
1 
 

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIŞINĂU 

 

Cu titlul de manuscris 

C.Z.U: 378 (043.3) 

 

 

 

 

Lilia ŢURCAN (BALŢAT)  

 

 

 

 

FORMAREA TOLERANŢEI PEDAGOGICE  

A CADRELOR DIDACTICE 
 

Specialitatea:  533. 01. Pedagogie universitară 

 

Teză de doctor în ştiinţe pedagogice 

 

 

 

 

Conducător ştiinţific:                                      Maia Cojocaru-Borozan,  

                                                                        dr. hab., prof. univ. 

 

Autoare:                                                                                Lilia Ţurcan (Balţat)  

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU, 2015 



2 
 

 

 

© Lilia ŢURCAN (BALŢAT)  

 



3 
 

CUPRINS 

ADNOTARE (română, rusă, engleză)……………………………………………………... 4 

LISTA ABREVIERILOR ………………………………………………………………….. 7 

INTRODUCERE …………………………………………………………………………… 8 

1. REPERE ISTORICO - CONCEPTUALE ALE TOLERANȚEI PEDAGOGICE  

1.1. Geneza toleranței ca problemă pedagogică ………………………………………… 17 

1.2.  Arhitectura socioprofesională a toleranței pedagogice …………………………….. 35 

1.3.  Formarea cadrelor didactice în perspectiva educației pentru toleranță ……………… 45 

1.4. Concluzii la capitolul 1. …………………………………………………………….. 55 

2. CADRUL METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE  

2.1. Modelul teoretic al toleranței pedagogice în perspectivă axiologică   ………………….. 56 

2.1.1. Premise curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate   …………… 68 

2.2. Determinări sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană  …................ 74 

2.3. Conceptul pedagogic de educație pentru toleranță  ……………...................................... 76 

2.3.1. Sugestii metodologice pentru dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea 

educație pentru toleranță …………………………………………………………………….. 

 

83 

2.4. Concluzii la capitolul 2. ………………………………………………………………… 90 

3. PRAXIOLOGIA FORMĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE A CADRELOR 

DIDACTICE ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PENTRU TOLERANȚĂ 

 

3.1. Demersul experimental al cercetării toleranței pedagogice ……………………………... 92 

3.2. Strategia formării toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru 

toleranță a elevilor …………………………………………………………………………… 

 

109 

3.3. Valori ale toleranței pedagogice formate experimental în mediul profesional …………. 116 

3.4. Concluzii la capitolul 3. …………………………………………………………………. 140 

CONCLUZII GENERALE  ………………………………………………………………... 141 

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………. 144 

ANEXE  

Anexa 1. Glosar de termeni ………………………………….………………………………. 158 

Anexa 2. Curriculum disciplinar universitar Pedagogia toleranței …………………………... 164 

Anexa 3. Curriculum disciplinar universitar Educaţie pentru toleranţă  ……………………. 167 

Anexa 4.Teme de cercetare a toleranței pedagogice …………………………………………. 169 

Anexa 5. Seminarii didactice universitare la Pedagogia toleranței ………………………….. 170 

Anexa 6. Grilă de observație/evaluare a toleranţei pedagogice  ……………………………... 179 

Anexa 7. Test de autoevaluare a toleranţei pedagogice ……………………………………… 180 

Anexa 8. Chestionar de evaluare a reprezentărilor profesorilor despre educaţia pentru 

toleranţă ………………………………….…………………………………………………... 

 

181 

Anexa 9. Tabel generalizator de evaluare a nivelului de toleranță pedagogic ………………. 182 

Anexa 10. Date experimentale comparate obţinute prin aplicarea testului de autoevaluare a 

toleranţei pedagogice (studenţi, profesori şcolari)   …………………………………………. 

 

188 

DECLARAȚIA DE ASUMARE A RĂSPUNDERII ……………………………………... 194 

CV-UL AUTOAREI ………………………………………………………………………... 195 

 



4 
 

ADNOTARE 

Ţurcan (Balţat) Lilia 

Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice, 

Teză de doctor în științe pedagogice, Chișinău, 2015 

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografie din 246 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie în limbile română, 

engleză, rusă, lista abrevierilor, 143 pagini de text de bază, 50 de tabele, 19 figuri, 10 anexe.  

Publicaţii la tema tezei: 13 lucrări ştiinţifice.  

Concepte-cheie: toleranță, pedagogia toleranței, referenţial profesional al cadrelor didactice, 

toleranță pedagogică a cadrelor didactice (TPCD), educaţia pentru toleranţă. 

Domeniul de studiu reprezintă pedagogia universitară, pedagogia culturii emoţionale (PCE), 

pedagogia toleranței. 

Scopul cercetării: formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice în vederea educaţiei 

pentru toleranţă a elevilor. Obiectivele investigaţiei vizează: stabilirea fundamentelor 

epistemologice ale toleranţei pedagogice în contextul formării profesionale a cadrelor didactice; 

elaborarea Modelului teoretic al toleranţei pedagogice; formularea criteriilor, indicatorilor, 

descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; dezvoltarea curriculumului pedagogic 

universitar prin integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; conceptualizarea 

educaţiei pentru toleranţă şi dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea vizată; 

elaborarea şi validarea experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice în scopul 

educaţiei pentru toleranţă a elevilor. 

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării sunt întemeiate de: elaborarea Modelului 

teoretic al toleranţei pedagogice în contextul referenţialului profesional al cadrelor didactice; 

formularea criteriilor, indicatorilor, descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; 

conceptualizarea pedagogică a educaţiei pentru toleranţă; elucidarea valorilor culturii toleranței în 

mediul educațional. 

Problema științifică soluționată în cercetare constituie dezvoltarea curriculumului de 

formare a cadrelor didactice prin integrarea toleranţei pedagogice în referențialul profesional al 

cadrelor didactice în scopul creării premiselor educaţiei pentru toleranţă a elevilor; renovarea 

curriculumului la dirigenție pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea instrumentelor de 

evaluare a toleranței pedagogice în plan axiologic și elaborarea metodologiei de formare a 

toleranței pedagogice în perspectiva sporirii culturii toleranței în mediul educațional. 

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: stabilirea fundamentelor 

epistemologice ale toleranţei pedagogice; clarificarea semnificației termenilor specifici 

pedagogiei toleranței; sistematizarea conținutului ideatic privind toleranța pedagogică și crearea 

noilor cunoștințe în domeniul Pedagogiei universitare, a Pedagogiei culturii emoționale și a 

Pedagogiei toleranței.  

Valoarea aplicativă a cercetării: contribuirea teoretico-praxiologică la dezvoltarea 

curriculumului pedagogic universitar prin integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; 

elucidarea nivelurilor de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice; dezvoltarea 

curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea şi validarea 

experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice ca o condiție principială a educaţiei 

pentru toleranţă a elevilor. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice 

și experimentarea Strategiei de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice în U.P.S „I. 

Creangă” din Chişinău și înLiceul teoretic nr. 94 din Chișinău în anii 2011 – 2014. 
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АННОТАЦИЯ 

Цуркан  (Балцат) Лилия  

Формирование  педагогической толерантности учителей 

диссертация кандидата педагогических наук, Кишинёв, 2015 

Структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, 

библиографию из 246 источников, аннотацию на румынском, русском и английском языках, 

список абревиатур, 143 страниц, 50 таблиц, 19 фигур, 10 приложений. 

Публикации по теме диссертации: 13 научных работ.  

Ключевые понятия: толерантность, педагогика толерантности, педагогическая 

толерантность, профессиограма учителей, воспитание толерантности.  

Область исследования: Педагогика высшего образования, Педагогика эмоциональной 

культуры, Педагогика толерантности. 

Целью исследования является формирование педагогической толерантности учителей  

для воспитания толерантности  учеников. Задачи исследования: определение  научных основ 

педагогической толерантности в контексте профессионального формирования  учителей, 

разработка Теоретической модели педагогической  толерантности,  разработка критериев, 

показателей, дескрипторов и ценностей педагогической толерантности, развитие 

педагогического университетского куррикулума посредством внедрения предметов 

педагогики толерантности, концентуализация воспитания толерантности, разработка и 

экспериментальная проверка Стратегии формирования педагогической толерантности для 

воспитания  толерантности учеников. 

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в: разработке 

Теоретической модели педагогической толерантности в контексте профессиональных 

стандартов формирования учителей, разработке критериев, показателей и ценностей 

педагогической толерантности, педагогической  концептуализации воспитания толерантности 

учеников, в описании ценностей культуры толерантности  в школьной среде. 

Научная проблема, разрешенная в данном исследовании, представлена развитием 

куррикулума педагогического формирования учителей в целях создания предпосылков 

воспитания толерантности учеников, переосмыслением и развитием школьного курикулума 

по воспитательной деятельности в плане воспитания толерантности, разработкой методов 

исследования  педагогической толерантности  в плане  специфических ценностей  и 

внедрением методологии формирования педагогической  толерантности в перспективе 

повышения  культуры толерантности в школьной среде. 

Теоретическая значимость исследования аргументирована: определением научных 

основ педагогической толерантности, выявлением научного значения специфических 

терминов педагогики толерантности, систематизацией научного содержания педагогической 

толерантности и созданием системы научных знаний в области Педагогики высшего  

образования,  Педагогикеи эмоциональной культуры и Педагогикеи толерантности. 

Прикладное значение исследования заключается в: теоретическом и практическом 

развитии педагогического университетского куррикулума посредством внедрения 

специфических предметов по Педагогике толерантности, описании уровней формирования 

педагогической толерантности  учителей,  развитии школьного  куррикулума по 

воспитательной деятельности в плане воспитания толерантности, разработке и 

экспериментальной проверки Стратегии формирования педагогической толерантности  как  

главной условии  воспитания  толерантности учеников. 

Внедрение научных результатов исследования производилось посредством  

медиатизации научных разработок  и экспериментирования Стратегии формирования 

педагогической толерантности  в высшем учебном заведении им. И. Крянгэ,  мун. Кишинёв  и 

в теоретический  лицей  N. 94 из Кишинёва с 2011 по 2014 год. 
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ANNOTATION 

Țurcan (Balțat) Lilia 

The Formation of Teachers’ Pedagogical Tolerance 

Doctoral thesis in pedagogical sciences, Chisinau, 2015 

The thesis’ structure includes: introduction, three chapters, general conclusions and 

recommendations, 246 references, annotation (Romanian, English, and Russian), key-concepts in 

Romanian, English, and Russian, the list of abbreviations, 143 pages of the basic text, 50 tables, 19 

figures, and 10 riders.    
Publications related to the thesis’ theme: 13 scientific works.  
Key-concepts: tolerance, pedagogy of tolerance, teachers’ professional referential, teachers’ 

pedagogical tolerance (TPT), education for tolerance.  

The field of the research represents Higher Education Pedagogy, Pedagogy of Emotional 

Culture (PEC), and Pedagogy of Tolerance. 
The aim of the research: the formation of teachers’ pedagogical tolerance aiming at teaching 

pupils tolerance.  The research objectives target:  to establish the  epistemological backgrounds 

of pedagogical tolerance in the context of teachers’ professional training; to draft the Pedagogical 

Tolerance Theoretical Model;  to elaborate the criteria, indicators, concepts, and the pedagogical 

tolerance values; to develop the higher education curriculum by including the disciplines peculiar 

to the Pedagogy of Tolerance; to conceptualize the education for tolerance and the development of 

the guidance and counselling  curriculum on the targeted dimension;  to elaborate and experiment 

the  validation of the Strategy of Pedagogical Tolerance Formation having the purpose of 

cultivating tolerance in pupils.   

Scientific novelty and originality of the research are grounded in: the elaboration of the 

Pedagogical Tolerance Theoretical Model in the context of teachers’ professional referential; the 

elaboration of the criteria, indicators, concepts, and the pedagogical tolerance values; pedagogical 

conceptualisation of the education for tolerance; crystallization of the culture of tolerance values in 

the educational environment. 

The scientific problem solved in the research  constitutes: the development of the teachers’ 

training curriculum by including the pedagogical tolerance in the teachers’ professional referential 

aiming at producing the prerequisites of pupils’ education for tolerance;   redevelopment of the 

guidance and counselling curriculum on the education for tolerance dimension; drafting the 

evaluation instruments of the pedagogical tolerance  assessment on the axiological plane and the 

elaboration of the pedagogical tolerance formation methodology aiming at increasing the culture of  

tolerance  in the educational environment.  
Theoretical value of the research is averred by: establishing the epistemological grounding 

of the pedagogical tolerance, clarifying  the meaning of the concepts related to the field of 

Pedagogy of Tolerance; adjusting the ideational content regarding the pedagogical tolerance and 

originating new knowledge in the field of Higher Education Pedagogy, Pedagogy of Emotional 

Culture, and Pedagogy of Tolerance.   
The practical value of the research: theoretical and praxeological contributions to the 

development of the pedagogical curriculum in higher education by integrating  the disciplines 

peculiar to the Pedagogy of Tolerance; crystallizing the levels of teachers’ pedagogical tolerance 

formation; the development of the guidance and counselling curriculum on the education for 

tolerance dimension;  elaboration and experimental validation of the Strategy of pedagogical 

tolerance formation as a main condition for pupils’ education for tolerance.    
The implementation of the scientific results has been achieved through communicating the 

theoretical elaborations and implementing the Teachers’ Training Strategy in the Pedagogical State 

University „I. Creanga” and theoretical Lyceum, nr 94 from Chisinau in the years 2011-2014.  
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СФПТВТУ - Стратегия формирования педагогической толерантности для воспитания  

толерантности учеников  

 

   În limba engleză: 

TPT - teachers’ pedagogical tolerance 

PEC - Pedagogy of Emotional Culture  

PT - Pedagogy of Tolerance 

SPTF - Strategy of  Pedagogical Tolerance Formation 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Paradigma actuală a pedagogiei 

toleranței în societatea contemporană se afirmă prin promovarea activă în ultimul deceniu a 

valorilor culturii toleranței: coexistență umanistă, respectul diferențelor, alegerea liberă a 

orientărilor valorice și acceptarea nonconflictuală a drepturilor altora în contextul Declarației 

despre principiile toleranței [177]. Educația toleranței este o problemă globală, „crearea unei 

societăţi mondiale tolerante reprezintă un ideal educaţional internaţional” [74,  p.140]. 

Actualitatea temei este determinată de procesele sociale contemporane caracterizate prin 

tendințe de confruntare și dezintegrare care se produc pe fonul crizei spirituale ale societății,  

reflectate și în domeniul învățământului. În aceste circumstanțe toleranţa este mai necesară ca 

oricând, deoarece confruntările, care iau amploare, constituie o ameninţare universală potenţială 

pentru orice persoană sau regiune. Toleranța creează echilibrul necesar „omului înzestrat cu 

rațiune și voință, toleranța instituind o lume umanizată prin cultură și civilizație”, rațiuni din 

care, abordând problema mentalității tolerante, autorul I. Grigoraș (2012) menționează că 

„pentru a practica toleranța este nevoie de oameni educați, cu o solidă cultură umanistă, cu un 

subtil simț al valorilor și cu dorința fermă de autoperfecționare conținuă” [77, p. 15].   

Cercetătorii în domeniu educației își conjugă eforturile pentru a demonstra că toleranța 

este o valoare universală și formă axiologică a conviețuirii umane, în același timp, este una 

din cele mai contradictorii valori ale lumii contemporane (interpretată ca răbdare și sacrificiu 

de sine) și descriu conținutul conștiinței, gândirii, acțiunii și mentalității tolerante. Declaraţia 

Principiilor Toleranţei a Statelor Membre ONU (1995, 2004, 2008, 2010) abordează toleranţa 

ca „o condiţie necesară păcii, progresului economic şi social al tuturor popoarelor”, 

clarificând semnificaţia toleranţei, rolul statului social în promovarea acesteia, dimensiunile 

socioeducaţionale și angajamentele de acţiune în demersurile educaţionale. Comisia UNESCO 

(2012, 2014) în culegerea Educaţia în spiritul toleranţei, în calitate de reper pentru activitatea 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, conceptualizează toleranţa ca patern 

axiologic şi comportamental al persoanei, sensibilizând profesorii la această problemă, care 

reprezintă o condiţie imanentă pentru realizarea obiectivelor educaţionale [62, p 22]. D in 

aceste rațiuni orientarea pozitivă a educaţiei se realizează prin angajarea axiologică pentru 

realizarea prin şi pentru valori, fiinţa umană reprezentând valoarea supremă [115].  

Câmpul semantic al noţiunii de toleranţă este dezvoltat prin sintagmele ancorate 

științific în domeniul Pedagogia toleranței de către autori consacrați precum: Voltaire (2010) – 

conceptul științific toleranță socială [163];  T. Kuhn - conceptul toleranță  psihofiziologică 

[96]; Golu M. (1997) - toleranţă interpersonală [79], A. Tucicov (2001) [147]; J. Cara (2011) 
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[12]; N. Silistraru (2008) - toleranţă interetnică, B. Reardon (2010), El. Macavei (2004), V. 

Goraș - toleranţă religioasă/interconfesională; О.Чебыкина (2012) – toleranța de gen [135; 

126; 98; 75; 212]; M. Guzun (2005) – toleranța politică și etnică [79]; C. Cramarenco (2010) - 

toleranța comunicativă [35]; L. Thourunde (1997) , Fr. Torralba (1997), Скрябина О. (2000), 

Fr. Paulo (2006); P. Freire (2006), T. Fadeeva (2011) - toleranța pedagogică [231; 232; 202; 

221]; L. Natehan (2013) – pedagogia toleranței pozitive, Vl. Pâslaru  (2004), (2006), (2013) – 

toleranța ca derivată a identității persoanei [115]; L. Cuznețov (2008) – cultura toleranţei în 

familie [43]; Dm. Patrașcu (2011) – fantasma mentalității [117]; Em. Stan (2004) – educația 

pentru toleranță [139]; D. Toes (2013) – educația pentru toleranță [146]; L. Balțat, T. Șova 

(2014) – toleranţa la stres [138]; L. Balțat (2013) – pedagogia toleranței [156]; L. Balțat (2014) 

– educația pentru toleranță etc. [152]. Menționăm că în diferite culturi conceptul toleranță este 

interpretat în mod diferit.   

Sursele cercetării includ teorii, concepţii, idei, opinii, sugestii din domeniul 

psihopedagogiei, a psihologiei sociale, a psihologiei educației, a pedagogiei culturii 

emoționale, a filosofiei educației etc. Reperele epistemologice ale cercetării au constituit: 

teoriile sociologice (Durkheim); teoria interacţiunii sociale (T. Felson); teoria conflictului (M. 

Weber), teoria frustrare-agresivitate (S. Dollard, M. Berkowitz); teoriile din domeniul 

educației - teoria constructivismului (Bordieau) [91]; teoria culturii emoționale (I. Andreeva) 

[172], teoria maximizării afective (M. Hammond); teoria disciplinării emoționale (Ch. Manz) 

[91]; teoria educației bazate pe inteligență emoțională (D. Goleman) [73]; teoria muncii 

emoţionale; teoria culturii emoționale, metodologia cercetării și tehnologia dezvoltării culturii 

emoționale (M. Cojocaru-Borozan) [31]; teoria despre Pedagogia toleranței (F. Toralba, L. 

Thorunde) [233; 234]; teoria despre Pedagogia culturii emoționale (D. Chabot, M. Cojocaru-

Borozan ș. a.) etc. [31]. 

Sistemul de formare a cadrelor didactice exprimă sensibilitate în acest sens, devenind un 

spațiu al formării moral-spirituale prin valorile toleranței în perspectiva consolidării sistemului 

de valori existențiale ale agenților educației. Din această perspectivă viziunea tolerantă asupra 

formării profesionale a cadrelor didactice presupune formarea conduitei deontologice orientate  

spre comunicare bazată pe valorile culturii toleranței ca expresie a empatiei, compasiunii, 

stimei de sine și de alții, a acceptării unor compromisuri în situații profesionale tensionante. 

Tendințele menționate actualizează necesitatea educației pentru toleranță pentru a răspunde 

adecvat provocărilor conflictogene și distructive în interacțiunile umane.   

Una dintre preocupările actuale ale conceptorilor de curriculum pentru formarea 

cadrelor didactice este dezvoltarea la acestea a toleranței pedagogice, problemă soluționată în 
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domeniul Pedagogia toleranţei – ştiinţă pedagogică, ce are ca obiect de studiu – educaţia 

pentru toleranţă. Majoritatea problemelor profesionale ale cadrelor didactice în societatea 

contemporană (conflictele intra- și interpersonale în grupurile profesionale, rezistența scăzută 

la tensiunile profesionale şi violenţa în mediul educaţional) sunt puse pe seama formării 

insuficiente a toleranţei pedagogice, ce conduce inevitabil la apariția deficitului de educație 

pentru toleranţă a elevilor, fenomen care se exprimă prin agresivitate și atitudini intolerante. 

Ceea ce este întolerabil este uşor de identificat: rasismul, xenofobia, violenţa sau discriminarea 

etc. [162, p. 225]. Asumarea toleranței pedagogice este întotdeauna dificilă întrucât, după cum 

afirmă La Bruyère (2003), implică înaltă omenie, valoare centrală, care se învăță prin educație, 

tratată în termeni de „mentalitate și cultură tolerantă”, pentru a exclude mentalitatea 

totalitară, indiferența, agresivitatea și violența. Recunoaștem că oamenii sunt intoleranți, fiind 

„atât de plini de ideile lor, încât nu mai este loc pentru cele ale altora” [Apud, 221]. 

Educatorii au nevoie de pregătire foarte bună pentru a forma elevilor aceste valori, 

pentru a înţelege reacţiile copiilor şi a răspunde într-o manieră corectă şi constructivă, pentru a 

aplica demersuri adecvate conceptualizării şi predării valorilor umane fundamentale, validate 

de normele ONU în materie de drepturi ale omului. Formarea spiritului de toleranţă este un 

proces complicat, îndelungat şi etapizat [160].  

Învățământul superior este/trebuie să devină un spațiu al dezvoltării spirituale pe direcția 

formării toleranţei pedagogice ca valoare profesională a cadrelor didactice, pedagogia 

toleranței fiind un domeniu relativ nou de cercetare atât pentru teoria şi practica educaţională 

din R. Moldova, cît și pe plan global. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe direcţia 

formării toleranței pedagogice presupune valorificarea situaţiilor de învăţare universitară 

pentru a asigura dezvoltarea culturii toleranței sociale și promovarea valorilor democratice. 

Modelele toleranței promovate de forurile științifice internaţionale în condițiile provocărilor 

generate de diversitatea interculturală, de opinii, credințe etc., prezintă noi exigențe privind 

eficientizarea formării profesionale a cadrelor didactice, concepută ca obiect al preocupărilor 

privind dezvoltarea profesională a educatorilor pe dimensiunea eticii pedagogice, pentru 

formularea răspunsurilor la problematica renovării standardelor de formare profesională.  

În acest sens, pedagogia toleranței, orientată spre formarea toleranței pedagogice ca și 

competență profesională,  are ca obiect de studiu educația pentru toleranță. Cadrele didactice 

au nevoie de formare specifică pentru a demonstra gândire tolerantă şi constructivă, pentru a 

aplica demersuri necesare promovării valorilor toleranței,  validate în materie de drepturi ale 

omului. Important în context universitar devine faptul să extindem semnificația toleranței 

pedagogice care reprezintă fundamentul etic al comunicării pedagogice. Dezvoltarea optimă în 
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plan socioafectiv a cadrelor didactice se reflectă în competenţe și cultură emoțională ce asigură 

acestora un comportament echilibrat, motivat și orientat valoric [156, p. 60]. Condițiile 

complexe socioculturale actualizează tot mai acut problematica intemeierii științifice a formării 

TPCD. Formarea toleranței pedagogice este o problemă de etică profesională a comunității 

pedagogice, aflată în responsabilitatea instituțiilor de formare a cadrelor didactice, ca med iul 

propice pentru a crea premise educației pentru toleranță a elevilor. În această activitate dificilă 

este nevoie, de a determina și descrie esența științifică a toleranței pedagogice, a conținutului și 

a expresiilor comportamentale în mediul educațional.  

Promovarea culturii toleranței implică precizarea limitelor toleranței prin 

minimalizarea tendinței de absolutizare a acesteia ce ar putea conduce la expresii de 

intoleranță, prin decodificarea semnificației și înțelegerea corectă a toleranței ca 

responsabilitate, respect și umanism, care previne încălcarea limitelor toleranței ca răbdare. 

Antipod al toleranței - intoleranța, apare în interacțiuni comunicative agresive și poate fi 

recunoscută în plan intern la nivelul sistemului de valori individuale prin atitudini de 

superioritate în raport cu ceilalți și în plan extern prin încălcarea evidentă sau subtilă a 

drepturilor și libertăților persoanei, serios impediment în construcția unei societăți tolerante.  

Concluzionând pe această linie de subiect, subliniem că problema toleranţei este una 

fundamentală pentru societăţile în schimbare la etape de reformă (religioasă, politică sau 

economică), pentru şocurile pe care le aduce globalizarea. Importanța studierii problemei 

vizate rezultă din contradicţiile înregistrate, nu doar în mediul social, ci și, în context  

educațional, ce apar sub forma încălcării normelor sociale și a valorilor culturii toleranței: (a) 

între provocările educației contemporane și particularitățile formării profesionale ale cadrelor 

didactice; (b) între nivelul dezvoltării toleranței cadrelor didactice și exigențele imperative 

înaintate de situațiile pedagogice concrete; (c) între nevoia de formare a toleranței pedagogice 

şi insuficienţa studierii acestei dimensiuni a culturii profesionale a cadrelor didactice, în 

general; (d) între cerințele profesorilor școlari și ale instituției de învățământ avansate elevilor 

și nivelul de educație a toleranței acestora; (e) între valorile toleranței și particularitățile 

comunicării educaționale autentice (reale) ale elevilor.   

 Astfel, problema cercetării este demersul social actual pentru cultura toleranței și  

formarea insuficientă a toleranței pedagogice a cadrelor didactice în vederea educației pentru 

toleranță. Direcţiile de soluţionare a problemei cercetării pe care le înaintăm sunt: (a) 

clarificarea câmpului semantic prin definirea conceptului TPCD și elaborarea Modelului 

teoretic al TPCD; (b) elucidarea premiselor curriculare ale formării TPCD în  învățământul 

superior; (c) elaborarea/descrierea conceptului pedagogic educație pentru toleranță;                
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(d) implementarea Strategiei dezvoltării TPCD; (e) formularea unor concluzii intermediare și 

finale privind promovarea culturii toleranței. Direcţiile formulate pot fi realizate prin 

conceptualizare şi dezvoltare curriculară și prin activităţi de formare/dezvoltare profesională 

inițială și continuă a cadrelor didactice.   

Scopul cercetării constă în formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice în vederea 

educaţiei pentru toleranţă a elevilor. Obiectivele investigaţiei vizează: stabilirea fundamentelor 

epistemologice ale toleranţei pedagogice în contextul formării profesionale a cadrelor didactice; 

elaborarea Modelului teoretic al toleranţei pedagogice; formularea criteriilor, indicatorilor, 

descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; dezvoltarea curriculumului pedagogic universitar prin 

integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; conceptualizarea educaţiei pentru toleranţă şi 

dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea vizată; elaborarea şi validarea experimentală a 

Strategiei formării toleranţei pedagogice în scopul educaţiei pentru toleranţă a elevilor. 

Metodologia cercetării ştiinţifice a inclus utilizarea în demersul investigaţional şi 

experimental a metodelor: teoretice - documentarea ştiinţifică, metoda modelării, metodele 

analitico-sintetice, metode experimentale - experimentul pedagogic, observația, conversaţia, 

chestionarul, grila de observație, metode de măsurare a datelor experimentale: prelucrarea 

matematico-statistică a datelor experimentale şi metoda statistică: Programul SPSS – 17. 

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării sunt întemeiate de: elaborarea Modelului 

teoretic al toleranţei pedagogice în contextul referenţialului profesional al cadrelor didactice; 

formularea criteriilor, indicatorilor, descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; 

conceptualizarea pedagogică a educaţiei pentru toleranţă; elucidarea valorilor culturii toleranței în 

mediul educațional. 

Problema științifică soluționată în cercetare constituie: dezvoltarea curriculumului de 

formare a cadrelor didactice prin integrarea toleranţei pedagogice în referențialul profesional al 

cadrelor didactice în scopul creării premiselor educaţiei pentru toleranţă a elevilor; renovarea 

curriculumului la dirigenție pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea instrumentelor de 

evaluare a toleranței pedagogice în plan axiologic și elaborarea metodologiei de formare a toleranței 

pedagogice în perspectiva sporirii culturii toleranței în mediul educațional. 

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: stabilirea reperelor conceptuale ale 

toleranţei pedagogice; clarificarea semnificației termenilor specifici pedagogiei toleranței; 

sistematizarea conținutului ideatic privind toleranța pedagogică și crearea noilor cunoștințe în 

domeniul Pedagogiei universitare, a Pedagogiei culturii emoționale și a Pedagogiei toleranței.  

Valoarea aplicativă a cercetării: contribuirea teoretico-praxiologică la dezvoltarea 

curriculumului pedagogic universitar prin integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; 
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elucidarea nivelurilor de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice; dezvoltarea 

curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea şi validarea 

experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice ca o condiție principială a educaţiei pentru 

toleranţă a elevilor. 

 Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor 

teoretice la Pedagogia toleranței în mediul studenților pedagogi în procesul de pregătire inițială 

și al cadrelor didactice școlare în cadrul formării continue prin experimentarea  Strategiei de 

formare a toleranței pedagogice în învăţământul superior (UPS „I. Creangă” din Chişinău) și 

în învățământul preuniversitar (liceul nr. 94 „Gh. Ghimpu” din Chișinău, gimnaziul „N. 

Holban” din s. Scorțeni) în perioada anilor 2011 - 2014. 

Aprobarea şi validarea rezultatelor ştiinţifice este asigurată de investigaţiile teoretice 

şi experienţiale la tema cercetării. Rezultatele investigaţiei au fost prezentate în monografii 

colective: Toleranța la stres, 2014, Cultura de gen în educație, 2014; în ghidurile 

metodologice: Pedagogia toleranței, 2013; Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice 

profesorilor școlari, 2014; în reviste științifice de specialitate: Abordări actuale privind 

integrarea toleranței comunicative în sistemul valorilor fundamentale, În: Revista de Ştiinţe 

Socioumane nr. 1 (23), 2013; Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi 

tolerantă, 2012, Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţei , 2012, În: 

Revista de Ştiinţe Socio-Umane, 2012, nr. 2 (21);  Perspective ale comunicării orientate spre 

dezvoltarea toleranţei, În: Revista de Ştiinţe Socio-Umane nr.2 (21); în cadrul conferințelor 

internaționale și naționale: Toleranța comunicativă un imperativ al comunicării eficiente. În: 

Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane. Conferinţa științifică 

internațională; Chişinău: Centrul editorial poligrafic al USM, 2012; Poziționări actuale în 

abordarea toleranței comunicative a cadrelor didactice. În: Cultura profesională a cadrelor 

didactice. Exigenţe actuale. Materialele Simpozionului științific internațional, 16-17 mai, 2013 

Chișinău: S. N.,2013; Pedagogical  tolerance  –  indicator  of  the  teachers` Professionalism. 

Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives/ed.: I. Boldea. - 

Târgu-Mureş: Arhipelag XXI, 2014; în analele doctoranzilor: Exprimarea toleranței în 

mediul studenților. În: Analele doctoranzilor, 2014. 

Publicaţiile la tema tezei: 13 lucrări științifice – monografii colective (2) - [138], [23], 

note de curs (1) - [156], ghid metodologic (1) - [152], articole în reviste ştiinţifice (4) - [149], 

[151], [153], [154]  şi participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (5) [150], [155], 

[157], [158], [159]. 
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 Volumul și structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi engleză, 

introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 247 surse, 11 anexe. 

 Concepte-cheie: toleranță, pedagogia toleranței, curriculum de formare a cadrelor 

didactice, referenţial profesional, toleranță pedagogică, educaţie pentru toleranţă.  

SUMARUL COMPARTIMENTELOR TEZEI 

În Introducere este argumentată actualitatea şi importanţa temei de cercetare, sunt 

formulate problema cercetării şi direcţiile de soluţionare, scopul şi obiectivele, sunt relevate 

reperele teoretice ale cercetării și descrise valoarea ştiinţifică şi praxiologică a cercetării, ce 

susţine teoretic şi metodologic noutatea ştiinţifică și originalitatea investigaţiei privind 

formarea toleranței pedagogice a  cadrelor didactice.  

Capitolul 1. Fundamente epistemologice ale toleranței pedagogice prezintă descrierea 

conținutului științific al conceptului toleranță, examinat din multiple puncte de vedere prin 

incursiune în istoria apariției și dezvoltării conceptului toleranță în literatura științifică.  

Examinarea semnificațiilor atribuite termenului toleranță permit a concluziona despre 

răspândirea unor conotații și în conținutul conceptului de toleranță pedagogică. Precizarea 

elementelor constitutive ale acestui fenomen a debutat cu studiul modelelor explicative ale 

toleranței, care elucidează componente valabile și în structura toleranței pedagogice. Capitolul 

descrie contextul de formare a cadrelor didactice, ce constituie argument teoretico-aplicativ 

pentru integrarea toleranței pedagogice în sistemul competențelor profesionale necesare cadrelor 

didactice în vederea educației pentru toleranță în perspectiva edificării culturii sociale.  

Toleranța pedagogică crează premise pentru dezvoltarea culturii toleranței în context social 

care „se instaurează în condițiile respectării principiilor toleranţei pedagogice: al 

responsabilizării școlii în vederea educației pentru toleranță; al atitudinii pozitive în raport cu 

elevii, principiul educației multiculturale și al creării climatului pozitiv” [213]. Dinamica 

dezvoltării toleranței pedagogice se explică prin acumularea experiențelor profesionale și a 

influenței factorilor de mediu profesional ce acționează asupra cadrelor didactice, idee care ne 

permite să considerăm că pregătirea inițială este perioada favorabilă pentru dezvoltarea 

toleranței pedagogice, acest proces continuând în perioada formării continue. Se conchide, că 

toleranța pedagogică poate fi interpretată ca o caracteristică integratoare a personalității ce 

determină potențialul individual de a soluționa pozitiv situații problematice de criză pentru 

recuperarea echilibrului neuropsihologic, pentru neadmiterea confruntărilor și pentru dezvoltarea 

unui sistem de raporturi sociale constructive cu sine și cu alții. Din aceste rațiuni competențele 

afective, între care apare și toleranța, întrunite în cultura emoțională, devin imperativ necesare 

pentru a înțelege specificitatea toleranței pedagogice a cadrelor didactice.  
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    Capitolul 2. Cadrul metodologic al dezvoltării toleranței pedagogice conține 

descrierea Modelului teoretic al toleranței pedagogice în perspectivă axiologică și rezultatul 

evaluării premiselor curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate. Analiza 

programelor de studiu ale UPS „I. Creangă” a avut ca scop  identificarea cursurilor universitare, 

a finalităților de studiu și a competențelor ce crează oportunităţi pentru valorizarea conţinuturilor 

privind dezvoltarea TPCD în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice. Programele de 

studiu avansează implicit în standarde de formare profesională comportamente specifice TPCD. 

Constatăm, faptul că în programele de studiu nu se atestă un curs de Pedagogie a toleranței 

cu statut obligatoriu. În concluzie, examinarea curriculumului pedagogic universitar conduce spre 

afirmaţia, că deşi la nivel naţional şi internaţional există anumite cercetări ce reflectă, în temei,  

toleranța pedagogică, totuşi competenţa profesională vizată este insuficient formată în procesul 

pregătirii inițiale, întrucât se propun conținuturi curriculare doar implicit, cadrele didactice 

universitare promovând prin conduita sa deontologică valorile culturii toleranței.  

Studiul determinărilor sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană a 

condus la ideea despre necesitatea întemeierii științifice a conceptului pedagogic de educație 

pentru toleranță. Conceptualizarea educației pentru toleranță prin formularea unor competențe 

afective și valori specifice au permis elaborarea finalităților de studiu, a conținutului și a 

strategiilor educative orientate spre amplificarea culturii toleranței în mediul educațional.  

În baza conceptului de educație pentru toleranță, fundamentat de principiile educației 

pentru toleranță: al poziționării sociale responsabile și individualizării biosinergetice, al creării 

valorilor culturii toleranței în dialogul culturilor, al gândirii tolerante și a activismului social, 

principiul creării mediului tolerant și al reflecției, propunem sugestii metodologice autorilor de 

curricula și profesorilor școlari prin care contribuim la dezvoltarea curriculumului la dirigenţie 

pe dimensiunea educație pentru toleranță. Capitolul conține criteriile de evaluare, indicatorii și 

descriptorii toleranței pedagogice, necesari pentru descrierea comportamentului deontologic.  

Valorile educației pentru toleranță pot fi integrate în curricula educației școlare prin 

eforturi de continuă dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru ca această dimensiune 

a educației să nu devină sursă de posibile dificultăţi pentru educatori, să nu facă obiectul unor 

variate interpretări în comunitatea școlară. S. Cristea (2010) subliniază, că, deși insuficient 

fundamentată teoretic și dezvoltată în plan experiențial, educaţia pentru toleranţă constituie o 

dimensiune specifică noilor conţinuturi pedagogice lansate de UNESCO ca răspunsuri la 

problematica lumii contemporane, cu genericul noile educaţii, angajată la nivelul educaţiei 

pentru democraţie şi drepturile omului ce apare ca unul dintre obiectivele generale ale 

educaţiei internaţionale.  
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Educaţia pentru toleranţă reprezintă capacitatea de a accepta diversitatea culturală, 

lingvistică, etnografică, nutriţională etc., în sens social, însă, nu presupune acceptarea 

nonvalorii, a fanatismului, a agresivităţii etc. [37, p. 54].  

 Capitolul 3. Praxiologia formării toleranței pedagogice a cadrelor didactice în 

perspectiva educației pentru toleranță include descrierea design-ului cercetării 

experimentale al toleranței pedagogice a cadrelor didactice în procesul pregătirii profesionale 

inițiale și a formării continue a profesorilor școlari pentru implementarea conceptului 

pedagogic de educație pentru toleranță în învățământul preuniversitar.  

Conținutul capitolului prezintă praxiologia valorificării metodologice a elaborărilor 

conceptuale (Modelul teoretic al toleranței pedagogice și Conceptul educație pentru toleranță) 

proiectate ca rezultat al studierii preceptelor teoretice și implementate în Universitatea 

Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău și în instituții de învățământ preuniversitare. 

Rezultatele cercetării experimentale și statistice scot în evidență valori med ii comparate 

sporite, ce confirmă eficiența Strategiei de formare a toleranței pedagogice în scopul educației 

pentru toleranță, constituind reale efecte ale acțiunilor experimentale de construcție și 

dezvoltare a curriculumului pedagogic universitar, de pregătire profesională a studenților 

pedagogi în planul toleranței pedagogice, de dezvoltare profesională continuă a cadrelor 

didactice orientate spre crearea culturii toleranței.   

Experimentul pedagogic în care au fost realizate obiectivele cercetării a confirmat ipoteza 

cercetării: formarea toleranței pedagogice a cadrelor didactice poate fi eficientizată în 

condițiile în care: vor fi stabilite fundamentele epistemologice ale toleranţei pedagogice în 

referenţialul profesional al cadrelor didactice; va fi elaborat Modelul teoretic al toleranţei 

pedagogice; vor fi elaborate/formulate criteriile, indicatorii, descriptorii şi valorile toleranţei 

pedagogice; se va contribui la dezvoltarea curriculumului pedagogic universitar prin integrarea 

disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; va fi conceptualizată educaţia pentru toleranţă şi 

dezvoltat curriculumul la dirigenţie pe dimensiunea vizată; va fi validată experimental 

Strategia formării toleranţei pedagogice. Spiritul toleranței promovat în contextul profesional 

prin intermediul conduitei deontologice tolerante ale cadrelor didactice provoacă învățarea 

modelelor de comunicare bazate pe valorile toleranței și ale culturii.   

Concluziile generale relevă principalele rezultate teoretice şi metodologice ale cercetării 

toleranței pedagogice a cadrelor didactice şi prezintă recomandări metodologice 

conceptorilor de curriculum, cercetătorilor în domeniu și cadrelor didactice în vederea 

educației pentru toleranță.  
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1. REPERE ISTORICO - CONCEPTUALE ALE TOLERANŢEI PEDAGOGICE 

Capitolul prezintă conținutul științific al termenului toleranță, examinat din multiple 

puncte de vedere (filosofic, psihologic, pedagogic etc.); conține modele explicative ale toleranței 

care prezintă la nivel de structură și conținut semnificația acestui concept și, în acest mod, ne 

apropie de conotația toleranței pedagogice; elucidează geneza toleranței în perspectiva înțelegerii 

și dezvăluirii arhitecturii socioprofesionale a toleranței pedagogice; descrie oportunitățile de 

formare a cadrelor didactice în vederea educației pentru toleranță, include concluzii intermediare 

și finale ce converg spre ideea despre necesitatea clarificării ariei semantice a toleranței 

pedagogice necesară pentru eficientizarea prestației pedagogice în spiritul toleranței sociale.  

1.1. Geneza toleranței ca problemă pedagogică presupune o incursiune în istoria 

apariției și dezvoltării conceptului toleranţă în literatura științifică, examinarea multiplelor 

semnificații atribuite acestuia de-a lungul evoluției sale ca și termen, precizarea elementelor 

constitutive ale acestuia pentru a identifica premisele lexicale ale conceptului în dezvoltarea 

reprezentărilor  despre fenomenul vizat ca problemă pedagogică.  

Studiul genezei conceptului toleranță este organizat prin prezentarea rezultatelor 

investigației teoretice pe dimensiunile: etimologică, istorică,  psihologică și socială.  

 Dimensiunea etimologică și semnificația termenului toleranţă abordează noţiunea de 

toleranţă ce apare în istoria culturii europene la începutul secolului al XVI-lea, reflectând 

gândirea umanistă, reprezentată de Erasmus din Rotterdam, în efortul său de combatere a 

fanatismului religios, de John Locke (1632-1704), Voltaire (1694-1778) și Gotthold Lossing 

(1729-1781). John Locke, în „Scrisoarea asupra toleranţei” („A Letter Concerning Toleration” 

1689), recomandă toleranţa ca reacţie faţă de un comportament neadecvat. Aproape ca 

semnificație și analog al conceptului toleranță, în limba română, apare termenul cu semnificația 

„răbdare”. Din conceptul răbdare a derivat semnificația de a suporta cu insistență și rezistență 

într-o anumită activitate, ce ne permite să asociem semnificația toleranței cu autoreglarea 

volitivă și discernământul.  

Toleranța este interpretată diferit în limbile popoarelor lumii. Prezentăm în continuare 

semnificația acestui termen în limbile: română toleranță  – faptul de a accepta, a respecta, a 

rezista, îngăduință; limba franceză tolerance – acceptarea modului diferit de a gândi şi acţiona; 

limba spaniolă tolerancia – capacitatea de a accepta idei şi păreri diferite de cele proprii; limba 

engleză tolerance – disponibilitatea de a fi îngăduitor, răbdător în raport cu alte idei; limba rusă 

толерантность – calitatea de a răbda ceva sau pe cineva, a fi stăpân pe sine, a fi rezistent, a 

accepta, a ţine cont de părerea altora; limba chineză kuang rong  – a permite, a accepta, a fi 

generos; limba arabă tasamul – iertare, îngăduinţă, blândeţe, caritate, compasiune, bunăvoinţă, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Erasmus_din_Rotterdam
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fanatism
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răbdare, care, deși diferite la o primă analiză, în același timp, indică asupra comunității de sensuri 

în interpretarea esenței științifice a conceptului toleranță [53, p. 231]. Dicționarele includ un sistem 

de alte semnificații pe care le vom examina în continuare pentru a descifra mai multe conotații ale 

termenului la nivelul structurilor de profunzime și periferice ale câmpului semantic. 

Din studiul semnificațiilor toleranţei deducem că aceasta este percepută nu doar ca valoare 

a lumii contemporane ci, mai ales, ca efect al educaţiei [109, p. 34].  

Tabelul 1.1.  

Semnificaţii ale conceptului de toleranță în dicționare 

D
ic

ţi
o
n

a
re

 

 

Dicţionar 

explicativ 

 

Dicţionar de 

filosofie 

 

Dicţonar de 

pedagogie 

 

Dicţionar de 

psihologie 

 

Dicţionar de 

sociologie 

S
em

n
if

ic
a
ți

a
 

C
o
n

ce
p

tu
lu

i 

- îngăduință, 

indulgență, 

atitudine 

îngăduitoare. 

Dictionar 

enciclopedic 

capacitatea 

organismului 

de a suporta 

influenţe 

negative ale 

diferitor 

factori de 

mediu; 

 - suportarea 

altor opinii, 

credinţe şi 

comportame

nt [50]. 

- Acceptarea 

înțeleaptă a 

opiniilor opuse, 

- Integrarea în 

convingerile 

personale a 

binelui, 

frumosului, 

adevărului,  

- îngăduință și 

indulgență în 

evaluări prin 

reflecții 

profunde și 

detaliate [48].  

- respect al 

ideilor sau 

sentimentelor 

contrare,  

- atitudinea de 

recunoaştere a 

dreptului altora de 

a se comporta şi 

de a gândi diferit;  

-particularităţi  

individuale ale 

organizării 

conduitei umane 

în condiţii 

nefavorabile ale 

activităţii 

profesionale şi ale 

vieţii cotidiene 

[47]. 

- lipsa reacţiei 

violente  la factori 

distructivi ca rezultat 

al scăderii 

sensibilităţii, 

- capacitatea de a 

opune rezistenţă, de a 

suporta sau a nu 

observa influenţele 

negative din partea 

altor persoane [48].   

