adesea rigid şi ineficient, studen ii achizi ionau 

anumite cunoştin e doar pentru c  acestea urmau a fi testate, şi nu pentru c  ele ar reprezenta nişte valori 
intrinseci, ca scopuri educa ionale. Reproducere i mai pu in ra ionament analitic, planificare i 
organizare. În analiza specialit ilor cu profil politehnic nu exist  nici m car un curs de luare a deciziilor, 
chiar dac  majoritatea firmelor afirm  cu insisten  c  tinerilor absolven i le lipse te dou  lucruri extrem 
de importante: capacitatea de a comunica i lucrul în grup. Aproape toate specialit ile sunt 
interdisciplinare, inginerii nu mai sunt izola i în birouri ci din contra sunt arunca i în interac iune direct  
cu poten ialii cump r tori. Inginerii nu vor mai lucra în megaproiecte economice ci vor activa marea 
majortatea în firme mici i mijlocii. i ce fac programele de studii, îi preg tesc pentru firme mari ca 
simpli lucr tori i nu pentru firme mici unde vor fi pu i în situa ia de a comunica mai des, a negocia i 
bineîn eles a lua decizii rapide i în timp scurt. Ori cursurile care ar trebui s  favorizeze acest lucru lipsesc 
iar acolo unde sunt num rul de ore este cu totul nesemnificativ.  

Totodat , cresc cerin ele societ ii pentru modele de predare noi, ce tind c tre dezvoltarea 
abilit ii studen ilor de a-şi utiliza cunoştin ele oricând e necesar. Dac  aceast  tendin  continu , elevii 
vor beneficia de noi informa ii, cel pu in în domeniul tehnologic, la fiecare 38 de zile. Aceasta înseamn  
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c  ceea ce ei vor înv a luna aceasta s-ar putea ca în foarte scurt timp toate acele informa ii s  fie deja 
„expirate“. Institu iile ce- i asum  rolul de formare i educare este necesar s  se reformeze structural dar 
i logistic pentru a face fa  noilor schimb ri. Cele care se vor adapta i vor veni cu noi curricule, le vor 

adapta continuu s  corespund  cerin elor pie ei 
Sesizând tot mai mult aceste aspecte, specialiştii în domeniu s-au v zut confrunta i cu necesitatea 

stringent  de a oferi alternative eficiente şi viabile. Modelele de predare orientate spre student, 
concentrându-se spre procesele de construc ie şi utilizare a informa iei, par potrivite pentru a întâmpina 

aceste noi cerin e. În special teoriile integrative ale înv rii, pred rii şi evalu rii prev d posibilit i 
promi toare de a dezvolta abilit i celui care înva , în scopul autoregl rii proceselor de înv are. 

Procesul asimil rii informa iei/înv area este de trei feluri: informal  (rezultat al interac iunii 
noastre zilnice sub mediul social), non-formal  (activitate realizat  în cadrul unor activit i planificate dar 
în afara procesului educa ional specific) i înv area formal  desf urat  într-un mediu specializat. În 
baza noilor paradigme ale educa iei toate cele trei forme de înv are sunt destinat s  fie într-o simbioz  
flexibil  în func ie de necesit ile actorilor înv rii. Stilul de înv are, metoda prin care înv m şi ne 
aducem aminte ceea ce am memorat este la rândul lui de trei feluri: vizual (cei care au un stil de înv are 
vizual îşi amintesc 75% din ceea ce citesc sau v d), auditiv, tactil - kinestezic (acest din urm  stil 
câteodat  merge i separat). Nu o dat  s-a demonstrat c  65% din popula ie au un stil vizual, 30% sunt 

auditivi şi numai 5% sunt tactil-kinestezici. Dac  pentru stilul de înv are auditiv, „inputul“ este valoros, 
pentru celelalte dou , se folose te combina ia tuturor. Fiecare persoan  are un mod primar de a înv a. 
Înv area nu se opre te cu terminarea ciclurilor de înv are ea se va desf oar  pe tot parcursul vie ii e 
vorba în acest caz de educa ia permanent  (lifelong learning).  

Dac  înainte înv area era perceput  ca un proces cumulativ de asimilare a cunoaşterii şi 
dezvoltare a virtu ilor fundamentale ale omului acum înv area este definit  ca fiind acel proces ce se 
consolideaz  prin reflec ie personal  asupra propriilor obiective, strategii şi rezultate ale înv rii. 
Cercet ri realizate în ultimii ani estimeaz  c  la fiecare 5 ani avem undeva în jur de  100% informa ii noi. 
Este nevoie a adar de identificarea, conştientizarea şi dezvoltarea unui stil personal de înv are, un set de 
abilit i, aptitudini şi atitudini transferabile care s  permit  adaptarea la noile provoc ri ale lumii 

contemporane aflat  într-o dinamic  exploziv .  
Recunoaşterea stilurilor de înv are din partea profesorilor poate fi un catalizator al schimb rii, un 

punct de la care cei care înva  pot dezvolta noi stiluri de studiu. Conceptul are în vedere, în special, ideea 

c  to i elevii au stiluri preferate dar i unice, identificate de obicei, prin teste sau chestionare specifice. 
Profesorii pot îmbun t i procesul de înv are predând, astfel încât s  r spund  stilurilor de înv are 
preferate ale elevilor. Acestea influen eaz  realizarea obiectivelor generale şi asigur  un cadru pentru 
diferitele abord ri ale procesului instructiv-educativ. Modul de interac iune al studen ilor cu informa ia 
dar i între ei  furnizeaz  informa ii despre modul în care aceştia percep, interac ioneaz  şi r spund la 
mediul în care se produce procesul înv rii. Stilul propriu de înv are  nu înseamn  nimic altceva decât 
preferin a din partea tân rului pentru un anumit mod de a se angaja în procesul de asimilare a informa iei.  

Stilul de înv are: 
 se refer  la „simpla preferin  pentru metoda prin care înv m i ne aducem aminte ceea 

ce am înv at“. 
 ne arat  calea çi modalit ile în care înv m. 
 implic  faptul c  indivizii proceseaz  informa iile în diferite moduri: latura cognitiv , 

elemente afective-emo ionale, psihomotorii çi anumite caracteristici ale situa iilor de înv are. 
 ca „modalitate preferat  de receptare, prelucrare, stocare i reactualizare“, are în 

componen a lui elemente genetice i elemente „care se dezvolt  ca urmare a expunerii frecvente i 
preferen iale la o anumit  categorie de stimuli.“ (B ban, A., 2001) Înv area este i aici m  refer la 
perspectiva constructivist  un proces activ de construire a acestei realit i, şi nu o simpl  achizi ie prin 
transmitere, explicare, demonstrare sau receptare. Fiecare realitate este singular , unic , transpus  
conform propriilor tr iri i experien e individuale. Elevul nu transfer  automat cunoştin ele provenind din 
mediu în memoria sa, ci, în raport de interac iunile sale cu acesta, ajunge s -şi defineasc  treptat propriile 
interpret ri ale lumii. 

Asimilarea se realizeaz  prin interac iune prin conexiunea noilor constructe cu cele vechi deja 
existente. Cunoaşterea este întotdeauna o construc ie şi o reconstruc ie iar înv area are la baz  
creativitatea şi nu repeti ia ca în procesul tradi ional de asimilare a informa iilor noi. Contextul social 
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joac  un rol major în înv are iar studentul are un rol proactiv, el fiind decident în demersul de construire 
a cunoştin elor. Înv area prin construc ie proprie este un proces de interiorizare a modului în care se 
realizeaz  cunoaşterea. 

Teoria constructivist  a ap rut în anii ’90, fiind o aprofundare a cognitivismului iar principalii ei 
reprezentan i sunt: J. Piaget cu Teoria psihogenezei cunoştin elor şi opera iilor intelectuale; J. Bruner cu 
Teoria genetic-cognitiv  şi structural  i L.S.Vâgotski cu conceptul de constructivismul social i zona 
proximei dezvolt ri. Constructivismul asemeni cognitivismului recunoaşte înv area ca pe o activitate 

mental , îns  nu este recunoscut  realitatea extern  obiectiv , ea fiind doar în mintea indivizilor. Ideea 
central  a constructivismului porne te de la premisa c  cunoaşterea uman  se construieşte printr-un 

proces creator şi activ. Asimilarea unei experien e noi de cunoaştere se bazeaz  pe temeliile înv rilor 
anterioare, experimentând şi reflectând adesea asupra propriilor experien e. Construc ia cunoaşterii este 
a adar dat  de modul de procesare a informa iilor pentru conturarea diferitelor solu ii iar mai apoi se 
purcede la alegerea solu iei optime de ac iune. Cunoştin ele stocate în memorie conform modelului 
constructivist trebuie restructurate, adaptate, transformate i procesate cu alte cuvinte.  

Siebert, H. în cartea Pedagogie constructivist , Editura Institutul European, Ia i, 2001 p.16 

afirm : ”gândirea constructivist  pare a fi la mod  într-o epoc  în care certitudinile şi adev rurile 
tradi ionale devin fragile şi discutabile. Teza central  a constructivismului sus ine c  oamenii sunt sisteme 

opera ionale închise, autoreferen iale, autopoietice. Realitatea exterioar  ne este inaccesibil  din punct de 
vedere senzorial şi cognitiv. Suntem lega i de mediul în care tr im doar structural, adic  prelucr m în 
sistemul nostru nervos impulsuri din mediu în func ie de structura proprie, de structurile psihofizice, 
cognitive şi emo ionale formate în decursul existen ei noastre istorice. Realitatea astfel creat  nu este o 
reprezentare sau reproducere a realit ii exterioare, ci o construc ie func ional  viabil  împ rt şit  şi de 
ceilal i care s-a dovedit util  şi pe parcursul vie ii”.   