- absența sau slăbirea 

răspunsului la factori 

negativi prin 

reducerea 

sensibilității la 

efectele sale, 

- acceptarea liberală 

de comportamente, 

credințe și valori ale 

altora,  

- a tolera stresul, 

tensiunea, durerea, 

etc. [48]. 

-fenomen al 

comunicării 

interpersonale 

ce arată că 

subiectul 

comunicant 

suportă 

particularităţile 

individuale ale 

interlocutorului, 

acceptându-l 

fără a exprima 

nemulțumire,  

- existenţa 

afinităţilor ce 

sporește nivelul 

de acceptare 

[49].  

 

 

 

În accepţiune psihologică prin toleranţă înţelegem respectul ideilor sau a sentimentelor 

contrare celor personale, potențialul organismului de a suporta inconveniențe fără a manifesta 

semnale de conduită agresivă [48, p. 80]. Analiza de conținut și semnificație psihologică a 

modelului psihologic al toleranței dovedește că toleranța constituie un mecanism de autoapărare 

ce implică diminuarea sensibilității la influența factorilor nefavorabili din exterior. Dicționarul 

de psihologie explică mecanismul toleranță (răbdare) prin lipsa sau scăderea intensității reacției 
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la factorii nefavorabili. Judecând în cheia interpretărilor preluate din literatura străină [259], 

descoperim utilizarea termenului toleranță cu semnificația de libertate a gândirii (din lat. 

liberalis); acceptarea fenomenelor sociale neadmisibile, indulgență exagerată.  

Interpretarea toleranței ca pe o caracteristică integratoare a personalității implică 

interiorizarea valorilor culturii emoționale în interacțiune cu trăsăturile de personalitate generând 

orientarea pozitivă a personalității.   

 
Fig. 1.1. Modelul psihologic al toleranței [211] 

Orientarea pozitivă în modelul psihologic al toleranței se exprimă prin empatie, care 

semnifică transpunerea persoanei în condiția altuia pentru a-l înțelege și accepta [103, p. 89]. 

Spre deosebire de empatie toleranța se impune prin caracteristica sa reflexivă. Aceste 

semnificații ne provoacă să pătrundem în esența termenului de toleranță pentru a înțelege dacă 

acest concept comportă și nuanțele semantice de liberalism, indulgență, suportare, lipsă de 

exigențe. Toleranța și empatia (din limba greacă empatheia - retrăirea sau transpunerea în starea 

psihologică a altuia; din limba engleză empathy - compătimire) sunt termeni alternativi și 

apropiați ca semnificație [47].  

Toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii 

noastre, expresiilor de exprimare a calităţii noastre de fiinţe umane, încurajată prin cunoaşterea, 

deschiderea spiritului, comunicaţie şi libertatea gândirii, conştiinţei şi credinţei. Toleranţa este 

armonia în diferenţe, este o cultură a păcii, semnificând acceptarea faptului că ființele umane, 

prin comportamentele şi prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace.  

În lumea modernă, toleranţa e mai necesară ca oricând, deoarece trăim într-o vreme 

marcată de accelerarea mobilităţii, comunicaţiei, întegrării şi înterdependenţei populaţiilor. 

Promovarea toleranţei şi modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii în sensul unei deschideri 

reciproce şi al solidarităţii urmează să aibă loc în şcoală prin întermediul educaţiei [109, p. 90]. 

Literatura științifică în domeniul pedagogia toleranței avansează diverse abordări 

(axiologică, filosofică, pedagogică, sociologică, umanistă) ale conceptului toleranță ce pot fi 

urmărite în Tab. 1.2, care elucidează aspectele prioritare în cercetarea toleranței pedagogice.  
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Tabelul 1.2. 

Abordări ale fenomenului toleranță 

 
Dimensiunea axiologică a toleranței este subscrisă conceptelor de valoare, valori ale 

educaţiei, educaţie axiologică, precum şi contextelor la care sunt raportate. Termenul valoare 

desemnează totalitatea lucrurilor semnificative pentru om: un lucru este recunoscut că valoare 

abia în momentul în care omul se raportează în mod personal la acest lucru. Lucrurile încă 

necunoscute de om nu reprezintă valori, fapt care ne motivează pentru învățarea valorilor 

toleranței. Valorile educaţiei angajează toate tipurile de valori, create sau necreate de om, cu 

condiţia ca acestea să reprezinte mesajul promovat de teleologia, conţinuturile, metodologia şi 

epistemologia educaţiei [115,  p. 104]. Derivate din experienţa umană valorile toleranței susține 

evoluţia societăţii. Debutând prin demers filosofic reflexiv cu ideea lui Democrit (devenită 

axiomă), că „înţelepciunea este valoarea supremă”, menţionăm că acumularea acesteia 

presupune putere spirituală şi libertate, valori care, după cum afirmă A. Shopenhauer, „apar 

din buna gestionare a lucrurilor în viaţă” [Apud, 31]. Generaţia contemporană este preocupată 

de clarificarea originii şi a conţinutului valorilor, criteriile de selecţie şi, în special, strategiile 

de interiorizare în conştiinţa şi conduita individuală a valorilor. Aflați mereu în faţa 

alternativelor, tinerii trebuie să aleagă cu înaltă responsabilitate [119, p. 68]. Simplul fapt de a 

aborda valorile fundamentale ale omenirii şi a reflecta asupra semnificaţiei acestora aduce un 

spor de cultură la ceea ce numim nivel de educaţie. Toleranța se dobândește prin educaţie, ceea 

ce înseamnă că este/trebuie inclusă în finalităţile educaţiei. Vorbind în termeni strict 
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pedagogici, toleranţa nu este un scop în sine, ci un mijloc, iar obiectivul educaţiei în spiritul 

toleranţei constă în „a recunoaşte şi a respecta demnitatea şi integritatea tuturor fiinţelor 

umane” [37, p. 19]. Toleranţa este, deci, o valoare general-umană a educaţiei [126,  p.103]. 

Orice educaţie care se raportează la pace, drepturile omului şi democraţie este o educaţie 

pentru valori (axiologică). B. Reardon (2004) afirmă că „prin educația toleranței înțelegem de 

fapt, educația unei culturi a păcii ce presupune dezvoltarea și întreţinerea relaţiilor pozitive, a 

responsabilităţii sociale şi a maturităţii etice în luarea deciziilor privind comportamentele şi 

relaţiile sociale” [126, p. 26].  

Tendinţa de a întrebuinţa valorile constituie un semn al maturităţii psihologice necesară 

pentru orientarea pozitivă a existenţei umane. Centrarea pe principiul pozitiv în educaţie este 

condiţia Binelui, Frumosului, Adevărului, Dreptăţii şi Libertăţii – valori fundamentale ale 

omenirii, peste care dăinuie veşnic Sacralitatea [115]. Valorile continuă să fie sursă de posibile 

dificultăţi pentru educatori, deoarece cele mai răspândite valori fac obiectul unor interpretări 

variabile şi, nu rareori, se întâmplă ca părinţii să perceapă valorile educației ca pe o ameninţare 

pentru valorile pe care ei se străduiesc să le formeze copiilor săi [Ibidem].  

Filosoful german, Fr. Nietzsche consideră că dezvoltarea personalităţii este o valoare 

supremă, scopul educaţiei fiind formarea omului capabil de crearea a noilor valori. Pentru a 

atinge acest scop este necesar a lua în considerare factorii ereditari, posibilităţile personalităţii 

şi tendinţa acesteia spre autodezvoltare, creând condiţii pentru dezvoltarea individualităţii. Lui 

Platon îi aparţine prima clasificare a valorilor ce reflectă esenţa binelui superior - valorificarea 

potenţialului individual al personalităţii. În legătură cu aceasta, Aristotel sublinia importanţa 

educaţiei drept condiţie necesară pentru o viaţă demnă. Omul devine virtuos doar în procesul 

educaţiei celor trei părţi ale sufetului (fizică, volitivă, intelectuală). În concepţia lui Platon, 

valorile sunt calităţi „în sine”, idei ce planează transcendent asupra lumii sensibile, alcătuind 

împreună cu celelalte idei „o lume a ideilor” în care tronează valorile: binele, frumosul, adevărul 

[37, p. 49]. Platon, prin teoria ideilor, a deschis o perspectivă axiologică, dezvăluind în sistemul 

său „natura valorilor”. Binele reprezintă cea mai înaltă valoare urmărită de fiinţa umană şi, 

totodată, criteriul de evaluare a calității omului [1, p. 40]. În această ordine de idei Vl. Pâslaru 

reia ierarhizarea valorilor oferită de T. Vianu şi clasifică în felul următor valorile dominante ale 

educaţiei la anumite vârste: valorile vitale - la vârsta copilăriei fragede; valorile vitale şi morale - 

la vârsta timpurie; valorile vitale, morale şi religioase - la vârsta copilăriei mici; valorile vitale, 

morale, religioase şi teoretice - la vârsta adolescenţei timpurii;  valorile vitale, morale, 

religioase, teoretice şi estetice - la vârsta adolescenţei mature; valorile vitale, morale, religioase, 

teoretice, estetice, juridice, politice şi economice - la vârsta maturităţii [115, p. 205]. 
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Din perspectivă istorică semnificația toleranței a fost abordată ca răbdare, tendință și 

capacitate de a stabili și întreține comunitate cu oamenii în spiritul smereniei promovat prin 

valorile religioase. Toleranța apare ca rezultat al analizei raționale, echilibrate și pertinente a 

dificultăților în procesul de cunoaștere a realității.  

Din perspectivă socială conceptul toleranţă se utilizează în abordarea toleranţei etnice, 

politice, genuriale etc. În cazul, analizei toleranţei cu semnificaţie de răbdare, literatura științifică 

propune termenul de toleranță psihosocială, atunci când ne referim la semnificația de rezistenţă 

a toleranţei este denumită toleranță psihofiziologică. Resursele de a aborda condiţiile 

nefavorabile de mediu prin: schimbarea atitudinii (diminuarea sensibilităţii) faţă de factorii 

negativi sau elaborarea strategiilor individuale de activitate ce asigură funcţionarea normală a 

subiectului în condiţii de stres. Toleranţa presupune respectarea normelor de convieţuire socială 

și înţelegere a esenţei comportamentului uman, fiind o atitudine autoeducativă. În sens larg, prin 

toleranță se înţelege acceptarea că  oamenii sunt diferiți fiecare având o poziţie individuală având 

anumite temeiuri şi justificări [49, p. 22]. Toleranţa este competența de a-l accepta pe celălalt că 

pe un purtător/exponent al altor valori, al altui mod de a gândi, al altor forme de comportament; 

prin conştientizarea dreptului de a fi altfel, diferit, accentuarea acestei diferenţe; prin privirea 

celuilalt „din interior”, prin tratarea lumii din ambele puncte de vedere: al meu şi al celuilalt 

[40, p. 45]. Toleranţa presupune respectarea normelor de convieţuire socială și înţelegere a 

esenţei comportamentului uman, fiind o atitudine autoeducativă. În sens larg, prin toleranță se 

înţelege acceptarea că  oamenii sunt diferiți fiecare având o poziţie individuală cu anumite 

temeiuri şi justificări [122, p. 22]. Toleranţa ca fundament al personalităţii umaniste se exprimă 

în acceptarea altor stiluri de viaţă, comportament, obiceiuri, opinii, credinţe, idei, diluarea 

reacţiei conflictogene ca răspuns la factorii de mediu. 

În psihologia socială,  toleranţa se situează între limitele sociale cuprinse între acceptarea 

pasivă a unei situaţii sau a unei conduite anormale sau necorespunzătoare şi apariţia reacţiilor 

reprobatoare, defensive şi normative, în psihologia clinică, toleranţa este proprietatea variabilă 

în funcţie de indivizi, de a suporta un anumit grad de expunere la excitaţii sau la stimulări fără să 

apară reacţii inadecvate sau simptome patologice  J. Selosse [apud, 136].  

Conceptul de toleranţă este definit la nivelul ştiinţelor politice desemnând „opţiunea 

deliberată a cuiva care posedă puterea şi cunoaşterea necesară, de a nu împiedica sau stânjeni 

conduite pe care le dezaprobă”, având ca sferă de acţiune indivizii, instituţiile şi societatea, 

implică norme axiologice, îndeosebi de educaţie pentru toleranţă, de ordin moral, pentru că altfel 

„a tolera ar fi echivalent cu a socoti drept să fie îngăduit un lucru rău”. De aceea, „toleranţa 

poate fi totuşi deosebită de simpla consimţire” [37, p. 29]. Toleranţa „orientează stilul de gândire 
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în raport cu celălalt în situații dificile când doar înţelegerea te ajută”. Toleranţa presupune 

înfruntarea permanentă a propriilor convingeri, a stereotipurilor de gândire, a ideilor 

preconcepute pentru ca mintea să fie pregătită de a accepta ideile, opiniile şi felul de a fi diferit al 

celorlalţi [126, p. 87].  

Studiile din domeniul psihopedagogiei operează cu termenii toleranță activă exprimată 

prin implicare în viața și acțiunile de realizare a intereselor altora, atitudini de cooperare și 

coparticipare, de respect și tendință binevoitoare de conviețuire.  În acest context este necesar să 

subliniem că semnificațiile enumerate descriu, în mod special, umanismul relațiilor sociale, 

caracterizate prin dialog și înțelegere reciprocă, comunicare interpersonală constructivă. 

Sintagma toleranță pasivă semnifică partea dezavantajoasă a accepțiunilor toleranței – 

suportare, indulgență, acceptarea îndelungată a inconveniențelor etc. Formele vizate prezintă de 

fapt modelul toleranței pasive-active ce arată asupra valorizării toleranței în conduita activă 

după ce acestea sunt procesate prin conștiința tolerantă în plan pasiv (Figura 1.2). 

 

Fig. 1.2. Modelul toleranței pasivă - activă  [216] 

O abordare sociologică amintește semnificația termenului toleranță ca și atitudinea de a 

suporta ceva (exemplul negativ al „caselor de toleranță” în Occident). Modelul evocat al 

utilizării conceptului este dezavantajos pentru generațiile în proces de formare în condițiile 

sociale actuale, care avansează provocări și probleme ce solicită mobilizare optimă a actorilor 

educației, deoarece există riscuri de interpretare greșită a valorilor culturii toleranței sociale [208, 

p. 357]. Din considerentele menționate anterior, acest context de valorificare a termenului nu-l 

vom dezvolta în continuare.  

În literatura de specialitate se atestă sintagma științifică toleranță internă ce vizează 

sistemul atitudinilor orientate spre acceptarea diferențelor de opinii, particularități și 

caracteristici individuale, dar și expresia științifică toleranță externă, ce se reflectă în puterea 

individuală de a exprima în acțiuni concrete efectele gândirii și acțiunilor tolerante, utilizată 

pentru diminuarea premisele apariției conflictelor și crearea comunității prin cooperare [207].  
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Modelul toleranței alcătuit din două dimensiuni, promovat de А. Г. Аскepoв [173, p. 7] 

evidențiază două componente de bază: toleranța internă ce presupune stabilitate emoțională, 

rezistență psihofiziologică, răbdare,  admiterea și acceptarea diferențelor,  dar și toleranța 

externă ce include nivelul de educație, flexibilitate în situații de incertitudine, rezistență la stres. 

  

Fig. 1.3. Modelul toleranței interne - externe [207,  p. 9] 

Modelul toleranței din două componente, dezvoltat de С. Бондырева [175, p.7], susținut 

de А. Асмолов, acest model clarificând că toleranța internă se prezintă prin capacitatea de a 

păstra calmul și echilibrul emoțional în situații nespecifice de conflict, neașteptate, de 

incertitudine, risc și stres, capacitatea de a lua decizii și de a acționa echilibrat și rațional în 

aceste condiții și toleranța externă ce constituie caracteristica socială a personalității care se 

exprimă în acceptarea convingerii că oamenii se pot poziționa diferit, pot avea alte puncte de 

vedere, reflectând cultura raporturilor interpersonale, construită pe principiul renunțării de 

violență și principiul acceptării oamenilor și a promovării valorilor general-umane  [Ibidem]. 

Beneficiile educaţiei pentru toleranță, având ca principal efect acceptarea celuilalt, sunt 

multiple: psihosociale, educaţionale, morale, etc. înseamnă împărtăşirea unor valori comune 

împreună cu alţii, legături de prietenie, relaţii afective, convorbiri, discuţii, dezbateri pe 

probleme dificile, exersând subtilitatea înterpretărilor, acordând încredere şi respect.  

Comisia Internațională pentru Educație în secolul XXI pune accentul pe educaţia pentru 

toleranță ca fiind una vitală în dezvoltarea unei societăţi armonioase, deoarece se referă la nevoia 

formării capacităților de a trăi împreună cu ceilalţi prin dezvoltarea spiritualităţii umane [3].  

Limitele toleranței implică examinarea dezavantajelor acestui fenomen, corelate și comparate 

cu avantajele dezvoltării toleranței care pot fi decodificate în mediul socioeducațional.   
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Tabelul 1.3. 

Avantajele și dezavantajele dezvoltării toleranței 

 

Într-o lume marcată de probleme sociale și conflicte este nevoie să aducem în atenţia 

copiilor, viitorul de mâine, care sunt toate aspectele sensului unor cuvinte precum: toleranţă, 

înţelegere, îndulgenţă, cooperare, comunicare etc., fapt ce poate reprezenta primul pas spre 

schimbarea mentalităţii, a atitudinii față de semeni. Toleranţa este un comportament destul de 

vag. A tolera înseamnă a suporta, a îndura, a refuza, refuzul a ceea ce este considerat a fi 

întolerabil pentru o societate sau individ. Ceea ce este întolerabil este uşor de identificat: 

rasismul, xenofobia, violenţa sau discriminarea etc. [162, p. 96]. 

Examinarea comparată a modelelor explicative ale toleranței au condus la ideea despre 

caracterul insuficient al abordării toleranței pedagogice. În prezent, există un consens asupra 

modelelor toleranței, prin care majoritatea dintre acestea promovează valorile culturii toleranței. 

Sintetizăm semnificația modelelor toleranţei și autorii consacrați în acest domeniu. 

Modelul toleranței pozitive-negative, de origine socială promovează valorile democraţiei 

(respectul faţă de ceilalţi şi recunoaşterea drepturilor și libertăților umane), toleranţa se cultivă, 

facilitând inserţia socială a persoanei [65, p.40]. Toleranţa pozitivă reprezentată de semnificațiile 

respectul ideilor sau a sentimentelor contrare celor personale, potențialul organismului de a 

suporta inconveniențe fără a manifesta semnale de conduită agresivă, suportarea cu pertinență 

și rezistență într-o activitate dificilă.  

 

Fig. 1.4. Modelul toleranței pozitive-negative [65] 
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Acceptarea suferinței, durerii, neplăcerii, a ceva nedorit și greu de rezistat constituie 

semnificații care se atribuie toleranței negative, prin care se subliniază dezavantajele conștiinței 

tolerante, a gândirii și a acțiunilor tolerante. Formaţiunile intolerante reprezintă consecinţe ale 

experienţei negative, a căror înlăturare va contribui la dezvoltarea formaţiunilor tolerante fireşti 

în comunicare. Astfel deducem limitele toleranței care rezultă din necesitatea de a exclude 

factorii distructivi ce generează efecte nedorite în circumstanțe sociale. Toleranţa nu se 

echivalează cu răbdarea fizică inconștientă, ce presupune suportarea de către receptor a durerii 

fizice sau morale ca urmare a abuzului sau acţiunilor violente, exclude dominarea forţată şi 

opresivă. Pentru a aprecia comportamentele intolerante, se recurge la indicatorii („simptome ale 

intoleranţei”) formulaţi de Betty A. Reardon în culegerea „Toleranţa - uşă deschisă spre pace”, 

expuse în caracteristici ale comportamentului social [126, p. 44]. 

Toleranța pozitivă scoate în evidență partea constructivă a conotației conceptului toleranță. 

Modelul constructivist al toleranței în analiza comportamentului cotidian studiază 

personalitatea umană din  următoarele perspective: (a) perspectiva personalităţii ce examinează 

personalitatea ca o sinteză bio-psiho-socio-istorică şi culturală, finalitatea dinamicii dezvoltării 

personalităţii fiind acţiunea, valorizarea, integrarea şi afirmarea în realitatea socială, succesul 

personalităţii este determinată de eficienţa socială. Realizarea personalităţii nu poate fi deci 

concepută în afara socialului, care-şi pune amprenta asupra dezvoltării individului, îi modelează 

comportamentul şi stilul gândirii; (b) perspectiva anturajului este importantă ca parte singulară 

a sistemului de valori convenţionale, reprezentate de familie, biserică, şcoală şi alte instituţii 

sociale; (c) perspectiva societală prezintă autoritatea instituţiilor sociale, societăţile umane fiind 

stratificate social după variia criterii [93, p. 127].  

 
Fig. 1.5. Modelul constructivist al toleranței [93] 

În concluzie, analiza modelelor explicative ale toleranței prezente în literatura de 

specialitate  pe problema abordată în cercetare sunt controversate ca şi esenţă teoretică.  

Toleranţa este un principiu de o mare importanţă atât pentru convieţuirea dintre oameni, 

cât şi pentru relaţiile dintre state şi popoare. Toleranta este respectul, acceptarea şi aprecierea 

bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de 
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exprimare a calității noastre de fiinţe umane. Ea este încurajată prin  cunoaşterea, deschiderea 

spiritului, comunicaţie şi libertatea gândirii, conştiinţei şi credinţei. 

Într-o accepţiune generală, toleranţa ar putea însemna faptul de a recunoaşte şi a accepta 

modul de a fi al altor persoane sau grupuri , adică faptul de a nu interzice, a nu împiedica şi a nu 

interveni în comportamentul respectivei personae sau al respectivului grup. Este vorba de 

respectarea libertăţii celuilal, a modului său de a gândi, simţi, şi a acţiona. 

Toleranța este armonia în diferenţe. Ea nu e doar o obligaţiune de ordin etic; ea e, de 

asemenea, şi o necesitate politică şi juridică. Toleranţa e o virtute care face ca pacea să fie 

posibilă şi care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. Toleranţa nu e nici 

concesie, nici condescendență ori îndulgență. Toleranţa este atitudinea activă generată de 

recunoaşterea drepturilor universale ale persoanei umane şi libertăţilor fundamentale ale altora. 

În nici într-un caz, toleranţa nu poate fi invocată pentru a justifica violarea acestor valori 

fundamentale. Se afirmă că prin  acţiunea educativă, ar trebui cantracarate înfluenţele negative 

care conduc la intoleranță, violenţă, excludere şi marginalizare [19, p.103]. 

Educaţia pentru o cultură a dialogului e definitorie presupunând întoarcerea oamenilor spre 

sine, natură, cultură şi istorie, singurul mod de a întrerupe relaţia puterii şi supraputerii, şi 

singura cale spre o viaţă comună. Dialogul este întotdeauna o modalitate de schimb, fiecare 

dintre culturile în contact primind şi oferind sisteme valorice şi moduri alternative de viaţă. Prin  

contact comunicaţional, deprind să trăiască împreună, dacă nu se iubesc, măcar se suportă”[45]. 

Tabelul 1.4.  

Tipologia toleranței 

Categorii ale 

toleranței 

 

Descrierea semnificației 

T
o
le

ra
n

ța
 

 

la gen 

-  formațiune personală integratoare ce prezintă comportament 

echilibrat, capacitatea de a stabili relații armonioase [213]. 

- atitudine aprobatoare a particularităților de gen, lipsa ideilor 

discriminatorii de gen, sexismul. 

de/la vârstă - echitate la persoanele în vârstă, respect [45]. 

la nivelul de 

educație 

- acceptarea comportamentului persoanelor cu nivel scăzut de educație 

[114], [65]. 

interculturală -  manifestarea comportamentului social activ prin acceptarea 

diversităţii culturale [90].  

 

etnică 

- acceptarea reprezentanților diferitelor națiuni şi păstrarea 

reprezentărilor pozitive despre propria cultură, fără un sentiment de 

superioritate națională, etnocentrism, xenofobie, naționalism agresiv 

[100]. 

religioasă - respectul persoanelor ce dețin diferite credințe religioase [99]. 

geografică/ 

regională 

- echitate față de rezidenți sau orașe mici de provincie, sate și alte 

regiuni pe locuitorii ai capitalei și invers [105]. 
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la diversitatea 

de clasă 

socială 

- atitudine non-violentă, respectuos între diferite grupuri sociale, care 

se datorează diferenței de starea materială, statut social, apartenență la 

o subcultură. 

politică - presupune recunoaşterea drepturilor politice ale oamenilor: fără 

atitudine preferenţială faţă de un anumit grup atunci când distribuie 

beneficii [83]. 

la orientarea 

sexuală 

- imparțialitate față de persoanele cu orientare sexuală diferită [22]. 

la persoane 

marginalizate 

social 

- acceptarea persoanelor fără adăpost, cerșetori, persoanele dependente 

de droguri, alcoolici, prizonieri [39]. 

imunologică - stare psihofiziologică a organismului prin care acesta nu e capabil să 

activeze sistemul de autoapărare ca răspuns la factorii nefavorabili din 

mediul ambiant [200].  

fiziologică - acceptarea pacienților și persoanelor cu handicap [208]. 

 

Examinând diversitatea tipurilor de toleranță, constatăm că această atitudine şi comportament, se 

învaţă în domeniile vieții sociale prin acumularea și evaluarea continuă a experiențelor de 

comunicare în variate instituții, se însuşeşte pe bază de modele de la cea mai fragedă vârstă, universul 

spiritual al omului devenind laboratorul principal pentru practicarea toleranţei, instituțiile de 

învățământ constituind „agentul” de integrare socială şi „centru culturale ale comunităţii”.  

 La această etapă a cercetării teoretice am considerat necesar a realiza analiza comparată a 

variatelor puncte de vedere asupra semnificației atribuite conceptului de toleranță  pentru a rezuma 

privind punctul comun și distinct în abordarea științifică a fenomenului vizat în spațiul românesc. 

Tabelul 1.5.  

Abordări ale toleranței pedagogice în evoluție 

P. Popescu -

Neveanu 

(1978) 

 

Toleranţa - lipsă de fermitate faţă de încălcarea normelor de 

convieţuire socială etc. 

C. Cucoş 

1997 

Toleranţa este competența de a-l accepta pe celălalt că pe un 

purtător/exponent al altor valori [40]. 

A. Tucicov-

Bogdan 

2001 

A practica toleranţa, nu înseamnă a face concesii, a fi indulgent, sau 

a renunţa la propriile convingeri. Nu este obligatorie, ci absolut necesară 

în familie, şcoală şi societate [147]. 

S. Cristea  

2004 

Toleranţă este definit la nivelul ştiinţelor politice desemnând 

„opţiunea deliberată a cuiva care posedă puterea şi cunoaşterea 

necesară, de a nu împiedica sau stânjeni conduite pe care le 

dezaprobă”. 

B. Reardon 

2004 

Toleranţa este percepută ca normă psihologică de comportament 

comunicativ al individului ce permite acestuia să supravieţuiască în 

condiţiile complexe şi variate ale comunităţii umane [126].  
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V. Goraș -

Postică 

2004 

Toleranţa interpersonală ar fi „alfa şi omega” abordărilor în 

domeniu, or, de la persoană pornim şi la ea ajungem în orice demers 

educaţional axat pe cultivarea şi promovarea toleranţei.  

Toleranţa faţă de persoană şi toleranţa faţă de faptă/ comportament, 

faţă de anumite lucruri din mediul înconjurător sunt aspecte ce ar trebui 

delimitate, căci, conform principiilor toleranţei, respectăm şi acceptăm 

persoana ca individualitate umană, dar nu vom tolera comportamentul 

indecent, acţiunile ce sfidează valorile morale şi aduc prejudicii celor din 

jur sau care atentează la drepturile şi libertatea altora [75]. 

Em. Stan 

2004 

Educaţia presupune întotdeauna pozitivitate, iar toleranţa, pe lîngă 

înscrierea certă, neproblematică în registrul pozitivităţii, constituie chiar 

una dintre presupoziţiile educaţiei. 

A fi tolerant înseamnă a prefera să lauzi în loc să critici într-o lume 

în care avem nevoie să împărtăşim bucuriile, să ne ajutăm în momentele 

de primejdie, în realizarea obiectivelor personale ori de grup pentru 

progresul social şi economic al tuturor [139]. 

L. Handrabura 

2006  

Toleranţa este echidistantă, reflexivă şi inofensivă și presupune o 

anumită reacţie la intoleranţă. Persoanele tolerante prezintă o identitate 

puternică şi sunt deschise [85]. 

C. Cramarenco 

2010  

Toleranţa presupune orientarea pozitivă a comportamentului afectiv 

al partenerilor în cuplul familial, care constituie un indicator serios al 

nivelului de cultură emoţională a familiei atât pe dimensiunea 

intrapersonală, cât şi pe dimensiunea interpersonală [35]. 

Vl. Pâslaru 

2013 

Toleranţa este o componentă a conştiinţei identităţii, inerentă 

conştiinţei alterităţii, adică a conştientizării şi acceptării celuilalt [123]. 

L. Cuznețov 

2013 

Cultura toleranţei în familie include: perceperea adecvată şi 

conştientă a realităţii, a particularităţilor familiei şi capacitatea de a se 

orienta în dirijarea acestora, libertatea de prejudecăţi, acceptarea propriei 

persoane, a semenilor şi a altora aşa cum sunt, spontanietatea 

manifestărilor, simplitatea şi naturaleţea, stabilite cu o doză de 

conformism conştientizat, orientarea constructivă, capacitatea de a privi 

viaţa cu ochi deschişi, de a o estima în mod obiectiv, constructiv, 

nepărtinitor, tolerant, autonomia şi independenţa, stabilitatea la factorii 

perturbatorii ce exercită diverse influenţe, prospeţimea percepţiei, 

sentimentul de solidaritate, coeziune cu familia, comunitatea şi 

omenirea, conştientizarea propriei persoane ca cetăţean al omenirii; lipsa 

manifestărilor de duşmănie în relaţiile interpersonale; prietenia cu alte 

personalităţi ce se autoactualizează; cerc larg al relaţiilor interumane, 

deschidere spre colaborare; spiritul democratic în interacţiuni; 

disponibilitatea de a învăţa de la alţii; acceptarea altor viziuni, simţul 

filosofic al umorului, privesc la viaţă în general şi la sine, în particular, 

cu o suficientă doză de umor; convingeri morale, atitudini valorice 

stabile [43].  

L. Ţurcan  

2013 

  

Educaţia pentru toleranţă constituie o dimensiune nouă a educaţiei, 

care prin obiective, conţinuturi şi strategii specifice asigură dezvoltarea în 

conduita umană a valorilor toleranţei (acceptarea diversităţii, empatia, 
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rezistenţa la critici, înţelepciunea interacţiunii etc.) în pespectiva edificării 

culturii toleranţei sociale [152].  

Toleranţa pedagogică constituie o competență afectivă complexă 

bazată pe convingeri umaniste de acceptare a altor stiluri de viaţă, 

comportament, obiceiuri, opinii, credinţe, idei, reflectată într-un sistem 

de capacități (de a asculta, a înțelege, a respecta, a accepta indidualitatea 

altora) pentru a reacţiona adecvat suportând inconveniențe și 

demonstrând responsabilitate pentru retroacțiunea comunicării prin 

rezistență emoțională și înalt profesionalism în abordarea interlocutorilor 

din mediul socio-educațional [156]. 

În R. Moldova interesul pentru problematica pedagogiei toleranței este în continuă creștere, 

autorii menționați în cercetările vizate la bibliografie formulează concepte, evidențiază valori ale 

toleranței, descriu comportamente tolerante care constituie un reper în cercetările pe problemă.   

Tabelul 1.6.  

Abordarea științifică a fenomenului vizat în spațiul englez și francez 

John Locke 

(1689)  

Gotthold Lossing  

(1729-1781) 

 

Toleranța  este o reacţie faţă de un comportament neadecvat [97].  

Laurence Thouroude 

(1997) 

Pedagogia toleranţei - semnifică pedagogie a „stărilor 

mentale” [233]. 

D. Hopkins  

2004 

Toleranța creeză condiții pentru a reduce utilizarea de 

stereotipuri și acceptarea diferențelor culturale [86]. 

D. Coon 

2005 

Toleranţa pedagogică presupune orientarea pozitivă a 

comportamentului afectiv[221]. 

Voltaire  

2010 

Toleranţa - atributul umanităţii [163]. 

Francesc Torralba 

Roselló  

2011 

Toleranţa comunicativă reprezintă o formă superioară de 

înţelegere, înţelepciune, putere şi civilizare [234]. 

Pauliné Fouillet 

2012 

Toleranța pedagogică este interpretată în sistemul relațiilor 

sociale ca condiție a socializării eficiente ce constă în capacitatea de 

a convețui în armonie în micro și macro mediu, armonia relațiilor 

semnificând respectul reciproc [222]. 

Nathan Loewen 

2013 

 

Toleranța este capacitatea de a construi pacea între diferite popoare. 

Educația deschide calea către toleranța și este necesar ca domeniul 

său de aplicare fie extins continuu. Această extindere va fie temperată 

de valorile de bază ale demnității și integrității umane [228]. 

D. Toes 

2013 

Toleranţa pedagogică constituie o competență profesională ce 

vizează rezistența fiziologică, psihologică și socială la diversitatea și 

complexitatea influențelor din mediul socioeducațional [146]. 
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Rezultă în acest context că „toleranţa înseamnă bunul simţ de a nu fi egoist. Lipsa 

toleranţei este egoism – sursă a relelor în lume. Toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea 

bogăţiei şi diversităţii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi manierelor de 

exprimare a calitaţii noastre de fiinţe umane, încurajată prin cunoaşterea, deschiderea spiritului, 

comunicaţie şi libertatea gîndirii, consţiintei şi credinţei. Toleranţa este armonia în diferențe. Ea 

nu este doar o obligaţiune de ordin etic şi o necesitate politică şi juridică. Toleranţa e o virtute 

care face ca pacea sa fie posibilă şi care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultura 

a păcii” [46, p. 200]. 

Abordări științifice ale toleranței în spațiul rus [apud, 173] 

 

А. П. Садохин 

(2009) 

Toleranţa este respectul şi acceptarea ideilor celorlalţi 

А. Ребер 

(2010) 

Toleranţa - suportarea tensiunilor, durerea şi stresul fără 

efecte distructive. 

А. Г. Асмолов 

2011 

Toleranța este mecanismul unical învățat social al dinamicii 

coexistenței grupurilor sociale, normă a stabilității sociale, ce 

determină păstrarea diferențelor în realitatea transformărilor 

cotidiene; este tipul de reacționare la factorii nefavorabili prin 

rezistență la stres, incertitudine în situații de conflict și devianță 

comportamentală. Dimensiunea socială a toleranței se explică prin 

formarea conștiinței tolerante”. 

В. В. Шалин 

2011 

 

Toleranța vizează abordarea persoanelor de pe poziții ale 

echității sociale și deschiderea pentru acceptarea oamenilor: 

rezistență, răbdare, permisiune, normă socioculturală. 

С. Братченко 

2011 

Toleranța ca recunoaștere a pluralismului culturii și a 

renunțării la agresivitate. 

М.Уолцер 

2011 

Toleranța ca valoare prin îngăduință și răbdare. 

Б. С. Гершунекого, 

В. Лекторского, 

2011 

Toleranța ca ideal moral, ca normă a compromisului civilizat 

într-o societate pluriculturală 

Б. З. Вульфов 

2011 

Capacitatea personalității de a coexista cu oamenii de  altă 

mentalitate socială și stil de viață. 

А. Н. Асташова 

2011 

 

Atitudine respectuoasă față de opiniile altora, loialitate în 

evaluarea conduitei altora, deschiderea pentru cooperare în 

soluționarea problemelor de relaționare interetnică și de 

interacțiune în grup. 

Г. У. Солдатова 

2011 

Înțelegerea ca principiu de acceptare a altora în relațiile 

interpersonale. 
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С. К. Бондырева,  

Д. В. Колесов 

2011 

Capacitatea de a percepe alte opinii fără a exprima 

nemulțumire și agresiune. 

А. П. Садохин 

2011 

Simțul răbdării și a respectului față de alții. 

И. Б. Гришпун 

2011 

 

Trăsătură individuală de personalitate și capacitate de 

comportament neagresiv. 

P. P. Валитова 

2011 

Bunăvoință morală a personalității ce caracterizează 

atitudinea în raport cu alții. 

А. Н. Джуринский 

2011 

Fundament al dialogului pluricultural. 

Л. П. Ильченко 

2011 

Condiție istroică a păstrării diversității și a dreptului la propria 

individualitate. 

В. А. Тишков 

2011 

Conștientizarea multidimensionalității societății 

contemporane. 

Л. Буева 

(1994) 

Toleranţa pedagogică presupune orientarea pozitivă a 

comportamentului, conştientizarea dimesiunilor de toleranţă şi 

intoleranţă ale sinelui, interacţiuni pozitive în comunicarea 

interpersonală [175]. 

Т. Кун  

2003 

Toleranța pedagogică poate fi abordată ca o categorie a 

toleranței profesionale atribuindu-se semnificațiile: suportare a 

inconveniențelor, rezistență la influența factorilor interni și externi 

ai vieții socioprofesionale și activism profesional orientat spre 

sporirea eficienței profesionale prin optimizarea comunicării 

pedagogice. 

И. Гришпун 

(2009) 

Toleranţa pedagogică – vizează acceptarea individualității 

altora şi de a nu reacţiona agresiv. 

Т. Фадеева 

(2011) 

Toleranța pedagogică este o competență profesională afectivă 

ce reprezintă, de fapt, cultura emoțională a profesorului [208]. 

 

 

În această ordine de idei, analiza definițiilor toleranței din perspectiva diferitor domenii 

ale științei despre om și societate, putem deduce că aceste interpretări au multiple 

semnificații similare, cu toate acestea având și accepțiuni comune/asemănătoare prin care 
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toleranța exprimă disponibilitatea umană de a reacționa la factori perturbatori cu înțelepciune 

și respect față de nevoile umane, față de diferențe în interpretarea fenomenelor sociale, a 

orientărilor valorice, al stilului de viață  și al specificului culturii.   

Toleranţa ca valoare general - umană se reflectă în comunicare. Conduita tolerantă în 

comunicare este condiţionată de prezenţa în conştiinţa umană a unor  predispoziţii native 

pentru o comunicare tolerantă, care trebuie să devină un principiu şi regulă în comunicarea 

pedagogică [203, p. 28]. Conform unor cercetări vizând idealul comunicativ, toleranţa este 

trăsătura de bază a personalităţii, în acelaşi timp fiind o competenţă defini torie pentru  

comunicarea pedagogică eficientă. Conştiinţa comunicativă  defineşte idealul comunicării în 

descrierea interlocutorului tolerant, care ar exercita rolul de ascultător atent şi asertiv. 

Apariţia şi promovarea în literatura pedagogică a acestui deziderat este determinată de 

următoarele caracteristici ale comportamentului comunicativ: comunicativitate sporită, 

activism comunicativ, dezbateri fără compromisuri, emoţionalitate şi sinceritate, tendinţa de a 

spori investiţia verbală, para- şi nonverbală în comunicare, atenţie comunicativă [203, p. 18]. 

Din perspectiva opiniei exprimate de В. Бойко (1996), toleranţa comunicativă se 

manifestă sub forma caracteristicilor comportamentale comunicative. Spre exemplu,  nivelul 

general scăzut al toleranţei comunicative se manifestă prin: (a) refuzul de a înţelege 

individualitatea celuilalt, (b) supraestimarea de sine „percepţia că este etalonul 

corectitudinii”, (c) manifestarea  conduitei categorice, (d) conservatorismul în evaluarea 

altora, (e) incapacitatea de a inhiba stările emoţionale distructive, (f) tendinţa de a reeduca 

partenerul, (g) refuzul de a ierta greşelile celuilalt, (k) manifestarea nerăbdării la disconfortul 

fizic sau psihic al partenerului,  (l) adaptarea dificilă la comportamentul celor din jur [174, p. 

69] fapt care este întâlnit în mediul didactic în relația elev – profesor. В. Бойко distinge, de 

asemenea, substructurile ce condiţionează exprimarea toleranţei comunicative. Substructura 

intelectuală reflectă stilul activităţii de gândire a altuia, a principiilor înţelegerii realităţii, 

conştientizarea problemelor, ideilor, luarea deciziilor, individualismul intelectual al 

partenerului. Substructura valorico-orientativă prezintă înţelegerea individualismului, 

idealurilor, concepţiilor fundamentale despre lume ale fiecărei persoane, a scopurilor sale 

vitale apropiate şi îndepărtate, a intereselor, a evaluărilor celor întâmplate, a reprezentărilor 

privind sensul vieţii şi fericirea. Substructura etică vizează răbdarea şi acceptarea normelor 

morale, orientarea spre bine, justeţe, sentimentul datoriei. Substructura estetică relevă 

toleranţa în sfera preferinţelor, gusturilor, sentimentelor şi particularităţilor de percepţie. 

Substructura afectivă se manifestă prin toleranţă faţă de spectrul emoţional  predominant, în 

care de cele mai dese ori persoana întâlneşte bucurie sau tristeţe, optimism sau pesimism, 



34 
 

agitaţie sau calm, urcuş sau coborâş, lipsa grijilor şi  neliniştii, dragostea faţă de lume sau 

agresivitatea. Substructura sensibilităţii include perceperea  particularităţilor  organizării 

senzoriale individuale, perceperea sensibilă a lumii la nivel vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, 

tactil şi locomotor. Substructura energetico-dinamică reflectă perceperea varietăţii 

proprietăţilor energetice–calităţi şi putere ale câmpului său energetic. Substructura 

algoritmică marchează toleranţa pentru diferite stiluri de activitate, pentru diferite ritualuri, 

inclusiv familiale, religioase. Substructura caracterologică se referă la perceperea 

specificului calităţilor stabile, tipice ale personalităţii, care sunt înnăscute sau formate în 

rezultatul educaţiei. Substructura funcţională marchează toleranţa la diferite sisteme de 

asigurare a vieţii şi menţinere a confortului personalităţii necesităţile, preferinţele şi 

aspiraţiile [Ibidem, p. 371]. În concluzie, pentru a dovedi toleranţă în comunicare este nevoie 

de multă graţie socială, de mare fineţe psihologică şi de mare subtilitate metafizică pentru a 

te forma într-o atitudine comportamentală coerentă [122].  

Toleranţa este o formă de exprimare a domeniului afectiv şi ține de dispoziţia de 

receptare în faţa unor situaţii. Relativa pasivitate înseamnă toleranţă. Pentru domeniul 

cognitiv, este un criteriu de performanţă individuală. Înteracţiunea colectivă, cum ar  fi 

utilizarea brainstormingului ori a jocurilor educative înlătură violenţa faţă de etnie, de religie, 

de gen, de statut social. Educaţia pentru diversitate asigură întegrarea în şcoală, succesul, 

eficienţa, iar şcoala trebuie să se raporteze la favorizarea unui climat flexibil, la implicarea 

comunităţii locale şi la dezvoltarea incluziunii. Educaţia aduce în prim-plan toleranţa prin  

cuvinte precum pace, securitate, dezarmare, drepturi şi libertăţi, etc. Acţiunea determinată 

psihosocial oferă îmbunătăţiri şi preocupare şcolii şi astfel se creează un echilibru. A fi 

tolerant înseamnă a fi empatic, comunicativ şi preocupat de relaţionare [118, p.122]. 

 Problemele în comunicarea pedagogică care dovedesc nedezvoltarea toleranţei  

sunt: rezistenţă scăzută la comunicarea interpersonală, deficitul de energie emoţională, 

schimbare de dispoziţie, agitaţie sau apatie, ritm scăzut de adaptare la câmpul şcolar, 

analfabetism emoţional, nivel scăzut al culturii emoţionale reflectată prin dezechilibru 

emoţional, lipsă de sensibilitate şi maturitate afectivă, conflicte interpersonale, stres, 

rezistenţă scăzută la activitatea de învăţare şi studiu  individual, inexpresivitate afectivă, 

nedezvoltarea competenţei sociale şi comunicative, eforturi minimalizate de autoeducaţie ş i 

evaluare subiectivă, incoerenţă acţională, dificultatea sau incapacitatea de a descrie propriile 

sentimente, dificultatea de a percepe emoţiile altora, de a diferenţia stările emoţionale 

exprimând rigidizarea emoţională (constricţia), incapacitatea de autoexaminare [31, p. 10].   
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1.2. Arhitectura socioprofesională a toleranței pedagogice 

Interpretarea socială a toleranţei realizată în contextul evoluţiei actuale a teoriei despre 

toleranţă prin analiza axiomatică a acestui fenomen social complex şi contradictoriu are 

implicaţii profunde. În cercetările științifice contemporane problema exprimării toleranței în 

context pedagogic este deosebit de actuală fiind puțin studiată. Din aceste raționamente discursul 

științific derulat în aria pedagogiei toleranței provoacă reflecții asupra mutaţiilor valorice 

înregistrate în societatea postmodernă la nivelul culturii naţionale (dezvoltată continuu în 

interacţiune cu alte culturi), grup social (dincolo de orice context minoritar/etnic, lingvistic, 

confesional, profesional, comunitar, sexual etc.), evaluarea procesului de învăţământ (pe criteriul 

contribuţiei acestuia la reducerea sau chiar anularea inegalităţilor/culturale, lingvistice, de grup 

etc.) [37, p.55] și ar face posibilă înțelegerea arhitecturii socioprofesionale a fenomenului vizat.   

Studiul teoretic al toleranţei în context social actualizează necesitatea de a descifra 

semnificația teoriilor sociologice ce facilitează înțelegerea multiplelor fenomene de intoleranță în 

viaţa socioprofesională a cadrelor didactice şi a valorilor toleranţei pedagogice ce pot fi deduse 

din esența științifică a acestora (Tab. 1.7). 

Tabelul 1.7.  

Valori comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din teoriile sociologice [91] 

 

Teorii 

 

Autorii 

teoriilor 

 

Semnificație științifică 

Valori 

comportamentale ale 

toleranței pedagogice  

Teorii 

 privind interacţiunea 

socială 

 

 

T. Felson, 

1994 

 

G. Mead 

„comportamentul  agresiv sau 

acţiunile coercitive constituie 

un comportament de influenţă 

socială”, 

„persoana foloseşte acţiunile 

coercitive pentru a produce o 

schimbare în comportamentul 

altcuiva”. 

 stil relaționist 

 interacțiuni sociale 

bazate pe comunicare, 

 sociabilitate  

 

Teoria sociologică 

 

Durkheim „clasa socială este o grupare 

de oameni bazată pe interese 

comune și funcțiuni sociale 

identice, clasele sociale fiind 

rezultatul diviziunii funcțiilor”. 

 afiliere la grup 

 integrare   

Teoria 

constructivismului 

Bordieau și 

Passeron 

„descrie modul de a gândi 

relational” 

 construcția sinelui și 

a raporturilor sociale 

 

Teoriile sociologice rezultă din axiomele „viaţa socială este comunicare – principiu al 

organizării vieţii sociale”, valabile și în cazul educației prin valorile toleranței „problemele 
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sociale ale educaţiei trebuie abordate din perspectivă interacţionistă: organizarea clasei de elevi 

și a raporturilor comunitare; orientarea elevilor, tratarea handicapului şcolar ş.a.”. 

În acest context apare nevoia abordării pedagogiei toleranței, obiectul de studiu al căreia 

este educația generațiilor în spiritul valorilor culturii toleranței: al bunăvoinței, cooperării, al 

respectului drepturilor și libertăților umane. Pedagogia toleranţei recomandă educaţia în baza 

valorilor fundamentale și a virtuţilor umane, fiind esenţială într-un sistem democratic. Toleranţa 

permite a controla reacţiile primare de intoleranţă, oferind oportunități de acceptare în 

confruntarea cu opinii ale persoanelor ce acţionează într-un alt mod [62, p. 6].   

În viziunea noastră pedagogia toleranţei este ştiinţa educației ce studiază conceptele 

pedagogice necesare explicației fenomenelor comunicării interpersonale și ale formării 

formatorilor responsabili de educaţia pentru toleranță, conform unor valori ale culturii toleranței 

specifice societății democratice [156, p. 38]. Acest concept corelează cu termenul de pedagogie a 

culturii emoționale.  

Pedagogia culturii emoţionale (PCE) este ştiinţa educației ce analizează conceptele 

pedagogice operaţionale necesare studierii fenomenelor afective prin abordări inter-, multi- şi 

transdisciplinare ale formării formatorilor implicaţi în proiectarea/realizarea educaţiei pentru 

dezvoltare emoţională conform unor valori afective raportate la idealul educaţional. Sunt 

considerate valori emoționale orice element al competenței afective care se formează prin 

intermediul dezvoltării afective în cadrul educaţiei pentru dezvoltare emoţională [27, p. 40]. 

Importanța acestor concepte și a termenului de competență afectivă rezultă din valoarea 

discursului despre toleranța pedagogică.  

Competenţa emoţională este rezultatul sporirii coeficientului de emoţionalitate (QE), un 

sistem de convingeri/atitudini privind importanţa disciplinării comportamentului afectiv, spectrul 

variat al cunoştinţelor despre viaţa afectivă a individului, ansamblul de capacităţi ce permit 

gestionarea/canalizarea adecvată a energiei emoţionale, integrarea de succes în mediul social şi 

crearea unei cariere de rezonanţă [25, p. 45].  

Educaţia pentru dezvoltare emoţională (EDE) constituie obiectul de studiu al pedagogiei 

culturii emoţionale. Dezvoltarea afectivă se apreciază prin creșterea coeficientului de 

emoţionalitate (EQ). Educaţia pentru dezvoltare emoţională (EDE) este o nouă dimensiune a 

educaţiei ce vizează formarea-dezvoltarea optimă a coeficientului de emoţionalitate (EQ), 

exprimată prin atitudini responsabile faţă de propriile stări afective, reflectate în comportamente 

comunicative rezonante ce derivă din sistemul individual al valorilor inteligenţei emoţionale, 

măsurabile la nivelul competenţelor emoţionale, asigurând performanţa academică (IQ), 

sănătatea mentală şi integrarea socio-profesională [165, p 134.]. 
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În accepţia unor autori celebri (Nietzsche, Shopenhauer, McDougall, Freud), emoţiile 

constituie forţa motrice esenţială, sursa de energie şi rezonare la situaţiile existenţiale. 

 Pedagogia toleranţei este destinată nu doar şcolii, ci întregii societăţi, problema fiind una 

globală. Crearea unei societăţi mondiale cu adevărat tolerante reprezintă un ideal educaţional 

mondial. Or, toleranța nu se moşteneşte, ci se dobândeşte prin educaţie, pentru aceasta însă este 

nevoie de cunoştinţe specifice şi de formarea unei noi mentalităţi [103, p. 144]. V. Goraș afirmă 

din acest punct de vedere că „Şcoala este mica societate, unde ar fi bine să se înveţe a practica 

toleranța în multiple circumstanțe” [75, p. 42], deoarece  pentru a preveni instaurarea climatului 

nefavorabil educației este necesar să formăm comportamente ce previn apariția conflictelor 

pedagogice, ce pot fi rezumate din teoriile conflictului (Tab. 1.8).  

 Tabelul 1.8.  

Valori comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din teoriile conflictului [91] 

 

Teorii 

 

Autorii 

teoriilor 

 

Semnificație științifică 

Valori 

comportamentale ale 

toleranței pedagogice  

Teoria conflictului Max Weber „Tensiunile între grupurile 

sociale inegale generează 

schimbări”. 

 excluderea 

tensiunilor sociale  

 soluționarea 

conflictelor 

 

Frustrare-

agresivitate 

S. Dollard, 

1939 

M. 

Berkowitz, 

1989 

 „atribuie importanţă frustrării 

în direcţionarea 

comportamentului”. 

„obstacolele apărute activează 

reacţii agresive doar atunci 

când au un caracter 

imprevizibil” 

 inhibarea reacțiilor 

agresive 

 anticiparea 

conflictelor 

 

Conflictologia pedagogică operează cu teorii ce explică factorii generatori de conflicte, 

deoarece rezultatul soluționării  acestor contradicții este transformarea vieții sociale. Toleranţa 

scăzută la frustrare se exprimă prin anumite probleme exprimate în tulburări comportamentale. 

Metodologia de cercetare specifică pedagogiei toleranței, după cum afirmă S. Cristea 

(2008), apare de tip interdisciplinar şi pluridisciplinar, bazate pe iniţiative de pedagogizare a 

socialului sau de transfer al unor concepte din alte ştiinţe sociale (cultură, contextualizare, 

socializare, egalizare, globalism, integrare, migraţie, imigraţie, drepturile omului, cooperare 

internaţională etc.). Esenţială este înțelegerea diferenţei între multiculturalitate (bazată pe 

coexistenţa culturilor) şi interculturalitate (bazată pe interacţiunea culturilor) [37, p. 54]. 
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Analiza istorică a toleranţei permite deschiderea spre noi semnificaţii sociale: a) 

toleranţa religioasă, b) toleranţa civică şi morală, c) toleranţa politică, sexuală, comunitară etc. În 

condiţiile secolului XX principalele arii ale dezbaterii în secolul XX privesc credinţa religioasă, 

practicile sexuale, opoziţia politică şi, în vremea din urmă, egalitatea dintre genuri. Perspectiva 

axiomatică valorifică analiza valorilor toleranței, identificând fundamentele teoretice ale 

doctrinelor moderne despre toleranţă, anticipate de Locke şi Voltaire. Conţinutul conceptului 

toleranță poate fi explicat, prin delimitarea sa de unele practici sociale negative: intoleranţă 

(opusul toleranţei), indulgenţă (exces de toleranţă), indiferenţă (autoânfrânare) [Ibidem, p. 68].  

Modernizarea învățământului solicită specialiștilor în educație construcția și dezvoltarea 

carierei într-un mediu multicultural prin valorificarea principiilor toleranței. Integrarea în uzul 

comunității științifice a conceptului toleranță pedagogică și dezvoltarea conținutului acestuia 

prin noi elemente și conținut este actuală, influențată de factorii: (a) diversitatea accepțiunilor 

teoretice ale semnificației termenului în literatura de domeniu din diferite arii geografice, (b) 

caracterul incert și specific al interpretării termenului în  literatura autohtonă; (c) expansiunea şi 

reconsiderarea permanentă a rolurilor profesionale. Din aceste rațiuni este important a educa 

cetăţenii în spiritul coexistenţei interpersonale, multiculturale şi religioase [62, p.6]. 

Societatea contemporană adaugă, pe lângă responsabilităţile profesionale tradiţionale, noi 

funcţii în contexte/medii (consilierea elevilor, consilierea părinţilor, cercetarea şi inovarea în 

învăţământ etc.). Pentru exercitarea profesiunii didactice, echilibrul proceselor nervoase şi 

stabilitatea emoţională apar ca și cerinţe principale într-o activitate confruntată permanent cu 

situaţii imprevizibile. Nevoia continuă de adaptare, corelată cu puternicul impuls de 

autoafirmare, conştiinţa conflictului posibil, cerinţele actuale faţă de şcoala modernă impun 

profesorului formarea anumitor caracteristici, integrate în competențe psihopedagogice, 

competenţa fiind înțeleasă ca și indicator al potențialului actual şi predictor al evoluţiei 

ulterioare, al şanselor de reuşită în domeniul învățământului.  

Concepția umanizării educației confirmă ideea că lumea este a personalității integrale 

deaceea este necesar să învățăm generalul care unește oamenii și îi caracterizează. În cercetare a 

fost valorificată abordarea umanistă în formarea cadrelor didactice ce presupune: echitatea 

socială a opiniilor în sistemul valorilor umaniste prin perpetuarea specificului etnocultural, 

recunoașterea necesității de a cunoaște și valorifica diferențele culturale; deschiderea către 

inovații, egalitatea, pragmatismul sociocultural, dialogul și schimbarea. În obiectivul pedagogiei 

umaniste se află formarea omului interpretat ca valoare supremă a societății și ca scop al 

dezvoltării sociale. 
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Evaluarea expresiilor tolerante în procesul activității pedagogice dovedește că toleranța 

pedagogică constituie o competență profesională de mare actualitate și importanță, ce permite 

cadrelor didactice să interacționeze eficient în mediul educațional. Toleranța psihologică îi 

asigură rezistență la multipli factori de stres profesional, facilitând dezvoltarea carierei. Toleranța 

socială capătă caracteristici specifice contextului profesional, astfel, încât toleranța pedagogică 

apare ca varietate a toleranței profesionale.  

Toleranţa pedagogică este o competenţă profesională importantă a cadrelor didactice ce 

presupune activism profesional și implicare optimă în activitatea pedagogică pentru 

autoactualizare și sporire a eficienței profesionale. Etica pedagogică implică adoptarea de către 

profesori a unor principii și norme ale toleranței, valabile pentru domeniul învățământului, 

conștientizarea rolurilor de creator al valorilor și dezvoltarea comunității profesionale prin 

schimbul de valori sociale ce determină satisfacția muncii.  

Studiul funcțiilor generale ale educației generează reflecții despre corelația funcțională 

între acestea cu funcțiile toleranței pedagogice. Astfel, conștientizarea primelor de către cadrele 

didactice presupun autodezvoltarea sine-gua-non a anumitor capacități, consolidate în 

competențe necesare pentru realizarea funcțiilor educației contemporane.   

Tabelul 1.9. 

 Corespondența între funcțiile toleranței pedagogice și funcțiile generale ale educației 

Funcțiile generale ale educației Funcțiile toleranței pedagogice 

 antropologică („de umanizare a omului”); 

 axiologică („de învăţare a valorilor culturii 

şi civilizaţiei umanităţii”);  

 socializare („de adaptare şi integrare 

socială a omului”);  

 instrumentală („de profesionalizare 

umană”), 

 de selectare şi transmitere a valorilor de la 

societate la individ, 

 de dezvoltare conştientă a potenţialului 

biopsihic al omului, 

 de pregătire a omului pentru integrarea 

activă în viaţă socială [127, p. 22]. 

- axiologică  

- de motivare și energizare, 

- reglatorie,  

- de adaptare;  

- de asigurare/păstrare a păcii,  

- de conservare/ păstrare a culturii,  

- creativă, 

- comunicativă, 

 - gnoseologică, de monitorizare a proceselor 

de cunoaștere, 

- de dezvoltare a stării psihologice,   

 - de pronosticare și preventivă, 

- de evaluare, 

- de orientare socială, 

- integratoare [251, p.10-13] 

 

Toleranţa pedagogică constituie o competență afectivă complexă bazată pe convingeri 

umaniste de acceptare a altor stiluri de viaţă, comportament, obiceiuri, opinii, credinţe, idei, 
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reflectată într-un sistem de capacități (de a asculta, a înțelege, a respecta, a accepta indidualitatea 

altora) pentru a reacţiona adecvat suportând inconveniențe și demonstrând responsabilitate 

pentru retroacțiunea comunicării prin rezistență emoțională și înalt profesionalism în abordarea 

interlocutorilor din mediul socio-educațional. Proiecţia acestor două semnificaţii (a toleranței ca 

răbdare și ca rezistență) asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi asupra 

conţinutului activităţii profesionale demonstrează că aceste valori definesc profesionalismul 

pedagogic. Personalitatea profesorului eficient în mediul educaţional se caracterizează prin 

autenticitatea, deschiderea spre reflecţii asupra experienţelor proprii,  autocunoaşterea, puterea 

personală şi identitatea, toleranţa la indeterminare, responsabilitatea pedagogică, raporturi 

interpersonale profunde, trasarea unor scopuri realiste, empatie. Toleranţa pedagogică în raport 

cu influenţe psihologice distructive în condiţii de conflict determină formarea gândirii tolerante 

a elevilor, vizând capacitatea de a-i înţelege pe cei care gândesc ce permite a reproşa eficient şi 

accesibil oponenţilor. Gândirea tolerantă este interdependentă cu toleranţa comunicativă.  

Valorile toleranţei pedagogice care decurg în acest context sunt răbdarea, opunerea şi 

rezistenţa. Problema toleranţei comunicative reprezintă una din cele mai actuale probleme pentru 

psihologia modernă şi este examinată nu doar în planul relaţiilor interpersonale, ci şi în context 

social larg. Toleranţa comunicativă reprezintă o formă superioară de educație reflectată în 

înţelegere, înţelepciune, putere şi civilizație [119, p. 48.]. 

 Toleranța comunicativă este o calitate care se învață  prin educaţie, cultură şi, mai ales, 

prin antrenament de la părinţi și educatori. Toleranţa ca atitudine şi comportament se învaţă, se 

însuşeşte pe bază de modele de la cea mai fragedă vârstă, şcoala devenind laboratorul 

principal pentru practicarea toleranţei, un agent de integrare socială şi centru cultural al 

comunităţii. Voltaire afirma că primul om care a preferat să înjure, în loc să arunce cu piatra a 

inventat civilizaţia [186, p. 76].  

 Conștiința și gândirea tolerantă generează toleranța comunicativă ce presupune  

abordări filosofice, etice, estetice vizând caracteristicile de bază ale profesorului (în sensul 

adevărat al cuvântului): stabilitate psihologică şi echilibru, spiritul dreptăţii, tactul pedagogic, 

omenia, bunătatea, bunăvoinţa, spirit de observare, apropierea faţă de elevi, răbdarea 

înţeleaptă, receptivitate, bunătate şi exigenţă, autenticitate (lipsă de fals) în interacţiunea 

comunicativă cu elevii, nonviolenţă. Actualizarea adecvată în comunicare a caracteristicilor 

afective menţionate va fi denumită de autoare toleranţă în comunicarea pedagogică [216, p. 357].  

Teoriile privind viața afectivă a personalității (Tab. 1.10) se înscriu în aria de cercetare a 

pedagogiei culturii emoționale, ştiinţă a educației ce studiază fenomenele de 

toleranță/intoleranță prin abordări inter-, multi- şi transdisciplinare ale formării educatorilor 
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implicaţi în proiectarea/realizarea educaţiei pentru dezvoltare emoţională conform unor valori 

afective raportate la idealul educaţional [24, p. 56].  

Tabelul 1.10  

Valori comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din teoriile din domeniul 

pedagogiei culturii emoționale [91] 

 

Teorii 

 

Autorii 

teoriilor 

 

Semnificație științifică 

Valori 

comportamentale ale 

toleranței pedagogice  

Teoria percepţiei 

afectelor celorlalţi 

J. Cosnier, 

2005 

,,ecoul corporal,,  

„inducţie emoţională şi 

percepţie” „interferenţe afective” 

 inducţie emoţională 

Energiilor 

emoţionale 

 

R. Collins 

„centrată pe analiza principalelor 

instituţii sociale - familia, statul, 

economia, religia etc.” 

„ordinea socială” se sprijină pe 

solidaritate şi angajament 

moral”. 

 canalizarea energiei 

emoționale 

Disciplinării 

emoționale 

Ch. Manz „autoorganizarea expresiilor 

emoționale într-o manieră 

inteligentă” 

 disciplinarea  

emoțională 

Maximizării afective Michael 

Hammond 

„explică fenomenul ordinii 

sociale ce depinde de actorii 

sociali, de două tipuri: 

„generatorii de ordine socială” 

care obţin „energia emoţională” 

şi „executanţii” suferă deficit de 

energie emoţională.  

„Actorii sociali se implică în 

interacţiune cu interese proprii, 

raporturile fiind dezechilibrate”. 

 Generarea ordinii 

sociale 

 Interacţiuni sociale 

productive 

 Excluderea 

raporturilor sociale de 

putere 

 

 

 

Rezumând asupra dezbaterii despre toleranță în educație menționăm accepțiunea privind  

toleranța socială, cea mai adecvată din cele elucidate anterior fiind rezistența la influența 

factorilor nefavorabili de ordin extern și accepțiunea ce vizează factorii de ordin intern - 
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toleranță psihofiziologică. Analiza activităţii educaţionale arată că toleranţa socială este o 

competenţă profesională prioritară a educatorului contemporan (Tab. 1.11). 

Tabelul 1.11.  

Valori comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din teoriile 

din domeniul educației [91] 

 

Teorii 

 

Autorii 

teoriilor 

 

Semnificație științifică 

Valori 

comportamentale 

ale toleranței 

pedagogice  

Teorii 

educationale 

I. Bernstein „ este teoria transmiterii valorilor 

culturii ce urmărește elaborarea 

unui model de transmitere a 

cunoștințelor despre relațiile 

sociale în societate”. 

 transmiterea 

valorilor culturii 

 

Muncii 

emoţionale 

A. 

Hochschild, 

J. Turner şi J. 

Stets (2005) 

„activitatea pedagogică este o 

muncă bazată în esență pe 

consum intens de energie afectivă 

care necesită gestionarea și 

canalizarea energiei 

emoționale”. 

„trăirea şi exprimarea emoţiilor 

în societate sunt orientate de 

normele culturale”. 

 Consumul 

rezonabil al  

energiei emoționale 

Teoria educației 

bazate 

pe inteligență 

emoțională 

D. Goleman „educația personalității pentru o 

viață bazată pe principiile 

transmiterii inteligente a 

mesajelor emoționale”.  

 inteligența 

socială 

Teoria culturii 

emoționale a 

cadrelor didactice 

D. Chabot, 

2005 

M. Cojocaru-

Borozan, 

2015 

„formarea formatorilor pentru 

educația emoționalității umane”, 

„cultura emoțională a 

profesorului constituie un model 

de conduită socială” 

 cultura 

emoțională a 

profesorului 

 educația continuă 

a  emoționalității  

Empatiei  

generalizate 

G. Allport 

(1937) 

C. Rogers 

(1958) 

,,transpunerea imaginară a 

sinelui în lumea celuilalt şi 

percepţia precisă a cadrului de 

referinţă internă al unei 

persoane” 

 interferențe 

afective pentru 

transpunerea în 

situația altuia  

 

De valoare incontestabilă în comunicarea pedagogică sunt condițiile interne ce influențează 

direct calitatea expresiilor tolerante. Acestea pot fi descifrate prin cunoașterea semnificației 

teoriilor psihologice (Tab. 1.12). 
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Tabelul 1.13.  

Valori comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din teoriile din domeniul psihologiei [91] 

 

Teorii 

 

Autorii 

teoriilor 

 

Semnificație științifică 

Valori 

comportamentale ale 

toleranței pedagogice  

Devenirii 

personalităţii 

 (“perspectiva asupra 

întregii vieţi”) 

 

E. Erikson „dezvoltarea se prelungeşte 

pe parcursul vieţii, dincolo de 

vârsta adultă”. 

„Calitatea interacţiunii 

sociale cu sine şi cu ceilalţi se 

schimbă la fiece vârstă”. 

 autoeducație pentru 

dezvoltare continuă 

 interacţiunii sociale 

positive cu sine şi cu 

ceilalţi. 

 

Teoria psihologică 

Z. 

Schmoller 

„accentuează ideea că clasele 

se bazează pe condiții de 

viață identice  de activitate 

profesională și participare 

identică la ordinea economică 

politică”. 

 Interpretarea 

psihologică a 

intereselor generatoare 

de interacțiuni sociale 

Teoria vieții 

emoționale 

(1) teorii procesuale 

ce explică 

mecanismele 

reacţiilor emoţionale 

şi 

(2) teorii funcţionale 

ce definesc 

pragmatic emoţiile. 

J. Cosnier, 

2005 

„Ştiinţele educaţiei valorifică 

teoriile generale clasice 

asupra vieţii emoţionale prin 

care se afirmă că trăirea 

emoţională este o stare de 

conştientizare a unor „trăiri 

ale unei subsisteme: de 

asistenţă, acţiune, informare, 

reglare şi monitorizare”. 

„emoțiile ne ajută să 

supraviețuim”.  

„Emoțiile sunt baza 

strategiilor de adaptare şi de 

coping, ne salvează, 

declanșându-se în situații de 

supraviețuire”.  

 Conștientizarea și 

autoreglare emoțiilor 

 Adaptare 

socioprofesională 

prin valorile culturii 

 

Teoria psihanalitică W. James „semnificația emoțiilor se 

descoperă prin examenul 

obiectiv al conduitei 

emoţioale”. 

 Decodificarea 

conduitei sociale 

 

Conform cercetărilor de psihologie socială, problema toleranţei se acutizează în 

colectivităţile pedagogice în care se manifestă crize de identitate personală, etnică, religioasă 

etc., or, toleranţa, sub forma cea mai simplă şi fundamentală, constă în a le acorda altora 

dreptul de a-şi vedea respectată propria persoană şi identitate [apud,  82, p. 130]. Toleranța 
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constituie o componentă a competenței de soluționare a conflictelor, ce constă în capacitatea 

de a opune rezistență dificultăților profesionale fără a reduce gradul de adaptare socială. În 

acest mod, toleranța pedagogică își extinde conotația prin includerea capacităților de a evalua 

obiectiv situația și a anticipa dezvăluirea acesteia pentru a formula soluții adecvate, de a 

reconstrui raționamente și comportamente pentru o comunicare nonagresivă, de a valorifica 

orientările valorice individuale respectând alte opinii [216]. Din aceste rațiuni competența de 

soluționare a conflictelor dezvăluită în structura toleranței pedagogice permite realizarea 

unui sistem de funcții ale educației. Vorbind în termeni strict pedagogici, toleranţa nu este un 

scop în sine, ci un mijloc, obiectivul educaţiei în spiritul toleranţei fiind „a recunoaşte şi a 

respecta demnitatea şi integritatea tuturor fiinţelor umane”.  

Valorile comportamentale ale toleranței pedagogice deduse din examinarea atentă a 

teoriilor toleranței confirmă epistemologic necesitatea definirii structurii și a conținutului 

competenței profesionale – toleranța pedagogică. Un profesor tolerant este unul empatic, cu 

înalt nivel de responsabilitate şi spiritualitate, posedând capacitatea de a descoperi împreună cu 

elevii în jungla cunoaşterii punctele forte ale celorlalţi şi de a învăţa din experienţele pozitive, 

având puterea de a identifica şi de a evita capcana provocărilor nefaste. Prin modul în care 

formulează întrebările şi dirijează dialogul, profesorul poate construi cu elevii o platformă a 

bunei înţelegeri, un mediu de învăţare în care aceştia se simt bine împreună, comunică şi 

cooperează indiferent de limbă, religie, rasă, sex ori etnie, pentru că au dobândit capacitatea de a 

vedea „partea plină a paharului” fiecăruia şi au conştiinţa de a scoate la lumină frumosul şi 

adevărul [162, p. 43]. Profesorul tolerant explorează diferențele prin intermediul dialogului 

cultural şi soluţionează conflictele prin discuţii şi argument, acceptă opinia altora, fără a exercita 

presiuni, atâta timp cât ideile acestora nu influențează negative mediul social [80]. 

 Conceptul de toleranță pedagogică necesită precizare a conținutului  la nivelul 

interacțiunii cu noţiunile de cultură, grup social, evaluare a procesului de învăţământ. La 

nivel practic, această competenţă reflectă capacitatea educatorului individual şi colectiv de 

reprezentare pozitivă a celuilalt. De la această premisă, dezvoltarea toleranței pedagogice 

este asigurată prin recunoaşterea diferenţelor culturale şi comunitare; stimularea comunicării 

dincolo de frontierele culturale şi comunitare; intensificarea contactelor între modele 

culturale reprezentative; construirea aptitudinilor de acţiune socială în contexte interculturale 

deschise [36, p. 68]. Obiectivele dezvoltării toleranței pedagogice din acest punct de vedere: 

formarea sistemului de cunoștințe despre toleranță, conduita tolerantă și conștiință toleranță; 

stimularea căutărilor personale și activismului și asimilarea noilor concepte din domeniul 

pedagogiei; formarea capacităților de conduită toleranță și interacțiune tolerantă.  
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1.3. Formarea cadrelor didactice în perspectiva educației pentru toleranță 

Tendinţele Republicii Moldova de integrare europeană prin aderarea la principiile 

Procesului de la Bologna, promovarea paradigmei educaţionale postmoderne, ancorate în 

umanism şi constructivism în abordarea educaţiei determină necesitatea elaborării unei 

politici coerente în formarea iniţială şi trasarea  unor strategii de renovare a curriculumului 

de formare a cadrelor didactice. Codul educației actualizează ideea privind importanța 

educației superioare în spiritul toleranței prin articolul 75 Misiunea învăţământului 

superior cu referire la păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-

istorice în contextul diversităţii [235].  

Direcţiile de formare a cadrelor didactice din R. Moldova  se asociază  tendinţelor 

generale  europene  de  promovare  a calităţii  educației superioare prin competenţe, a  

învăţării  permanente,  de diversificare  a  traseelor  de  formare  profesională,  de  

compatibilizare  a  programelor  de  studii, de promovare a programului individual de 

dezvoltare. Iniţiativele reformatoare în  organizarea învăţământului  pedagogic  au  început  

treptat  să fie  puse  în  aplicare,  drept  premisă constituind politica educaţiei în domeniul 

formării  cadrelor  didactice  prin  care  pregătirea  de  calitate  a profesorilor  este  o  

prioritate  a  sistemului  de  învăţământ în perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a 

Învăţământului Superior. Accentul apare pe capacitatea absolventului universitar de a 

demonstra un comportament axat pe principiile colaborării și a soluţionării eficiente a 

problemelor profesionale, indicator principal al calității standardelor de formare iniţială în 

învăţământul universitar devenind competenţa profeşională ce exprimă esenţa acţională cu un 

pronunţat caracter social-util [apud, 89]. Centrarea pe competenţe marchează o perspectivă în 

abordarea curriculumului, un model prin care se formează absolventul universitar din 

perspectiva  exigenţelor  actuale, menţionează I. Negreţ-Dobridor [apud, 89].  

În contextul viziunii de integrare europeană a Republicii Moldova Cadrul european al 

competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii includ competenţe sociale 

şi civice care se referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi la toate 

formele de comportament care îi permit fiecărei persoane să participe în mod eficient şi 

constructiv la viaţa socio-profesională. Competenţele civice (democraţie, justiţie, egalitate, 

cetăţenie şi drepturi civile) fac posibilă participarea democratică la viața socială [143].  

Modelul curricular centrat pe competenţe răspunde cerinţelor actuale ale vieţii 

profesionale şi  sociale, vizează atingerea  obiectivelor  cadru,  a  obiectivelor  de  

referinţă,  precum  şi  a  obiectivelor operaţionale  urmând  ca,  în  timp,  să se  asigure  

formarea  şi  dezvoltarea  unui  sistem  de  competenţe educaţionale  intelectuale/cognitive, 
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psihomotorii, afectiv - atitudinale, de  comunicare  şi  relaţionare socială,  de  abordare  a  

problemelor,  de  luare  a  deciziilor,  de  rezolvare  de  probleme  teoretice  şi practice,  de  

asumare  a  riscurilor,  de  adoptare  a  unor  soluţii  personale  etc.  Astfel,  se  creează 

premisele  asigurării  coerenţei  interne,  a  valenţelor  predictive  pentru  procesul  de  

proiectare curriculară.  

Un  prim  model  construit  la  fază de  proiect  a  demersurilor educaţionale  moderne  

axate  pe competenţe  în  sfera formării cadrelor  de  profesori  şcolari,  a  reprezentat  

Curriculumul psihopedagogic  universitar  de  bază  (autori  I.  Negură,  L.  Papuc,  Vl.  

Pâslaru,   2000).  Acesta  este unul  din  produsele  cu  caracter  conceptual ce  a  

impulsionat  reforma  învăţământului  superior pedagogic  în  R.  Moldova. Autorii  şi-au  

exprimat  opinia  privind  importanţa  proiectului  de currciulum pedagogic  în dezideratul 

de a elimina sau cel puţin să atenueze, discordanţa manifestată în  ultimii  ani  între  

învăţământul  preuniversitar  şi  cel  universitar  psihopedagogic,  în  aspiraţia  de  a realiza  

liniile  pr incipale  de  coerenţă  între  cele  două tipuri  de  învăţământ  pe  coordonatele 

conceptuală  şi proiectivă, oferind  în acelaşi timp idei pertinente pentru restructurarea 

sistemului de perfecţionare a cadrelor didactice.  

Un obiectiv principal al curriculumului pedagogic universitar a fost elaborarea 

profilului cadrului didactic eficient, ce a rezultat  din constituirea unui  referenţial al 

competenţelor profesionale ale cadrului  didactic,  ce-i permit realizarea cu succes  a 

obiectivelor educaționale,  servind drept cadru  de  referinţă pentru autorii de  curriculum  

pedagogic şi pentru formatorii de cadre didactice. Autorii  au  propus referenţialul 

competenţelor de formare pedagogică, bazându-se pe anumite paradigme ale educației, 

lucru care a conferit  acestui  model de referențial coerenţă dezvoltată la nivel de  obiective 

formulate  în termeni de competenţă  [apud, 89].  

 Obiectivul specific 2.4. Modernizarea curriculumului universitar din perspectiva 

centrării pe competenţe al Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 

„Educaţia-2020” vizează acţiuni prioritare ce presupun schimbarea paradigmei 

curriculumului universitar în corespundere cu noile tendinţe şi concepte curriculare: 

centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe competenţe (în conformitate cu Cadrul 

de competenţe-cheie învăţate pe parcursul vieţii) [143]. În  tabelul 1.14 propunem 

descrierea esenței științifice a principalelor paradigme în cunoașterea științifică a 

pedagogiei din care am derivat valorile toleranței pedagogice.  
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Tabelul 1.14   

Contribuția paradigmelor pedagogiei în definirea valorilor toleranței pedagogice [94] 

 

Un proiect de standarde de formare profesională iniţială la nivelul competenţelor 

profesionale ale viitorului specialist cu studii superioare, a constituit ghidul metodologic elaborat 

în R. Moldova “Proiectarea standardelor de formare profesională iniţială  în  învăţământul 

universitar” (autori Gutu V., Muraru E., Dandara O.). Autorii proiectului standartizării  

învăţământului   universitar  au determinat competenţele pe care trebuie sa le posede absolventul 

universitar:  competenţa  de cercetare/investigaţională; competenţa gnoseologică (de a dobândi  

şi a stăpâni  informaţia/cunoştinţele  dintr-un domeniu concret); competenţa praxiologică 

(îndeplinirea unor activităţi practice); competenţa prognostică; competenţa managerială 

(stabilirea  relaţiilor,  monitorizarea / dirijarea activităţilor  profesionale,  coordonarea  factorilor  

implicaţi  în  procesul de  producție / în  activitatea profesională); competenţa  comunicativă  şi  

de  integrare  socială (stabilirea contactului cu diferiţi factori implicaţi  în procesul de activitate 

profesională, rezolvarea situaţiilor de conflict, soluţionarea situaţiilor de problemă, optimizarea 

procesului de activitate profesională); competenţa de evaluare a rezultatelor activităţii 
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(cunoasterea sau determinarea criteriilor de evaluare a activităţii profesionale, stabilirea 

performanţelor, luarea deciziilor pentru ameliorarea/eficientizarea  activităţii profesionale;  

competenţa de formare profesională continuă (formarea  în  timpul  studiilor  la universitate, a 

mecanismului de învăţare care este utilizat în satisfacerea nevoilor de cunoaştere/formare, 

identificate pe măsura realizării activităţii) [89, p.18].  

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” conține 

obiective specifice privind modernizarea curriculumului universitar din perspectiva centrării pe 

competenţe, pe cel ce învaţă şi pe necesităţile mediului social. Acţiunile prioritare proiectate în 

acest sens sunt schimbarea paradigmei curriculumului universitar, în corespundere cu noile 

tendinţe şi concepte curriculare: centrare pe tematica cross-curriculară, centrare pe competenţe 

(în conformitate cu Cadrul de competenţe-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii); 

implicarea mediului de afaceri în procesul de dezvoltare curriculară şi a Cadrului Naţional al 

Calificărilor; modernizarea curriculumului universitar din perspectiva formării de competenţe 

necesare pentru calificarea profesională. Obiectivul specific 4.3. al strategiei presupune 

reconceptualizarea formării iniţiale a cadrelor didactice prin dezvoltarea competenţelor, 

necesare pentru realizarea parcursului educaţional într-o societate globală a cunoaşterii în 

continuă schimbare; modernizarea planului-cadru pentru formarea profesională iniţială a cadrelor 

didactice din perspectiva formării competenţelor  specifice [143]. 

În societatea modernă, politicile educaţionale au drept scop să asigure excelenţa sub toate 

aspectele, la toate  nivelurile și ciclurile sistemului educaţional prin promovarea mecanismelor 

de asigurare a calităţii programelor de studii şi a instituţiilor.  

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie una din strategiile prin care se poate 

asigura adaptarea sistemului educaţional la cerinţele societăţii actuale şi asigurarea calităţii 

procesului educaţional. O educaţie de calitate poate fi realizată doar în cazul în care resursele 

umane implicate sunt calificate şi antrenate într-un continuu proces de dezvoltare, în rezultat 

având un personal didactic competent, eficient şi deschis pentru schimbare. Conform Strategiei 

Educaţia 2020, una dintre problemele stringente ale sistemului de învăţământ este sporirea 

nivelului de formare a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice [143, p. 60]. 

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. Între acestea se află şi educaţia interculturală, ce susţine şi cultivă toleranţa activă 

între culturi, coexistenţa plurală şi pluralismul spiritual. 
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Dezvoltarea profesională în contextul paradigmei socio-constructiviste este parte integrantă 

a responsabilităţilor profesionale ale educatorului şi a muncii sale zilnice; componentă 

indispensabilă a dezvoltării instituţionale şi condiţie a asigurării calităţii serviciilor educaţionale. 

Formarea profesională continuă este menită să dezvolte competenţele necesare realizării 

multiplelor roluri profesionale, funcţii şi atribuţii organizaţionale nou-apărute [79, p. 66]. 

Formarea continuă este considerată o progresare profesională, nu ca mod de umplere a 

lacunelor unei formări iniţiale neadecvate, iar profesionalizarea poate fi o identitate, un mod de 

a-ţi prezenta meseria, responsabilităţile. Sistemul de formare ar trebui să urmărească şi realizarea 

unui program care să aibă în vedere dezvoltarea a cinci tipuri de cunoştinţe considerate ca o clasă 

de competenţe şi capacităţi de bază: capacităţi operaţionale, capacităţi cognitive şi de concepţie 

strategică, capacităţi relaţionale, capacităţi sociale, capacităţi de creaţie.  Formarea iniţială a 

cadrelor didactice trebuie să se realizeze în contextul unei strategii clare, transparente şi flexibile. 

O strategie europeană comună în elementele sale fundamentale, cu aspecte nuanţate în contextele 

naţionale, ar fi o cerinţă fundamentală a mileniului al III-lea. Principalele argumente ale acestei 

idei sunt: - necesitatea dezvoltării unei culturi europene care să cuprindă în sine elementele 

esenţiale ale culturii naţionale, creându-se condiţii pentru păstrarea elementelor de specificitate 

în fiecare dintre spaţiile naţionale; - dezvoltarea educaţiei în plan european implică dezvoltarea 

tuturor sistemelor naţionale ale educaţiei armonizate; educaţia în sine trebuie să servească 

dezvoltării tuturor statelor europene; - este necesară deschiderea „graniţelor”(fizic şi 

psihologic) pentru fiecare cetăţean al Europei; - este necesară dezvoltarea unei societăţi a 

învăţării unei lumi, a păcii prin mijloacele educaţiei [15, p. 24-26].  

Formarea iniţială a cadrelor didactice va asigura: - înţelegerea modalităţilor prin care, în 

procesele didactice, ideile, comportamentele indivizilor se interinfluenţează într-un sens profitabil 

pentru toţi cei care participă, direct sau indirect, pe termen lung, la procesele educaţionale; - 

crearea de către specialişti şi înţelegerea de către cei interesaţi – manageri, salariaţi – a unor 

teorii psihopedagogice, psihosociologice; - înţelegerea modului în care se realizează diverse 

procese de grup - aderarea la grup, roluri, norme, factori de coeziune, gândire de grup, 

performanţe de grup; - conturarea unui comportament prosocial activ, necesar în viitoarea 

societate bazată pe cunoaştere; dezvoltarea rolului cunoaşterii de sine şi a cunoaşterii reciproce 

ca premisă pentru formarea unei atitudini cert profesionale în cariera didactică; - alegerea şi 

utilizarea adecvată scopurilor propuse, a celor mai adecvate metode de instruire (individuale sau 

de grup, active sau pasive); - responsabilizarea socială şi culturală deopotrivă a formatorilor, dar 

şi a cursanţilor; - dezvoltarea unei etici profesionale specifice meseriei de cadru didactic; - 
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conturarea în timp a unei abordări multiculturale în realizarea proceselor educaţionale ca urmare 

a luării în considerare în mod constructiv a diversităţii culturale [Ibidem]. 

De asemenea, sunt determinate şi unele condiţii de asigurare în formarea iniţială a cadrelor 

didactice cum ar fi: - apropierea obiectivelor curriculum-ului universitar de specificul culturii 

organizaţonale a şcolii; - definirea standardelor profesionale (disciplinare şi pedagogice); - o 

diviziune coerentă a muncii între formarea de specialitate şi cea practică – în mediul profesional; 

- colaborarea în perioada formării iniţiale dintre formatorii universitari şi practicienii de teren; - 

metode de învăţare (formare cu un pronunţat caracter „clinic” (ce au în vedere singularitatea şi 

complexitatea contextelor şi situaţiilor din mediul educaţional). Prin urmare, putem menţiona că 

nu mai poate fi vorba despre un cadru didactic universal valabil, că profesorul se desăvârşeşte 

profesional pe întreg parcursul activităţii sale didactice, formarea iniţială reprezentând nu doar 

acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor de bază necesare, ci mult mai mult. Aşadar, se poate 

afirma că viitorul profesiei didactice va sta sub semnul reconsiderării sistemului de formare 

iniţială a serviciilor specifice de asigurare a calităţii acestor procese [15, p. 26]. 

Cercetătorii V. Gh. Cojocaru [21], L. Papuc [113],  au cercetat aspectele practice ale 

procesului de formare continuă a cadrelor didactice. Sistemul de formare continuă necesită, în 

opinia cercetătorului Vl. Guţu, nu numai reconversiunea prin interacţiune într-o structură 

inovatoare a cadrelor didactice, ci şi formarea lor directă, sistematică şi constantă. Acest proces, 

privit din perspectiva pedagogiei moderne evidenţiază importanţa integrării pregătirii iniţiale şi 

continue la nivelul unor direcţii strategice specifice educaţiei permanente. În concepţia 

cercetătorului, profilul cadrului didactic de astăzi trebuie să răspundă solicitărilor unei noi generaţii 

de elevi şi modificărilor profunde prin care trece societatea. Formarea cadrelor didactice reprezintă 

o schimbare în care este nevoie să fie foarte clar definite obiectivele inovaţiei [78, p.4]. 

Formarea continuă în Republica Moldova, ca şi în alte ţări europene, este axată pe 

cadrul de competenţe profesionale, psihopedagogice şi manageriale, socioculturale şi 

informaţionale. Pornind de la rolul şi importanţa acestui sistem în promovarea reformelor, 

Ministerul Educaţiei stimulează elaborarea politicilor educaţionale de formare continuă care 

să răspundă necesităţilor comunităţii educaţionale şi a societăţii, în ansamblu [12, p. 12]. 

Sistemul naţional de formare profesională continuă în Republica Moldova reprezintă 

totalitatea organelor, organizaţiilor, instituţiilor, unităţilor economice a căror activitate este 

orientată spre perfecţionarea resurselor umane. Elaborarea cadrului normativ, 

metodicoorganizatoric şi didactic, a strategiilor, programelor, curricula, procedurilor de 

certificare şi a indicilor de evaluare ţine de competenţa autorităţilor publice centrale şi se 

coordonează cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
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Sociale şi Familiei, ministerele de resort în conformitate cu atribuţiile ce le revin. În scopu l 

realizării obiectivelor formării profesionale continue, subiecţii sistemului conlucrează între ei 

şi, în limitele competenţelor lor, exercită funcţiile ce ţin de instruirea permanentă.  

Formarea continuă devine astfel una din competenţele profesionale de bază ale cadrului 

didactic şi este continuarea logică a oricărei acţiuni de încadrare în muncă, întrucât puţini din 

profesorii debutanţi sunt capabili de la început să facă faţă exigenţelor muncii şi să demonstreze 

performanţe. Gândirea pedagogică a fiecărui cadru didactic se actualizează în procesul rezolvării 

diferitelor probleme ce apar în diverse situaţii pedagogice, iar pentru a găsi soluţiile necesare se 

apelează la competenţa de formare continuă, ea fiind un indicator relevant al activităţii didactice 

performante [111, p.42]. 

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din Republica 

Moldova este organizată în conformitate cu Legea învăţământului a Republicii Moldova, 

Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (HG nr.1224 din 

09.11.2004) şi se bazează pe Concepţia dezvoltării profesionale a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, aprobată prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 6.1 din 3 

aprilie 2003, şi pe Metodologia strategică – document reglator care cuprinde acţiunile de 

implementare a Concepţiei [98]. 

Pentru promovarea unei politici eficiente de dezvoltare a personalului didactic care ar 

asigura respectarea drepturilor fiecărui profesor la dezvoltarea profesională au fost elaborate şi 

aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum „Standardele de formare continuă a cadrelor 

didactice din învăţământul secundar general” care au drept scop dezvoltarea competenţelor 

profesionale ale cadrelor didactice în exerciţiu, introducerea sistemului de credite profesionale, 

proiectarea programelor de formare continuă din perspectiva asigurării calităţii educaţiei. 

Dezvoltarea profesională şi formarea continuă a cadrelor didactice se vor realiza prin 

utilizarea sistemului de credite profesionale. Acest sistem presupune acumularea unui anumit 

număr de credite unitar la nivelul întregului sistem de formare continuă, care vor conta pentru 

obţinerea gradelor didactice sau a unui certificat de formare continuă profesională. 

 În opinia cercetătorului V. Gh. Cojocaru, sistemul de formare continuă a cadrelor didactice  

necesită a fi modernizat pentru a îmbunătăți calitatea formării continue prin axarea lui pe satisfacerea 

cerințelor socioeducaționale a cadrelor didactice și prin regândirea și implementarea unui nou 

mecanism de evaluare a calității formării continue. Autorul propune și soluții valoroase 

experimentate în practică la facultatea de Formare continuă a UPS ”I. Creangă”[21]. 

Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice, susţine cercetătorul S. Cristea, 

presupune raportarea la conceptele pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în 
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special. Evoluţia activităţii de formare continuă a cadrelor didactice are loc pe circuitul 

metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele postmoderne de 

învăţământ accentuează continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente la 

nivel de politică a educaţiei [38, p. 69]. 

Un alt aspect ce explică necesitatea reconceptualizării sistemului de formare continuă este 

abordat de Vl. Pâslaru, care susţine integralizarea strategică şi conceptuală a formării 

profesionale şi crearea unui nou sistem naţional de formare profesională în învăţământul 

preuniversitar, proiectat în dinamică concentric-liniară: activitatea educaţională a cadrelor 

didactice – ştiinţele educaţiei – activitatea didactică de formare profesională – activitatea 

educaţională a cadrelor didactice. De asemenea, autorul propune integrarea sistemului formării 

profesionale în contextul reformei tuturor domeniilor învăţământului şi corelarea demersurilor 

individuale şi instituţionale de formare profesională [114, p.18]. 

 Obiectivul major al formării continue a cadrelor didactice, consideră cercetătoarea V. 