Constructivismul pune accent pe cel care înva , cunoaşterea ap rând din valorificarea 
experien elor anterioare care nu provin neap rat din mediu, ci pot fi şi mediate. Înv area este rezultatul 
unei construc ii mentale şi un act de autorealizare a poten ialului persoanei. Înv area depinde de calitatea 
experien elor anterioare ale elevului, de tr s turile persoanelor care pot media experien ele, de contextul 
în care se produce experien a de înv are şi de tr s turile culturale ale acestui context. Profesorul în acest 
caz îndeplineşte roluri multiple: planific  şi organizeaz  activit ile instructiv-educative, coordoneaz , 
îndrum  elevii, motiveaz , consiliaz , evalueaz  activit ile. Motiva ie intrinsec  ca rezultat al 
valorific rii experien elor elevului, al demonstr rii utilit ii practice a celor ce se înva , al parteneriatului 
profesor-elev. în Pan uru, S., Nec oi, D., Voinea, M. Teoria i metodologia instruirii. Teoria i 
metodologia evalu rii, Universitatea „Transilvania”, Bra ov, 2008. Aceast  nou  paradigm  încurajeaz  
preluarea controlului de c tre individ în timpul înv rii i cunoaşterea individual , subiectiv , 
automonitorizarea procesului de construire a cunoştin elor şi ancorarea experien elor de înv are în 
situa ii autentice, reale, de via .  

Principiile înv rii din perspectiva şcolii constructiviste sunt: (G. Petty, 2007, p.14-15) 

- profesorii trebuie s  fixeze sarcini de lucru la nivel înalt; (asta înseamn  analiz , sintez , 
evaluare, ceea ce conduce la cunoştin e func ionale);  

- competen ele de nivel înalt pot fi înv ate;  
- stabilirea de trepte ale sarcinilor (stabili i sarcini de lucru care treptat urc , care asigur  trecerea 

de la simplu şi concret la complex şi abstract). 
Tot dup  acela i autor cu referire la strategiile constructiviste acestea presupun: 
- “predarea prin întreb ri;  
- utilizarea r spunsurilor greşite pentru a explora şi corecta neîn elegerile;  
- sarcini de explicare care cer elevilor s  prezinte propria în elegere; 
- activitatea în grupuri mici cere elevilor s  discute asupra materialului, deci se construiesc 

concepte şi are loc inter-evaluarea;  

- crearea de h r i mentale şi rezumate care s  identifice punctele cheie şi cum acestea se leag  de 
întreg”. 

Chiar dac  fiecare dintre noi are o afinitate pentru unul sau altul dintre stiluri trebuie s  fim 
con tien i c  nici un model al stilului de înv are nu este perfect sau complet, nici unul nu a r mas 
invulnerabil criticilor. Cognitivismul i behaviorismul deasemenea sunt dou  paradigme importante i des 
abordate. Fiecare stil reuşeşte s  surprind  anumite aspecte, neglijând altele, având astfel puncte tari şi 
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puncte slabe. Problema stilurilor de înv are se îndreapt  mai pu in asupra aspectului ce se realizeaz  şi 
insist  asupra modului cum se realizeaz  înv area şcolar . Acest demers, de a cerceta cum înva  tinerii 
şi de a c uta modalitatea potrivit  de formare a abilit ilor necesare înv rii eficiente, este absolut 
necesar din perspectiva tendin elor actuale ale educa iei iar recomandarea ar fi ca din toate trei 
cognitivism, behaviorism i constructivism s  se utilizeze acele constructe care se pot mula cel mai bine 
pe personalitatea fiec rui tân r înv cel. Stilul de înv are asemeni personalit ii noastre este unic iar 
procesul prin care acesta se des vâr e te este unul strict personal. Paradigmele noi ale stilurilor de 
înv are nu fac nimic altceva decât s  înlesneasc  atingerea performan elor i flexibilitatea a ceea ce deja 

este avut ca baz  biologic . 
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Abstract: In the modern socio-cultural environment, ever greater demands on the system of 

secondary and higher art education not only in Moldova, Russia, Ukraine, but also in other countries are 

placed. All world pedagogical practice shows us an increased interest in solving the problem posed 

regarding the introduction and study of ornamental art in the college/school/universities. That is why the 

authors give considerable attention to ornament in this work as one of the main means of artistic and 

creative activity of students within the artistic and aesthetic cycle. 
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