Andrițchi, constă în „dezvoltarea resurselor interne ale cadrului didactic ca personalitate 

creatoare de cultură intelectuală şi asigurarea cadrului autentic pentru obţinerea de 

performanţe, pentru realizare şi împlinire profesională.” [4, p. 175]. 

Obiectivele formării continuie la nivelul instituţiei de învăţământ, presupune pregătirea 

pedagogică, psihologică şi metodică a profesorilor/managerilor pentru eficientizarea şi 

optimizarea procesului educaţional, proiectarea şi realizarea eficientă a activităţilor 

didactice/manageriale organizate. Aceasta se poate de realizat prin diverse modalităţi, cum ar fi 

conferinţele, seminariile, trainingurile de formare, dezbaterile sau alte forme speciale de 

perfecţionare organizate la nivel interşcolar, teritorial şi naţional, cursurile de perfecţionare a 

pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice pentru obţinerea definitivatului şi a 

gradelor didactice/manageriale. 

Democratizarea societăţii presupune modernizarea procesului educaţional, formarea şi 

perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale. Reuşita reformei educaţionale, 

demarată în spaţiul european, cât şi în Republica Moldova depinde în mod direct de măiestria 

cadrului didactic, de formarea lui profesională. Condiţiile principale ar fi: renovarea permanentă 

a cunoştinţelor generale şi pedagogice; schimbările care se produc în sistemele pedagogice; 

ponderea caracterului creativ al activităţii pedagogice etc. Pornind de la perspectivele europene 

în formarea şi dezvoltarea cadrelor didactice, se profilează următoarele tendinţe: instituirea 

universitarizării în formarea cadrelor didactice în sensul asigurării unui nivel superior de 

pregătire a tuturor cadrelor didactice. Îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii de învăţare prin 
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mutarea accentului de pe achiziţii de cunoştinţe pe formarea şi dezvoltarea de competenţe, pe 

accentuarea dimensiunii practice în formarea pedagogică [18]. 

 În condiţiile actuale de dezvoltare a învăţământului se schimbă însăşi principiile formării 

continue: de la participare pasivă a cadrelor didactice, unde axarea se face pe obiectul de 

studiu, predare abundentă de informaţii; spre participare activă la procesul de perfecţionare şi 

autoperfecţionare, axarea pe personalitatea profesorului şi, în consecinţă, a elevului. 

Existenţa consensului asupra formelor şi modalităţilor de realizare a formării continue este 

însoţit de convergenţă la nivelul obiectivelor, care pot fi structurate în jurul a trei poli: 

dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor; ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, 

a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ şi a practicilor pedagogice ale educatorilor; 

cunoaşterea mediului social şi natural. Realizarea acestui ansamblu de obiective se desfăşoară pe 

diverse căi care se înscriu în tradiţia socioistorică şi culturală europeană şi se circumscriu logicii, 

spiritului şi caracteristicilor proprii sistemelor educative ale fiecărui stat [111]. 

Modelul profesionalizării aplicat în formarea continuă a cadrelor didactice este compatibil 

cu politicile educaţionale, cu principiile în formarea continuă dictate de noua paradigmă 

educaţională şi constituie un model relevant şi adecvat contextului de formare continuă în ţara 

noastră la etapa actuală. Acest model a fost abordat în lucrările cercetătorilor V. Lang [229] şi 

Ph. Perrenoud [230] ca un mijloc de valorizare şi ameliorare a poziţiei sociale a cadrelor 

didactice, un simbol şi o garanţie a calităţii activităţii și o cale pentru modernizarea educaţiei.  

Profesionalizarea didactică recunoaşte complexitatea activității pedagogice, necesită 

explicitare şi instrumentalizare, recunoaşte specificitatea formării profesionale, dezvoltă noi 

competenţe, recunoaşte caracterul ştiinţific al practicii, diversifică rolurile profesorului, afirmă 

rolul competenţelor pedagogice pentru identitatea profesională. Astfel, formarea continuă devine 

o necesitate permanentă a cadrelor didactice indiferent de specificul disciplinei predate şi de 

nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece ea reprezintă calea de la profesorul care improvizează şi 

încearcă diverse modele a demersului didactic, către profesorul care ştie şi poate să-şi 

argumenteze deciziile profesionale pentru a obţine rezultate performante.  

Prin urmare, formarea iniţială nu poate fi considerată ca un stadiu încheiat în pregătirea 

profesională a cadrelor didactice, ci ca o etapă care urmează să fie continuată în viitorul imediat 

pe termen mediu sau lung. Din această perspectivă, orice activitate în cadrul paradigmei 

educaţionale date corelează formarea iniţială, cea actuală, cu dezvoltarea viitoare, permanentă şi 

continuă. Coordonata orizontală probează deschiderea spaţială nelimitată a activităţii de formare 

realizată transversal în fiecare moment al vieţii [113]. 
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Orientările moderne în domeniul dezvoltării sistemelor de formare continuă a cadrelor 

didactice vizează: asigurarea dimensiunii europene a proceselor de formare a personalului 

didactic prin utilizarea Cadrului European al Calificărilor drept instrument de referinţă; 

dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive şi a modelului 

profesionalizării ştiinţifice a carierei didactice, îmbunătăţirea participării personale a cadrului 

didactic la dezvoltarea profesională proprie şi învăţarea de-a lungul vieţii; orientarea sistemelor 

de formare spre competenţă pedagogică şi performanţă educaţională, adoptarea abordării bazate 

pe rezultatele învăţării; asigurarea calităţii în formarea continuă prin orientarea la standardele de 

formare continuă a personalului didactic; implementarea sistemului de credite profesionale 

transferabile pentru asigurarea mobilităţii şi dezvoltării profesionale; implementarea programelor 

de incluziune profesională a tinerilor specialişti, a programelor de mentorat menite să sprijine 

debutul în cariera didactică; descentralizarea în domeniul formării continue a educatorilor, 

trecerea de la abordarea sistemică la abordarea pe programe şi proiecte; acreditarea programelor 

de formare continuă, a furnizorilor de programe de formare continuă şi crearea pieţei 

programelor de formare; utilizarea sistemului de e-learning/învăţământ deschis la distanţă în 

formarea continuă a cadrelor didactice.  

Tendinţele dezvoltării sistemelor de formare continuă a cadrelor didactice la nivel european 

şi global determină perspectivele dezvoltării formării continue în plan naţional [76, p. 80]. 

Formarea/perfecţionarea cadrelor didactice din şcolile generale pentru educaţia copiilor 

pe dimensiune toleranței este o condiţie obligatorie. Rolul conducătorului școlii constă în 

identificarea şi implicarea acelor cadre care manifestă interes şi disponibilitatea necesară în acest 

sens. Se va investi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru a creşte capacitatea 

internă a şcolii. Prin mediu educaţional, înţelegem atât mediul fizic şcolar – amenajarea spaţiilor, 

facilităţi, afişaje etc., cât şi starea de spirit, atmosfera generală existentă, bazată pe principiile 

educaţiei, valorile educaţiei (prietenie, toleranţă, colaborare şi ajutor reciproc etc.) promovate şi 

pe o anumită conduită. Şcoala construieşte un mediu lipsit de riscuri [84, p. 85] 

În concluzie, formarea profesională inițială și continuă a cadrelor didactice trebuie să fie un 

proces de evaluare continuă indicatori ai calității, fiind necesar în condiţiile de schimbare, de 

motivare continuă şi de stimulare a creativităţii profesorilor şi managerilor şcolari pentru a 

corespunde cerinţelor moderne. Procesul de formare continuă ar trebui să asigure mediul favorail 

pentru învăţarea independentă. Prioritate ar trebui să i se acorde relaţiei de parteneriat 

profesori/manageri - factori de decizie etc. Organizarea eficientă a atestării contribuie consolidarea 

statutului profesorului în societate, la promovarea conştiinţei identităţii profesionale şi cetăţeneşti etc.  
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Literatura de specialitate pune la dispoziţie interpretări pluriaspectuale ale raportului 

carieră – educaţie – om – mediu socioprofesional. Diversitatea abordărilor teoretice ale carierei 

pedagogice sub aspect filosofic, sociologic, psihologic, economic, pedagogic, a condiţionat 

conturarea unui cadru complex al specificului dezvoltării profesionale al cadrelor didactice. 

Constatăm preocupări intense în ultimele decenii pentru implementarea unor metodologii de 

formare profesională și construcție a carierei [apud, 137]. 

 

1.4. Concluzii la capitolul 1 

Examinând cadrul epistemologic al toleranței pedagogice, menționăm aspectele 

prioritare pentru formarea profesională a cadrelor didactice:  

(a) deși larg întrebuințat în literatura de domeniu, toleranța pedagogică nu apare ca și 

un concept cu semnificație unanim acceptată;  

(b) conținutul semantic al conceptului toleranță pedagogică necesită precizări în plan 

cognitiv la nivelul unor cunoștințe specifice, psihomotor la nivelul unor capacități concrete și 

afectiv la nivelul unor atitudini și convingeri despre valorile culturii toleranței ca expresie a 

rezistenței la factorii de natură distructivă ai mediului profesional nu prin extinderea indiferenței 

și conformismului, care este calificată ca și toleranță pasivă, ci mai ales prin învățarea unor 

strategii concrete de abordare a situațiilor tensionante prin activism profesional;  

(c) exprimarea conduitei tolerante dovedește profesionalism prin tendința de sensibilizare 

la valorile toleranței prin modelul conduitei cadrelor didactice;  

(d) toleranța pedagogică facilitează interacțiuni interpersonale constructive în mediul 

educațional; 

(e) competența profesională a cadrelor didactice comportă caracter integrator în 

referențialul cadrelor didactice și contribuie la eficiența dezvoltării unei cariere de succes;  

 (f) toleranța pedagogică constituie o formă a toleranței sociale și a toleranței profesionale, 

în general, interpretată ca forme distincte ale activismului profesional al cadrelor didactice 

orientate spre sporirea eficienței activității pedagogice. 

 Din aceste considerente formarea viziunii tolerante a cadrelor didactice trebuie organizată 

prin strategii de dezvoltare a orientărilor valorice specifice educației: comunicare nonconflictuală, 

empatie, umanism, participare, responsabilitate etc. – valori ale culturii toleranței.    
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2. CADRUL METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE 

Capitolul prezintă rezultatele valorificării reperelor teoretice care au condus la elaborarea  

Modelului teoretic al toleranței pedagogice prin anumite precizări la nivel de structură și conținut 

specific din perspectiva axiologiei educației și a sistemului de formare a cadrelor didactice, 

include analiza și evaluarea premiselor curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în 

universitate ce au confirmat presupunerea că această competență profesională a cadrelor 

didactice este insuficient dezvoltată în învățământul superior pedagogic; relevă determinările  

sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană; descrie conceptul pedagogic de 

educație pentru toleranță elaborat în cercetare pentru necesitățile înregistrate în contextul 

experimentului pedagogic; propune contribuții formulate pentru dezvoltarea curriculumului la 

dirigenţie pe dimensiunea educație pentru toleranță, valorificând particularitățile de vârstă ale 

preadolescenților,  acestea constituind noi cunoştinţe produse de noi în intenţia de a explica 

fenomenul toleranței ca problemă pedagogică şi a elabora o Strategie de formare a toleranței 

pedagogice a cadrelor didactice. 

   2.1. Modelul teoretic al toleranței pedagogice în perspectivă axiologică  

 Pregătirea profesională a cadrelor didactice în societatea contemporană este orientată spre 

formarea competențelor necesare pentru socializarea de succes în mediul socioprofesional. Una 

dintre competențele profesionale - toleranța pedagogică, care deși constituie o condiție a 

integrării în sistemul raporturilor sociale din comunitatea pedagogică și o expectanță socială într-

o societatea pluriculturală, este abordată sporadic în literatura pedagogică, fiind insuficient 

fundamentată teoretic pentru a fi considerată o competență psihopedagogică în referențialul 

profesional al cadrelor didactice.   

  Înainte de a descrie toleranța pedagogică, actualizăm conținutul de idei privind domeniul 

care cercetează problematica pregătirii, în acest sens, a cadrelor didactice - pedagogia toleranței. 

Definiția pe care o formulăm ca una operațională în cercetare constituie rezultatul unor analize și 

sinteze a literaturii de specialitate din spațiul francofon [187]. Astfel, pedagogia toleranței este 

știința educației care are ca obiect de studiu - educația pentru toleranță și studiază fenomenele 

afective specifice fiind orientată spre formarea profesorilor pentru promovarea culturii toleranței 

și a comunicării bazate pe valorile culturii emoționale. Pedagogia toleranței operează cu anumite 

competențe afective și valori ale toleranței. În esență, toleranţa pedagogică este finalitatea unui 

proces de formare profesională a cadrelor didactice pe dimensiunea afectivă a culturii 

profesionale. Din aceste rațiuni toleranța pedagogică constituie un imperativ al dezvoltării  

profesionale a cadrelor didactice.  



57 
 

Științele socioumane postmoderne dezvoltă o normativitate pedagogică interactivă, 

deschisă, bazată pe o pluritate de valori determinată teleologic și axiologic la nivel de finalități 

de sistem și proces, promovând principii valorice unice ce asigură conexiuni în proiectarea, 

realizarea şi dezvoltarea educaţiei şi include axiome, legităţi, legi, principii, reguli referitoare la 

educaţie [51, p. 300].  

Paradigma culturală a educației postmoderne înregistrează anumite modele ale educației: a) 

rațională, b) umanistă, c) interacționistă, d) tehnică, e) inovatoare (Bertrand Y., Valios P., 1999)  

Axa integrării valorilor toleranței pedagogice în contextul profesional al cadrelor didactice a 

implicat valorificarea modelelor educației postmoderne [38] în Tabelul 2.1. 

Tabelul 2.1. 

Modelele educației postmoderne valorificate pentru validarea contextuală a toleranței pedagogice 

Modele ale educației Descrierea esenței teoretice 

Modelul educației 

raționale 

promovează viziunea de formare a personalității umane ce acordă 

prioritate resurselor cognitive intelectuale 

Modelul educației 

umaniste  

descrie viziunea sistemică ce acordă prioritate resurselor psihologice 

Modelul educației 

interacționiste  

prezintă viziunea bazată pe reconstrucția continuă a corelației 

profesor – elev, concepută la nivel de autogestiune pedagogică   

Modelul educației 

bazate inteligențele 

multiple  

(H. Gardner, 2005)  

orice persoană posedă un anumit coeficient de dezvoltare a fiecăreia 

dintre inteligențe (visual-spațială, verbal-lingvistică, logic-

matematică, kinestetică, muzicală, intra- și interpersonală).  

Modelul educației 

bazate pe inteligență 

emoțională  

(D. Goleman, 2007)  

vizează dezvoltarea competențelor afective care se formează prin 

educație și conduce la sporirea coeficientului de emoționalitate și a 

nivelului de inteligență emoțională a personalității, măsurat prin 

aplicarea testelor specific.    

 

Dintre modelele educației contemporane cele mai relevante pentru conceptualizarea 

educației în spiritual toleranței sunt modelul educației umaniste, modelul educației bazate pe 

inteligențele multiple și modelul educației bazate pe inteligență emoțională care pot fi valorificate 

în contextul pedagogic marcat de o tendință reprezentativă de comunicare educațională de 

actualizare a valorilor culturii emoționale a cadrelor didactice.   
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Principiile care au stat la baza elaborării modelului teoretic al TPCD vizează 

principiul asigurării activismului elevilor, principiul stimulării activismului cognitiv, al 

interesului pentru diferențe, principiul adecvării conduitei deontologice la carcateristicile 

mediului, la obiectivele și conținutul educației pentru toleranță, principiul construcției și 

menținerii unui sistem de raporturi interpersonale în mediul profesional, principiul diferențierii și 

individualizării educației,  principiul poziționării reflexive pentru formarea unui sistem de relații 

interpersonale bazate pe valorile culturii toleranței: cooperare, încredere reciprocă, orientări 

umaniste, dezvoltînd astfel individualitatea umană [196].  

Oportunitatea dezvoltării referențialului profesional al cadrelor didactice rezultă din 

sintagmele cariera profesională și proiectarea carierei, care semnifică „urmărirea traseului 

propriei vieţi (inclusiv a celei profesionale)”, explică O. Dandara (2012), în contextul Pedagogiei 

carierei – nouă direcție de cercetare, fenomenul dezvoltare profesională ca un sistem de relaţii 

afective, relaţii de orientare către sine şi colectivitate, relaţii universale-particulare, relaţii 

specificitate-difuziune, relaţii atribuire-realizare, actualizând viziunea lui T. Parsons asupra 

structurilor societăţii: cultura, societatea, personalitatea ce urmăreşte atingerea scopurilor și 

adaptarea la viaţa socială. Autoarea demonstrează că socializarea persoanei este interpretată în 

termeni de angajare, competenţă socială, anticipare a profesionalizării prin status şi roluri, iar 

contextul profesional ales trebuie să favorizeze integrarea prin adaptarea la muncă. 

Autorealizarea profesională, ca posibilitate de manifestare a potenţialului individual prin 

construcția carierei în perspectiva succesului de a stabili compatibilitatea om - profesie, este o 

primă condiție pentru adaptarea la muncă. De fapt, contextul profesional trebuie să favorizeze 

integrarea prin adaptarea la muncă [137]. 

Reperele teoretice ale cercetării le-au constituit: (a) ideile filosofice despre teoria valorilor,  

(b) conceptul toleranță în diferite viziuni [195], (c) teoria despre dialogul culturilor [189], (d) 

concepții despre educația spirituală, cultura toleranței și a păcii [202]. 

 Debutul cercetării a adus în prim plan funcțiile toleranței pedagogice stabilite în literatura 

științifică (axiologică, de motivare și energizare, reglatorie, de adaptare, de asigurare/păstrare a 

păcii, de păstrare a culturii, comunicativă, gnoseologică, de monitorizare a proceselor de 

cunoaștere, de dezvoltare, de pronosticare și preventivă, de evaluare, de orientare socială, 

integratoare care au facilitat definirea comportamentelor tolerante ale cadrelor didactice în 

termeni de atitudini, capacități și cunoștințe) care au facilitat definirea toleranței pedagogice.  

Figura 2.1. conține reprezentarea grafică a definiției TPCD concretizată la nivel de 

structură și conținut în Modelul teoretic al toleranței pedagogice.  
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 Fig. 2.1. Modelul teoretic al toleranței pedagogice 

Toleranţa pedagogică este o competenţă profesională de natură afectivă, exprimată prin 

stabilitate fiziologică, psihologică și socială la influențe multiple, care prin îngăduința și 

acceptarea particularităților individuale ale elevilor, prin rezistența la diferiți factori de 

influență psihotraumatizantă, de incertitudine, de conflict, de devianță comportamentală, de 

încălcare a normelor sociale, creează premise educaţiei pentru toleranţă, asigurând echilibrul 

între păstrarea integrității mentale, învățarea artei de a trăi împreună cu alții diferiții ca și stil de 

viață, supraviețuire,  adaptare și integrare socială.  
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Stabilitatea psihologică este considerată de către specialiști condiția de bază a eficienței 

conduitei tolerante a profesorului, acceptată în comunitatea științifică, idee susținută în științele 

umaniste și în medicină. De aici rezultă, că stabilitatea fiziologică, psihologică și socială la diferite 

influențe este caracteristica principală a toleranței pedagogice ce contribuie la asigurarea echilibrului 

între supraviețuire și adaptare prin individualitatea și unicitatea personală. Rezistența la diferiți factori 

de influență psihotraumatizantă, de incertitudine, de conflict, de devianță comportamentală, de 

încălcare a normelor sociale sunt caracteristici inevitabile conduitei tolerante a profesorului.   

Toleranţa pedagogică este imperativ necesară cadrelor didactice în referenţialul profesional 

pentru a crea premise educaţiei pentru toleranţă a elevilor. Constatăm că toleranța pedagogică 

constituie un fenomen al comunicării interpersonale ce pune în valoare capacitatea de a accepta 

și a fi îngăduitor cu particularitățile individuale ale altora. 

Literatura psihologică propune pentru interpretarea toleranţei ca rezistență psihologică 

sinonimele: rezistență la problemele vieții și conflicte, stabilitate emoțională, echilibru etc., utilizând 

capacitatea de a - și păstra integritatea mintală și a învăța arta de a trăi împreună cu alții. Astfel, 

ajungem la concluzia că toleranța pedagogică poate fi interpretată ca o caracteristică integratoare a 

personalității ce determină potențialul său de a interacționa activ și pozitiv în situații problematice de 

criză pentru recuperarea echilibrului neuropsihologic și a adaptării eficiente, pentru neadmiterea 

confruntărilor și pentru dezvoltarea unui sistem de raporturi sociale constructive cu sine și cu alții. 

Din aceste rațiuni competențele afective întrunite în cultura emoțională apar necesare pentru a 

înțelege specificitatea structurii și conținutului toleranței pedagogice a cadrelor didactice. 

Conduita  profesorilor poate deveni tolerantă în cazul, în care acestora vor fi formate 

anumite atitudini, capacități și cunoștințe, organizate în plan intern și extern:  

(a)  atitudini constructive derivate din sistemul de valori individuale şi profesionale, 

privind convingerea că cineva poate gîndi și acționa altfel, acceptarea diferențelor, 

exprimarea/dezvoltarea/recunoașterea libertății, insistență și pertinență în activitatea 

profesională, autoreglarea volitivă, încrederea în siguranța propriilor poziții, respectarea de sine 

și de alții, reacționarea adecvată la diferențe de confesiuni religioase, orientarea emoțională 

pozitivă, maturitatea afectivă, poziționarea morală activă, conștiință și gândire tolerantă, 

autoactualizarea personalității;   

(b) ansamblul capacităţilor: de a evita confruntările, a preveni și a soluționa  conflictele, 

de a stabili și întreține comunitate cu elevii/colegii care exprimă alte opinii, de a demonstra 

flexibilitate la incertitudini, riscuri și stres, de a susține punctul de vedere a altora, de a învinge 

egocentrism, de a comunica cu oameni/elevi/părinți cu viziuni distincte, de a evalua rațional și 

îngăduitor dificultăților, de a echilibra compromisul cu securitatea personală, de a suporta 
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inconveniențele și a ierta influențele nedorite, de a exprima deschidere pentru interacțiuni 

comunicative bazate pe înțelegere, de a concura cu persoane de alte opinii, de a diminua reacțiile 

negative și conflictogene la factorii nefavorabili din mediul profesional, de a reduce 

sensibilitatea/reacțiile la influența factorilor nefavorabili din mediul profesional, de a accepta alte 

modele de conduită și valori, de a accepta niveluri insuficiente de educație, de a acționa 

consecvent în condiții dificile, de a inhiba/suprima agresivitatea, de a exterioriza activism 

profesional și sociabilitate, de a reacționa pozitiv și a tutela educații, de a reflecta asupra 

experiențelor, de a simpatiza, ascultând și auzind educații, de a rezista dificultăților profesionale 

prin menținerea gradului de adaptare socială, de a evalua adecvat situațiile pedagogice pentru a 

anticipa reacțiile interlocutorilor, de a lua decizii constructive în circumstanțe imprevizibile, de a 

recunoaște situațiile pedagogice cu caracter problematic, de a conviețui cu oameni de o altă 

mentalitate și stil existențial, capacități ce permit evaluarea obiectivă a situaţiilor educaționale, 

formularea deciziilor adecvate pentru anticiparea conflictelor, pentru a rezista tensiunilor 

profesionale şi a menţine gradul optim de adaptare socială;  

(c)  sistemul cunoștințelor despre esența științifică și conținutul conceptului de toleranță, 

componentele toleranței, tipologia toleranței, categoriile pedagogiei toleranței: conștiință 

tolerantă, gândire tolerantă, cultura toleranței și valori ale toleranței, teorii ale toleranței, 

paradigma actuală a toleranței pedagogice, principiile toleranței pedagogice, obiectul de studiu al 

pedagogie toleranței - educația pentru toleranță, problematica educației pentru toleranță, 

mecanismele toleranței pedagogice, caracteristicile intoleranței, particularitățile de vârstă și 

individuale ale personalității profesorilor și elevilor, valorizarea cunoștințelor despre toleranță în 

practica educațională, indicatori și descriptori ai toleranței pedagogice, criterii de evaluare ai 

toleranței pedagogice, valorile culturii toleranței.  

 În raport cu cerinţele pedagogiei actuale, termenul de competenţă nu se mai poate limita 

la capacitatea individului de a se pronunţa asupra unui lucru, pe temeiul cunoaşterii aprofundate 

a problemei, în sens informativ, cu minimalizarea laturii pragmatice a cunoştinţelor de 

pedagogie, deşi justifică ştiinţific o acţiune. Achiziţiile, ca ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice 

pedagogice, asigură baza teoretică, dar modalitatea de cunoaştere şi învăţare a lor va da calitatea 

mobilizării şi aplicării lor în practică, a exersării capacităţilor cognitive, a abilităţilor de 

rezolvare, va consolida independenţa, autonomia în abordarea lor raţională, interpretativă, 

argumentată, reflexivă, chiar creativă, alături de competenţe educative specifice, dublate de 

atitudini de responsabilitate [56]. 

Elementele constituiente ale toleranței pedagogice crează premise pentru dezvoltarea 

culturii toleranței în context social. Dinamica dezvoltării toleranței pedagogice se explică prin 
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acumularea experiențelor profesionale și a influenței factorilor de mediu profesional ce 

acționează asupra cadrelor didactice, idee care ne permite să considerăm că pregătirea inițială 

este perioada favorabilă pentru dezvoltarea toleranței pedagogice, acest proces continuând în 

perioada formării continue, având la bază un sistem de principii generale și specifice. 

Din acest punct de vedere pedagogia postmodernă stimulează participarea interactivă la 

viața școlară a educatorului și a educatului. Pentru înțelegerea funcționalității principiilor 

toleranței pedagogice am valorificat ideile lansate în axiomele pedagogiei: axioma filozofică ce 

vizează interdependenţa dintre dimensiunea obiectivă a educaţiei (funcţia generală de formare-

dezvoltare) şi dimensiunea subiectivă a educaţiei (finalităţile educaţiei)/instruirii; axioma 

sociologică a educaţiei ce arată interdependenţa dintre calitatea educaţiei şi calitatea dezvoltării 

sociale; axioma psihologică a educaţiei indică asupra  interdependenţei dintre calitatea educaţiei 

şi calitatea dezvoltării personalităţii umane.  

Examinarea comparată a principiilor educației contemporane și a principiilor toleranței au 

facilitat precizarea valorilor toleranței pedagogice: cooperare, respect, utilitate, acceptare, 

aprecierea diversităţii, protejarea drepturilor şi a libertăţilor, gândire pozitivă, poziționare 

socială activă, creare a valorilor culturii toleranței, creativitate în dialogul culturilor, activism 

social, gândire tolerantă, reflecție pedagogică. 

Tabelul 2.3.   

Principiile toleranței pedagogice derivate din principiile generale ale educației  

Principiile educației contemporane Principiile toleranței  

- Principiul universalităţii criteriului 

axiologic;  

- Principiul corelaţiei educaţie-

autoeducaţie - educaţie permanentă;  

- Principiul raportării multiple individ-

grup – comunitate, formulate și 

dezvoltate în continuare de El. Macavei: 

- umanizarea şi democratizarea vieţii 

sociale a celui educat; 

-   diferenţierea şi individualizarea 

procesului educaţional; 

-   dezvoltarea individuală prin 

integrarea  în comunitatea  umană sau 

corelarea   intereselor individuale cu 

cele ale societăţii; 

-   creativitatea şi libertatea; 

-   unitatea educaţiei şi autoeducaţiei; 

Normativitatea  morală legitimată istoric este 

exprimată prin principiile (Voltaire): 
 principiul utilităţii (J.Mill) maximizează  

avantajele; limitele care apar acolo “unde foloasele 

aduse de toleranţă  încetează de a prevala asupra 

daunelor”; 
 principiul neutralităţii se exprimă “sub formă de 

scepticism sau de relativism moral”; 
 principiul respectului pentru persoană (I. Kant) 

susţine autonomia şi raţionalitatea; limitele apar 

când autonomia şi raţionalitatea “admit interpretări” 

[163]. 

Principiile educației pentru toleranță 

(UNESCO): 
 principiul acceptării şi aprecierii diversităţii 

culturilor lumii; 
 principiul recunoaşterii drepturilor universale 

ale persoanei şi a libertăţilor fundamentale ale 

altora;  
 principiul respectării naţiunilor; 
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-   satisfacerea necesităţilor biologice în 

concordanţă cu normele acceptate de 

convieţuirea socială; 

-   unitatea şi diversitatea acţiunilor 

educaţionale; 

-   valorizarea morală a celui educat  în 

contextul axiologiei  comunitare; 

-   corelarea optimă a tuturor 

dimensiunilor educaţiei: spirituale, 

morale, ecologice, 

- corelarea/antrenarea optimă a 

aspectelor biopsihofiziologice, 

ecologice, social-politice, cultural-

spirituale ale educaţiei; 

- unitatea  vieţii sociale şi a educaţiei; 

- unitatea valorilor general-umane; 

- educaţia etnoculturală/pluriculturală; 

- caracterul anticipativ sau prospectiv; 

- principiul conexiunii inverse; 

- principiul integrării teoriei în practică,  

- principiul respectării particularităţilor 

de vârstă şi individuale; 

- principiul participării active şi 

conştiente; 

- principiul accesibilităţii; 

- principiul sistematizării şi 

continuităţii;  

- principiul corelaţiei abstract/concret; 

- principiul participării active şi 

conştiente; 

- principiul orientării formative; 

- principiul esenţializării rezultatelor;  

- principiul autoreglării activităţii [99]. 

 principiul egalității în drepturi;  

 principiul promovării și protejării drepturilor şi 

a libertăţilor altora [160]. 
Principii pedagogiei toleranţei (S.Cristea, 2006): 
 asumarea responsabilităţii de a educa toleranţa,  
 dezvoltarea modului pozitiv de a gândi,  
 concentrarea permanentă asupra similitudinilor,  

 combaterea naţionalismului şi a rasismului,  
 crearea unei atmosfere cooperante în şcoală,  
 abordarea pozitivă a diversităţii sociale și 

religioase, 
 integrarea valorilor educaţiei interculturale [37]. 

Principiile practicării toleranţei în şcoli şi a 

edificării pedagogiei toleranţei (B. Reardon, 

2005):  

 abordarea pozitivă a diversităţii sociale;  
 dezvoltarea gândirii pozitive despre ceilalţi;  

 concentrarea permanentă asupra similitudinilor;  

 crearea climatului cooperant [126 p. 32]. 

Principiile toleranţei în viaţa şcolară: 

 crearea unui climat și mentalităţi de toleranţă,  

 deschiderea pentru cunoaştere reciprocă,  

 respectarea diferenţelor şi a unicității [75, p. 43]. 

Principiile toleranţei pedagogice: 

 principiul responsabilizării în vederea E.T.; 
 principiul atitudinii pozitive față de unicitate, 

 principiul dezvoltării înțelegerii cu alții, 
 principiul educației multiculturale, 

 principiul atenției la circumstanțele vieții [213]. 

Principiile educației pentru toleranță: 
 principiul poziționării sociale, 

 principiul individualizării biosinergetice, 

 principiul creării valorilor culturii toleranței, 

 principiul creativității în dialogul culturilor, 

 principiul personalizării și activismului social, 

 principiul gândirii tolerante, 

 principiul creării mediului tolerant,  

 principiul reflecției pedagogice [109]. 

 

Rezumând asupra principiilor toleranței pedagogice constatăm că în comunicarea toleranța 

pedagogică presupune aplicarea calmă și rațională a unui sistem integrator de caracteristici ce 

presupune integrarea în conduita deontologică unor valori ale toleranței: echilibru și stabilitate 

psihologică, spiritul dreptății și tactul pedagogic, umanism și bunăvoință, sensibilitate și 

apropierea față de elevi, răbdarea înțeleaptă și bunătatea exigentă pentru excluderea falsului în 

interacțiunile comunicative cu educații.    
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Din valorile toleranței rezultă, că toleranţa pedagogică implică disciplinarea 

permanentă a emoţiilor recomandabile cadrelor didactice ce asigură: păstrarea echilibrului în 

raporturile sociale, menținerea conflictelor în limite suportabile, controlul expresiilor emoționale 

care sunt preponderent nonverbale, dirijarea propriilor emoții, controlul impresiilor pe care le 

producem asupra celorlalți. Prestaţia profesională a cadrelor didactice implică nevoia formării 

competenţelor afective pentru gestionarea situaţiilor atipice şi dezvoltare personală. Toleranţa 

pedagogică, în acest sens, presupune respectarea libertăţii educaților, a modului propriu de a 

gândi, simţi şi acţiona, a convingerilor acestora, dar și monitorizarea orientării lor socioafective. 

Problema toleranţei pedagogice este examinată în plan intrapersonal și în planul relaţiilor 

interpersonale din mediul educaţional, dar și în context social larg, referindu-ne la toleranţa 

interculturală, religioasă, politică, fenomene în strictă interacțiune cu factorii de mediu  etc.  

În intenția de a formula anumite criterii de analiză/evaluare/autoevaluare a conduitei 

profesionale interpretate în termeni de indicatori și descriptori ai toleranței pedagogice, formulate 

de noi pentru a propune cadrelor didactice modele de comportamente profesionale dezirabile în 

contextul educațional. Acțiunile de descifrare a semnificației anumitor atitudini și capacități 

reflectate în stilul educațional al cadrelor didactice vor facilita interiorizarea acestora și vor 

conduce evident la dezvoltarea conștiinței și gândirii tolerante și preluarea în conduita profesională 

a principiilor toleranței prin elaborarea/implementarea în activitatea pedagogică a normelor 

comunicării bazate pe cultura toleranței.      

Evaluarea gradului de formare a acestei competenţe necesare cadrelor didactice presupune 

aplicarea unor criterii de evaluare a toleranţei pedagogice descrise în Tab. 2.4: 

Tabelul 2.4 

Criteriile de evaluare indicatorii și descriptorii toleranţei pedagogice 

Criterii de evaluare a 

toleranţei pedagogice 

Indicatorii toleranţei 

pedagogice 

Descriptorii toleranței 

pedagogice 

 exprimă interes şi dorinţă de a 

înţelege interlocutorii; 

 stabilește interacţiuni 

comunicative prin mijloacele 

reflecţiei pedagogice, 

 provoacă interesul elevilor,  

 demonstrează rezistenţă la 

tensiuni şi gestionează cu 

suces relaţiile de comunicare, 

 utilizează în discursurile 

pedagogice valorile toleranţei,  

 cooperează cu elevii şi acceptă 

 maturitatea psihopedagogică,     

 rezistența psihosocială în 

mediul educațional,   

 acceptarea respectuoasă a 

diferențelor de mentalitate și 

stil comportamental,  

 suportarea inconveniențelor 

profesionale, 

 receptivitatea volitivă în 

situații dificile,  

 poziționarea responsabilă în 

 exprimă echilibru 

emoțional,  

 inhibă agresivitatea,  

 etalarea prezenței calme și 

echilibrate, 

 demonstrează rezistență la 

tensiunile și dificultățile 

vieții profesionale,  

 inhibă impulsurile 

conflictogene, 

 înfruntă realitățile 



65 
 

diversitatea, 

 realizează funcţiile 

comunicării bazate pe cultură 

emoţională şi valori 

democratice,  

 învinge egocentrismul,  

 recunoaște dreptul de a fi 

diferit, 

 valorifică principiile toleranței 

în viața profesională; 

 învață din interpretarea 

comportamentelor model. 

raport cu educații, 

 suprimarea explicită a 

agresivității,  

 orientarea emoțională 

pozitivă,  

 flexibilitatea în condiții de 

stres, 

 empatia în comunicare, 

 sociabilitatea pedagogică, 

 consecvența umanismului,  

 compasiunea, 

 abordarea critică a propriului 

comportament. 

profesionale dificile prin 

acceptarea diferențelor,  

 reflectă dispoziție 

comunicativă, 

 prezintă flexibilitate 

comportamentală, 

 aplică strategii de 

soluționare a problemelor în 

condiții de stres 

ocupațional, 

 etalează responsabilitate 

continuă, 

 se adaptează ușor la 

contextul profesional. 

 

Descriptorii toleranței pedagogice, derivați din indicatori și criterii, pot fi folosiți în 

descrierea comportamentului deontologic al profesorului. Acţiunea de cunoaştere științifică a 

fenomenului toleranță pedagogică face parte din cercetarea epistemologică a unora dintre 

problemele pedagogiei – agresivitatea pedagogică. Prin reflecție în termeni de criterii specifice 

TPCD, deducem nivelul de formare profesională pentru a analiza critic calitatea demersurilor de 

educație a toleranței în perspectiva valorilor culturii toleranței aşteptate în mediul educațional. 

 Abordarea constructivistă a profesionalizării pedagogice prin valorificarea 

criteriilor, a indicatorilor și descriptorilor în termeni de competenţe profesionale a 

cadrelor didactice.  Demersul propus se înscrie într-un context mai larg, dat de 

paradigmele actuale în educaţie şi care sunt concepute pe câteva elemente esenţiale, contrar 

demersurilor anterioare bazate pe pedagogia prin obiective operaţionale, de tip behaviorist 

(Jonnaert, 2005): raţionalitatea competenţelor, perspectiva constructivistă, centrarea 

instruirii pe educaţi, importanţa acordată situaţiilor reale/simulate de formare [59].  

Spiritul toleranței promovat în contextul profesional prin intermediul valorilor 

toleranței pedagogice în conduita deontologică a cadrelor didactice influențează sporirea 

autorității profesionale și provoacă imitarea de către elevi a modelelor de comunicare 

bazate pe valorile toleranței și ale culturii.   

Pentru reuşita educaţiei în spiritul culturii toleranţei este necesar a integra în conduita 

profesională a cadrelor didactice valorile toleranţei pedagogice ce pot fi urmărite în Tab. 2.5. 
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Tabelul 2.5  

Toleranța pedagogică în referențialul profesional al cadrelor didactice [38] 

Competențe profesionale ale 

cadrelor didactice  

Valorile toleranţei pedagogice 
derivate din competențele profesionale  

 competenţe de îndeplinire a 

rolurilor sociale, 

 competenţe psihorelaţionale și 

psihopedagogice, 

 competenţe de construcţie mentală 

prin interiorizare, sistematizare, 

codificare și transfer,  

 competenţe de afirmare  explicită 

a reflecţiei pedagogice ca orientare 

recurentă asupra problemelor, 

 competenţe metacognitive în 

formarea ca educator/profesor,  

 autocunoaştere, autoevaluare, 

autodirijare, autoconstrucţie 

cognitivă. 

stabilitate psihologică, spiritul dreptăţii, tactul 

pedagogic, omenia, spirit de observare, apropierea faţă 

de elevi, răbdarea înţeleaptă, receptivitate, bunătate şi 

exigenţă, autenticitate în interacţiunea comunicativă cu 

elevii, îngăduinţă, moralitate, respect, ajutor, deschidere, 

libertate, compasiune, altruism, generozitate, 

nonviolenţă, rezistența psihofiziologică și socială la 

stresul ocupațional, simțul iertării, ambiție profesională, 

perseverență, imparțialitate, receptivitate, umanism, 

bunăvoință, înțelepciune, libertate, autenticitate morală, 

entuziasm, empatie, compasiune, cooperare, 

responsabilitate, simțul umorului,  sociabilitate, 

compromis civilizat, ideal moral, curaj social, conștiință 

și gândire tolerantă, altruism, autoevaluare obiectivă, 

loialitate. 

  Conduita tolerantă în comunicarea pedagogică este condiţionată de prezenţa în 

conştiinţa umană a predispoziţiei native pentru comunicare, ca principiu al comunicării ce devine 

funcțional prin respectarea principiilor morale ce stau la baza  comunicării tolerante: principiul 

utilităţii, principiul neutralităţii, principiul respectului [40, p. 38]. Măsura în care aceste 

principii sunt valorificate poate fi evaluată prin interpretarea conduitei într-un limbaj specific 

toleranței pedagogice în termeni de criterii – indicatori – descriptori de performanță.  

  Valorile toleranței pedagogice prin caracteristicile elucidate în surse de către autori au 

fost  completate. În continuare propunem descrierea unora dintre valorile prioritare ale TPCD: 

altruism atitudine morală sau dispoziție sufletească a celui care acționează 

dezinteresat în favoarea altora [50, p. 30]. 

actualizare trecerea de la o stare latentă la o stare activă prin tendința de realizare a 

intențiilor și proiectelor (P. Popescu-Neveanu) [50 ]. 

afirmare de sine luare de poziție socială proprie (P. Popescu-Neveanu) [48]. 

adaptare 

socioprofesională 

potrivirea caracteristicilor persoanei la mediu prin acordul între modelele 

de conduită profesională și de conduită personală cu caracteristicile 

ambianței (P. Popescu-Neveanu) [47].    

rezistență împotrivire, opoziție, apărare, respingerea atacurilor și menținerea 

pozițiilor proprii; calitatea de a fi rezistent; puterea de a înfrunta oboseala, 
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foamea, lipsurile etc. [50, p. 926 ] 

optimism concepție filosofică potrivit căreia în lume binele precumpăneşte asupra 

răului, atitudini a omului ce primeşte cu încredere viața, tendinţa de a vedea 

latura favorabilă a lucrurilor [50, p. 723]. 

responsabilitate obligația de a efectua un lucru, de a accepta și suporta consecințele, simț 

de răspundere; atitudine responsabilă față de obligațiile proprii, obligațiunea 

de a purta răspundere [ibidem, p. 919]. 

generozitate apare în opoziție cu egoismul,  însuflețit de idei alese, de sentimente 

sociale progresiste, nobil, mărinimos, dezinteresat, larg, inimos, prinosul de 

muncă, de generozitate pe care trebuia să-l aducă societății. 

interes  râvnă depusă într-o acțiune pentru satisfacerea anumitor nevoi, de 

importanță socială, util colectivității, orientare activă și durabilă, dorință 

arzătoare de a cunoaște și de a înțelege, simpatie față de cineva, solicitudine, 

atenție, de importanță socială [50]. 

respect atitudine sau sentiment de înaltă stimă față de o persoană, cinste, 

considerație, sau de prețuire deosebită față de cineva sau de ceva, atenție 

atribuită [ibidem, p. 919]. 

empatie rezonanţă în comunicarea afectivă cu semenii, abilitatea de a prevedea 

comportamentul altor persoane pe baza cunoașterii dispozițiilor psihologice,  

capacitatea de a anticipa comportamentul altora, capacitatea oamenilor de a 

înțelege trăirile altora [47, p. 114].  

sensibilitate facultatea dea percepe impresiile venite dinspre alții [238] 

putere 

emotională 

stabilitate emoţională şi rezilienţă, caracterizată prin asertivitate, 

îngrijire, adaptare şi abilităţi de gestionare a stresului  

sobrietate 

emoţională 

prezintă capacitatea de a trăi cu echilibru şi maturitate  într-o gamă 

echilibrată [238] 

suportul 

emoţional 

este o gamă largă de activităţi de comunicare a consilierului cu scopul de a 

ajuta la rezolvarea unei probleme emotionale prin furnizarea de informaţii şi 

sfaturi, grija, preocupare, afectiune şi interes, mai ales în perioadele de stres sau 

supărare [239]. 

Rezumând în acest cadru de analiză a toleranței pedagogice în referențialul profesional al 

cadrelor didactice, putem afirma, că valorile toleranţei pedagogice derivate nu doar din studiul 

aprofundat al accepțiunilor toleranței, și a toleranței pedagogice, în general, dar și din 

competențele profesionale, în special, pot fi integrate în stilul educațional pentru a crea o 

comunitatea școlară bazată pe valorile umanismului și a culturii sociale. 
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2.1.1. Premise curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate 

(Analiza de  curriculum pedagogic universitar) 

Politica în domeniul educaţiei este orientată spre asigurarea calităţii pregătirii profesionale.  

Personalul didactic are misiunea să asigure realizarea standardelor educaţionale de stat [237].  

Problema expertizei curriculumului universitar se încadrează în schema amplă a politicii 

educaţionale [38]. În evaluarea curriculumului pedagogic universitar ne-am referit la analiza 

planurilor de studii având ca indicatori:  

(a) prezenţa disciplinelor cu potenţial de formare a toleranței pedagogice;  

(b) evaluarea finalităţilor şi a conţinuturilor de curricula Pedagogie în planul proiectării 

procesului de dezvoltare a toleranței pedagogice; 

(c) gradul de relevanţă a produselor curriculare din perspectiva contribuției la dezvoltarea 

toleranței pedagogice în procesul profesionalizării didactice. 

Evaluarea curriculumului prin produs este forma evaluării acestuia ce priveşte aprecierea 

calității documentelor curriculare: programa, ghiduri, materiale auxiliare în planul contribuției la 

formarea TPCD. Această evaluare permite adecvarea produselor curriculare în scopul formării 

toleranței pedagoice ale studenţilor. Evaluarea curriculumului prin produs (documente curriculare: 

programa, ghiduri, materiale auxiliare) a fost desfășurată în baza următoarelor referinţe: 

 selecţia şi organizarea obiectivelor ce vizează competenţa - toleranță pedagogică; 

 cursurile universitare propuse pentru formarea toleranței pedagogice; 

  forme de evaluare a toleranței pedagogice. 

Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţământul universitar la domeniul de 

formare profesională 142.01 – Pedagogie, 142. Ştiinţe ale Educaţiei prezintă atât pentru ciclul I, 

cât şi pentru ciclul II finalităţi de studiu şi competenţe ce atenţionează, în esenţă asupra 

caracterului imperativ al dezvoltării toleranței pedagogice: să construiască relaţii umane, 

strategii de dezvoltare socială a elevului, să încurajeze dezvoltarea gândirii critice, să ia decizii 

adecvate pentru a acţiona constructiv în situaţii conflictuale, să structureze discursuri didactice, 

să adapteze mesajul educaţional la mediul socio-educaţional, să diagnosticheze, să reflecteze 

asupra noilor experienţe educaţionale, să rezolve probleme cu tact pedagogic; să demonstreze 

comportament moral şi etic profesional, să comunice eficient, să asigure feed-back în proiecţia 

dezvoltării sale profesionale, să demonstreze spirit deschis şi flexibil. Unitatea de instruire 

modulul pedagogic este construit epistemologic ca premisă teoretică, metodologică şi 

praxiologică a procesului de formare iniţială a cadrului didactic de diverse specialităţi şi pentru 

diverse treapte şcolare. Este un model care iniţiază şi motivează social şi psihologic studiul 

pedagogiei generale şi căruia i se conferă o dimensiune teoretică, dar pronunţat metodologică 
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prin faptul că se scoate în relief legătura organică dintre activitatea profesională şi 

personalitatea profesorului. Produsul social proiectat, formarea calitativă a profesorului 

defineşte şi exprimă competenţa profesională a pedagogului. Este un produs cu caracter special 

ce înglobează o multitudine de calităţi şi valenţe psihologice, având astfel un caracter deschis, 

mereu perfectibil. El concentrează şi anticipează pregătirea şi devenirea profesională a 

personalităţii profesorului. Acestea au în vedere formarea calitativă a formatorilor prin 

articularea competenţelor pedagogice care ţin de domeniul:  

a) specialităţii (raportată la un domeniu mai larg al ştiinţei sau la o dublă sau triplă 

specializare);  

b) pedagogiei (raportată la problematica generală a educaţiei şi a instruirii şi a proiectării 

educaţiei şi instruirii) şi psihologiei educaţionale / învăţării (raportată la teoriile învăţării / 

instruirii, aplicabile în sensul individualizării educaţiei prin cunoaşterea şi valorificarea 

deplină a personalităţii elevilor);  

c) didacticii aplicate/metodicii predării disciplinei / disciplinelor de specialitate (raportată la 

problematica generală a instruirii, la structura epistemologică a specialităţii, la contextul 

fiecărei discipline, trepte şi vârste şcolare etc.);  

d) practicii educaţionale (extinsă la mai multe roluri ale profesorului, pe lângă cel de 

transmiţător al cunoştinţelor: manager al procesului didactic, consilier, orientator, animator, 

îndrumător etc.) [11].  

Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţământul universitar include finalităţile de studiu 

şi competenţe - descriptori de nivel pe cicluri care descriu competenţele specifice (să rezolve 

constructiv problemele, contradicţiile şi conflictele în activitatea profesională şi socială; să 

elaboreze strategii de colaborare cu membrii comunităţii şcolare, familiale pentru atingerea 

obiectivelor educaţionale; să accepte diversitatea culturală lingvistică, etnografică; să manifeste 

disponibilitatea pentru angajarea în activități de formare continuă și dezvoltare profesională, să 

demonstreze abilităţi de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării procesului 

didactic; să manifeste atitudini şi motivaţii pozitive faţă de evoluţia personalităţii elevului, 

asigurând astfel şanse de acces, de reuşită şcolară şi socială pentru toţi copiii etc.) și competenţele 

generale (să contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii şi altor organizaţii existente în 

comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea 

activităţilor educaţionale; să evalueze relaţiile interpersonale din perspecitva normelor sociale; să 

rezolve probleme cu tact pedagogic; să demonstreze un comportament moral şi etic profesional; să 

evalueze comportamentul elevilor pentru prevenirea comportamentului deviant; să adapteze 

continuu noile idei şi experienţe educaţionale (abilitatea de a cerceta, analiza informaţia din mai 
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multe surse). Matricea  Cadrului  Naţional  al  Calificărilor  din  Învăţământul  Superior asigură 

descriptori generici şi de nivel, adaptând la  cerinţele învăţământului categoriile  şi nivelurile de 

competenţă  cu care  operează Cadrul  European al  Calificărilor  (EQF), Cadrul  Calificărilor în 

Aria Europeană a Învăţământului Superior (EHEA) [11].  

Din  punct  de  vedere  structural,  matricea  CNCÎS  integrează două tipuri  de  competenţe 

profesionale şi transversale, fiecare dintre cele două categorii de competenţe avându-şi 

importanţa  sa  în  exercitarea  unei  profesii,  prin  care  se  exprimă eficacitatea  şi  eficienţa  

profesională a  absolventului  unui  program  de  studii. Prin competenţă profesională  se  

înţelege  capacitatea  de  selecţie,  combinare  şi  utilizare  adecvată a  ansamblului integrat,  

coerent,  dinamic  şi  deschis  de  cunoştinţe,  abilităţi (ex: abilităţi  cognitive,  acţionale, 

relaţionale)  şi  alte achiziţii (ex: valori  şi atitudini), specifice unei activităţi profesionale, în 

vederea rezolvării cu succes a situaţiilor-problemă circumscrise profesiei respective, în condiţii 

de eficacitate şi  eficienţă  [89].  Competenţele  transversale  sunt  acele  capacităţi  care 

transcend un anumit domeniu,  respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară:  

abilităţi de lucru  în echipă, abilităţi  de  comunicare  orală  şi  scrisă  în  limba  maternă/străină,  

utilizarea tehnologiilor informaţionale, rezolvarea de probleme  şi luare de decizii, recunoaşterea 

şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi deschidere către 

învăţarea pe tot parcursul  vieţii,  respectarea  şi  dezvoltarea  valorilor  şi  eticii  profesionale  

etc. Competenţele transversale sunt constituite din categoria competenţelor de rol şi a 

competenţelor de dezvoltare personală şi profesională, care au în vedere contextul social şi de 

grup al exercitării unei profesii, precum şi conştientizarea nevoii de formare profesională 

continuă. Competenţele de rol se exprimă prin descriptori generici:  autonomie/responsabilitate  

şi  interacţiune  socială, dezvoltare personală şi profesională [ibidem, p.10]. 

Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I, Licenţă conține discipline prevăzute pentru  

specialitate şi cursuri ce completează pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor 

specialişti în domeniul 141 Educaţie şi formarea profesorilor. Studenţii sunt organizaţi astfel, 

încât pregătirea teoretică şi practică să fie mai eficientă şi adaptată cerinţelor pieţii muncii. 

Obţinerea competenţelor profesionale se realizează pe două coordonate: obligatorie, cu scopul 

de a asigura pregătirea teoretică de specialitate, şi opţională, determinată de libera alegere a 

studenţilor în funcţie de interesele specifice. 

Un  document  important  pentru  dezvoltarea  curriculumului  învăţământului  superior  în  

R. Moldova  a  constituit  Planul - cadru  (provizoriu-2005,  aprobat  2011), elaborat  în  scopul  

asigurării calităţii, al perfecţionării  managementului educaţional, al modernizării învăţământului  

superior în perspectiva integrării în Aria Europeană Comună a învăţământului superior, a 
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perfecţionării, raţionalizării şi compatibilizării planurilor de învăţământ la nivel naţional şi 

european, al  creării  condiţiilor  pentru  o  mobilitate  academică reală şi recunoaşterea  

reciprocă a perioadelor  şi  actelor  de  studii [120]. Constatăm, deci, că în Planul cadru de 

formare a cadrelor didactice nu se propune un curs cu statut obligatoriu de toleranță pedagogică 

și din aceste rațiuni, în acord cu cercetătorii din domeniul Pedagogiei toleranței, ne exprimăm 

convingerea despre faptul că TPCD este o competență ce trebuie formată prin toate cursurile 

universitare în modulul pedagogic. 

Programele de studiu, aprobate de Ministerul Educaţiei și de Senatul UPS „I. Creangă”, 

incluse în Ghidurile studenţilor avansează standarde de formare profesională la specialitate şi un 

profil de competenţă. Se constată că în standardul de formare profesională a cadrelor 

didactice la profiluri în structura competenţei gnoseologice apar implicit comportamente 

specifice TPCD privind cunoaşterea mecanismelor psihologice de reflecție, reglare şi autoreglare 

a comportamentului uman în planul raporturilor interpersonale în mediul social. Reprezentativă 

pentru exercitarea rolurilor profesionale - competenţa managerială, include anumite 

comportamente tolerante: asigurarea unui climat socio-afectiv securizant bazat pe încredere şi 

cooperare în asistenţa grupului social; promovarea valorilor specifice unei societăţi 

democratice şi a comportamentelor prosociale şi de participare civică; asigurarea 

parteneriatelor sociale şi educaţionale în soluţionarea problemelor persoanelor aflate în 

dificultate la specialitatea Pedagogie socială [Apud. 30]. Relevantă din punctul de vedere al 

cercetării TPCD, competenţa de comunicare şi inserţie socială include diverse aspecte 

explicite ale dezvoltării toleranței pedagogice: utilizarea formelor de comunicare în organizarea 

– monitorizarea activităţii profesionale; adaptarea comportamentului profesional la diversitatea 

situaţiilor de comunicare; exprimarea toleranţei multiculturale şi a deontologiei profesionale; 

dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă; demonstrarea abilităţilor de comunicare 

tolerantă, empatică şi de cooperare necesare realizării asistenţei psihopedagogice şi sociale a 

copiilor, adulţilor şi bătrânilor; formarea competenţelor comunicative (de stabilire a contactelor 

cu clienţii, ascultarea activă, percepere şi interpretare corectă a mesajelor verbale şi 

nonverbale, utilizarea adecvată a limbajului, de elaborare a tacticilor de comunicare în funcţie 

de scopul urmărit, particularităţile individuale ale interlocutorului şi situaţia de comunicare, de 

elaborare şi prezentare a unui discurs în cadrul seminarelor de informare în masă); utilizarea 

diverselor forme de comunicare în organizarea/monitorizarea activităţii de intervenţie; 

aplicarea tehnicilor de comunicare în funcţie de scopul urmărit şi de particularităţile 

individuale ale clientului; determinarea şi participarea activă la rezolvarea de situaţii de 
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problemă prin conces/colaborare în baza aplicării cunoştinţelor şi capacităților 

psihopedagogice; manifestarea eticii comunicării şi deontologiei profesionale [28, p.37-39]. 

Evaluarea Ghidurilor pentru studenţi de la Facultatea de Pedagogie a Universităţii 

Pedagogice de Stat „I. Creangă” ghidul studentului propune următoarea structură a competenţei 

de comunicare şi inserţie socială ce cuprinde: dezvoltarea competenţelor de elocinţă pedagogică; 

 competenţe de descriere, analiză, sinteză şi evaluare a experienţei educaţionale; 

formarea/dezvoltarea motivaţiei pentru activitatea educaţională; conştientizarea valorii umane; 

conştientizarea propriei valori culturale și profesionale; manifestarea toleranţei multiculturale şi a 

deontologiei profesionale. 

Analiza programelor de studiu ale Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă” a avut ca  scop 

– identificarea cursurilor universitare, a finalităților de studiu și a competențelor ce crează 

oportunităţi pentru valorizarea conţinuturilor privind dezvoltarea TPCD în procesul pregătirii iniţiale 

a cadrelor didactice.  

Rezultatele evaluării curriculumului pedagogic au condus la confirmarea ipotezei prin care 

dezvoltarea toleranței pedagogice a cadrelor didactice se proiectează/ formează implicit prin 

intermediul competenţelor generale prevăzute în termeni de obiective. Constatăm, faptul că în 

planurile de studii  nu se atestă un curs de Pedagogie a toleranței cu statut obligatoriu. Se atestă, 

însă o disciplină de studiu cu statut opţional (Educație pentru toleranță - la anul 2, sem. 4 de 

studii; Educaţie pentru dezvoltare emoţională - anul 3, sem. 6 de studii; Educație interculturală - 

anul 4, sem. 7 de studii). Conţinuturile programelor la modulul pedagogic (Fundamentele 

științelor educației, Cultura comunicării pedagogice, Etica pedagogică, Cultura emoțională a 

profesorului,  Pedagogia comportamentului școlar) propun teme ce vizează doar implicit 

formarea TPCD. Unităţile tematice se încadrează, în general, scopurilor propuse formării 

cadrelor didactice. Constatăm că dintre disciplinele universitare, curriculumul cursului 

universitar Educație pentru dezvoltare emoțională și Pedagogia culturii emoționale prezintă cele 

mai relevante obiective care reflectă indicatori reprezentativi ai toleranței pedagogice a cadrelor 

didactice. Spre exemplu obiectivele: determinarea planurilor de formare a toleranței; empatiei; 

identificarea indicatorilor de evaluare a competenţei comunicative; elaborarea strategiilor; 

asigurarea retroacţiunii în comunicare; promovarea demersurilor strategice active; elaborarea 

demersurilor de autoevaluare a TPCD; evaluarea paradigmei actuale a culturii emoţionale; 

interpretarea tendinţelor moderne ale psihologiei emoţiilor; promovarea valorilor culturii 

emoţionale în mediul educaţional; stabilirea şi menţinerea relaţiilor afective pozitive; 

expresivitate, flexibilitate emoţională; autodezvoltare emoţională continuă vizează formarea 

componentei afective a culturii profesionale.  
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Criteriile  culturale  ale  curriculumului  pedagogic  universitar reflectă orientarea formării 

cadrelor didactice pe dimensiunile actuale ale societăţii cu multiple provocări  sociale. În contextul 

provocărilor sociale actuale profilul cadrelor didactice trebuie să includă un sistem de valori ale 

culturii toleranței care rezultă din ansamblul rolurilor profesionale impuse de caracterul continuu al 

schimbărilor. Formarea cadrelor didactice în cheia exigenţelor actuale ale societăţii determină  

reconsiderarea și integrarea valorilor culturale moderne şi postmoderne. 

 

Fig. 2. 2.Expresia rolurilor cadrului didactic în context social actual [89, p. 97] 

În concluzie, examinarea iniţială a curriculumului pedagogic universitar conduce spre 

afirmaţia, că deşi la nivel naţional şi internaţional există cercetări ce reflectă toleranța 

pedagogică, totuşi formarea competenţei vizate este insuficient formată în procesul pregătirii 

cadrelor didactice deoarece se propun conținuturi curriculare la nivel implicit, cadrele didactice 

universitare promovând în mare măsură valorile culturii toleranței prin conduita sa deontologică. 
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2. 2. Determinări sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană 

Oportunitatea și necesitatea educației pentru toleranță apare pe fondul unor tensiuni sociale 

determinate de fenomene de discriminare, violență, agresivitate, intoleranță, ce impun eforturi de 

raționalizare a propriilor experiențe de rezistență la influențele acestora. Intoleranța provoacă 

apariția anumitor comportamente antisociale exprimate prin încălcarea persistentă şi repetată a 

normelor etice morale ce provoacă exprimarea tulburărilor de comportament: tulburări de 

opoziţie și tulburări de conduită care se manifestă prin agresivitate, hiperactivitate şi 

incapacitatea de a se controla, prin opunerea şi sfidarea autorității profesorilor nerespectând 

regulile poate apare prin refuzul de a respecta norme morale şi sociale cu violarea drepturilor 

celuilalt. Agresivitatea se manifestă se manifestă prin furt, minciună, consum de alcool şi 

droguri, agresivitate verbală şi fizică, fugă de acasă şi vagabondaj. Cauzele acestei tulburări sunt 

de asemenea multiple şi se intercondiţionează. Tulburarea de conduită apare mai frecvent la 

copiii care provin din clase sociale defavorizate. Anxietatea apare ca tensiune pe care o simţi în 

situaţii ameninţătoare. Anxietatea este o emoţie de obicei normală care poate să acţioneze exact 

în sens opus, împiedicând să faci faţă diverselor situaţii. Tulburările de anxietate nu sunt numai 

stări nervoase, ci tulburări grave, adesea legate de starea biologică şi de experienţele de viaţă ale 

individului şi apar adesea în familie. Există mai multe tipuri de tulburări de anxietate, fiecare 

având caracteristici distincte. Depresia este durere inutilă ce afectează starea fizică, dispoziţia şi 

gândirea, părerea despre sine însuţi şi despre lumea din exterior. O tulburare depresivă nu este 

acelaşi lucru cu o stare de melancolie sau o indispoziţie trecătoare, nu este un semn de slăbiciune 

personală sau o stare ce poate fi depăşită pur şi simplu. Persoanele afectate nu pot depăşi această 

stare fără ajutorul unui specialist. Depresia se exprimă prin tristeţe persistentă, anxietate sau lipsă 

de interes, sentimente de deznădejde, pesimism, sentimente de vină, inutilitate, descurajare, 

pierderea interesului sau a plăcerii în activităţi care altădată făceau parte din viaţa cotidiană, 

insomnii, trezirea dis-de-dimineaţă sau, dimpotrivă, somnul prelungit, energie scăzută, oboseală, 

mişcări lente, gândul de suicid, agitaţie, iritabilitate, dificultăţi de concentrare, de luare a 

deciziilor, simptome fizice persistente, care nu răspund la tratament, cum ar fi durerile de cap, 

tulburările digestive sau durerile cronice, exaltare și iritabilitate nemotivată, insomnie severă. 

Cauzele depresiei sunt multiple: pierdere gravă, boli cronice, relaţii interumane dificile, 

probleme financiare sau orice schimbare nedorită şi radicală în modul de viaţă, pot de asemenea 

declanşa un episod de depresie. O combinaţie între fondul genetic, psihologic şi factorii de 

mediu este implicată în declanşarea tulburării depresive [61]. 
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Demersul educațional pentru formarea personalității libere este întemeiat pe orientarea spre 

dezvoltarea la elevi a identității personale, aceștia fiind conștienți deja de edificarea propriei 

personalități [25, p. 4]. 

 Axiologia formării identității elevilor în planul educației pentru toleranță presupune 

cultivarea sistematică, continuă și permanentă a conștiinței tolerante în perspectiva dezvoltării 

spiritului umanist. Întemeiată pe repere epistemologice și metodologice proprii, educația pentru 

toleranță va conduce la integrarea în conduita elevilor a valorilor toleranței și a valorilor lumii 

contemporane, reieșind din paradigma actuală a toleranței, a paradigmei de formare a cadrelor 

didactice și din paradigmele educației.  

Dezvoltarea curriculară pe dimensiunea educație pentru toleranță, se va realiza începând cu 

învățământul preuniversitar, în consens cu valorile democratice actuale. În această ordine de idei, 

constatăm, că Planul - Cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 

2013-2014 include Educaţia pentru toleranţă în lista orientativă a disciplinelor opționale 

recomandate pentru clasele X-XII, fiind rezervată o oră în săptămână. Educaţia toleranţei - 

lecţiile Holocaustului constituie disciplina opţională recomandată de Planul-Cadru pentru 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 2013-2014 pentru clasele I-XII [120].  

Susținem ideea lansată de D. Toes (2013) care menționează, că educaţia pentru toleranţă 

poate beneficia de aportul mai multor discipline de învăţământ: (a) cultura civică care 

presupune favorizarea acţiunilor de identificare şi respectare a diversităţii, de respectare a 

drepturilor celorlalţi prin analogie cu drepturile proprii, armonizarea individualităţii cu grupul, 

promovarea toleranţei ca atitudine activă; (b) istoria, prin punerea accentului pe convieţuirea 

paşnică dintre etnii şi popoare, bazate pe iniţiative de pace. Din prisma toleranţei ar putea fi 

privite diversele orânduiri social-politice care au marcat evoluţia omenirii, documentele ce 

reglementau, în diversele epoci, conduitele indivizilor, diversele tipuri de dictaturi, împreună cu 

doctrinele lor intolerante, modul cum s-au constituit diverse organizaţii internaţionale, viaţa şi 

activitatea unor personalităţi care au luptat pentru respectarea drepturilor omului; (c) religia are 

la bază principiul unităţii fundamentale a spiritului religios, principiul neutralităţii confesionale, 

principiul toleranţei ce înseamnă acceptare; (d) filosofia, disciplina cu vocaţie complexă, poate 

dezvolta la elevi spiritul toleranţei, abordând şi problematica drepturilor omului şi a egalităţii 

dintre oameni; (e) geografia îşi manifestă potenţialul formativ mai ales în ceea ce priveşte 

educaţia interculturală şi pentru acceptarea diversităţii; (f) consilierea şi orientarea, prin 

activităţi în cadrul cărora elevul trebuie ajutat să-şi îmbunătăţească imaginea de sine. 

 Marcat de experienţele trăite anterior, fiecare individ, într-un anumit mediu cultural, are 

(la nivel conştient sau inconştient) prejudecăţi după care îşi alege scopurile şi îşi direcţionează 
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acţiunile, iar încercarea de a schimba opiniile, comportamentele şi sistemele de valori necesită 

timp, modele, înţelegerea altora. Toleranţa constituie o problemă de atitudine şi de voinţă: a fi 

sau a nu fi tolerant - un scop personal care nu poate fi impus, ci, preluat ca valoare individuală, 

se cuvine a-l induce printr-o fină persuasiune excluzând manipularea [58, p. 56]. Sugestiile 

privind dezvoltarea curriculară în învățământul primar, promovate de autoare, amplifică 

argumentele privind necesitatea de a renova, prin dezvoltare de finalități și conținut, actualul 

Curriculum la dirigenţie pe dimensiunea educație pentru toleranță la preadolescenți, vârsta 

favorabilă pentru integrarea valorilor toleranței în sensul acceptării diversității și a rezistenței la 

factorii de mediu. Formulăm în continuare anumite recomandări metodogice pe dimensiunea 

educației pentru toleranță. 

 

2.3. Conceptul pedagogic de educație pentru toleranță 

Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova constituind factorul de 

bază în crearea şi transmiterea de noi valori culturale general-umane în dezvoltarea capitalului 

uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare 

europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi 

edificarea unei societăţi democratice. Idealul educaţional din Republica Moldova constă în 

formarea personalităţii deschise pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi 

universale asumate [237]. Educaţia pentru toleranţă este lansată la nivel de UNESCO ca răspuns 

la problematica specifică, constituind un imperativ al lumii contemporane [62]. Strategia de 

dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” proiectează obiective specifice 

educației pentru toleranță: asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența 

față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime 

ale violenței; dezvoltarea și implementarea politicilor de protecție a copilului; elaborarea 

suportului metodologic și completarea curriculei de formare iniţială şi continuă a cadrelor 

didactice referitor la organizarea instituţională şi intervenţia lucrătorilor instituţiilor de 

învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului; instruirea cadrelor 

didactice și manageriale pentru prevenirea violenței față de copii și integrarea politicilor de 

protecție a copilului în demersul educațional; dezvoltarea capacităţilor organelor abilitate cu 

inspecția școlară în monitorizarea şi raportarea situaţiei privind cazurile de violență asupra 

copilului; împuternicirea copiilor, părinților și membrilor comunității să recunoască, să prevină 

și să raporteze cazurile de violență asupra copilului [143]. 

Conţinutul conceptului educație pentru toleranță apare în contextul unor practici sociale 

negative: agresivitate și violență, intoleranţă (opusul toleranţei), indulgenţă (exces de toleranță), 
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indiferență (autoânfrânare activă a agresivității) [39]. La momentul actual, când societatea se 

confruntă cu multiple probleme de ordin socioeconomic, se atestă tendinţa de acutizare a 

agresivității de la o generaţie la alta. În acest context este deosebit de important să se insiste pe 

educaţia pentru toleranță a elevilor, întrucât mediul educațional constituie un spațiu în care elevii 

trebuie să exploreze diferenţele nivelului de cultură și educație în relațiile interpersonale prin 

comunicare și cooperare pe direcția minimalizării tensiunilor personale pentru soluţionarea 

conflictelor. Dezideratul mileniului III privind sporirea culturii toleranței arată asupra 

importanţei toleranței, dezvoltată elevilor prin curricula pentru activitatea educativă pe masură 

să-i influențeze constructiv, evidenţiind pericolul indiferenţei faţă de expansiunea intoleranţei.  

Pedagogia toleranţei apare ca o știință preocupată de formarea profesorilor în vederea  

educației pentru toleranță constituie un domeniu ce creează premise pentru soluţionarea 

contradicţiilor educaţionale implicite și explicite, contribuind la crearea unei societăţi tolerante.  

  Codul educației stipulează un sistem de principii fundamentale din care se desprinde ideea 

educației pentru toleranță: (a) principiul echităţii fără discriminare; (b) principiul relevanţei – în 

baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală; (c) principiul centrării educaţiei 

pe beneficiarii acesteia; (d) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, 

dogme religioase; (e) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului; (g)  

principiul asigurării egalităţii; (i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor, 

inclusiv a dreptului la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; (j) 

principiul responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali interesaţi; (m) 

principiul promovării personalului din educaţie [237].  

  Educația pentru toleranţă implică respectarea normativității morale exprimate prin 

anumite principii: principiul utilităţii (J. Mill) maximizează avantajele și limitele care apar acolo 

“unde foloasele aduse de toleranţă încetează de a prevala asupra daunelor”; principiul 

neutralităţii se exprimă „sub formă de scepticism sau de relativism moral”; principiul 

respectului pentru persoană ce susţine autonomia (I. Kant), limitele apar atunci, când autonomia  

şi raţionalitatea „admit interpretări diferite” [178, p. 89].  

Principiile educației pentru toleranță propuse de UNESCO vizează: acceptarea 

diversităţii culturilor lumii, recunoaşterea drepturilor universale ale persoanei şi a libertăţilor 

fundamentale, respectarea naţiunilor, egalitatea în drepturi pentru grupuri şi indivizi; promovarea 

drepturilor şi a libertăţilor altora [160]. Din aceste considerente B. Reardon (2005) formulează 

principiile de bază pentru practicarea toleranţei în şcoli: asumarea responsabilităţii de a 

educa prin şi pentru toleranţă; abordarea pozitivă a diversităţii sociale; dezvoltarea gândirii 

pozitive în raport cu ceilalţi;  concentrarea permanentă asupra similitudinilor (lucruri  care ne 
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unesc şi ne fac să ne simţim bine împreună); crearea unui climat cooperant în şcoală [126, p. 32]. 

Educaţia pentru toleranţă vizează învăţarea valorilor toleranţei, „acceptarea diversității 

culturale, etnografice, nutriţionale” etc., şi ideea că „nu există soluţii pentru toate problemele”.  

În contextul mai puțin extins al cercetărilor vizând educația pentru toleranță, în baza 

reperelor epistemologice (C. Cramarenco, 2010 [35], G. Cozma, 2011 [33], G. Coșciug, 2011 

[34], El. Drăgan, 2011 [56], M. Dulamă, 2004 [58], formulăm un posibil concept pedagogic al 

educaţiei pentru toleranţă ce constituie o nouă dimensiune a educaţiei, care prin obiective, 

conţinuturi şi strategii specifice asigură dezvoltarea în conduita umană a valorilor toleranţei 

(acceptarea diversităţii, empatia, rezistenţa la critici, înţelepciunea interacţiunii etc.) în 

pespectiva edificării culturii toleranţei sociale, reprezentarea grafică a căruia urmează (Fig.2.3). 

 

Fig. 2. 3. Conceptul pedagogic de educație pentru toleranță  
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În sens social, toleranța nu presupune, însă acceptarea nonvalorii și agresivităţii etc. Conduita 

tolerantă în comunicare este condiţionată de prezenţa în conştiinţa umană a unor predispoziţii 

native pentru o comunicare tolerantă [37, p. 68]. Obiectivul general al educaţiei pentru 

toleranţă anunțat pe plan global este „recunoaşterea şi  respectarea demnității umane” [83, p. 19].  

Scopul educației pentru toleranță este formarea conştiinţei tolerante şi a culturii 

toleranţei, exprimată în valorile toleranţei, prin competenţe afective ce reflectă cultura socială și 

nivelul de educație al persoanei.  

Obiectivul general al educației pentru toleranță constituie dezvoltarea capacităţii de a 

accepta diversitatea și de a se implica activ în viața socială. Obiectivele specifice ale educaţiei 

pentru toleranţă vizează formarea anumitor atitudini, capacităţi şi cunoştinţe:  

- să explice semnificația toleranței, 

- să cunoască componentele toleranţei, 

- să argumenteze necesitatea comunicării tolerante, 

- să explice fenomene de intoleranţă psihosocială, 

- să diferenţieze valorile morale de nonvalori pentru a accepta în comunicare diversitatea de 

opinii de ordin axiologic, 

- să comunice empatic, 

- să dovedească rezistenţă în situaţii de conflict intrapersonal şi social, 

- să elaboreze principii şi reguli de comunicare în spiritul culturii toleranţei, 

- să evalueze nivelul toleranţei în termeni de criterii, indicatori şi descriptori, 

- să demonstreze competenţe afective  [156, p. 46].    

Promovarea toleranţei prin modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul unei deschideri 

reciproce şi a solidarităţii, trebuie realizată prin intermediul educaţiei formale-nonformale-informale.  

Educaţia pentru toleranţă poate fi realizată prin activităţi educaţionale, proiectate în 

perspectiva educaţiei permanente pe fondul unui scop de maximă generalitate, obiectivele 

specifice ale educației pentru toleranță fiind: (a) a dezvolta un program pedagogic orientat 

spre valorile toleranței; (b) a aborda diferenţele în manieră pozitivă; (c) a raporta toleranţa la 

intoleranţă, discriminare, rasism cultural etc.  

Conținutul și strategiile educației pentru toleranță este determinat pedagogic de 

obiective, reflectând  dimensiunea axiologică a unor finalităţi cu grad mai mare de generalitate, 

incluse în zona politicii, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Educaţia pentru 

toleranţă vizează contracararea influenţelor ce ar putea induce frica şi excluderea altora. Educaţia 

pentru toleranţă trebuie desfăşurată în familie unde se produce debutul socializării copilului. 
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Cercetările actuale asupra problemelor relațiilor de cuplu atestă numeroase exemple de 

intoleranţă în familie.  

Tematica activităților educative pe dimensiunea educație pentru toleranță se va referi la 

următoarele conținuturi: esența științifică a conceptului de toleranță, componentele toleranței, 

tipologia toleranței, categoriile pedagogice ale toleranței: conștiință tolerantă, gândire tolerantă, 

cultura toleranței și valori ale toleranței, principiile toleranței, problematica conduitei tolerante 

în lumea contemporană, caracteristicile intoleranței, indicatori și descriptori ai toleranței 

pedagogice, criterii de evaluare ai toleranței pedagogice, valorile culturii toleranței.  

 Conţinuturile educaţiei pentru toleranţă corespund obiectivelor specifice necesare pentru 

activitatea de formare-dezvoltare a culturii toleranţei, ce pot fi operaţionalizate în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale educaţilor, reprezentând informaţii despre valorile 

toleranţei și valorile general-umane – binele, adevărul, frumosul etc. 

 Educaţia pentru toleranţă are ca funcţie pedagogică centrală - formarea-dezvoltarea 

conştiinţei moral-civice cu deschidere spre valorile educaţiei pentru democraţie și ale educaţiei 

interculturale [132, p. 80]. 

Metodologia educaţiei pentru toleranţă valorifică logica integrării „noilor conţinuturi” în 

structura curriculumului şcolar argumentată la nivel de UNESCO. Strategiile sunt definite ca 

activităţi prin care profesorul îşi administrează acţiunile în vederea atingerii scopului educației 

pentru toleranță [160, p. 52]. Resursele necesare pot fi identificate şi valorificate prin corelaţia 

dintre educaţia/instruirea formală - nonformală – informală.  

Activităţile specializate, realizabile într-un spaţiu şi timp nonformal valorifică, îndeosebi, 

metoda studiului de caz şi a dezbaterii demonstrative şi problematizate, integrând mai multe 

procedee şi tehnici particulare (fişe - mobile, de opinie, chestionare, discuţii în grup şi 

microgrup, microproiecte etc.). 

Strategic, este nevoie de construirea unui plan de acţiune pedagogică: (a) realizarea 

obiectivului central al educației pentru toleranță; (b) cercetarea mijloacelor necesare; (c) solicitarea 

susţinerii sociale; (d) traducerea problematicii educaţiei pentru toleranţă la nivelul unui proiect; (e) 

sesizarea obstacolelor specifice intoleranței; (f) evidenţierea avantajelor și a riscurilor [25, p. 56]. 

Strategiile generale ale educației pentru toleranță asigură: focalizare pe obiectivele 

specifice, stabilirea unor sarcini acceptate de întregul grup, ascultarea şi înţelegerea, respectul de 

sine şi ceilalţi, exprimarea interesului şi a acceptării, facilitarea comunicării tolerante, empatia, 

evitarea situaţiilor de conflict, exprimarea rezistenţei în comunicare [37, p. 66].  

Metodologia educaţiei pentru toleranţă facilitează valorificarea principiilor toleranței în 

comunicarea pedagogică, folosindu-se ca suport moral prin consilierea educațională. Considerăm 
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eficiente metodele ce contribuie la formarea conştiinţei tolerante şi care dezvoltă competenţele 

de comunicare tolerantă – metodele expozitiv-euristice care reprezintă un continuum dintre 

metodele de învăţare prin receptare şi metodele de învăţare prin descoperire: conversaţia, 

discuţia, dezbaterea şi variantele acestora (discuţia dialog, consultaţia în grup, discuţia 

obişnuită de grup, discuţia de tip seminar, masa rotundă, Philips-66, brainstorming, discuţia 

dirijată (pe teme cheie, anunţate anterior), dezbaterea, discuţia liberă.  

 Conversaţia, exemplificarea demonstrativă-ilustrativă, hărţile conceptuale, convorbire 

generalizatoare, exerciţiu-demonstraţie, explicaţia, exerciţii şi teme de reflecţie, diagrama 

cauzelor şi a efectului, explorare, Turul galeriei, SINELG, Tehnica „Mozaic”, învăţare prin 

descoperire, metoda predarii/învăţării reciproce (rezumând,întrebând, clarificând, prezicând), 

explozia stelară, studiul de caz, cercetare problematizată, scenariu, convorbire generalizatoare.  

Perspectiva din care se abordează educaţia pentru toleranţă la fiecare lecţie este cea a 

regulilor morale. Un profesor care îşi propune să-i sprijine pe elevii săi în a deveni toleranţi 

manifestă toleranţă el însuşi: dă dovadă de respect faţă de elevi, oferă libertatea de a alege, 

condamnă discriminările.  

Toleranţa ca valoare umană se reflectă în comunicare, prin educația pentru toleranță 

orientăm educații spre achiziția valorilor educaţiei pentru toleranţă. 

Utile în acest sens, devin caracteristicile persoanei tolerante propuse de cercetătorii în 

domeniul pedagogiei toleranței, ilustrate în Tab. 2.6.   

  Tabelul 2.6.   

Caracteristicile persoanei tolerante [246] 

Valorile/caracteristicile 

toleranţei 
Descrierea valorilor 

Atenţie arată importanța unei persoane sau a unei sarcini de lucru, dându-i 

concentrarea neântreruptă. 

Recunoştinţă prezintă altora prin cuvinte şi fapte cum au adus beneficii  

Iertare şterge greşelile celor ce au făcut rău şi a nu păstrează ranchiuna 

Ascultare îndeplinește repede şi cu bucurie instrucţiunile date de cei care sunt 

responsabili  

Generozitate  administrează cu grijă resursele aşa încât să se poată dărui liber celor 

în nevoie 

Sinceritate exprimă dorinţa de a face ceea ce este bine cu motive transparente 

Adevăr câştigă încrederea viitoare prin relatarea corectă a evenimentelor 

trecute 

Ordine se autoorganizează pentru a avea o eficienţă mai mare 

Virtute excelenţă morală evidentă în viaţa mea pe măsură ce fac este bine în 

mod consecvent. 

Responsabilitate a cunoaşte şi a face ceea ce se aşteaptă de la mine 

Autocontrol a respinge dorinţele greşite şi a face ceea ce este bine 
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Toleranţă a realiza faptul că fiecare este la un nivel diferit de dezvoltare a 

caracterului 

Răbdare a  accepta o situaţie dificilă fără să  dai un ultimatum ca s-o îndepărtez 

Punctualitate a arăta stimă faţă de alţii prin a face lucrul potrivit la momentul potrivit 

Creativitate a aborda o nevoie, un lucru de făcut, sau o idee dintr-o nouă 

perspectivă 

Iniţiativă a recunoaşte şi a face ceea ce trebuie  de făcut înainte 

Ingeniozitate a găsi utilizări practice pentru ceea ce alţii ignoră sau aruncă 

Discreţie a recunoaşte şi a evita cuvintele, acţiunile ce sunt rugat, pentru ceea ce 

alţii ignoră sau aruncă, atitudinile care ar putea aduce consecinţe 

nedorite. 

Hărnicie a investi timpul şi energia pentru a termina fiecare muncă încredinţată  

Sensibilitate a înţelege adevăratele atitudini şi sentimente ale celor din jur 

Discernământ a înţelege motivele mai adânci din cauza cărora se întâmplă lucrurile 

Loialitate a folosi perioadele dificile pentru a demonstra devotamentul faţă de cei 

pe care îi slujesc 

Entuziasm a exprima bucuria prin fiecare lucru de făcut depunând tot efortul 

posibil 

Prudenţă a înţelege cât de importantă este potrivirea în timp pentru îndeplinirea 

acţiunilor concrete. 

Ospitalitate a împărţi cu bucurie mâncarea, adăpostul sau conversaţia cu alţii 

Flexibilitate disponibilitatea de a schimba planurile sau ideile în acord cu 

îndrumarea autorităţilor  

Curaj încrederea că ceea ce trebuie de spus este adevărat, corect şi drept 

Conştiinciozitate a împlini ceea ce  se consimte a face  chiar dacă aceasta înseamnă un 

sacrificiu neaşteptat. 

Chibzuinţă a permite însuţi  şi altora să consume numai cât este necesar 

Compasiune a investi orice este necesar  pentru a vindeca rănile altora. 

Meticulozitate a cunoaşte care factori vor diminua eficienţa muncii sau a cuvintelor, 

dacă sunt neglijaţi 

Disponibilitate a pune propriul program şi priorităţile pe locul doi după dorinţele celor 

pe care îi slujesc 

Elocvenţă a ghida adevărurile vitale pe lângă barierele mentale ale altuia 

Persevernţă a propune să îndeplinesc ţeluri corecte la momentul potrivit, indiferent 

de opoziţie. 

Respect a limita libertatea aşa încât să nu ofenseze gusturile celor din jur 

Înţelepciune a vedea şi a răspunde la situaţiile vieţii dintr-o perspectivă care 

transcede circumstanţele prezente 

Bucurie menţinerea atitudinii bune şi atunci când se confruntă cu situaţii 

neplăcute 

Blîndeţe  a ceda drepturile personale şi aşteptările cu dorinţa de a sluji. 

Smerenie a recunoaşte că realizările rezultă din investiţiile altora în viaţa mea 

 

În practica educaţională analiza împreună cu elevii a valorilor toleranței prin reflecții 

filosofice aduce beneficii în dezvoltarea personală a elevilor (elev reflexiv, învăţare reflexivă, 
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constructivistă) şi în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru îmbunătățirea relaţiilor 

din grupul şcolar și pentru interpretarea și evaluarea calităţii educaţiei. Activitățile de educație a 

toleranței își dovedesc utilitatea în practica educaţională în planul dezvoltării, formulării şi 

prezentării modelelor de gândire tolerantă. Nivelul ştiinţific de înţelegere, explicare, interpretare 

accesibilă a valorilor toleranței facilitează implicarea activă a profesorilor în dezvoltarea 

cunoaşterii pedagogice a fenomenului toleranței prin construcția proiectelor educaţionale 

eficiente pentru dezvoltarea culturii sociale tolerante.  

 

 

2.3.1. Sugestii metodologice pentru dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe 

dimensiunea educație pentru toleranță 

Ideea dezvoltării curriculare a apărut ca urmare a  analizei curriculumului la dirigenţie care 

a condus la constatarea privind insuficiența finalităţilor, conţinuturilor şi strategiilor 

proiectate/recomandate în actualul Curriculum cu referire la educația pentru toleranță.  

În acest scop propunem completarea, adăugarea anumitor obiective, conținuturi și 

strategii specifice educației pentru toleranță. Orientăm acțiunile de dezvoltare curriculară spre 

modernizarea activităţii educaționale în planul educației pentru toleranță prin: (a) 

completarea obiectivelor-cadru; (b) renovarea conţinuturilor educaţiei pentru toleranță; (c) 

propunerea strategiilor activităţii educative; (d) optimizarea strategiilor educaţiei pentru 

toleranță; (e) formularea criteriilor de evaluare a toleranței.  

(a)  Completarea obiectivelor-cadru a Curriculumului la dirigenţie 

Analizând obiectivele-cadru pentru preadolescenți (cl.V-VIII), constatăm premise metodologice 

ale ET, proiectate de conceptorii de curriculum ce permit proiectarea valorilor toleranței. 

Tabelul 2.7.  

Valorile educației pentru toleranță propuse în conformitate cu obiectivele-cadru (cl. V-VIII) 

Obiective-cadru Valorile educației pentru toleranță 

I. Formarea conceptului de sine 
 gândirea tolerantă 

 conștiință tolerantă 

II.Formarea trebuinţelor de autorealizare 
 respectul de sine/de alții 

 autoafirmare și cooperare 

Obiective-cadru Valorile educației pentru toleranță 

III.Formarea abilităţilor de 

automanagement 

 managementul atitudinilor tolerante, 

 gestionarea relațiilor și a stresului prin comunicare 

tolerantă 

IV.Dezvoltarea culturii comportamentale  cultura toleranței bazată pe principii etice și morale. 
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Obiectivele de referință corespunzătoare obiectivelor-cadru formulate în Curriculum nu 

orientează explicit, ci doar implicit, deci insuficient activitatea educativă spre dezvoltarea valorilor 

toleranței. Obiectivul-cadru IV. Dezvoltarea culturii comportamentale presupunem se referă 

implicit și la cultura toleranței.  Cultura comportamentală vizează, de fapt, diferite valori (morale, 

intelectuale, emoționale etc.), rezultate din formarea elevilor pe diferite dimensiuni ale educației. 

Premisele teleologice create prin obiectivul-cadru Dezvoltarea culturii comportamentale, ar putea 

include obiective de referință la educația pentru toleranță. Tabelul 2.5 include  obiectivele de 

referință recomandate pentru integrarea valorilor toleranței în conștiința și conduita educaților.  

Tabelul 2.8 

Obiective de referință recomandate în vederea educației pentru toleranță (cl. V-III) 

Obiective de referință Obiective-cadru 

 să exprime atitudini tolerante I. Formarea conceptului de sine 

 să-și formuleze motive pentru a accepta 

diferențe culturale     

II.Formarea trebuinţelor de autorealizare 

 să demonstreze autodisciplinare emoțională 

pentru inhibiția impulsurilor intoleranță în limite 

adecvate   

 

III.Formarea abilităţilor de 

automanagement 

 să evalueze cultura toleranței proprii și a altora   IV.Dezvoltarea culturii comportamentale 

(b) Renovarea Curriculumului la dirigenţie în planul conţinuturilor educaţiei pentru 

toleranță a preadolescenților vizează oportunitățile pe care le oferă orele de dirigenţie prin 

libertatea de a defini conţinuturi şi obiective operaționale pentru activitățile educative 

valorificând tematica educației pentru toleranță. În tabelul ce urmează propunem recomandări 

tematice de renovare a Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţiei pentru toleranță. 

Tabelul 2.9.  

Recomandări tematice de renovare a Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţiei 

pentru toleranță (cl. V) 

O
.C

. 

Conţinuturi proiectate în 

Curriculumul la dirigenţie 
Conţinuturi recomandate 

în scopul  educaţiei pentru toleranță  

1
. 
F

o
rm

a
r
ea

 c
o
n

ce
p

tu
lu

i 

 d
e 

si
n

e 

I.Persoana şi identitatea sa 

1.1. Omul ca parte componentă a lumii 

vii: asemănări și diferențe între 

oameni/alte ființe. 

1.2. Omul și cunoașterea de sine: 

introspecția 

 

1. Persoana şi  

identitatea sa 

1.1. Toleranța diferențelor. 

1.2.  Autoevaluarea obiectivă a 

toleranței/intoleranței 
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2
.F

o
rm

a
r
ea

 t
re

b
u

in
ţe

lo
r
 

 d
e 

a
u

to
re

a
li

za
re

 

 

II. Cultura dorințelor  

2.1. Vârsta, stresul și alimentația.  

2.2. Limitele dorințelor 

 

 

 

 

 

II. Cultura dorințelor  

2.1. Toleranța la stres ca indicator al 

maturizării emoționale 

 2.2. Acceptarea oamenilor de alte vîrste, 

nivel de educație și stil de viață 

2.3. Aprecierea justă a limitelor toleranței 

pentru a păstra respectul de sine  

3
.F

o
rm

a
r
ea

 a
b

il
it

ă
ţi

lo
r 

d
e 

a
u

to
m

a
n

a
g
em

en
t 

 

III. Cultura automanagerială 

1.1. Emoțiile de bază. Autoreglarea. 

Rolul și importanța acestora. 

1.2. Profesiile. 

III. Cultura automanagerială 

3.1.Autoreglarea volitivă în situații de 

disconfort psihologic. 

3.2.Profesii ce necesită toleranță maximă. 

4
. 
D

ez
v
o
lt

a
r
ea

 

cu
lt

u
ri

i 

co
m

p
o
rt

a
m

en
ta

le
 

 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1. Politețea. Genul. Vestimentația. 

Drepturile și libertățile omului. Arta de 

a fi simpatic.  

4.2.Norme de comportament etic în 

cotidian.  

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1.Modele de conduită tolerantă a 

oamenilor.  

4.2. Principiile și regulile comunicării 

tolerante  

 

 

Elevii ar trebui să discearnă că la nivelul societăţii se poate tolera diversitatea persoanelor, 

grupurilor şi comunităţilor, fără a se încălca echilibrul dintre unitate şi diversitate, că, deşi există 

diferenţe individuale, oamenii urmează să promoveze valorile şi principiile fundamentale ale 

democraţiei, să respecte legile şi să se supună acestora.  

Tabelul 2.10.  

Recomandări tematice de renovare a Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea  

educaţiei pentru toleranță (cl. VI) 

O
.C

. Conţinuturi proiectate în 

Curriculumul la dirigenţie 

Conţinuturi recomandate 

în scopul  educaţiei pentru toleranță 

1
. 
F

o
rm

a
r
ea

 

co
n

ce
p

tu
lu

i 
d

e 

si
n

e 

I.Persoana şi identitatea sa 

1.1. Familia. 

1.2. Omul transmițător al genelor și 

valorilor familiei 

1. Persoana şi  

identitatea sa 

1.3. Toleranța în familie – semn de 

armonie. 

1.4.  Învățarea valorilor toleranței prin 

imitarea conduitei părinților  
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2
.F

o
rm

a
r
ea

 

tr
eb

u
in

ţe
lo

r
 

 d
e 

a
u

to
re

a
li

za
re

 

 

II. Cultura dorințelor  

2.1. Trebuința de afiliere: 

apartenență, relații, colaborare.   

2.2. Dorința/ trebuința/ 

responsabilitatea și ambiția 

II. Cultura dorințelor  

2.1. Aspirații de prietenie. Similitudini și 

diferențe. Alegerea prietenilor și cultura 

suportării inconveniențelor  

2.2. Ambiția de a respecta principii morale 

și etice   

3
.F

o
rm

a
r
ea

 

a
b

il
it

ă
ţi

lo
r 

d
e 

a
u

to
m

a
n

a
g
em

en
t 

 

III. Cultura automanagerială 

3.1.Autodirijarea. Strategii 

individuale 

3.2.Profesioniști consacrați. 

 

 III.Cultura automanagerială 

3.1. Gestionarea dispoziției emoționale. 

3.2. Modele de profesioniști și evaluarea 

toleranței acestora. 

 

4
.D

ez
v
o
lt

a
r
ea

 c
u

lt
u

ri
i 

c
o
m

p
o
rt

a
m

en
ta

le
 

 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1. Aspectul și imaginea de sine. 

Frumusețea veritabilă și iluzorie 

 4.2. Emoții. Receptivitate, tact, 

toleranță – condiții ale unei relații 

eficiente.  

4.3. Comunicarea verbală. Tăcerea. 

Elocința. 

4.4. Eticheta.  

4.5. Felul de a comunica și a se 

comporta ca parte a identității 

persoanei. 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1. Cultura emoțională – dimensiune 

prioritară a charismei omului 

4.2. Sensibilitate și empatie la dificultățile 

altora.  

4.3. Respectul de alții ca semn al stimei de 

sine și al bunei educații  

4.3. Reguli ale conduitei tolerante în 

comunicare. 

 4.4. Toleranța diferențelor de norme 

morale și etice sau schimbarea prietenului? 

4.5.Stilul tolerant de comunicare 

interpersonală  

 

Pentru formarea atitudinilor în spiritul toleranţei, vor fi identificate şi analizate cazurile de 

bună convieţuire, dar şi sursele culturale, sociale, economice, politice şi religioase ale 

intoleranţei care generează violenţă şi neacceptare. Spre a contracara sau a exclude influenţele 

negative, situaţiile de învăţare vor avea ca obiectiv dezvoltarea capacităţilor de a formula o 

părere proprie, de a gândi critic şi de a judeca în termeni etici [59, p. 58].  

„Ce1 mai bun rezultat al educaţiei este toleranţa” (Helen Keller). În acest sens educaţia 

este mijlocul cel mai eficient pentru a preveni intoleranţa. Prima etapă. în sensul educaţiei pentru 

toleranţă, este ca fiecare persoană să-şi cunoască drepturile şi libertăţile să fie respectate şi de a 

promova voinţa de a proteja drepturile și libertăţile altora.  

Educaţia pentru diversitate asigură întegrarea în şcoală, succesul, eficienţa, iar şcoala 

trebuie să se raporteze la favorizarea unui climat flexibil, la implicarea comunităţii locale şi la 

dezvoltarea incluziunii. Educaţia aduc în prim-plan toleranţa prin cuvinte precum pace, 

securitate, dezarmare, drepturi şi libertăţi, etc. 
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Tabelul 2.11.  

Recomandări tematice de renovare a Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţiei 

pentru toleranță (cl. VII)  

O
.C

. 

Conţinuturi proiectate în 

Curriculumul la dirigenţie 

Conţinuturi recomandate 

în scopul  educaţiei pentru toleranță  

1
. 
F

o
rm

a
r
ea

 c
o
n

ce
p

tu
lu

i 
 

d
e 

si
n

e 

I.Persoana şi identitatea sa 

1.1. Socializarea. 

1.2. Omul și lumea. Eu vreau și pot să 

influențez mediul meu. Puterea de 

influență și valorile general –umane. 

Perfecțiunea. Comunitatea. Patria. 

Europa. Terra – starea lor depinde de 

fiecare. 

1.3. Identitatea umană. 

1. Persoana şi identitatea sa 

1.5. Comportamentul tolerant pentru  

integrarea reușită în grupul școlar/social. 

1.6.  Învățarea toleranței pentru a rezista 

la dificultățile de a îmbunătăți propria 

identitate și imaginea comunității/patriei 

în lume. 

1.7. Toleranța ca dimensiune a identității 

umane.  

2
. 
F

o
rm

a
r
ea

  

tr
eb

u
in

ţe
lo

r
 

d
e 

a
u

to
re

a
li

za
re

 

 

II. Cultura dorințelor  

2.1. Respectul de sine.   

2.2. Munca și importanța pentru 

respectful de sine. Lenea  

2.3.Efectele alegerii căilor inadmisibile 

de satisfacere a nevoilor. Furtul, 

violența, minciuna, trădarea  

II. Cultura dorințelor  

2.1. Nevoia de toleranță.  

2.2.Puterea de autoânvingere în 

perspective dezvoltării spirituale.  

2.2.Altruismul este o caracteristică a 

stilului tolerant de viață. 

2.3.Moralitatea și înțelepciunea spiritual 

înseamnă libertate individuală 

3
. 
F

o
rm

a
r
ea

 a
b

il
it

ă
ţi

lo
r 

d
e 

a
u

to
m

a
n

a
g
em

en
t 

 

III. Cultura automanagerială 

3.1. A fi stăpânul propriei vieți. 

Modalități de autoreglare: sport, creație 

3.2. Calități inerente profesiilor. 

3.3. Învățarea eficientă. Experiențe 

proprii în dezvoltarea potențialului 

personal. Competența și respectul. 

3.4. Proiectul de dezvoltare individuală. 

III. Cultura automanagerială 

3.1. Proiectarea timpului individual prin 

respectarea timpului vieții celor din jur. 

3.2. Cum aleg profesia dacă mă apreciez 

ca persoană tolerantă? 

3.3. Formarea competențelor intelectuale 

și a competențelor socio-afective pentru 

succesul personal și autoritatea publică 

2
. 

D
ez

v
o
lt

a
r
ea

 c
u

lt
u

ri
i 

co
m

p
o
rt

a
m

en
ta

le
 

 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1. Comunicarea în diverse medii.  

  

4.2. Valorile spirituale și cultura.  

4.3.  Vestimentația. 

 

4.4. Măsura străduințelor de 

autoperfecțiune – manifestare a 

identității. 

 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1.Competențele afective și inteligența 

socială. 

4.2.Cultura toleranței oamenilor de 

diferite confesiuni și valori religioase..  

4.3. Respectul față de alte stiluri de 

conduită vestimentară și rezistența la 

prost gust de ținută vestimentară.    

4.4. Stilul perfecționist de viață.  

4.5.Valorile toleranței: îngăduința și 

deschiderea, indulgența și moralitatea, 

empatia și asertivitatea, bunăvoința și 

rezistența în proiectul de dezvoltare 

individuală.    
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Înclinarea spre intoleranţă ori toleranţa excesivă înseamnă încălcarea dreptului la egalitate şi 

la diversitate. Dreptul fiecăruia poate deveni o piedică în calea exercitării drepturilor celorlalţi.  

Necesitatea formulării criteriilor de evaluare a toleranței elevilor a fost determinată pentru 

evidența și integrarea valorilor culturii toleranței în conduita elevilor:  

 acceptă și reacționează adecvat la diferențele de educație, nivel de cultură, confesiune, 

particularități de vârstă, 

 recunoaște drepturile și libertățile altora, 

 autoreglează comportamentul emoțional prin eforturi de voință, 

 prezintă respect de sine/de alții și acceptă alte modele de conduită și valori, 

 exprimă permanent în raport cu alții orientare emoțională pozitivă, 

 susține activ principii morale și etice și întreține comunitatea de grup, 

 evită confruntările, previne și soluționează conflictele, 

 demonstrează flexibilitate în condiții de stress, 

 demonstrează raționalitae și îngăduință la dificultățile altora,  

 exprimă deschidere pentru interacțiuni comunicative,  

 este sociabil inhibându-și consecvent pornirile agresive, 

 exprimă simpatie, ascultând și auzind interlocutorii, 

 rezistă dificultăților profesionale.  

Tabelul 2.12. 

Recomandări tematice de renovare a Curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţiei 

pentru toleranță (cl. VIII) 

 

O
.C

. Conţinuturi proiectate în 

Curriculumul la dirigenţie 

Conţinuturi recomandate 

în scopul  educaţiei pentru toleranță  

 

 

1
. 
F

o
rm

a
r
ea

 c
o
n

ce
p

tu
lu

i 
d

e 
si

n
e
 

I. Persoana şi identitatea sa 

1.1. Rolul social – model de 

conduită. Apartenența de gen și 

roluri sociale.  
1.2. Modelul social și tendința de 

identificare cu el. Calități dictate de 

rolul social. Insuficiența de însușiri 

pentru adecvarea la rol.  

1.3. Persoana, vârsta și dinamica 

rolurilor sociale. Individualitate în 

exercitarea rolurilor sociale. 
1.4. A fi sau a părea astfel.  

 

1. Persoana şi  

identitatea sa 

1.8. Gândire tolerant în exercitarea 

rolurilor sociale. 

1.9.  Selectarea/acceptarea modelului 

social și toleranța/ ignorarea nonvalorilor. 

Manifestări ale insuficienței de toleranță 

socială la copii și maturi.  

1.10. Individualitate morală și schimbare 

în exercitarea rolurilor sociale la diferite 

vârste prin valorile toleranței.  
1.11. Toleranța veritabilă și iluzorie. 

Fățărnicia în relațiile interpersonale – 

acceptare sau blamare. Consecințe ale 

fenomenului dedublării personalității în 

comunicare. 
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 d
e 

a
u
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a
li
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II. Cultura dorințelor  

2.1. Autorealizarea/actualizarea-

trebuință umană supremă.    

2.2. Autorealizarea prin 

intermediul comunicării. 

Sinceritatea, confidența, încrederea, 

destăinuirea.  Voința în reglarea 

autorealizării. 

2.3. Prietenia adevărată și falsă. 

Calitățile unui prieten adevărat. 

Prietenia sinceră. Diferența dintre 

relațiile de prietenie în grup și a 

prieteniei între două persoane.  

2.4. Avantajele prieteniei sincere. 

Importanța prieteniei sincere cu 

persoane de același gen. Importanța 

prieteniei sincere cu personae de 

gen opus pentru afirmare de sine.   

2.5. Prietenia și manipularea 

2.6. Dorințe și trebuințe. 

Semnificații, diferențe. 

Comunicarea intimă.  

II. Cultura dorințelor  

2.1.Asertivitatea ca model de 

autorealizare.  

2.2.Comunicarea ca și context de 

autoafirmare individuală.  

2.2. Altruismul este o caracteristică a 

stilului tolerant de viață. 

2.3.Principii de selectare/ acceptare a 

prieteniilor.Avantaje, dezavantaje. 

2.4.Sinceritatea, încrederea și 

confidențialitate întru păstrarea libertății 

individuale. 

2.5.Identificarea manipulatorilor între 

prieteni.   

2.6. Cultura comunicării trebuințelor. 

Strategii de autoapărare în comunicarea 

intimă. 

 

3
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III. Cultura automanagerială 

3.1.  Emoții și sentimente. 

Consecințe ale emotivității etc. 

3.2. Modalități de prevenire și 

depășire a emotivității. Emotivitate și 

voință. 

3.3. Rațiunea și emoțiile. 

Responsabilitatea pentru felul de a 

reacționa.  

3.4. Prietenia și valorile general-

umane și democratice. Autodirijarea 

pentru păstrarea prieteniei. Drepturi, 

libertăți și responsabilități în relațiile 

de prietenie. 

3.5. Aptitudini individuale pentru  

profesie. Aptitudini, vocația, 

aspirațiile. 

3.6. Responsabilitatea pentru 

alegerea profesiei 

III. Cultura automanagerială 

3.1. Canalizarea adecvată a energiei 

emoțioționale pentru păstrarea sănătății 

mintale.  

3.2. Beneficiile emotivității – starea de 

fericire. Delimitarea pasiunilor de 

sentimente prin acte de voință. 

Consecințele consumării iraționale și 

altruiste a energiei emoțiilor. 

Asigurarea echilibrului în consumul de 

energie și acceptarea investițiilor afective 

ale altora.    

3.3. Abordarea empatică a celorlalți. 

Raționalizarea experiențelor de atitudine 

tolerantă și responsabilă. 

3.4. Tenacitate în gestionarea relațiilor de 

prietenie prin extinderea sistemului comun 

al valorilor toleranței și respectarea 

drepturilor și libertăților interlocutorilor.  

3.5. Tolerarea față de erorile proprii și ale 

altora în determinarea aspirațiilor legate de 

profesie.    

3.6. Cooperare în alegerea profesiei   
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IV. Cultura și comportamentul 

etic 

4.1. Politețea-bunătate, toleranță, 

respect și omenie.   

 4.2.  Limbajul corpului – limbajul 

sufletului, limbajul-verbal – 

limbajul minții, îngăduința - 

limbajul înțelepciunii. Cultura și 

comunicarea față de cei mai 

mici/vârstnici. 

4.3.  Clovnismul. Bravada. 

Agresivitatea. Fața adevărată și 

masca. Comportament etic/imoral. 

4.4. Cultura și stilul propriu de 

viață-expresie a individualității. 

Stilul de viață - accentuarea 

individualității. Surse mass-media 

și stilul de viață. 

IV. Cultura și comportamentul etic 

4.1. Inteligența socială în raporturile 

umane. 

4.2. Cultura toleranței prin limbaje 

variate în comunicarea cu oamenii de 

diferite vârste. Interpretarea 

semnificației comportamentului 

nonverbal în exprimarea compasiunii. 

4.3. Recunoașterea tendințelor de 

agresivitate, imoralitate și atribuire a 

conduitei Mască/false.     

4.4. Stil de comunicare tolerantă în 

limite adecvate ca model de existență 

umană. Modele/antimodele de cultură a 

toleranței în mass-media. 

 

 

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

1. Demersul investigațional teoretic dezvăluit în capitolul 1 ne-a permis să 

concluzionăm, în primul rând, despre statutul incert al toleranței ca și concept-cheie în 

cercetările din domeniul pedagogiei toleranței deoarece este insuficient de fundamentat 

științific la nivelul nucleului epistemologic, în al doilea rând, rămâne puțin studiat și 

clarificat în planul esenței teoretice termenul toleranță  pedagogică, fapt care ne -a motivat 

spre a defini elementele toleranței pedagogice în termeni de atitudini, capacități și 

cunoștințe care au fost corelate principial cu funcțiile educației contemporane și ale 

toleranței pedagogice, cu  rolurile profesionale și competențele cadrelor didactice necesare 

pentru exercitarea eficace a acestora. Constatăm din cele anterior menționate că 

componentele cognitivă, afectivă și psihomotorie a toleranței pedagogice vor permite o mai 

eficientă valorificare a competențelor profesionale și integrarea TPCD în referențialul 

profesional al cadrelor didactice. 
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2. Cadrul metodologic al cercetării procesului de formare a toleranței pedagogice s -a 

constituit prin sinteza teoretică și valorificarea unui sistem de teorii privind toleranța, 

modele ale toleranței și principii ale dezvoltării comportamentului deontologic tolerant 

care au făcut posibilă elaborarea Modelul teoretic al toleranței pedagogice, ce reprezintă 

viziunea noastră asupra structurii și conținutului acestui concept din perspectiva axiologiei 

educației. Definiția toleranței pedagogice formulată în cercetare constituie una renovată și 

dezvoltată pornind de la investițiile teoretice ale predecesorilor preocupați de studiul 

toleranței pedagogice, în special. Descifrarea conotației științifice a termenului TPCD 

apare în domeniul eticii pedagogice și va crea reale condiții prin dezvoltarea la studenții 

pedagogi a acesteia pentru implementarea principiilor culturii toleranței în cadrul educației 

pentru toleranță din mediul educațional. 

3. Au fost elucidate determinările sociale ale educației pentru  toleranță în lumea 

contemporană, atât la nivelul examinării contextului educațional, cât și printr-o analiză 

retrospectivă a factorilor socioculturali ce subliniază importanța întemeierii științifice a 

educației pentru toleranță ca nouă provocare educației. Examinând curriculumul la 

dirigenție pentru învățământul preuniversitar constatăm deficitul finalităților și a 

conținuturilor educației pentru toleranță și în acest scop apare evidentă necesitatea de a 

dezvolta curriculumul la dirigenție pe această dimensiune a educației – E.T. ca expresie de 

conținut pedagogic oportun într-o societate multiculturală. Propunerile de dezvoltare a 

curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educație pentru toleranță au rezultat din 

comunicarea cu profesorii școlari și au fost întemeiate științific prin conceptul pedagogic 

de educație pentru toleranță, pe care l-am propus spre implementare.  
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3. PRAXIOLOGIA FORMĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE A CADRELOR 

DIDACTICE ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PENTRU TOLERANȚĂ 

Capitolul include descrierea designului cercetării experimentale a toleranței pedagogice a 

cadrelor didactice în procesul pregătirii profesionale inițiale și a formării continue a profesorilor 

școlari în vederea implementării conceptului pedagogic de educație pentru toleranță în 

învățământul preuniversitar. Conținutul capitolului include praxiologia valorificării 

metodologice a elaborărilor conceptuale (Modelul teoretic al toleranței pedagogice și Conceptul 

educație pentru toleranță), proiectate ca rezultat al studierii preceptelor cercetării teoretice și 

implementate în Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău și în instituții 

preuniversitare de învățământ. Rezultatele cercetării experimentale și statistice relevă valori 

medii comparate, ilustrate prin argumente științifice și statistice în textul capitolului, ce confirmă 

eficiența Strategiei de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației 

pentru toleranță a elevilor, prin acțiuni experimentale de construcție și dezvoltare a 

curriculumului pedagogic universitar, de pregătire profesională a studenților pedagogi în planul 

toleranței pedagogice, de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice orientate spre 

crearea culturii toleranței în mediul educațional.   

 3.1. Demersul experimental al cercetării toleranței pedagogice 

Punctul de plecare în demararea cercetării experimentale l-au constituit direcțiile 

investigării toleranței, în general, și a toleranței pedagogice, în special: (a) ca rezistență 

psihologică [191], (b) ca unitate a competențelor profesionale și a trăsăturilor de personalitate 

[72] și (c) ca poziționare prosocială pozitivă [126]. Prin cercetarea experimentală a dezvoltării 

toleranței pedagogice a cadrelor didactice în perspectiva educației pentru toleranță în spiritul 

culturii emoționale, am debutat cu identificarea premiselor curriculare în învățământul superior 

pedagogic care asigură pregătirea profesională a cadrelor didactice pe dimensiunea studiată a 

profesionalizării pedagogice.  

Obiectivele investigaţiei experimentale au presupus următoarele acțiuni: 

 determinarea problematicii formării toleranței pedagogice și a educației pentru toleranță în 

context profesional; 

 construcţia instrumentarului de evaluare a gradului de formare a toleranței pedagogice a 

studenților pedagogi și a profesorilor școlari; 

 descrierea particularităţilor dezvoltării toleranței pedagogice, stabilite în indicatori și descriptori 

ai toleranței pedagogice și dezvăluite în valori ale culturii toleranței specifice mediului 

educațional; 
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 elaborarea şi validarea experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice în 

scopul educaţiei pentru toleranţă a elevilor. 

Eşantionul cercetării.  

 Experimentul pedagogic a fost desfăşurat în Universitatea Pedagogică de Stat „I. 

Creangă” din Chișinău, Facultatea Pedagogie, eşantionul experimental fiind constituit din:  

(a)  30 de studenţi - grup experimental (EE) și 30 de studenţi - grupul de control (EC) de la 

facultatea Pedagogie,  specialitatea Pedagogie și limba engleză anul I, II, specialitatea Pedagogie 

socială anul I, II,  

(b)  40 profesori școlari (diriginți) din gimnaziul „N. Holban” din s. Scorțeni și din liceul „Gh. 

Ghimpu” din Chișinău.  

(c)  108 elevi din gimnaziul „N. Holban” din s. Scorțeni și din liceul nr. 94 „Gh. Ghimpu” din 

Chișinău. 

Acţiunile experimentale au fost realizate pe parcursul anilor 2011-2014 pe un eşantion total 

de 208 subiecţi, reprezentați în figura 3.1.  

 

Fig. 3.1. Eşantionarea subiecţilor cercetării (%) 

 Demersul cercetării prezintă descrierea acțiunilor experimentale la etapa de constatare 

(2011) care a vizat proiectarea și organizarea experimentului pedagogic având ca obiective: 

evaluarea gradului de formare și a particularităţilor dezvoltării toleranței pedagogice a studenților 

și a profesorilor școlari, identificarea reprezentărilor profesorilor școlari și a elevilor despre 

educația pentru toleranță.    

Examinarea cadrului teoretic al dezvoltării toleranței pedagogice a studenţilor a condus la: 
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A. formularea criteriilor şi indicatorilor toleranței pedagogice ce au permis evaluarea culturii 

toleranței în mediul educațional. 

B. stabilirea specificului şi nivelurilor dezvoltării toleranței pedagogice stabilite prin metode 

cantitative şi calitative în raport cu dimensiunile principale ale toleranței. 

C. determinarea reprezentărilor cadrelor didactice și a elevilor privind toleranță pedagogică; 

D. elaborarea Strategiei dezvoltării toleranței pedagogice a cadrelor didactice (SDTPCD). 

Instrumentele de cercetare a toleranței pedagogice sunt reprezentate de testul de 

autoevaluare a toleranţei pedagogice, grilă de observaţie/evaluare a toleranţei pedagogice, 

chestionar de evaluare a reprezentărilor profesorilor despre educaţia pentru toleranţă și Anchetă 

de apreciere a reprezentărilor elevilor despre toleranță.  

Tabelul 3.1.  

Metodologia cercetării experimentale 

Eşantion Instrumente de investigaţie Etape 

1. Studenți pedagogi: 

SEE (30) 

SEC (30) 

Facultatea Pedagogie UPSC 

1.1. TEST de autoevaluare a toleranţei 

pedagogice 

1.2. GRILĂ de observație/evaluare a toleranţei 

pedagogice 

 

Constatare 

 

Validare 

 

2. Profesori - diriginți: 

PEE (20) din liceul 

„Gh.Ghimpu” din com. 

Colonița, Chișinău. 

PEC (20) din gimnaziul „N. 

Holban” din s. Scorteni 

2.1. Chestionar de evaluare a reprezentărilor 

profesorilor despre educaţia pentru toleranţă 

2.2. Test de autoevaluare a toleranţei 

pedagogice 

2.3. Grilă de observație/evaluare a toleranţei 

pedagogice  

Constatare 

 

Constatare 

 

Validare 

 

 

3. Elevi:  

Elevii - EE (54), liceul nr. 94 

„Gh.Ghimpu”din Chișinău 

Elevii - EC (54) gimnaziul 

„N. Holban” din s. Scorțeni, 

Telenești 

3.1. Anchetă (orală) de apreciere a 

reprezentărilor elevilor despre toleranță 

 

Validare 

 

 Proiectarea metodologiei cercetării a fost realizată prin elaborarea instrumentelor de 

cercetare itemii cărora au fost concepuți în conformitate cu variabilele preluate în cercetare prin 

studiul literaturii din domeniul Pedagogia toleranței. În Tab. 3.2. urmărim corespondența pe 

orizontală între itemii/întrebările instrumentelor de cercetare, elaborate în conformitate cu 

variabilele cercetării, definite pe cele două dimensiuni prioritare ale toleranței pedagogice 

(internă și externă) ce permit identificarea dificultăților de formare.        
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Tabelul 3.2. 

 Corespondența variabilelor cercetării cu itemii instrumentelor de investigație  

Variabilele cercetării Itemii testului de autoevaluare a 

toleranţei pedagogice 
Itemii grilei de 

observație a 

toleranţei 

pedagogice  

Toleranța internă 

1.maturitatea psihologică    1. Demonstraţi echilibru emoțional 

pentru a înţelege și comunica cu 

interlocutorii? 

1. maturitatea 

psihopedagogică 

     

2.rezistența psihosocială  2. Rezistaţi la solicitări multiple și 

tensiuni ale mediului social? 

 

2. rezistența 

psihosocială în 

mediul educațional  

 

3.acceptarea diferențelor 

 

3. Acceptați cu îngăduință că viziunile 

și acțiunile oamenilor sunt diferite de 

convingerile dvs? 

 

3. acceptarea 

respectuoasă a 

diferențelor de 

mentalitate și stil 

comportamental  

 

4.suportarea inconveniențelor 
4. Suportați incomodități în relații fără a 

ignora oamenii?  

 

4. suportarea 

neignorantă a 

inconveniențelor 

profesionale 

5.receptivitatea volitivă 

 

5. Exprimați clar sensibilitatea față de 

problemele altora? 

5. receptivitatea 

volitivă în situații 

dificile  

6.poziționarea responsabilă 6. Vă expuneți coerent responsabilitatea 

în raport cu alții?  

6. poziționarea 

responsabilă în raport 

cu educații 

Toleranță externă 

7. suprimarea agresivității 7. Reușiți să vă rețineți impulsurile 

agresive în relațiile interpersonale? 
7. suprimarea 

explicită a 

agresivității 

8.orientarea emoțională 

pozitivă  

8. Demonstraţi dispoziție pozitivă în 

comunicare?   
8. orientarea 

emoțională pozitivă  

9.flexibilitatea 9. Gestionaţi flexibil stresul? 9. flexibilitatea în 

condiții de stres 

10.empatia 10. Insistați să vă transpuneți în condiția 

altuia pentru a-l susține moral.    
10. empatia în 

comunicare 

11.sociabilitatea pedagogic 11. Simțiți plăcere în cooperarea cu 

elevii?  
11. sociabilitatea 

pedagogică 

12.umanismul 12. Reacționați cu bunevoință la 

rugămintea altora? 

12. consecvența 

umanismului  

 

Întrebările din instrumentele de cercetare elaborate au fost gândite să reprezinte cele mai 

relevante valori ale toleranței pedagogice a cadrelor didactice ce ar facilita crearea mediului 
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favorabil educației în spiritul culturii toleranței: maturitatea psihologică, rezistența psihosocială, 

acceptarea diferențelor, suportarea inconveniențelor, receptivitatea volitivă, poziționarea 

responsabilă. 

A. Descrierea instrumentelor de cercetare  

A.1. Testul de autoevaluare a toleranţei pedagogice conține enunţuri referitoare la 

diverse aspecte ale vieţii profesionale. Fiecare dintre întrebările testului presupune selectarea 

uneia din următoarele variante de răspuns: (a) întotdeauna, (b) rareori, (c) niciodată. Subeicții 

sunt rugați să selecteze din cele propuse varianta ce corespunde cel mai mult reprezentărilor sale. 

Prima întrebare „Demonstraţi echilibru emoțional pentru a înţelege și comunica cu 

interlocutorii?” vizează, în mod direct, maturitatea psihologică, deoarece această variabilă 

constituie premisa stăpânirii de sine în raporturile interpersonale cu reprezentanții altor opinii în 

mediul profesional al cadrelor didactice. „Rezistaţi la solicitări multiple și tensiuni ale mediului 

social?” este a doua întrebare a testului orienmtată spre măsurarea rezistenței psihosociale ca 

variabilă nu mai puțin importantă în studiul toleranței. A treia întrebare „Acceptați cu 

îngăduință că viziunile și acțiunile oamenilor sunt diferite de convingerile dvs?” măsoară 

indirect gradul de acceptare a diferențelor. Întrebarea a patra „Suportați incomodități în relații 

fără a ignora oamenii?” „Exprimați clar sensibilitatea față de problemele altora?”constituie 

întrebarea a cincea ce vizează gradul de suportare a inconveniențelor. „Vă expuneți coerent 

responsabilitatea în raport cu alții?”este întrebarea prin care apreciem receptivitatea volitivă în 

condiții psihopedagogice tensionante. A șasea întrebare „Vă expuneți coerent responsabilitatea 

în raport cu alții?” urmărește poziționarea responsabilă în raport cu interlocutorii. „Reușiți să vă 

rețineți impulsurile agresive în relațiile interpersonale?”este întrebarea a șaptea prin care se 

apreciază măsura în care se reușește suprimarea agresivității. „Demonstraţi dispoziție pozitivă în 

comunicare?” este întrebarea a opta ce vizează orientarea emoțională pozitivă a subiecților. 

Întrebarea a noua „Gestionaţi flexibil stresul?” urmărește gradul de  flexibilitate. „Insistați să 

vă transpuneți în condiția altuia pentru a-l susține moral?” este întrebarea a zecea  care 

apreciază gardul de empatizare în raporturile interpersonal. „Simțiți plăcere în cooperarea cu 

elevii?” este întrebarea a XI,  ce vizează sociabilitatea pedagogică. Ultima întrebare a testului, 

a XII „Reacționați cu bunevoință la rugămintea altora?”apreciază umanismul. 

A 2. Grila de observație/evaluare a toleranței pedagogice este elaborată pentru a fi 

aplicată la etapa de validare a experimentului pedagogic (vezi rezultatele în capitolul III, paragraful 

3.3). Grila de observație a toleranţei pedagogice conține 12 itemi vizând variabilele cercetării care 

corespund valorilor toleranței pedagogice (1 - maturitatea psihopedagogică, 2 - rezistența 
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psihosocială în mediul educațional, 3 - acceptarea respectuoasă a diferențelor de mentalitate și stil 

comportamental, 4 - suportarea neignorantă a inconveniențelor profesionale, 5 - receptivitatea 

volitivă în situații dificile, 6 - poziționarea responsabilă în raport cu educații, 6 - suprimarea 

explicită a agresivității, 7 - orientarea emoțională pozitivă, 8 - flexibilitatea în condiții de stres, 9 - 

empatia în comunicare, 10 - sociabilitatea pedagogică și 11 - consecvența umanismului).  

A  3. Chestionarul de evaluare a reprezentărilor profesorilor despre educaţia pentru 

toleranţă conține 5 întrebări care au fost adresate profesorilor școlari până la aplicarea 

programului de formare experimentală pentru a descoperi problemele cu care se confruntă 

cadrele didactice în proiectarea și realizarea activității educative la tematica ce vizează educația 

pentru toleranță. Prin întrebarea I. „Explicaţi conceptul de educaţie pentru toleranţă a 

elevilor”am intenționat să clarificăm ce semnificație atribuie profesorii conceptului pedagogic 

educație pentru toleranță. Întrebarea II. „Consideraţi suficiente temele de educaţie pentru 

toleranţă în curricumul la dirigenţie?” a vizat descoperirea opiniei profesorilor despre gradul de 

reflectare a acestei dimensiuni a educației în curriculumul la dirigenție la nivel de obiective și 

unități de conținut.  A III-a întrebare a chestionarului „Formulaţi 2 teme de educaţie pentru 

toleranţă în învăţământul gimnazial” a solicitat profesorilor un exercițiu de proiectare 

curriculară pentru a consolida reprezentările noastre despre măsura în care aceștia înțeleg 

complexa arie a pedagogiei toleranței. Întrebarea a IV – a „Argumentaţi necesitatea educaţiei 

pentru toleranţă în şcoală” a plasat profesorii în condiția să formuleze raționamente teoretice și 

praxiologice privind importanța educației pentru toleranță în mediul școlar, să rămână provocați 

în sensul importanței de a gândi un sistem de acțiuni educative pe acestă direcție pentru a 

anticipa sistemul problemelor generate de fenomenul intoleranței psihologice și sociale. Ultima a 

V – a întrebare „Numiţi valorile educaţiei pentru toleranţă” a presupus un alt efort intelectual al 

cadrelor didactice de enumerare a valorilor culturii toleranței pentru a conceptualiza strategia de 

formare în cheia lacunelor descoperite.  

A 4. Ancheta de apreciere a reprezentărilor elevilor despre toleranță conține întrebări 

prin care am intenționat să aflăm dacă elevii au reprezentări clare despre semnificația toleranței, 

ceea ce ar constitui pentru noi un argument pentru a crede că profesorii – diriginți proiectează și 

realizează activități educative pe dimensiunea educației pentru toleranță. Întrebările anchetei sunt 

formulate pentru a afla care dintre categoriile toleranței sunt cunoscute elevilor și dacă acestea 

sunt satisfăcătoare în pregătirea elevilor pentru viața socială. Ne referim, de fapt, la conștiința 

tolerantă a acestora, la orientarea gândirii tolerante pe direcția comunicării bazate pe inteligență 

emoțională, care creează reale premise pentru extinderea în comunitatea școlară a valorilor 
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culturii toleranței. Aceste și alte valori ale culturii sociale vor asigura șanse unei depline adaptări 

și unei bune integrări ale elevilor în context social.       

B. Prezentarea și interpretarea datelor experimentale  

(Testul de evaluare a toleranței pedagogice) 

Figurile și tabelele ce urmează prezintă calitatea toleranței pedagogice a studenţilor și 

profesorilor școlari. Comparând datele eșantionului total obținute din aplicarea testului de 

autoevaluare a toleranţei pedagogice a studenţilor și profesorilor școlari, constatăm faptul că 

ultimii (profesorii în primii 5 ani de activitate pedagogică), prezintă rezultate care se 

concentrează preponderent la nivelul mediu (50,8 %) și înalt (29,4 %) al toleranţei pedagogice. 

 

Fig. 3.2. Nivelul toleranței pedagogice a studenților și a profesorilor școlari (%)   

(eșantion general, 60 studenți, 40 profesori școlari) 

Profesorii școlari, deși sunt mai bine formați decât studenții care în planul toleranței 

pedagogice înregistrează doar 16,5 %  pentru nivelul înalt, 33,0 % pentru nivelul mediu și 50,5%  

pentru nivelul scăzut, profesorii, totuși, la fel ca și studenții, demonstrează încă nivel insuficient 

de formare a toleranței pedagogice.  

Datele generale acumulate pe întreg eșantionul de subiecți scot în evidență un sistem de 

probleme generate de nedezvoltarea toleranței pedagogice atât în mediul studenților, cât și a 

profesorilor – contextul școlar: conflicte interpersonale frecvente până la agresivitate în raport cu 

educații și cu colegii, interacțiuni sporadice dintre membrii corpului didactic care nu întotdeauna 

dovedesc comunitate de aspirații, dezinteres pentru creșterea profesionalismului pedagogic, fapt 

care se explică prin amplificarea condiției sociale necorespunzătoare a cadrelor didactice în 
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raport cu alte profesiuni cu un statut mai prestigios. Agravarea acestor dificultăți în mediul 

profesional se reflectă și asupra studenților pedagogi, care fiind conștienți de perspectiva 

integrării sale sociale, dezvoltă același tip de atitudini profesionale. 

 

Fig. 3.3. Nivelul comparat ale toleranței pedagogice a studenților și a profesorilor școlari (%) 

(testul de autoevaluare a TP, constatare EE)  

În cazul examinării datelor doar a eșantionului experimental de profesori școlari se 

constată rezultate mai înalte (înalt – doar 25, 0 %, scăzut - tocmai 25,0 % și înalt – 50,0 %) 

comparativ cu cele ale grupului de studenți (mediu – 33,3 %, înalt – 13,3 % și scăzut – 53,3 %), 

fapt care ne motivează pentru proiectarea anumitor acțiuni de îmbunătățire a toleranței atât în 

plan intern, cât și în plan extern. O analiză calitativă mai atentă a conduitei studenților în cadrul 

cursurilor universitare a permis desrierea caracteristicilor principale a nivelurilor toleranței 

pedagogice evidențiate în procesul experimentului.    

Tabelul 3.3. 

Caracteristici ale toleranței pedagogice în plan intern și extern 

Toleranță pedagogică internă Toleranță pedagogică externă 

- dezechilibru emoționale, 

- instabilitate psihologică în variate 

circumstanțe educaționale, 

- reacționare neadecvată în condiții 

tensionante de stres, 

- dezinteres pentru acțiuni în spiritul dreptăţii 

și al adevărului social, 

- minim spirit de receptivitate.  

 tratarea cu indiferență a colegilor și a  

elevilor, 

 inacceptarea unor inconveniențe, 

 neângăduinţă în apropierea faţă de alții,  

 bunătate condiționată de interese, 
 minime exigențe față de sine și maxime față 

de ceilalți, 
 fals în comunicare,  
 moralitate afișată nesusținută de 

autenticitatea convingerilor morale. 
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Caracteristicile identificate în conduita grupurilor experimentale denotă dezvoltarea  

nesatisfăcătoare atât a toleranței pedagogice interne exprimate prin imaturitate psihologică, 

rezistență psihosocială scăzută și acceptarea sporadică a diferențelor de mentalitate și stil 

comportamental, cât și a toleranței pedagogice externe reflectată în suprimarea nepermanentă a 

agresivității, orientarea emoțională schimbătoare și minimă flexibilitate a conduitei. Tab. 3.4. 

prezintă rezultatele comparate ale grupului experimental și de control pe valoarile TPCD.  

Tabelul 3.4. 

 Date experimentale comparate (EE - EC ) privind nivelul de formare a valorilor toleranței 

pedagogice a studenților (test de autoevaluare a toleranței pedagogice, constatare) 

Variabile ale 

cercetării 

Nivelul 

Scăzut  Mediu Înalt 

EE EC EE EC EE EC 

Nr. 
subiecți 

% Nr. 
subiecți 

% Nr. 
subiecți 

% Nr. 
subiecți 

% Nr. 
subiecți 

% Nr. 
subiecți 

% 

1. Maturitatea 

psihologică 

18 60,0 15 50,0 10 33,3 11 36,7 2 6,7 4 13,3 

2. Rezistența 

psihosocială 

18 60,0 18 60,0 9 30,0 10 33,3 3 10,0 2 6,7 

3. Acceptarea 

diferențelor 

13 43,3 16 53,3 13 43,3 10 33,3 4 13,3 4 13,3 

4. Suportarea 

inconveniențelor 

16 53,3 16 53,3 8 26,7 9 30,0 6 20,0 5 16,7 

5. Receptivitatea 

volitivă 

15 50,0 17 56,7 10 33,3 9 30,0 5 16,7 4 13,3 

6. Poziționarea 

responsabilă 

18 60,0 13 43,3 9 30,0 11 36,7 3 10,0 6 20,0 

7. Suprimarea 

agresivității 

13 43,3 14 46,7 11 36,7 9 30,0 6 20,0 7 23,3 

8. Orientarea 

emoțională pozitivă 

14 46,7 18 60,0 6 20,0 8 26,7 10 33,3 4 13,3 

9. Flexibilitatea 12 40,0 15 50,0 15 50,0 10 33,3 3 10,0 5 16,7 

10. Empatia 17 56,7 15 50,0 8 26,7 9 30,0 5 16,7 6 20,0 

11.Sociabilitatea 

pedagogică 
19 63,3 16 53,3 7 23,0 8 26,7 4 13,3 6 20,0 

12. Umanismul 18 60,0 19 63,3 8 26,7 6 20,0 4 13,3 5 16,7 

 

Examinarea datelor permite a constata cu regret că problemele de conflict pedagogic din 

mediul educațional se explică prin nivelul scăzut al umanismului studenților (60,0 %), al 

rezistenței psihosociale (60,0 %), al empatiei (56,7 %), al maturității psihologice (60,0 %) și al 

poziționării responsabile (60,0 %) carcateristici asociate și vârstei tinereții.    
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Figura 3.4. prezintă nivelurile de formare a valorilor toleranței pedagogice a profesorilor 

școlari derivate din aplicarea testului de autoevaluare, care surprinde date ce explică multiple 

conflicte pedagogice din instituțiile de învățământ. Spre exemplu vorbitoare, în acest sens, 

nivelul scăzut al umanismului (5,0 %), al flexibilității comportamentale (10,0 %) și al suprimării 

agresivității (5, 0 %). Presupunem că aceste dificultăți deontologice rezultă din varietatea 

responsabilităților profesionale ale cadrelor didactice ce constituie un serios factor de stres ce 

pune în pericol sănătatea mintală a acestora și renunțarea la activitatea pedagogică.   

 

Fig. 3.4. Niveluri de formare a valorilor toleranței pedagogice la profesorii școlari (EE)  

Dealtfel, toleranța și rezistența la stres apar în literatura de domeniu ca indicatori ai 

profesionalismului pedagogic. Se constată în primii 5 ani de activitate pedagogică probleme de 

maturitate psihologică (10,0 %) care generează dezechilibru emoțional și conflicte relaționale. 

Activitatea pedagogică constituie acceptarea unei munci emoționale pe termen lung (operarea 

nu doar cu anumite conținuturi informaționale, ci mai ales cu cele afectiv-atitudinale). 

Învățarea socială și formarea de către profesorii școlari a competențelor afective pentru 

sporirea culturii emoționale devine o soluție pedagogică real aplicabilă în procesul de pregătire 

a cadrelor didactice ce ar anticipa multitudinea problemelor de gândire și conduită intolerantă.   

Compararea datelor statistice a constituit o procedură experimentală ce permite concluzia 

despre diferențe minime la această etapă a cercetării între SEE, PEE și SEC, PEC care 

furnizează date necesare pentru compararea valorilor medii  la etapa de validare a programului 
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de formare a studenților pedagogi și profesori școlari. Aceste date rezultă din gradul relativ 

omogen de formare profesională a studenților pedagogi. 

Tabelul 3.5.  

Diferențe statistice comparate  (EE-EC) privind gradul de formare a valorilor toleranței 

pedagogice a studenților 

 

 

Variabile ale cercetării 

Media aritmetică 

(mean) 
T - test Probabilitatea 

Sig, p 

EE EC   

1. maturitatea psihologică    14,66 16,33 0,95 - 

2. rezistența psihosocială 15,00 14,66 0,19 - 

3. acceptarea diferențelor 17,00 16,00 0,54 - 

4. suportarea inconveniențelor 16,66 16,33 0,16 - 

5. receptivitatea volitivă 16,66 15,66 0,52 - 

6. poziționarea responsabilă 15,00 17,66 1,41 - 

7. suprimarea agresivității 17,66 17,66 - - 

8. orientarea emoțională pozitivă 18,66 15,33 1,57 - 

9. flexibilitatea 17,00 16,66 0,18 - 

10. empatia 16,00 17,00 0,49 - 

11. sociabilitatea pedagogică 15,00 16,66 0,84 - 

12. umanismul 15,33 15,33 - - 

Rezultatele cercetării la etapa de constatare grupul experimental și de control studenți 

(EE-EC) nu prezintă diferențe statistice semnificative. 

Tabelul 3.6. 

Diferențe statistice comparate  (EE-EC) privind gradul de formare a valorilor toleranței 

pedagogice a profesorilor 

 

Variabile ale cercetării 

Media aritmetică (mean) T - test Probabilitatea 

Sig, p 

EE EC   

1. maturitatea psihologică    22,00 22,00 -  - 

2. rezistența psihosocială 19,50 19,50 -  - 

3. acceptarea diferențelor 19,50 19,50 -  - 

4. suportarea inconveniențelor 19,00 19,00 -  - 

5. receptivitatea volitivă 19,00 19,50 - 0, 25 - 

6. poziționarea responsabilă 20,50 20,50 -  - 

7. suprimarea agresivității 21,00 23,00 - 0, 91 - 

8. orientarea emoțională pozitivă 19,00 22,00 - 1, 34 - 

9. flexibilitatea 17,00 24,50 - 3, 17 - 

10. empatia 19,00 19,00 -  - 

11. sociabilitatea pedagogică 20,00 20,00 -  - 

12. umanismul 20,00 23,00 - 1, 24 - 
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Mediile aritmetice obținute de grupul EE și EC de profesorii școlari nu prezintă 

diferențe, constatându-se valoarea de (0 %), ceea ce ne permite a concluziona despre condiția 

inițială identică a EE și a EC de subiecți luați în cercetare.  

C. Prezentarea și interpretarea datelor experimentale (Chestionar de evaluare a 

reprezentărilor profesorilor despre educaţia pentru toleranţă) scopul aplicării căruia a 

constituit stabilirea premiselor praxiologice de la care putem debuta în programul nostru de 

îmbunătățire a pregătirii inițiale a cadrelor didactice pe dimensiunea educației pentru 

toleranță și determinarea unor lacune în acest proces, care devin evidente în câmpul 

profesional și cum am anticipa aceste probleme.  

La întrebarea 1. Explicaţi conceptul de educaţie pentru toleranţă a elevilor , 

profesorii școlari au oferit variate răspunsuri ce dovedesc înțelegerea insuficientă și parțială a 

semnificației conceptului pedagogic educație pentru  toleranță.  

Variantele de răspuns colectate de la profesori au inclus următoarele afirmații: 

„toleranţă – smerenie, respectarea opiniei altei persoane, modul de comportare şi de 

gândire, responsabilitate”; „T. este unul din cele mai importante domenii de educaţie a 

tinerilor (elevilor), „educaţia atitudinii faţă de societate (oameni)”; „educaţia pentru 

toleranţă le permite elevilor crearea legăturilor elevilor”, „crearea legăturilor stabile cu 

persoanele apropiate”; „educaţia pentru toleranţă reprezintă respectul modului său de 

gândire şi de comportare şi a celorlalţi din jur”; „formarea la elevi a abilităţilor de a se 

tolera unii pe alţii, de a se accepta reciproc”; „de a se exprima corect, de a comunica”; 

„calitatea de a fi îngăduitor, inteligent cu alţii„; „a acorda copiilor dreptul de a -şi vedea 

respectată propria persoană şi identitatea”; „educaţia pentru toleranţă îi ajută pe elevi să 

fie mai receptivi, mai înţelegători pentru crearea unor legături stabile cu colegii, persoane 

apropiate”; „este metoda de a trata cu îngăduinţă, răbdare persoanele din jur”; „a fi 

tolerant – a fi capabil să respecte opinia, gândirea, naţionalitatea altor persoane din jur”; 

„se înţelege de a trece cu îngăduinţă, calm peste unele abateri de la normele de conduită”; 

„este un termen social, etic şi religios şi defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său 

de gândire şi de comportare”; „toleranţa este felul de a fi”etc.  

Examinând afirmațiile profesorilor se constată că reprezentările acestora deși converg 

spre ideea de a ănțelege corect valoarea semnificativă a educației pentru toleranță, sunt încă 

imprecise pentru a obține atingerea performanțelor dorite în acest sens.   
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Tabelul 3.7.   

Reprezentările profesorilor şcolari despre educaţia pentru toleranţă (itemul 1) 

 Reprezentările profesorilor şcolari 

- toleranţa este respectul, acceptarea şi aprecierea diversităţii culturilor lumii,  

- educaţia pentru toleranţă înseamnă compasiune; 

- este necesară activitatea educativă teoretică şi practică pentru a promova îngăduinţa, 

răbdarea  şi  acceptarea în rândurile elevilor; 

- dezvoltarea competenţei de îngăduinţă şi indulgenţă în relaţia cu oamenii din jur; 

- toleranţa înseamnă o atitudine binevoitoare ce presupune reacţia la intoleranţa; 

- bunul simţ de a nu fi egoist şi de a înţelege că ceva ce pentru tine este poate lipsit de 

importanţă, pentru altul se situează pe primul loc, adică armonie; 

- permite elevilor să fie mai receptivi la schimbările din societate; 

- toleranţa înseamnă educarea elevilor, a unor atitudini, modul de a fi a altor persoane; 

- de a respecta libertatea elevului şi modului său de gândire, comportare precum şi opiiniilor 

sale de orice natură;  

- a lua în consideraţie punctul de vedere al fiecărui elev şi a promova între elevi simţul 

respectului reciproc; 

- o diversitate de activităţi teoretice şi practice bazate pe antrenarea răbdării, îngăduinţei cu 

aproapele; 

- respectarea deciziilor altor oameni şi e strâns legată de libertatea persoanei; 

acceptarea diferenţilor dintre persoane, dezvoltarea, abilităţilor de a vedea descoperi valori 

în ei şi în cei din jur; 

- cadrul didactic este obigat să fie tolerant la părerea elevilor, purtarea lor, explicări, să 

corecteze delicat, fără a atinge demnitatea; 

- libertatea care susţine drepturile omului.   

 

Întrebarea a 2 - a „Consideraţi suficiente temele de educaţie pentru toleranţă în 

curricumul la dirigenţie? opiniile profesorilor au gravitat între „da” și „nu” aceștia afirmând că: 

„trebuie de atras mai multă atenţie elevilor pentru a le explica cuvântul toleranţă”, de adus mai 

multe concluzii; „temele de educaţie pentru toleranţă în curricumul la dirigenţie sunt 

insuficiente”; „urmează să fie incluse în curricumul teme cu mult mai actuale”.   

 Tabelul 3.8.   

Reprezentările profesorilor şcolari despre suficiența temelor de educaţie pentru toleranţă (itemul 2)  

 Reprezentările profesorilor şcolari 

- „în cadrul curricumului la dirigenţie pentru liceu sunt foarte puţine teme de educaţie pentru 

toleranţă, îndeosebi pentru preadolescenți” 

- „temele trebuie regândite în permanenţă pentru a exclude indiferenţa şi egoismul”, 

- „educaţia în sensul de a fi tolerant trebuie să fie considerată un imperativ prioritar; 
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- „ nu sunt suficiente și nu sunt foarte relevante”; 

- „trebuie de pus un accent mai mare pe conținutul toleranţei,  

- „ar  trebui întreprinse mai multe măsuri”; 

- „ar fi bine de revizuit curriculumul la dirigenţie şi de adaptat teme conform vârstei elevilor”; 

- „consider că temele propuse de curriculum nu sunt suficiente și nu sunt bine proiectate prin 

startegii specifice educației pentru toleranță și eficiente ” etc. 

 

Întrebarea 3. Formulaţi 2 teme de educaţie pentru toleranţă în învăţământul gimnazial 

adresată profesorilor școlari a provocat o intensă animație a interesului și a efortului de a formula 

anumite teme, care s-au dovedit  a fi deosebit de interesante pentru noi deoarece temele propuse de 

către profesori au mai mult caracter de problemă și nu de soluție a acestora. De exemplu 

„Combaterea comportamentului răutăcios”; „Consecinţele intoleranţei”; „Toleranţă şi atitudine  

pozitivă faţă de colegi şi cei care ne înconjoară”; „Intoleranţa”; „Lipsa toleranţei (egoismul) este 

sursa tuturor relelor” etc. Situația concretă din mediul școlar ne-a creat impresia că profesorii 

diriginți sunt vulnerabili în fața multor probleme de intoleranță care se înregistrează în comunitatea 

de elevi. Reprezentările profesorilor ne-au arătat, de fapt, asupra căror aspecte trebuie să ne 

concentrăm în activitatea noastră de dezvoltare curriculară a programei pentru diriginți.     

Tabelul 3.9.   

Teme de educaţie pentru toleranţă formulate de către profesorii şcolari (itemul 3) 

 Reprezentările profesorilor şcolari 

- Rolul comunicării; Rolul stabilităţii psihologice; Şcoala - o familie numeroasă; Acceptă şi vei fi 

acceptat;  

- Toleranţa în familie; Toleranţa în rândurile prietenilor; Familia şi cultura toleranţei; 

- Promovarea stimei de sine în şcoală; Toleranţa cultura păcii; Respectul faţă de diferenţe; 

- Toleranţa în şcoală; Educaţia în spiritul toleranţei; Relaţiile dintre persoane şi comunitate; 

- Importanţa comunicării; Comunicarea şi relaţiile durabile; Valorile şi normele morale; 

- A fi tolerant înseamnă să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi; A tolera înseamnă a respecta; 

- Toleranţa în societate; Eu sunt important; Adevărata podoabă; Toleranţa faţă de colegii săi;  

- Credinţa persoanei - este alegerea proprie, care trebuie să o respectăm; Toleranţa în viziunea 

tinerei generaţii; Locul toleranţei în topul valorilor; Educarea toleranţei la elevi;  

- Eficienţa comunicării; Responsabilitatea elevilor; Toleranţa – calea spre pace; 

- În lumea modernă toleranţa mai necesară ca oricând; Ce ţie nu-ţi place altuia nu- i face;  

- Toleranţa – un element obligatoriu în învăţământ; Acceptarea diferenţelor; Valorile şi normele 

toleranţei; Comunicare a relaţiilor durabile; Toleranţă între profesor şi elev; 

- Respectul reciproc între elevi; Toleranţa în cadrul familiei şi în societate; Educarea elevilor în 

spiritul toleranţei; Educaţia toleranţei; Promovarea toleranţei în cadrul familiei şi a comunităţii. 
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La întrebarea 4. Numiţi valorile educaţiei pentru toleranţă profesorii nu au întâlnit greutăți 

pentru a enumera valorile solicitate. Profesorii au propus cele mai variate semnificații ale 

termenului de toleranță, care indicau mai mult asupra cunoașterii structurilor de suprafață ale 

câmpului semantic al conceptului, decât ale celor de profunzime. Concluzia la care am ajuns este 

că nu este suficientă cunoașterea anume a valorilor educației pentru toleranță, mai ales că a vorbi, 

în general, despre valori, nu înseamnă, să poți defini și comportamentele tolerante la care dorim să 

ajungem prin acțiunea educativă.      

Tabelul 3.10.   

Reprezentările profesorilor şcolari despre valorile educației pentru toleranță (itemul 4) 

 

 Reprezentările profesorilor şcolari 

- Bunătatea, încredere, adevărul, dreptatea, libertatea, respectul, voinţa, grijă; 

- Înţelegere, răbdarea , aprecierea, Bunul simţ smerenie; Cumpătare, încrederea în propriile; 

puteri, Altruizm, Dragoste, dreptate, Inteligenţă, stoicism, Sinceritate, Compasiunea; 

- Implicare în situaţiile înconjurătoare, comunicarea eficientă cu actanţii presupuşi,  

- Înţelegere şi analiză a situaţiilor, Asertivitate, Reciprocitate, receptivitate, comunicare; 

- Atitudinea activă de recunoaştere a drepturilor, aprecierea, acceptarea; 

- Suportare, responsabilitate, manieră tactică, iertare; 

- Iubire pentru aproapele lor, aprecierea corectă a semenilor, Conduită morală, sentimente 

morale, competenţe morale, cunoştinţă morală, pozitivism, onestitate, sprijin; 

- Lipsa mândriei care vine din statutul social ori bunăstarea familiei, susţinere, cooperare,  

- Bunăvoinţă în orice situaţie, îngăduinţă faţă de cei diferiţi; 

- Stimă faţă de părerea altuia, omenie, să nu fie indiferenţi, acordarea ajutorului necesar;  

- Sinceritatea socială, punerea în practică a drepturilor, nondiscriminarea.  

 

La întrebarea 5. Argumentaţi necesitatea educaţiei pentru toleranţă în şcoală 

profesorii au putut formula suficiente argumente chiar mai mult decât ne-am așteptat: „este 

nevoie de educaţia pentru toleranţă în şcoală pentru a schimba atmosfera, manierile de 

comportare între elev-elev; elev-profesor, elev-părinte, părinte-şcoală”; „este necesară 

pentru formarea unei societăţi armonioase, pentru formarea persoanei pozitive”; „pentru 

a educa generaţii îngăduitoare în diverse situaţii, pentru a evita riscurile de progresare a 

violenţei în societate”; „pentru a ridica nivelul de dezvoltare a elevilor”; „pentru a fi mai 

respectuoşi”; „pentru a creşte o generaţie mai bună, mai umană, a cunoaşte mai bine 
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drepturile omului, pentru a fi membri ai lumii moderne”.  Cu toate acestea, profesorii nu 

pot diferenția categoriile toleranței, nu disting toleranța pozitivă de cea negativă.   

  Tabelul ce urmează prezintă principalele opinii ale profesorilor asupra subiectului 

abordat, acestea constituie niste argumente concrete ce confirmă ideea evocată anterior 

despre cunoașterea insuficientă de către profesori a direcțiilor educației pentru toleranță. 

Tabelul 3.11.  

Reprezentările profesorilor şcolari despre necesitatea educaţiei pentru toleranţă (itemul 5) 

Reprezentările profesorilor şcolari 

- atitudinea toleranţă trebuie formată în familie, şcoala doar aprofundează unde e necesar și 

corectează acest aspect al educaţiei, 

- elevii trebuie antrenaţi în diverse proiecte educaţionale pe această temă; 

- este absolut necesară deoarece educaţia pentru toleranţă conduce la comunicarea eficientă 

între elevi şi profesori; 

- e necesară pentru a învăța a respecta pe ceilalţi şi a fi acceptat; 

- necesară pentru schimbarea mentalităţii societăţii referitor la diferenţierea socială, 

acceptarea noţiunei de incluziune socială; 

- necesară pentru ca elevii să nu devină egoişti, violenți și agresori; 

- necesară pentru că a  fi profesor înseamnă un risc asumat cu multă răbdare,  

- necesară educaţia pentru toleranţă atât a elevilor cât şi a profesorilor; 

- dezvoltă capacitatea de exercitare a responsabilităţii; 

- necesară pentru a respecta deciziile altor elevi,  

- toleranţa este necesară în şcoală pentru a nu fi egoişti, să poată căuta soluţii; 

- necesară între elevi, profesori, se creează legătura de înţelegere reciprocă, comunicarea 

eficientă, respect; 

- necesară pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a valorilor morale: binele, frumosul, 

adevărul, cinstea, sinceritatea, omenia, cumsecădenia; 

- necesară întrucât azi în şcoala s-au creat grupări între elevi nu după atitudini, ori interese 

comune, ci după: „cum se îmbracă, cine sunt părinţii, câţi bani primesc”. 

- necesară, pentru ca elevii să se înveţe a fi calmi, răbdători,  a şti ce se poate de trecut cu vederea; 

- în lumea modernă necesară deoarece trăim într-o vreme a accelerării mobilităţii,  

- necesară atât în familie şi în cadrul comunităţii,  

- acceptarea şi aprecierea diversităţii culturilor lumii şi manierele de exprimare; 

- pentru a învăţa, a fi îngăduitori, buni, răbdători şi arătându-i cât este de iubit, se va simţi 

acceptat şi-i va accepta şi pe alţii, vor învăţa să fie sensibili şi respectuoşi; 



108 
 

- educaţia toleranţei în şcoală este necesară pentru formarea persoanei pozitivă pentru 

societatea sănătoasă cu valori morale înalte; 

- pentru evitarea unei societăţi discriminatorii;  

- pentru promovarea valorilor umane în rândurile noilor generaţii;  

- pentru a reprezenta o societate civilizată; 

- necesară educaţia pentru toleranţă deoarece tinerii sunt foarte mult influenţaţi de 

informaţiile negative din societate, internet,  

- este necesar un spirit umanist, adică mai mult decât o simplă „suportare”,  

- va asigura respectul opiniei contrare, interes pentru susţinerea libertății persoanei;  

- necesară în procesul educaţiei deoarece violenţa naşte violenţă. 

 

 Aplicarea instrumentelor de cercetare la etapa de constatare a experimentului 

pedagogic  a relevat rezultate statistice diferite pentru studenți și profesori la proba de 

autoevaluare a toleranței pedagogice individuale. Constatăm cu regret, dezvoltarea 

nesatisfăcătoare a valorilor toleranței pedagogice interne a profesorilor școlari: rezistența 

psihosocială, acceptarea diferențelor, suportarea inconveniențelor, receptivitatea volitivă, 

poziționarea responsabilă, cel mai scăzut nivel se atestă la maturitatea psihologică.  

Toleranța pedagogică internă a studenților este mult mai scăzută ca la profesorii școlari, 

fapt care subliniază insuficiența dezvoltării competențelor afective și a culturii emoționale. 

Neânsemnat diferit este nivelul de formare a valorilor toleranței externe a studenților 

pedagogi: orientarea emoțională pozitivă, flexibilitatea, empatia, sociabilitatea pedagogică, 

umanismul, se observă că suprimarea agresivității constituie valoarea cu cel mai scăzut nivel 

de formare. Spre deosebire de studenții pedagogi, profesorii școlari au demonstrat cel mai 

scăzut nivel de dezvoltare a toleranței externe la valoarea orientarea emoțională pozitivă, 

însă, în comparație cu studenții totuși reușesc mai bine să exprime toleranță pedagogică 

externă în conduita sa deontologică. Unul dintre argumentele promițătoare, în acest sens este 

faptul că studenții testați sunt abia la anul 1 și 2 de studii universitare.  
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3.2.  Strategia formării toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul  

educației pentru toleranță a elevilor 

Programul de formare experimentală conceput pentru formarea inițială și continuă a 

cadrelor didactice a fost proiectat în cadrul Strategiei formării toleranței pedagogice a 

cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor (SFTPCD) a fost elaborat 

luând în consideraţie ideile sintetizate din analiza literaturii de domeniu pe problema 

clarificării semnificației conceptului de toleranță pedagogică, a experiențelor de formare a 

acestei competențe profesionale şi a datelor experimentale co lectate la etapa de constatare. 

Problema formării/dezvoltării toleranței pedagogice în mediul studenţilor constituie o 

preocupare a pedagogiei învăţământului superior în tendinţa de promovare a valorilor 

general-umane în sensul pregătirii profesionale a cadrelor didactice pentru construcția unei 

societăți deschise și democratice și pentru creşterea eficienţei comportamentului 

deontologic în câmpul socioprofesional. Promovarea în mediul educațional a valorilor 

toleranței constituie un indiciu al dezvoltării culturii profesionale și a calității educației.  

În cercetare au fost luate ca repere metodologice valorile epistemologice ale 

toleranței pedagogice promovate în documentele conceptuale, normative şi reglatorii ale 

sistemului de educaţie din R. Moldova care elucidează tendinţa de promovare a valorilor 

culturii universale în educaţie. Din aceste considerente se constată necesitatea perpetuării 

valorilor socioprofesionale ale comunității pedagogice universale determinate în contextul 

evoluției conștiinței sociale pe plan global și național.   

Strategia dezvoltării toleranței pedagogice a cadrelor didactice necesară pentru 

experimentul de formare s-a axat pe următoarele fundamente teoretice şi repere metodologice: 

teoriile privind posibilitatea sporirii gradului de cultură a toleranței pedagogice rezultată din 

formarea competenţelor afective prin educaţie (Goleman D., 2008) [73]; teoria, metodologia și 

tehnologia dezvoltării culturii emoţionale (Cojocaru- Borozan M., 2014) [31], [172]; principiile 

vizând calitatea educaţiei promovate de Cojocaru V. G. 2007 [22] etc. 

 Reperele conceptuale care au stat la baza elaborării strategiei de formare a TPCD vizează 

elaborările noastre teoretice descrise în capitolul II:  cadrul epistemologic al pedagogiei 

toleranţei, modelul conceptual al toleranţei pedagogice, criteriile, indicatori, descriptori, valorile 

toleranţei pedagogice și conceptul pedagogic de educaţie pentru toleranţă, fundamentate științific 

pentru necesitățile cercetării fenomenului studiat. 

 Intenţia de a dezvolta toleranța pedagogică a cadrelor didactice pentru promovarea în 

mediul educațional a culturii toleranței a determinat conceperea Strategiei formării toleranței 
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pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor (SFTPCD) 

ilustrată în figura 3.5. 

 
  

Figura 3.5. Strategia dezvoltării toleranței pedagogice cadrelor didactice  

Cadrul teoretic și metodologic al cercetării în domeniul pedagogiei toleranței ne conduce la 

concluzia ipotetic-interogativă prin care presupunem, că arhitectura societății contemporane, bazate 
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pe valorile toleranței, se poate constitui, în primul rând, pe temeiul dezvoltării toleranței pedagogice 

și a profesionalismului cadrelor didactice, marcat de înalt umanism pedagogic în scopul educației 

pentru toleranță a elevilor și amplificării culturii sociale, a consolidării stilului educațional orientat 

spre promovarea culturii toleranței în mediul educațional. Prezentăm în continuare elementele 

constitutive ale Strategiei dezvoltării toleranței pedagogice a cadrelor didactice.  

I. Construcție și dezvoltare a curriculumului pedagogic universitar prin 

conceptualizarea toleranței pedagogice  

A. Formarea profesională inițială a toleranței pedagogice este impulsionată de noile roluri  

profesionale ale cadrelor didactice ce presupune definirea unor noi competențe și implică formarea 

comportamentelor deontologice în conformitate cu expectanțele socioprofesionale ale politicilor și 

reformelor educaționale actuale, determinate de problematica socială a lumii contemporane.  

I. Conceptualizarea toleranței pedagogice vizează elaborarea și fundamentarea științifică a 

reperelor conceptuale ale cercetării în cadrul epistemologic al pedagogiei toleranţei: modelul 

teoretic/conceptual al toleranţei pedagogice, criteriile, indicatorii, descriptorii, valorile toleranţei 

pedagogice și conceptul de educaţie pentru toleranţă.  

Acțiunile de construcție și dezvoltare curriculară pe dimensiunea formării T.P. au presupus:  

1.1. Includerea în planurile de studii a disciplinelor specifice pedagogiei toleranței: 

1.1.1. Cursul universitar obligatoriu Pedagogia  toleranței, preconizat pentru studenții an.1 

de la facultatea Pedagogie a fost introdus în planurile de studii la specialitatea Pedagogie și limbă 

engleză, renovat și aprobat în anul 1 (vezi Ghidul studenților) [80] . 

1.1.2. Cursul universitar opțional Educație pentru toleranță,  preconizat pentru studenții an. 

2, sem. 4, de la facultatea Pedagogie a fost introdus în planurile de studii la specialitatea 

Pedagogie socială, renovat și aprobat în anul 2013 (vezi Ghidul studenților) [80]. 

1.2. Elaborarea de curriculum disciplinar al cursurilor universitare  

1.2.1. Disciplina obligatorie Pedagogia toleranţei pentru studenții an. 1 de la facultatea 

Pedagogie, specialitatea Pedagogie și limbă engleză, Anexa 6, Descrierea cursului.  Disciplina 

reprezintă un conţinut pedagogic specific ce răspunde problematicii lumii contemporane şi apare 

ca soluţie în condiţiile multiplicării tulburărilor de comportament social cu efecte nocive asupra 

sănătăţii personalităţii umane și prevede 45 de ore conform planului de studii 2013, seminar - 15, 

prelegere -30. Această disciplină abordează teme și conținuturi orientate spre formarea culturii 

toleranței în mediul educațional constituind o punte între domeniile pedagogie, psihologie şi cel 

sociologie, între sfera privată şi cea publică a experienţei umane. În acest sens, cursul are ca scop 

orientarea formării profesionale în vederea dezvoltării permanente a conştiinţei psihosociale, 
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conturată la nivelul culturii emoţionale, prin competenţe afective ce reflectă cultura comunicării 

sociale prin integrarea valorilor toleranței.  

 Obiectivele disciplinei universitare Pedagogia toleranței includ finalităţile de studiu: 

 să cunoască conceptele de bază vizând pedagogia toleranței; 

 să integreze valorile toleranței în conduita profesională;   

 să descrie toleranța pedagogică exprimată în diferite sisteme educaţionale, 

 să valorifice principiile toleranței în comunicarea pedagogică; 

 să proiecteze propriul traseu de educaţie a culturii toleranței în mediul universitar; 

 să prezinte comportamente universitare tolerante în grupul de studenți; 

 să evalueze calitatea conduitei deontologice a cadrelor didactice în baza sistemului de 

criterii, indicatori, descriptori ai toleranței pedagogice.  

Unitățile de curs (tematica) valorificate pentru predarea disciplinei Pedagogia toleranței:  

repere teoretice și delimitări terminologice în domeniul pedagogiei toleranței (toleranță, 

conștiință și gândire tolerantă, conduită tolerantă, cultura toleranței etc.), toleranța pedagogică în 

referențialul profesional al cadrelor didactice, structura și conținutul toleranței pedagogice, 

obiectul de studiu al pedagogiei toleranței - educația pentru toleranță, considerații 

psihopedagogice privind comunicarea pedagogică în spiritul toleranței, strategii de dezvoltare a 

culturii toleranței în mediul universitar.   

1.1.1. Elaborarea curriculumului disciplinar al cursului universitar opțional 

Educaţie pentru toleranţă pentru studenții an. 2 de la facultatea Pedagogie, specialitatea 

Pedagogie socială, conform planurilor de studii din Ghidul studenților [80]. Numarul de ore 

conform planului 30, seminarii - 15, prelegere – 15. Obiectivele disciplinei universitare 

Educaţie pentru toleranţă include următoarele finalităţi de studiu: 

 să cunoască reperele teoretice  ale educației pentru toleranţă; 

 să definească conceptele operaționale în domeniul pedagogia toleranț; 

 să analizeze factorii ce infuiențează  comunicarea tolerantă; 

 să demonstreze competenţe de comunicare tolerantă pentru eliberarea de tensiune 

emoţională negativă utilizând strategii specifice;  

 să elaboreze planuri de dezvoltare a comportamentului tolerant; 

 să determine problemele de violență în comunicare;   

 să mediatizeze în mediul educaţional conţinuturi informaţionale privind necesitatea 

disciplinării emoţionale prin dezvoltarea competenţei de comunicare tolerantă. 

Unitățile de curs (tematica) valorificate pentru predarea disciplinei Educaţie pentru 

toleranţă:  conceptul pedagogic de educație pentru toleranţă, obiective, conținuturi și valori 
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specifice educației pentru toleranţă, demersuri metodologice ale educației pentru toleranţă în 

mediul educațional, valorile culturii toleranței integrate în valorile umane fundamentale, 

descriptori ai comportamentului tolerant. 

1.1. Publicarea resurselor curriculare universitare: 

1.1.1. disciplina universitară Pedagogia toleranței a fost susținută prin publicarea 

Ghidul metodologic pentru studenţi şi cadre didactice universitare „Pedagogia toleranţei” [156], 

care prezintă repere teoretice și metodologice ale dezvoltării toleranței pedagogice în perspectiva 

educației pentru toleranță a elevilor și integrarea valorilor toleranței în stilul educațional al 

cadrelor didactice școlare, destinat studenților, cadrelor didactice universitare și profesorilor 

școlari. Conținutul ghidului include curriculumul disciplinar la Pedagogia toleranței și anumite 

finalități educaționale în termeni de competențe specifice, realizabile prin activități de învățare, 

proiectate prin strategii interactive pentru studiul individual, independent și în echipe. Studenții 

vor beneficia și de anexe tematice relevante pentru pregătirea cursurilor și seminariilor, creând 

oportunități metodologice și  profesorilor școlari pentru a folosi acest suport în proiectarea 

activităților educative.   

1.3.2. pentru disciplina universitară Educație pentru toleranță au fost publicate Sugestiile 

metodologice pentru profesorii școlari și studenţi „Educație pentru toleranță” [152]. Lucrarea 

metodică Educația pentru toleranță este destinată profesorilor școlari și conține sugestii 

metodologice necesare pentru proiectarea activității educative pe dimensiunea educaţiei pentru 

toleranţă și anumite recomandări cadrelor didactice pentru dezvoltarea toleranței pedagogice  ce 

pot fi valorificate cu succes în organizarea seminariilor metodologice pentru personalul didactic. 

1.2. Infuziunea finalităților și a conținuturilor educaționale orientate spre dezvoltarea 

toleranței pedagogice în disciplinele modulului pedagogic universitar: 

(a)  Modulul Educație pentru toleranță – nouă dimensiune a educației contemporane a fost 

integrat în finalitățile de studiu și conținuturile curriculare la disciplina Fundamentele științelor 

educației, curs universitar obligatoriu pentru formarea inițială a cadrelor didactice; 

(b)  Modulul Cultura toleranței în educație a fost integrat în finalitățile de studiu și 

conținuturile curriculare la disciplina universitară Etica pedagogică, curs universitar obligatoriu 

pentru formarea inițială a cadrelor didactice; 

(c)  Modulul Toleranța la stres ca indicator al profesionalismului pedagogic a fost integrat 

în finalitățile de studiu și conținuturile curriculare la disciplina universitară Stresul ocupațional;  

II. Pregătirea profesională a studenților pedagogi în spiritul culturii toleranței 

pedagogice s-a produs prin:  
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2.1. Predarea universitară a disciplinelor: Pedagogia toleranței (curs obligatoriu) și 

Educație pentru toleranță (opțional) s-a desfășurat prin intermediul strategiilor de predare – 

învăţare universitară: prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, activităţi 

în grup etc., proiectând elaborarea şi susţinerea proiectului de dezvoltare personală și consultarea 

surselor bibliografice de bază. Strategii de evaluare au urmărit calitatea participării studenţilor în 

cadrul diferitor tipuri de seminarii: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale, elaborarea şi susţinerea 

prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază specifice fenomenului studiat, finalizând 

cu două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare profesională pe dimensiunea culturii toleranței, 

portofoliu). În scopul formării toleranței pedagogice, studenţii pedagogi devin responsabili de 

studierea conţinutului, realizarea sarcinilor didactice şi a lucrărilor.  

2.2. Includerea în curriculumul la Practica pedagogică a obiectivelor vizând 

exercitarea/formarea toleranței pedagogice și proiectarea/realizarea educației pentru toleranță 

prin intermediul următoarelor obiective: să identifice fenomelele psihopedagogice de 

comportament intolerant, să evalueze gradul de formare a toleranței pedagogice a cadrelor 

didactice în baza criteriilor și indicatorilor elaborați, să proiecteze educația pentru toleranță cu 

preadolescenții, să descrie tulburările emoționale cauzate de funcționarea în structura 

personalității a unor mecanisme de conduită tolerantă pasivă și negativă, să argumenteze prin 

modele profesionale studiate în mediul educațional.  

2.3. Promovarea culturii toleranţei prin activităţi extracurriculare în mediul studenţilor, 

proiectată pentru studenții de la facultatea Pedagogie a UPSC, include acțiuni de sensibilizare a 

studenților pedagogi la adevărul cu valoare axiomatică prin care toleranța pedagogică constituie 

un ideal pedagogic umanist, acțiuni de atragere a studenților în activități caritabile ce presupun 

nivel înalt al dezvoltării toleranței pedagogice, acțiuni de culturalizare în baza valorilor toleranței 

sociale acțiuni de învățare a poziționării sociale active pentru construcția unui sistem de raporturi 

interpersonale valabile în societatea contemporană. Prin discuții individuale, masă rotundă 

tematică, club de dezbateri publice ș.a. forme aceste acțiuni au fost proiectate în planul 

individual al activității didactico-științifice la catedra Științe ale educației.  

III. Cercetarea pedagogică a studenților în domeniul Pedagogia toleranței a fost 

proiectată spre realizare prin anumite acțiuni de mediatizare a problematicii toleranței, de 

elaborare a tematicii specifice cercetării toleranței pentru studenții pedagogi,  

3.1. Coordonarea cercetărilor studențești în cadrul tezelor de an și de licență pentru 

determinarea problemelor de dezvoltare/formare a toleranței pedagogice, 

3.2. Stimularea motivației și monitorizarea studenților pentru participarea cu articole 

științifice la concursuri universitare anuale și coordonarea cercetărilor studențești. În acest scop 
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studenților a fost propusă următoarea tematică, ce a putut fi valorificată și de către profesorii 

școlari urmărind, în principiu, dezvoltarea toleranței pedagogice (Anexa 5):   

 Exprimarea toleranței în mediul școlar, 

 Abordări actuale ale toleranței pedagogice, 

 Toleranța pedagogică și stilurile educaționale, 

 Toleranța pedagogică – indicator al profesionalismului cadrelor didactice, 

 Toleranța – criteriu de evaluare a nivelului de educație a elevilor, 

 Comunicativitatea – element fundamental al toleranței pedagogice, 

 Corelația funcțională între educația morală și educația pentru toleranță, 

 Metodologia educației pentru dezvoltare a toleranței pedagogice,  

 Toleranța în construcția rețelelor de socializare,  

 Conflicte generate de nedezvoltarea toleranței,   

 Evaluarea toleranței pedagogice: indicatori și descriptori, 

 Exprimarea toleranței în discursul pedagogic.    

3.3. Autoevaluarea toleranței pedagogice a studenților în baza criteriilor, indicatorilor, 

descriptorilor specifici prin aplicarea acestora la orele de curs, în perioada stagiilor de practică și 

prin familiarizarea studenților cu metodologia aplicării instrumentelor de evaluare a valorilor 

aparte ale toleranței pedagogice ca indicator al culturii profesionale.     

B. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în planul toleranței pedagogice 

IV. Inițierea profesorilor școlari în teoria și metodologia educației pentru toleranță  

4.1. Dezvoltarea Curricula la dirigenție. Constatăm cu regret că deși Curriculumul la 

dirigenție conține obiective specifice educației pentru toleranță, acestea totuși se dovedesc a fi 

insuficiente pentru promovarea valorilor toleranței în mediul educațional în condițiile actuale ale 

tensiunilor de ordin cultural, socioeconomic și politic.  

4.2. În ideea susținerii cadrelor didactice școlare în proiectarea și realizarea educației 

pentru toleranță publicăm recomandările metodologice privind educația pentru toleranță la 

preadolescenți și publicăm sugestiile metodologice pentru profesorii școlari și studenţi Educație 

pentru toleranță, care s-au dovedit a fi de real folos metodologic. 

4.3. Formarea continuă a profesorilor școlari pentru proiectarea/realizarea educației 

pentru toleranță s-a desfășurat prin organizarea seminariilor metodologice cu aceștia în cadrul 

instituțiilor de învățământ preuniversitar unde a fost desfășurat experimentul pedagogic. 

4.4. Integrarea valorilor toleranței în sistemul axiologic al elevilor a devenit posibilă prin 

formarea profesională continuă a cadrelor didactice în planul educației pentru toleranță. 



116 
 

3.3. Valori ale toleranței pedagogice formate experimental în mediul profesional 

Abordarea teoretică și praxiologică a toleranței ca principiu - normă a educației și ca ideal 

pedagogic implică nu doar proiectarea dezvoltării toleranței pedagogice ca o nouă competență 

profesională a cadrelor didactice, ci mai ales formarea instituționalizată a acestei competențe  

care determină profesionalismul pedagogic și calitatea educației. Modelul cadrelor didactice 

tolerante construit prin valorile culturii profesionale reflectă dimensiunile eticii pedagogice în 

relațiile interpersonale din mediul educațional, umanismul, disponibilitatea, reflexivitatea, 

libertatea, responsabilitatea, încrederea în sine, rezistența la stres, stăpânirea de sine, 

sensibilitatea, mărinimia, empatia, altruismul, simțul umorului și compătimirea, constituind 

valori ale culturii emoționale și ale culturii toleranței.  

Soluționarea de succes a problemelor de formare profesională a cadrelor didactice pe 

dimensiunea toleranță pedagogică a devenit posibilă printr-un sistem de obiective și activități  

conjugate în vederea dezvoltării competențelor emoționale. Năzuinţa spre perfectibilitate a 

dezvoltării profesionale în vederea creşterii eficienţei comportamentului deontologic în câmpul 

socio-profesional accentuează necesitatea proiectării sistematice a acțiunilor de formare. În 

cercetare au fost luate ca repere valorile teoretice ale pedagogiei umaniste și a pedagogiei culturii 

emoţionale promovate în documentele conceptuale, normative şi reglatorii: Codul Educaţiei, 

Concepţia educaţiei în Republica Moldova şi Curriculumul de bază, Curriculumul pedagogic 

universitar şi Ghidul de proiectare a standardelor de formare profesională iniţială în 

învăţământul universitar, Planul cadru pentru studii pedagogice de licenţă, Planurile de 

învăţământ de la UPS “I. Creangă” şi ghidurile studenţilor care elucidează tendinţa de a asigura 

realizarea scopului general al educaţiei: dezvoltarea armonioasă a personalităţii. 

Studiul experimental este racordat la direcţiile de cercetare-dezvoltare la nivel naţional şi 

cu unele tendinţe ale ştiinţei mondiale: concepţia umanistă a politicii educaţionale într-o 

societate democratică; marcarea orientărilor valorice fundamentale valabile la nivelul sistemului 

şi procesului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a procesului de educaţie 

emoţională a elevilor, prin care se instalează un echilibru între obiectiv şi subiectiv în procesul 

de devenire a personalităţii cadrelor didactice.  

Etapa finală a investigaţiei a inclus verificarea şi validarea datelor experimentale rezultate 

din implementarea SDCCS, procesarea, sintetizarea şi interpretarea rezultatelor cercetării, 

elaborarea şi redactarea ştiinţifică a lucrării. 

Obiectivele la etapa de formare a cercetării au fost următoarele: 

 validarea experimentală a Strategiei de formare a toleranţei pedagogice în scopul educaţiei 

pentru toleranţă a elevilor; 
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 aplicarea instrumentelor de evaluare a gradului de formare a toleranței pedagogice a studenților 

și a profesorilor școlari; 

 analiza comparată a gradului de formare a componentelor și valorilor toleranței pedagogice 

măsurate la nivelul unor variabile de cercetare specifice culturii toleranței; 

 descrierea valorilor culturii toleranței specifice comunicării pedagogice în mediul educațional. 

 Demersul experimental formativ a fost implusionat de rezultatele obţinute în cadrul 

experimentului la etapa de diagnosticare pedagogică.  

Descrierea rezultatelor experimentale obţinute din aplicarea Strategiei de formare a 

toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor, 

abreviată în continuare SFTPCD în perioada anilor 2013 pe un eșantion de 208 subiecți.   

  La etapa I. Dezvoltare și construcție curriculară au fost create premisele conceptuale 

ale experimentului de formare prin: definirea toleranței pedagogice, identificarea elementelor și a 

conținututlui acestei competențe profesionale, elaborarea criteriilor și a indicatorilor calității 

toleranței pedagogice, conceptualizarea educației pentru toleranță la nivelul unor obiective, 

conținuturi curriculare, strategii specifice și dezvoltarea curriculumului la dirigenție pe 

dimensiunea educație pentru toleranță, acestea fiind descrise în paragraful 3.2 a capitolului III.  

 În învățământul superior pedagogic acțiunea de dezvoltare curriculară s-a desfășurat, în 

primul rând, prin infuziunea finalităților și a conținuturilor educaționale orientate spre dezvoltarea 

toleranței pedagogice în disciplinele modulului pedagogic universitar. În această ordine de idei 

modulul Educație pentru toleranță – nouă dimensiune a educației contemporane a fost integrat în 

conținutul disciplinei Fundamentele științelor educației, curs universitar obligatoriu pentru 

formarea inițială a cadrelor didactice. Modulul  Cultura toleranței în educație a fost infuzionat în 

finalitățile de studiu și conținuturile curriculare ale disciplinei universitare Etica pedagogică; 

similar a fost integrat și modulul Toleranța la stres ca indicator al profesionalismului pedagogic în 

conținuturile curriculare ale disciplinei universitare Stresul ocupațional al cadrelor didactice.  

Prin resursele curriculare valorificate în UPSC studenții au beneficiat de noi cunoștințe 

științifice create pentru dezvoltarea toleranței pedagogice: esența științifică și conținutul 

conceptului de toleranță, componentele toleranței, tipologia toleranței, categoriile pedagogiei 

toleranței: conștiință tolerantă, gândire tolerantă, cultura toleranței și valori ale toleranței, teorii 

privind toleranța, paradigma actuală a toleranței pedagogice, principiile toleranței pedagogice, 

obiectul de studiu al pedagogiei toleranței - educația pentru toleranță, problematica educației 

pentru toleranță, mecanismele dezvoltării toleranței pedagogice, caracteristicile intoleranței, 

valorizarea cunoștințelor despre toleranță în practica educațională, indicatori și descriptori ai 

toleranței pedagogice, criterii de evaluare ai toleranței pedagogice, valorile culturii toleranței.  
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Problema toleranţei pedagogice este examinată nu doar în planul relaţiilor interpersonale din 

mediul educaţional, ci în context social mai larg al diverselor categorii de toleranţă - interculturală, 

religioasă, politică etc. 

   Etapa a II-a Pregătirea profesională a studenților pedagogi în spiritul culturii toleranței 

pedagogice s-a desfășurat prin predare universitară a disciplinelor specifice:  

2.1. Disciplina universitară Pedagogia toleranței (curs obligatoriu), a fost predată studenților 

de la facultatea Pedagogie, anul I de studii licență în semestrul doi la specialitatea Pedagogie și 

limbă engleză în anul universitar 2013-2014 și anul universitar 2014-2015. Tipologia seminariilor 

universitare aplicate în cadrul cursului vizat include: seminarii-prelegere, seminarii-dezbatere, 

seminarii-conferință, seminarii mixte (aplicare practică a cunoștințelor teoretice) (Anexa 3). 

Tabelul 3.9. 

Proiectarea didactică universitară a seminariilor pentru dezvoltarea toleranței pedagogice 

 

Seminariile 

la Pedagogia 

toleranței 

Seminarul 1.  

Interpretări ale 

toleranței, 

comunicării 

tolerante şi a 

competenţei de 

comunicare 

tolerantă în 

perspectiva 

dezvoltării 

TPCD 

Seminarul 2. 

Determinări și 

corelații 

funcționale 

între pedagogia 

culturii 

emoționale și 

pedagogia 

toleranței 

Seminarul 3. 
Analiza 

cadrului 

normativ al 

pedagogiei 

toleranței 
 

Seminarul 4. 
Integrarea 

educaţiei 

pentru 

toleranţă în 

noile 

dimensiuni 

ale educaţiei 

 

Seminarul 5. 
Proiectarea 

activităţilor  

de educaţie 

pentru 

toleranţă 
 

Scopul seminariilor universitare 

S
co

p
u

l 
 

se
m

in
a
ri

il
o
r 

 

 

Formarea la 

studenții pedagogi 

a unei viziuni 

generalizate 

asupra toleranței 

pedagogice ca 

expresie a 

profesionalismului  

Tip seminar 

universitar: 

Seminar - 

prelegere 

Operarea cu 

un sistem de 

concepte 

specifice 

necesare 

pentru a 

explica 

fenomenul 

toleranței   

Tip seminar 

universitar: 

Seminar – 

dezbatere 

cu oponenți 

studenți asupra 

semnificației 

conceptelor 

operaționale 

Cunoașterea și 
aplicarea 

principiilor 

conduitei 

deontologice 

tolerante  

Tip seminar 

universitar: 

Seminar – 

aplicații a 

teoriei 

pedagogiei 

toleranței în  

practica 

educațională   

Corelarea 

valorilor 

educaţiei 

pentru 

toleranţă cu 

valorile altor 

dimensiuni 

ale educației 

Tip seminar 

universitar: 
Seminar – 

conferință de 

prezentare a 

valorilor 

educației 

postmoderne 

 

Proiectarea/ 

realizarea 

activităţilor  
de educaţie 

pentru 

toleranţă  

Tip seminar 

universitar:  

Seminar – 

aplicație de 

organizare 

practică a unor 

etape ale 

activității 

educative în 

sala de curs 
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Pentru seminarul 1.  Interpretări ale toleranței, comunicării tolerante şi a competenţei 

de comunicare tolerantă în perspectiva dezvoltării toleranței pedagogice au fost proiectate 

următoarele competențe: explicația corelației dintre conceptele toleranţă, comunicare 

tolerantă şi pedagogia toleranţei, educație pentru toleranță, argumentarea necesității dezvoltării 

toleranței pedagogice, reprezentarea grafică a conceptului de educație pentru toleranță, 

prezentarea sintezei surselor consultate la problema toleranței, descrierea comportamentelor 

intolerante. Eficiente pentru dezvoltarea valorilor toleranței pedagogice s-au dovedit a fi 

activitățile de învățare aplicate: „ Selectaţi maxime ce reflectă valorile toleranţei şi comentaţi-

le”, „Сitește variate surse de pedagogie a toleranței pentru a alсătui fișe de lectură”, „Explicaţi 

conexiunea dintre pedagogia culturii emoționale”, educația pentru dezvoltare emoțională, 

cultură emoțională şi pedagogia toleranței”, „Formulați recomandări studenților pedagogi 

pentru dezvoltarea culturii emoționale”, „Reflectați asupra problemelor globale soluționarea 

cărora necesită formarea toleranței”, „Descrieţi situaţii de comunicare tolerantă”, „Propuneţi 

reprezentarea grafică a propriului model de comunicare tolerant”, „Elaborează o concluzie 

privind esența toleranței”, „Exemplifică situații și comportamente tolerante din viața privată”, 

„Descrie avantajele conduitei tolerante prin exemplificări”,  „Completează figura ce reprezintă 

conceptul pedagogia toleranţei” ș. a. 

 Evaluarea universitară s-a desfășurat prin aprecierea rezultatelor învățării autonome a 

studenților s-a realizat prin intermediul Proiectului de dezvoltare profesională pe dimensiunea 

toleranței pedagogice și Portofoliul electronic al surselor consultate în domeniul Pedagogia 

toleranței. 

 Tabelul 3.12. 

Comportamente ale toleranței pedagogice învățate de studenți prin seminariile la Pedagogia toleranței 

Seminariile universitare Comportamente ale toleranței pedagogice învățate de 

studenți 

Seminarul 1.   
Interpretări ale toleranței, 

comunicării tolerante şi a 

competenţei de comunicare 

tolerantă în perspectiva 

dezvoltării toleranței 

pedagogice 

 

 

 

Atitudini: 
- convingerea că cineva poate gândi și acționa altfel,  

- acceptarea diferențelor,  

- exprimarea/dezvoltarea/recunoașterea libertății, 

- insistență și pertinență în activitatea profesională, 

- autoreglarea volitivă, încrederea în siguranța propriilor poziții,  

- respectarea de sine și de alții, 

-  reacționarea adecvată la diferențe de confesiuni religioase,  

- orientarea emoțională pozitivă,  

- maturitatea afectivă,  

- poziționarea morală activă,  

- conștiință și gândire tolerantă, 

-  autoactualizarea personalității.  
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Seminarul 2.   

Determinări și corelații 

funcționale între pedagogia 

culturii emoționale și 

pedagogia toleranței 
 
 
 
 
 

Seminarul 3.   
Analiza cadrului normativ al 

pedagogiei toleranței 
 

Cunoștințe: 
- esența științifică și conținutul conceptului de toleranță, 

- componentele toleranței,  

- tipologia toleranței, 

- categoriile pedagogiei toleranței: conștiință tolerantă, 

gândire tolerantă, cultura toleranței și valori ale toleranței, 

-  teorii ale toleranței,  

- paradigma actuală a toleranței pedagogice, 

- principiile toleranței pedagogice, 

- obiectul de studiu al pedagogie toleranței - educația pentru 

toleranță, 

- problematica educației pentru toleranță, 

- mecanismele toleranței pedagogice, 

- caracteristicile intoleranței, 

- valorizarea cunoștințelor despre toleranță în practica 

educațională,  

- indicatori și descriptori ai toleranței pedagogice, 

- criterii de evaluare ai toleranței pedagogice, 

- valorile culturii toleranței.  

Seminarul 4. 
Integrarea educaţiei pentru 

toleranţă în noile dimensiuni 

ale educaţiei 
 
 
 
 
 

Seminarul 5. 

Proiectarea activităţilor  
de educaţie pentru toleranţă 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarul 6. 

Evaluarea toleranței 

pedagogice 
 
 

Capacități: 
- de a evita confruntările,  

- a preveni și a soluționa  conflictele, 

- de a stabili și întreține comunitate cu elevii/colegii, 

- de a demonstra flexibilitate la incertitudini, riscuri și stres, 

- evaluarea rațională și îngăduitoare a dificultăților, 

- echilibrarea compromisului cu securitatea personală, 

-  de a suporta inconveniențele și a ierta influențele nedorite, 

- de a exprima deschidere pentru interacțiuni comunicative,  

- de a concura cu persoane de alte opinii, 

- de a diminua reacțiile negative și conflictogene la  factorii 

nefavorabili din mediul profesional,  

- de a reduce sensibilitatea/reacțiile la influența factorilor 

nefavorabili din mediul profesional,  

- de a accepta alte modele de conduită și valori,  

- de a accepta niveluri insuficiente de educație, 

- de a acționa consecvent în condiții dificile, 

- de a inhiba/suprima agresivitatea,  

- de a exterioriza activism profesional și sociabilitate, 

- de a reacționa pozitiv și a tutela educații, 

- de a reflecta asupra experiențelor,  

- de a simpatiza, ascultând și a auzind educații, 

-  de a rezista dificultăților profesionale,  

- de a menține gradul de adaptare socială, 

- de a evalua adecvat situația pedagogic, 

- de a anticipa reacțiile interlocutorilor, 

- de a lua decizii constructive în circumstanțe imprevizibile, 

- de a recunoaște situațiile pedagogice cu caracter 

problematic,  

- de a conviețui cu oameni de o altă mentalitate și stil 

existențial. 
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Activitățile de învățare propuse studenților la orele de seminar au creat oportunități reale de 

evaluare sistematică a conduitei individuale a colegilor: de exemplu prin sarcina didactică 

„Observaţi, timp de 5 zile, comportamentul unui coleg, student-stagiar, cu toleranță pasivă și  

negativă. Completaţi, în baza observărilor realizate, tabelul graficului T referitor la efectele 

conduitei intolerante”: 

Tabelul 3.13. 

Acțiuni de învățare a toleranței pedagogice 

Arii de manifestare comportamentală Efecte pozitive Efecte negative 

Aria cognitivă acceptare diferențelor ignorare 

Aria emotivă apropiere și deschidere  limitarea comunicării 

Aria comportamentală umanism discriminare 

 

Alte sarcine didactice propuse studenților i-au pus în condiția de a descrie situaţii pedagogice 

conflictogene rezultate din nedezvoltarea toleranței pedagogice a profesorilor la care au fost 

martori și să definească soluţiile posibile. Activităţile de seminar au fost realizate prin exerciţii 

discursive pentru dezvoltarea culturii toleranței și a culturii emoţionale, de autoevaluare şi 

recuperare din perspectiva dezvoltării conduitei tolerante în comunicarea pedagogică, proba de 

evaluare finală constituind elaborarea traseului individual de dezvoltare a toleranței pedagogice. 

Tabelul 3.14.  

Strategii didactice universitare valorificate pentru dezvoltarea toleranței pedagogice a studenților 

Strategii de activitate didactică 

universitară 
Comportamente tolerante învățate de către 

studenți 

 Strategii euristice  

 Strategii axate pe acţiunea de cercetare  

 Strategii expozitive  

 Strategii ilustrativ-explicative 

 Strategii problematizate 

 Strategii algoritmice  

 Strategii de învăţare prin cooperare 

- acceptarea diferențelor, 

- exprimarea/dezvoltarea/recunoașterea libertății, 

- insistența și pertinența în activitatea profesională, 

- autoreglarea volitivă,  

- încrederea în siguranța propriilor poziții,  

- respectarea de sine și de alții,  

- reacționarea adecvată la diferențe,  

- orientarea emoțională pozitivă,  

- poziționarea socială activă,  

- conștiință și gândire tolerantă, 

- autoactualizarea personalității. 
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Competenţe dezvoltate studenților în cadrul cursului universitar vizat sunt: cunoașterea 

conceptelor de bază vizând pedagogia toleranței, integrarea valorilor toleranței în stilul 

educațional, descrierea valorilor toleranței, valorificarea principiilor toleranței în 

comunicarea pedagogică, proiectarea propriului plan de dezvoltare şi educaţie în mediul 

universitar, dezvoltarea toleranței la stresul profesional, formarea rezistenței pedagogice, 

evaluarea valorilor culturale și comportamentale ale personalității studentului. 

2.2. Prin disciplina Educație pentru toleranță (curs opțional) am urmărit scopul de a 

forma studenților competențe proiectare și realizare a activității educative cu tematică 

privind educația pentru toleranță. Strategiile de predare - învățare - evaluare aplicate pentru 

predarea educației pentru toleranță  au condus la formarea anumitor capacități specifice.  

Sarcinile de învăţare elaborate (Tabelul 3.15) s-au dovedit a fi eficiente din punctul de 

vedere al contribuţiei la realizarea obiectivelor disciplinei.  

Comportamentele tolerante învăţate de către studenţii pedagogi corelează cu elementele 

constitutive ale toleranței pedagogice. 

Tabelul 3.15.  

Formarea studenților în vederea educației pentru toleranță la cursul Educația pentru toleranță 

Sarcini didactice universitare de învăţare a culturii 

toleranței 
Comportamente învățate la curs  

 Colectează din sursele recomandate în suportul teoretic 

expresii științifice utile necesare pentru analiza 

comportamentului tolerant al elevilor.  

 Valorificați cerințele actuale față de discursul pedagogic 

în analiza activității educațive tematice. 

 Memorizează criteriile de evaluare a activității educative. 

 Precizează anumite aspecte ale activității organizate de 

colegi adresând diferite tipuri de întrebări. 

 Apreciază elemente originale din proiectele elaborate de 

colegi care v-au impresionat mai mult.    

 Prin comunicarea rotativă în grup faceti schimb de fișe de 

lectură la tema seminarului, faceți schimb de impresii. 

 Elaborați 3 fișe cu exerciții (de grup și individuale) la 

tema ET utile pentru activitățile educative.    

 Valorificați cerințele actuale față de discursul pedagogic 

în analiza activității educațive tematice. 

 Apreciați gradul de formare a toleranței pedagogice a 2 

colegi în termeni (nivel minim, mediu și înalt). 

 Scrieţi trei enunţuri legate după sens ca răspuns la 

întrebarea: „Ce pot face eu ca să dezvolt toleranţa 

pedagogică colegilor mei?” 

 

- convingeri despre valoarea 

toleranței pedagogice pentru 

dezvoltarea profesională; 

- cunoştinţe  privind  specificul 

activităţii educative cu tema 

educației pentru toleranță;  

- cunoştinţe despre 

interdependenţa dintre nevoile 

personalităţii educaţilor şi cultura 

toleranței profesorului; 

- capacităţi de proiectare a 

activităţii educative cu tema 

educației pentru toleranță; reieşind 

din trebuinţele educaţilor; 

- convingeri despre necesitatea 

planificării formării toleranței 

pedagogice în activitatea 

profesională;  
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 Notaţi şi analizaţi problemele emoţionale ale profesorului 

în comunicarea tolerantă. La fiecare problemă indicaţi 

impactul asupra elevilor. 
 Elaborați și scrieţi într-un tabel: 
A.  lista propriilor valori emoţionale,  
B. lista valorilor toleranței ale celui mai bun profesor pe 

care l-aţi cunoscut  
C. stabiliţi pentru dvs. nişte obiective de dezvoltare pe 

termen lung şi pe termen scurt. 

 Studiu de caz (Modele de toleranță pedagogică a cadrelor 

didactice). 

 Elaborați propriul model de toleranță pedagogică în 

termeni de atitudini, capacități și cunoștințe.  

 Stabiliţi pentru dvs. nişte obiective de dezvoltare a TP pe 

termen lung şi pe termen scurt. 

 Selectați din literatură maxime care reflectă valorile 

toleranței. 

- capacităţi de analiză profesională 

a situaţiilor didactice în planul 

gândirii tolerante și a transmiterii 

subtile a conţinuturilor afectiv- 

atitudinale; 
- capacităţi de caracterizare a 

comportamentului deontologic 

tolerant; 
- cunoştinţe despre componentele 

T.P. 
şi valorile emoţionale; 

- cunoştinţe despre componentele 

toleranței pedagogice; 

- cunoştinţe privind instrumente 

de evaluare a toleranței pedagogice; 

- capacitatea de a opera cu termenii 

pedagogi ce vizează pedagogia 

toleranței. 

 
 

Competenţe dezvoltate studenților în cadrul cursului universitar vizat sunt: definirea 

conceptelor de bază în domeniul pedagogiei toleranţei, explicația cadrului conceptual al 

educației pentru toleranță, demonstrarea  importanţei și funcționalității strategiilor de dezvoltare 

a toleranţei, interpretarea conţinutului pedagogic specific toleranței, elaborarea proiectelor de 

dezvoltare a toleranței, dezvoltarea permanentă a propriei culturi emoţionale, elaborarea 

strategiilor de prevenire a dezechilibrului emoțional, valorificarea metodologiei educației pentru 

toleranță, evaluarea/autoevaluarea metodologică a activității educative proiectate în baza unor 

criterii propuse, formularea unor concluzii și recomandări privind eficientizarea educației pentru 

toleranță, promovarea valorilor toleranței în comunicarea pedagogică. Capacitățile enumerate 

permit evaluarea obiectivă a situaţiilor şi comunicarea educațională eficientă, formularea 

deciziilor adecvate pentru anticiparea apariţiei conflictelor, pentru a rezista tensiunilor 

profesionale şi a menţine gradul optim de adaptare socială.  

Ca finalități ale predării disciplinelor specifice pedagogiei toleranței s-a constatat 

dezvoltarea la studenți a atitudinilor tolerante și constructive derivate din sistemul de valori 

profesionale bazate pe principiile umanismului privind acceptarea diferențelor, exprimarea 

libertății, poziționarea morală activă, conștiință și gândire tolerantă, autoactualizarea personalității. 

2.3. Includerea în curriculumul la Practica pedagogică a obiectivelor vizând 

exercitarea  toleranței pedagogice și proiectarea/realizarea educației pentru toleranță prin 

intermediul următoarelor obiective: să identifice fenomelele psihopedagogice de comportament 

intolerant în mediul profesional, să evalueze gradul de formare a toleranței pedagogice a cadrelor 
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didactice în baza criteriilor și indicatorilor elaborați, să proiecteze educația pentru toleranță cu 

preadolescenții, să descrie tulburările emoționale cauzate de funcționarea în structura 

personalității a unor mecanisme de conduită tolerantă pasivă și negativă, să argumenteze 

valoarea conștiinței tolerante pentru exprimarea unui nivel înalt de cultură profesională prin 

modele de conduită deontologică  examinate în mediul educațional. 

Tabelul 3.16 

Contribuții ale practicii pedagogice la formarea gândirii și conștiinței tolerante a studenților 

Activități de exersare a toleranței 

pedagogice în context profesional (stagiul 

pedagogic) 

Comportamente învățate de studenți în 

perioada practicii pedagogice 

 Elaborați un program de evidență a culturii 

toleranței în mediul școlar prin evaluarea 

calității valorilor toleranței (punctaj 1-5): 

empatie, stăpânire de sine, altruism; 

 Explicați pe propriul comportament 

valoarea toleranței active în raport cu 

toleranța pasivă; 

 Descrieți valorile toleranței interne și a 

toleranței externe etc.  

- insistența și pertinență profesională,  

- autoreglarea volitivă,  

- încrederea în siguranța propriilor poziții, 

- respectarea de sine și de alții,  

- reacționarea adecvată la diferențe,  

- orientarea emoțională pozitivă, 

- toleranța la stres, 

- responsabilitate profesională. 

Dovadă a continuității cercetării/formării toleranței pedagogice constituie orientarea 

studenților spre proiectarea și realizarea în perioada practicii a educației pentru toleranță. 

Studenții au fost ghidați să valorifice sugestiile metoodologice propuse în acest scop privind 

tematica, obiectivele, competențele și strategiile educației pentru toleranță [152].  

Tabelul  3.17. 

Contribuții ale practicii pedagogice la formarea gândirii și conștiinței tolerante a studenților 

Activități de exersare a toleranței pedagogice în 

context profesional 

Comportamente învățate de studenții 

practicanți înregistrate în perioada practicii 

pedagogice 

 Rezistaţi la solicitări profesionale și tensiuni, 

 Acceptați viziunile diverse ale altora, 

 Exprimați responsabilitatea în raport cu alții,  

 Rețineți impulsurile agresive în relațiile 

interpersonale, 

 Demonstraţi dispoziție pozitivă în 

comunicare,   

 Prezentați elevilor modele de gestionare a 

- rezistență psihosocială în mediul 

educațional,   

- acceptarea respectuoasă a diferențelor de 

mentalitate și stil comportamental,  

- suportarea neignorantă a inconveniențelor 

profesionale, 

- receptivitatea volitivă în situații dificile,  

- poziționarea responsabilă în raport cu 

educații, 

- suprimarea explicită a agresivității,  

- orientarea emoțională pozitivă,  
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stresului, 

 Cooperați cu elevii,  

 exprimați bunevoință. 

- flexibilitatea în condiții de stres, 

- empatia în comunicare, 

- sociabilitatea pedagogic, 

- consecvența umanismului.  

 

III. Cercetarea pedagogică a studenților în domeniul Pedagogia toleranței a fost 

proiectată spre realizare prin anumite acțiuni de identificare și mediatizare a problematicii 

toleranței la cursurile universitare prin variate proiecte de investigație pedagogică, atât la 

cursurile specifice Pedagogiei toleranței, cât și la cursul de Metodologie a cercetării, prin 

elaborarea pentru studenții pedagogi a tematicii specifice cercetării culturii toleranței, prin 

determinarea dificultăților de dezvoltare/formare a toleranței pedagogice etc.  

3.1. Coordonarea cercetărilor studențești în cadrul tezelor de an și de licență pentru 

asigurarea continuității procesul de formare a toleranței pedagogice în perspectiva decodificării 

semnificației unor comportamente intolerante ale elevilor în mediul școlar. Tematica tezelor de 

an și de licență la subiectul cercetării au fost selectate benevol de către studenți reieșind din 

interesul individual de a înțelege și soluționa anumite conflicte în context profesional . 

3.2. Stimularea motivației și monitorizarea studenților pentru participarea cu articole 

științifice la concursuri universitare anuale și coordonarea cercetărilor studențești.  

 Pentru a determina nivelurile de formare a toleranței pedagogice a fost valorificată 

tehnica de calcul al punctajului acumulat rezultate din aplicarea grilei de autoevaluare a 

toleranței pedagogice  (Anexa 7), descrisă în designul experimental al cercetării, paragraful 3.1. 

Calculul punctajului este prevăzut pentru nivelul înalt căruia I se acordă 290-360 puncte, 

nivelului mediu - 210-280 și nivelului scăzut - 120-200 puncte (Tab. 3.18). 

 Tabelul 3.18  

Tehnica de calcul al punctajului acumulat pentru aprecierea nivelului de toleranță pedagogică 

Nivelurile de formare a toleranței pedagogice punctajul acordat: 

Nivelul înalt 290-360 

Nivelul mediu 210-280 

Nivelul scăzut 120-200 

 

Programul de formare aplicat asupra grupului experimental de studenți a scos în evidență 

rezultate  sporite în raport cu rezultatele obținute de eșantionul de control. Datele experimentale 

obţinute de către studenţii pedagogi la etapa de validare au demonstrat creșterea nivelului de 

toleranță pedagogică. Plauzibil faptul că studiind comparat rezultatele obținute de grupul 
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experimental și de control se constată creșterea valorilor EE, ceea ce justifică eforturile de 

formare a culturii toleranței, dezvăluite conform strategiei elaborate de noi în cadrul cercetării.    

 
Fig. 3. 6.  Valori comparate privind nivelurile toleranței pedagogice ale studenţilor 

eșantionului experimental (grila de evaluare, 60 subiecţi) 

În comparație cu datele experimentale înregistrate de grupul de control la etapa validare, 

rezultatele obținute de către grupul experimental au crescut considerabil pentru nivelul înalt și 

mediu (EE – 32,0 %, iar  EC – 17,0 %) ce demonstrează importanța dezvoltării instituționalizate 

a toleranței pedagogice.   

Constatările despre eficiența Strategiei de formare devin mai obiective dacă analizăm 

rezultatele comparate obținute de grupul experimental la etapa constatare și etapa validare, 

demonstrând creșterea gradului de formare a anumitor valori ale toleranței pedagogice.  

Tab. 3. 19. 

Date experimentale comparate privind nivelurile de formare a valorilor toleranței 

pedagogice ale studenților (grila de evaluare, constatare EE- validare EE) 

 

Variabile ale cercetării 

Nivelul 

 Înalt  Mediu  Scăzut 

Nr./o EE 

constatare 

EE  

validare 

EE 

constatare 

EE 

validare 

EE 

constatare 

EE 

validare 

 Toleranța internă % % % % % % 

1.  maturitatea psihologică    30,0 45,0 60,0 50,0 10,0 5,0 

2.  rezistența psihosocială  25,0 35,0 45,0 55,0 30,0 10,0 

3.  acceptarea diferențelor 20,0 50,0 55,0 45,0 25,0 5,0 

4.  suportarea inconveniențelor 25,0 45,0 40,0 50,0 35,0 5,0 

5.  receptivitatea volitivă 15,0 30,0 60,0 60,0 25,0 10,0 

6.  poziționarea responsabilă 25,0 40,0 55,0 50,0 20,0 10,0 
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 Toleranța externă       

7.  suprimarea agresivității 30,0 55,0 50,0 40,0 20,0 5,0 

8.  orientarea emoțională 

pozitivă  

25,0 40,0 40,0 45,0 35,0 15,0 

9.  flexibilitatea 20,0 55,0 35,0 40,0 50,0 5,0 

10.  empatia 15,0 50,0 60,0 45,0 25,0 5,0 

11.  sociabilitatea pedagogică 25,0 60,0 50,0 30,0 25,0 10,0 

12.  umanismul 30,0 55,0 40,0 40,0 30,0 5,0 

  

Reprezentative pentru scopul cercetării sunt creșterea valorilor pentru nivelul înalt la variabila 

suprimarea agresivității de la 30,0 % la 55,0 %, la variabila maturitate psihologică de la 30,0 % în 

constatare la 45,0 % în validare, la variabila umanism  de la 30,0 % la 55,0 %, la variabila empatie  

de la 15,0 % la 50,0 %. Astfel constatăm că rezultatele grupului experimental pentru nivelul înalt al 

toleranței externe a crescut mai mult comparativ cu toleranța internă la etapa validare. 
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Fig. 3. 7.  Nivelul de formare a valorilor toleranței pedagogice ale studenților  

(grila de evaluare, EE constatare- validare, 20 subiecţi) 
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Datele expuse în Fig. 3. 7. în tabelul generalizator prezintă avansarea progresivă a 

studenților la alt nivel de toleranță pedagogică, fapt confirmat prin media aritmetică şi abaterea 

standard determinată pentru valorile toleranței pedagogice înregistrate prin grilă reprezentând 

calitatea dezvoltării componentelor structurale ale toleranței pedagogice interne și externe. 

Testul T, a fost aplicat pentru compararea rezultatelor privind nivelul toleranței pedagogice  

oferind argumente relevante despre eficiența programului de formare. 

(3. 1),  

 
T student pentru eșantioane perechi EE - EE validare  

(3. 2),  

 
Prin formula T- test - determinăm diferența de medii aritmetice. Testul T permite determinarea 

diferențelor statistice semnificative pentru eșantioane dependente cât și pentru cele independente. 

(3. 3),  

 
Mann – Witney – este indicatorul statistic nonparametric care permite determinarea 

diferenței statistice semnificative pentru p<0,05 pentru eșantioane independente. 

(3. 4),  

 
 

Indicatorul statistic Wilcoxon permite determinarea diferențelor statistic semnificative 

pentru eșantioane dependente. 

Un indicator prioritar al eficienței strategiei de formare reprezintă micşorarea subiecţilor cu 

nivel scăzut care pune în valoare impactul progresiv al formării toleranței pedagogice, 

demonstrând aceasta prin aplicarea T – Student (Tab. 3. 20) care a relevat diferenţe statistice 

semnificative la itemii grilei. 

Informaţiile statistice prezentate în Tabelul 3.20 demonstrează creşterea nivelului toleranței 

pedagogice, rezultată din sporirea numărului de subiecţi ce au trecut din categoria “nivel scăzut”, 

în categoria “nivel mediu” și “nivel înalt”.  
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Tabelul 3.20 

Date statistice privind nivelurile de dezvoltare a valorilor toleranței pedagogice a 

studenţilor la itemii grilei de evaluare (EE const. – EE valid.) 

Variabile ale cercetării Media 

aritmetică 

 

T – student 

 

Probabilitatea 

EE 

const. 

EE 

valid. 

1. maturitatea psihologică    14,66 21,00 - 7,07 0,001 

2. rezistența psihosocială 15,00 18,00 - 3,52 0,001 

3. acceptarea diferențelor 17,00 20,33 - 3,01 0,005 

4. suportarea inconveniențelor 16,66 20,66 - 3,52 0,001 

5. receptivitatea volitivă 16,66 18,33 - 2,40 0,023 

6. poziționarea responsabilă 15,00 17,66 - 3,24 0,003 

7. suprimarea agresivității 17,66 22,00 - 4,70 0,001 

8. orientarea emoțională pozitivă 18,66 23,33 - 3,50 0,002 

9. flexibilitatea 17,00 22,00 - 5,38 0,001 

10. empatia 16,00 21,33 - 5,75 0,001 

11. sociabilitatea pedagogică 15,00 20,66 - 4,01 0,001 

12. umanismul 15,33 23,33 - 5,44 0,001 

 

Media aritmetică evident creşte la itemul VII suprimarea agresivității - 22,00 % 

reprezentând toleranța externă, itemul IV suportarea inconveniențelor – 20,66 % reflectând 

toleranța internă, şi la itemul XII umanismul reprezentând toleranța externă – 23,33 % 

comparativ cu datele experimentului de diagnosticare.  

Diferenţe statistic semnificative între datele experimentului de constatare şi validare 

privind scorurile obţinute de studenţii grupului experimental se constată la nivelul 

punctajului cumulat, T - student constituind 4,70 pentru suprimarea agresivității şi 

probabilitatea P – 0,001 la majoritatea valorilor toleranței pedagogice (Tabelul 3.20).  

Evaluarea şi interpretarea valorilor statistice înregistrate de grupul experimental a 

implicat sintetizarea datelor experimentale obţinute de grupul de control (Anexa 10) pentru 

analiza comparată a valorilor medii şi evidenţa diferenţelor statistice.  
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Tabelul 3.21 

Desrierea calitativă a nivelurilor toleranței pedagogice a studenților 

 

Criterii de 

evaluare a 

toleranței 

pedagogice 

(TP) 

 

Caracteristica nivelurilor toleranței pedagogice 

 

Scăzut 

 

Mediu 

 

Înalt 

In
te

g
ri

ta
te

a
 c

u
n

o
șt

in
țe

lo
r 

d
es

p
re

 

to
le

ra
n

ța
 p

ed
a
g
o
g
ic

ă
 c

a
 i
d

ea
l 
p

ro
fe

si
o
n

a
l 

- cunoștințe modeste în 

domeniul teoriei toleranței și 

a Pedagogiei toleranței, 

- reprezentări imprecise 

despre originea fenomelor de 

intoleranță.   

- spectru larg de 

cunoștințe privind 

toleranța, conștiința, 

gândire, conduita și 

educația pentru 

toleranță; 

- valorificarea 

insuficientă în discursul 

pedagogic al limbajului 

specific Pedagogiei 

toleranței; 

- interpretarea  

fenomenelor de 

toleranță/intoleranță în 

termeni specifici. 

- stabilitate psihologică și 

echilibru emoțional în condiții 

de diversitate de opinii, 

- conştientizarea profundă a 

impactului conduitei 

deontologice bazate pe 

valorile culturii toleranței 

asupra creării raporturilor 

interpersonale,  

- tendinţă de perfecţionare a 

comportamentului 

deontologic. 

A
ti

tu
d

in
i/

co
n

v
in

g
er

il
e 

d
es

p
re

 s
p

ec
if

ic
u

l 

d
if

er
it

o
r 

cu
lt

u
ri

, n
a
ți

u
n

i 
co

n
fe

si
u

n
i 

g
ru

p
u

ri
 s

o
ci

a
le

 ș
i 
re

p
re

ze
n

ta
n

ți
i 
a
ce

st
o
ra

 

 

- convingerea că cineva nu 

trebuie să gândească și 

acționeze altfel,  

- nevoia de exprimare/ 

recunoaștere a libertății 

personale în detrimentul 

celorlalți.  

- neâncredere în sine.  

- orientarea emoțională 

distructivă,  

- poziționarea morală activă,  

- autoactualizarea dificilă a  

personalității.   

- exprimarea 

interesului pentru 

integrarea valorilor 

culturii toleranței în 

conduita  profesională; 

- diminuarea reacţiilor 

emoţionale negative, 

- autoreglarea volitivă,  

- tendinţă accentuată de 

respect pentru alţii,  

- încrederea în 

siguranța propriilor 

poziții. 

- Interes pentru integrarea 

valorilor culturii toleranței în 

conduita  profesională; 

- insistență și pertinență în 

activitatea profesională, 

- reacționarea adecvată la 

diferențe de opinii, 

- acceptarea necondiționată a 

altora.  
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C
a
p

a
ci

tă
ți

 d
e 

in
te

ra
cț

iu
n

e 
cu

 p
er

so
a
n

e 
ce

 

p
re

zi
n

tă
 a

lt
e 

o
p

in
ii

 

- evitarea contactelor 

comunicative intense cu 

elevii, 

-  rezistență scăzută la 

stresul generat de diferență, 

- comunicare nonempatică, 

-  pertinență scăzută în 

argumentarea propriilor 

opinii. 

-  autoreglare volitivă 

minimă. 

 

- sensibilitate și 

admirație față de 

acțiunile de umanism  în 

mediul educaţional, 

- exprimare în spiritul 

dreptății pentru alții, 

- evaluarea subiectivă a 

propriei condiții, 

- sensibilitate la 

dificultățile altora,  

- gestionare a stresului 

prin strategii de tolerare 

pasivă, 

- indulgență 

neântemeiată, 

- deschidere spre 

ascultare activă. 

- înțelepciune în menținerea   

calității interacțiunilor, 

- exprimarea exigentă a 

curiozității pedagogice pentru 

cunoașterea cauzelor 

nereușitei, 
- interpretarea experienţelor 

de intoleranță, 

- evaluarea obiectivă a 

nivelului de toleranță 

individuală.  

- stil cooperant exprimând 

tact pedagogic și principii 

deontologice constructive. 

 

3.2.3.Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice 

B. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice școlare în planul toleranței 

pedagogice s-a realizat prin seminarii metodologice proiectate pentru familiarizarea profesorilor 

școlari cu fundamentele teoretice ale pedagogiei toleranței și dezvoltarea toleranței pedagogice 

ale acestora în scopul educației pentru toleranță. Seminariile metodologice pentru formarea 

continuă a profesorilor şcolari au fost precedate de elaborarea resurselor curriculare, ne referim 

la sugestiile metodologice pe dimensiunea toleranță pedagogică și educație pentru toleranță a 

elevilor [174] necesare pentru activitatea de formare: sistem de sarcini şi exerciţii specifice 

orientate spre dezvoltarea culturii toleranței în mediul educațional.  

Activităţile realizate cu profesorii şcolari din învăţământul preuniversitar au creat condiții 

pentru a identifica problemele prioritare cu care aceştea se confruntă în practica şcolară: 

cunoştinţe modeste despre pedagogia toleranței, nivel scăzut al toleranței pedagogice  având 

consecinţă - frecvenţa conflictelor în relaţionarea cu elevii ce generează scăderea autorităţii 

deontologice; competenţe minime de proiectare/realizare a educaţiei pentru toleranță a elevilor.  

Sistemul de cunoștințe teoretice și metodologice oferite profesorilor în cadrul seminariilor 

metodologice au constituit un anumit ajutor acestora pe direcția înțelegerii fenomenelor de 

intoleranță înregistrate în mediul școlar. Sesiunile de seminar au urmărit, în primul rând,  scopul 

de a pregăti teoretic și practic profesorii școlarii pentru promovarea valorilor culturii toleranței în 

raporturile interpersonale cu colegii și a exclude conflictele pedagogice, în al doilea rând de a 

proiecta și realiza cu succes educația pentru toleranță. Din acest scop au derivat anumite 

obiective operaționalizate pentru fiecare sesiune în parte.  
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Tabelul 3.22 

Valorificarea indicatorilor toleranței pedagogice în sesiunile de formare a 

 profesorilor școlari  

Indicatorii toleranței pedagogice 

- cunoștințe despre esența conceptului toleranță, personalitatea ca natură umană care se 

autodezvoltă despre om și viață ca valori prioritare 

- cunoștințelor despre dialog ca metodă de construcție a relațiilor interpersonale  

- autoidentificarea/autoactualizarea de sine ca reprezentat a comunității profesionale;  

- atitudinea respectuoasă față de oameni formată în baza recunoașterii drepturilor umane; 

- exprimarea spiritului de răbdare/suportare, 

- formarea deschiderii, atenției, receptivitate față de educații și solidaritate pedagogică; 

- rezistență la situații pedagogice contradictorii conflictogene; 

- exprimarea atentă și echilibrată a propriei viziuni și opinii; 

- revenirea multiplă asupra originei ideilor și faptelor proprii; 

- ascultarea și evaluarea exactă a punctului de vedere a oponenților; 

- argumentarea corectitudinii ideilor proprii sau înțelegerea de ce este respinsă; 

- organizarea autocontrolului și autocorecției, 

- valorificarea strategiilor de autocunoaștere și autoeducație; 

- dispoziție comunicativă exprimată prin sensibilitate,  

- tact, bunăvoință și tendință spre cooperare; 

- facilitarea respectării drepturilor , atitudinilor democratice; 

- exprimarea punctului de vedere propriu și recunoașterea acestui drept a altor persoane. 

 

IV. Inițierea profesorilor școlari în teoria și metodologia educației pentru toleranță  

4.1. Dezvoltarea Curricula la dirigenție. Constatăm cu regret că deși Curriculumul 

la dirigenție conține obiective specifice educației pentru toleranță, acestea totuși se 

dovedesc a fi insuficiente pentru promovarea valorilor toleranței în mediul educațional în 

condițiile actuale ale tensiunilor de ordin cultural, socioeconomic și politic.  

4.2. În ideea susținerii cadrelor didactice școlare în proiectarea și realizarea educației 

pentru toleranță publicăm recomandările metodologice privind educația pentru toleranță 

la preadolescenți și publicăm sugestiile metodologice pentru profesorii școlari și studenţi 

Educație pentru toleranță, care s-au dovedit a fi de real folos metodologic. 

4.3. Formarea continuă a profesorilor școlari pentru proiectarea/realizarea 

educației pentru toleranță s-a desfășurat prin organizarea seminariilor metodologice cu 
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aceștia în cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar unde a fost desfășurat 

experimentul pedagogic. 

4.4. Integrarea valorilor toleranței în sistemul axiologic al elevilor a devenit posibilă 

prin formarea profesională continuă a cadrelor didactice în planul educației pentru toleranță. 

Cu scop de recuperare a dezvoltării culturii emoţionale, a dificultăţilor de ordin 

afectiv în comunicarea educaţională şi formarea continuă pentru dezvoltarea emoţională a 

elevilor, profesorii şcolari şi diriginţii au beneficiat de seminarii metodologice vizând 

formarea TPCD în vederea educaţiei pentru toleranță a elevilor.  

Sarcinile de învăţare elaborate şi executate pe parcursul seminarului au presupus: (a) 

evidenţa achiziţiilor prin fişa de autoevaluare prin lucru în echipă. Activităţile de învăţare în 

cadrul sesiunilor au valorificat un sistem de strategii de formare pentru dezvoltarea 

componentelor toleranței pedagogice, descrise în continuare. Acestea au fost îmbinate cu 

prezentarea Power-Point propusă anexat şi cu diverse exerciţii de analiză a curriculumului la 

dirigenţie. Calitatea aplicării acestor strategii a fost determinată de imaginaţia participanţilor la 

seminarii. În cadrul seminariilor metodologice profesorii şcolari au lansat provocări ce ne-au 

servit ca direcţii de dezvoltare în cercetarea dimensiunii formării profesionale luate în discuţie. 

Conţinutul seminariilor metodologice au avut structura descrisă în Tab. 3.23 

Tabelul 3.23 

Seminariile metodologice orientate spre dezvoltarea toleranței pedagogice a profesorilor școlari 

Sesiunile 

proiectate/realizate 

 
Obiective 

 
Strategii aplicate 

Timp 

aloca

t Sesiunea 

metodologică I. 

Dificultăți 

profesionale generate 

de formarea 

insuficientă a 

toleranței pedagogice 

- să determine/explice efectele 

problemelor generate de nedezvoltarea 

toleranței pedagogice asupra calităţii 

educaţiei;  
- să explice termenii de bază ce servesc 

pentru evaluarea calităţii conduitei 

deontologice; 

- să analizeze indicatorii şi valorile 

toleranței pedagogice; 
- să cunoască instrumente de 

diagnosticare a nivelului de toleranță 

pedagogică; 
- să creeze climatul favorabil pentru 

autodezvăluirea elevilor. 

o videoproiector 

o Power-Point  

o discurs informativ 

o discuţie 

o dezbatere  

o reflecţia 

pedagogică 

o jocuri de rol 

40 
min. 
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Sesiunea 

metodologică II. 

Pedagogia toleranței  

- domeniu care are ca 

obiect de studiu 

educația pentru 

toleranță  

- să analizeze coduita deontologică a 

profesorului în baza unor indicatori ai 

toleranței pedagogice; 

- să explice semnificaţia şi 

componentele TPCD;  

- să conştientizeze necesitatea 

autodezvoltării toleranței pedagogice 

în vederea educaţiei pentru toleranță a 

elevilor. 

suport de curs 

Pedagogia 

toleranței 

studiu de caz 

videoproiector 

problematizarea 

40 
min. 

Sesiunea 

metodologică III. 

Strategii de 

dezvoltare a 

toleranței profesorilor 

școlari în perspective 

educației pentru 

toleranță a elevilor 

- să aplice strategii de autoeducație 

pentru a integra valorile culturii 

toleranței în conduita profesională;  

- să promoveze valorile culturii 

toleranței în mediul educaţional, 

-  să inhibe impulsurile distructive 

prezentând orientare emoţională 

pozitivă. 

mijloace 

 imagistice 

(scheme, tabele), 

bibliotecă On Line, 

videoproiectorul 

40 
min. 

Seminarul 

metodologic IV. 

Metodologia 

automotivaţiei pentru 

dezvoltarea 

profesională continuă 

în planul toleranței 

pedagogice 

- să argumenteze nevoia dezvoltării 

toleranței pedagogice; 

- să aplice strategii de autoeducație a 

toleranței; 

- să evoce comportamente tolerante.  

videoproiector 40 
min. 

Sesiunea 

metodologică V. 

Proiectarea 

activităților educative 

pe tematica propusă 

în recomandările 

metodice pentru 

profesorii școlari  

- să operaţionalizeze obiective ale 

educaţiei pentru toleranță pentru elevi 

la diverse etape de vârstă;  

- să elaboreze strategii de 

autodezvoltare a TPCD şi de educaţie 

pentru toleranță;  

- să selecteze conţinuturi ale educaţiei 

pentru toleranță corespunzătoare 

particularităţilor de vârstă.  

 

suport de curs 

reprezentări audio- 

vizuale 

minicazuri 

tablă  

concepte 

modele acţionale 

 

40 
min. 

Sesiunea 

metodologică VI.  

Evaluarea proiectelor 

activității educative 

cu tematica educației 

pentru toleranță 

- să exprime orientare prosocială; 

- să formuleze  iniţiative  sociale  

reieşind din sistemul de valori ale 

culturii toleranței; 

- să ducă evidenţa progreselor 

individuale, 
- să aplice teste de autoevaluare a 

toleranței. 

judecăţi  

raţionamente 

fişe individuale de 

au- 

toevaluare 

fişe de observaţie 

40 
min. 

 

Formele de organizare a sesiunilor metodologice au inclus: discursuri informative; 

conversaţii în grup, studiu de caz, mese rotunde, exersări în grup, testări. S-a constatat 
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interesul sporit al participanţilor pentru surse bibliografice suplimentare privind 

dezvoltarea diferitelor aspecte ale toleranței: securitatea psihologică, toleranța la stres, 

simțul umorului, încrederea în sine și autonomie, conştientizând importanța acestor valori 

în dezvoltarea profesională şi eficienţa activităţii educative. Achiziţiile profesorilor în 

seminariile metodologice de formare în domeniul Pedagogia toleranței : capacităţi de 

caracterizare a comportamentului deontologic al profesorului în planul relațiilor 

interpersonal, cunoştinţe despre componentele şi valorile TPCD; capacități de aplicare a 

instrumentelor de evaluare a toleranței pedagogice; capacitatea de a opera cu termenii din 

pedagogia toleranței, convingeri despre valoarea toleranței pedagogice ca ideal umanist; 

capacitatea de a descrie profilul emoţional al personalităţii; capacitatea de a demonstra 

empatie; capacitatea de a aplica criteriile de evaluare a toleranței pedagogice; capacitatea 

de a proiecta activități educative cu tematica educației pentru toleranță.  

Prezentăm în continuare rezultatele experimentale comparate obţinute prin aplicarea 

grilei de evaluare a toleranței pedagogice la etapele diagnosticare şi validare (Anexa  10).  

 

Figura 3.8 Valori comparate privind nivelurile toleranței pedagogice a profesorilor școlari  

(grila de evaluare a TPCD, validare EE-EC) 

 

Examinarea comparată a rezultatelor înregistrate de profesorii școlari din ambele grupuri 

EE și EC la etapa de control elucidează date mai ridicate ale EE - pentru nivelul înalt -  38,0 % 

spre deosebire de EC – 30, 0 % rezultatele căruia deși au crescut nesemnificativ, sunt totuși 

irelevante pentru a exprima în context profesional un comportament deontologic bazat pe 

valorile toleranței; pentru EE - nivelul mediu – 54,0 % spre deosebire de EC – 50,9 %. 
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Menționăm faptul, că nivelul scăzut este reprezentat în EE doar de 8,0 % dintre subiecți spre 

deosebire de EC -  reprezentat de 19, 1 % dintre subiecții cercetării.  
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Fig. 3.9.  Nivelul de formare a valorilor toleranței pedagogice ale profesorilor școlari 

(grila de evaluare, EE constatare-validare) 

Studiul comparat al valorilor toleranței pedagogice a profesorilor școlari din grupul 

experimental la etapa de control evocă cele mai înalte rezultate la următorii indicatori ai 

TPCD: pentru nivelul înalt – 52,5, % - umanismul; flexibilitatea – 60,0 %; maturitatea 

psihologică – 53,0 %; pentru nivelul mediu – 70,0 % - receptivitate volitivă; 65, 0 % - 

empatia; 64,0 % - rezistența psihosocială ; acceptarea diferențelor – 57,0 % etc.  

Rămân însă valori ale TPCD cu nivel scăzut și la etapa de validare: poziționarea 

responsabilă – 12,0 %; orientarea emoțională pozitivă – 13,0 %; rezistența psihosocială – 9,0 

%, sociabilitatea pedagogică -  8,0 % care necesită încă eforturi individuale de autoeducație.   

Putem afirma cu tărie că sesiunile de formare a profesorilor au avut un impact serios în 

motivarea acestora pentru examenul de conștiință și autoeducației pe termen lung. Despre 

aceasta am putut judeca analizând fișele de evaluare a seminariilor metodologice care 

demonstreză interesul pentru formarea profesională continuă pe dimensiuni mai puțin 

valorificate în perioada de pregătire inițială prin studii universitare .  
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Programul de formare a profesorilor școlari prin sesiuni metodologice, cu toate că a 

avut un caracter sporadic, și-a dovedit eficiența, deoarece a constituit o provocare distinctă 

pentru formarea continuă a cadrelor didactice în învățământul școlar pe direcția dezvoltării 

toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor.   

Diferenţele înregistrate între rezultatele la etapa constatare şi validare de către grupul 

experimental, reflectate în Tab. 3. 24 demonstreză nevoia sistematică de implicaţii formative prin 

sesiuni metodologice tematice și prin alte forme de organizare a întrunirilor metodice a 

profesorilor școlari.  

Tabelul 3. 24 prezintă dovezi experimentale privind sporirea evidentă a nivelului înalt 

al toleranței interne la variabila acceptarea diferențelor - 50,0 %. 

Tabelul. 3. 24. 

Date experimentale privind nivelurile de formare a valorilor toleranței pedagogice ale 

profesorilor școlari (grila de evaluare, constatare EE- validare EE) 

 

Variabile ale cercetării 

Nivelul 

 Înalt  Mediu  Scăzut 

Nr./o EE 

constatare 

EE  

validare 

EE 

constatare 

EE 

validare 

EE 

constatare 

EE 

validare 

 Toleranța internă % % % % % % 
1.  maturitatea psihologică    30,0 45,0 60,0 50,0 10,0 5,0 

2.  rezistența psihosocială  25,0 35,0 45,0 55,0 30,0 10,0 

3.  acceptarea diferențelor 20,0 50,0 55,0 45,0 25,0 5,0 

4.  suportarea 

inconveniențelor 

25,0 45,0 40,0 50,0 35,0 5,0 

5.  receptivitatea volitivă 15,0 30,0 60,0 60,0 25,0 10,0 

6.  poziționarea responsabilă 25,0 40,0 55,0 50,0 20,0 10,0 

 Toleranța externă       

7.  suprimarea agresivității 30,0 55,0 50,0 40,0 20,0 5,0 

8.  orientarea emoțională 

pozitivă  

25,0 40,0 40,0 45,0 35,0 15,0 

9.  flexibilitatea 20,0 55,0 35,0 40,0 50,0 5,0 

10.  empatia 15,0 50,0 60,0 45,0 25,0 5,0 

11.  sociabilitatea pedagogică 25,0 60,0 50,0 30,0 25,0 10,0 

12.  umanismul 30,0 55,0 40,0 40,0 30,0 5,0 

  

În Tabelul 3. 24 descoperim date ce relevă creșterea rezultatelor experimentale și a 

nivelului înalt al  toleranței externe la variabila empatie – de la 15,0 % în constatare la 50,0 % în 

etapa de validare. Au coborât semnificativ datele experimentale pentru nivelul scăzut la variabila 

suportarea incoveniențelor  - 5,0 % în validare de la 35, 0 % în constatare, umanismul - 5,0 % în 

validare de la 30, 0 % în constatare, ceea ce ne încurajează pentru a insista pe dezvoltarea 
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curriculară a programelor de formare continuă și a permanentiza activitățile de formare la 

cursurile de perfecționare a cadrelor didactice prin module specifice integrate în obiectivele și 

conținuturile curriculare.  

 

Fig. 3.10. Valori medii comparate privind nivelul de toleranță pedagogică a profesorilor școlari 

 În Figura 3.10 putem urmări rezultatele experimentale crescute ale nivelurilor de dezvoltare 

a toleranței pedagogice a profesorilor școlari. Anexa 12 prezintă proiecte ale activităților 

educative pe dimensiunea Educație pentru toleranță ce dovedesc competențe profesionale de 

proiectare a activităților educative. 

Din anchetarea orală pentru aprecierea reprezentărilor elevilor despre toleranță a rezultat că 

aceștia după intervenția de formare propun mai multe conotații ale fenomenului, demonstrând un 

vocabular specific mai dezvoltat comparativ cu etapa de constatare. Astfel, dacă la etapa 

preexperimentală elevii identificau toleranța doar cu răbdarea și înțelegerea, atunci după organizarea 

seminariilor metodologice aceștia au propus și alte semnificații: acceptare, respect, înțelegere, 

generozitate, umanism etc. care dovedesc eficiența proiectării/realizării educației pentru toleranță.     

Tabelul 3.25 

Diferențe statistice semnificative privind nivelurile toleranței pedagogice a profesorilor școlari 

 

Variabile ale cercetării 

Mean  

t 

 

Sig, p EE 

const 

EE 

valid 

1. maturitatea psihologică    22,00 24,00 - 1,45 0,163 

2. rezistența psihosocială 19,50 22,50 - 2,85 0,010 

3. acceptarea diferențelor 19,50 24,50 - 4,35 0,001 

4. suportarea inconveniențelor 19,00 24,00 - 2,70 0,014 

5. receptivitatea volitivă 19,00 22,00 - 1,83 0,083 

6. poziționarea responsabilă 20,50 23,00 - 1,31 0,204 

7. suprimarea agresivității 21,00 25,00 - 2,99 0,008 

8. orientarea emoțională pozitivă 19,00 22,50 - 3,19 0,005 



139 
 

9. flexibilitatea 17,00 25,00 - 4,29 0,001 

10. empatia 19,00 24,50 - 2,77 0,012 

11. sociabilitatea pedagogică 20,00 25,00 - 2,93 0,008 

12. umanismul 20,00 25,00 - 2,70 0,014 

Acţinile desfăşurate în cadrul seminariilor au sensibilizat profesorii şcolari la fenomenele 

de intoleranță ale procesului educaţional şi învăţarea strategiilor de creare a climatului favorabil 

educaţiei şcolare; crearea condiţiilor pentru conştientizarea problemelor profesionale, 

contribuind la prevenirea situaţiilor ce ameninţă sănătatea mintală a agenţilor educaţiei, iar 

materialele difuzate profesorilor şi diriginţilor şcolari au stimulat proiectarea activităţilor 

educative la tematica vizată. 

 

Figura 3.11. Valori comparate privind nivelurile toleranței pedagogice a studenților și a 

profesorilor școlari  (grila de evaluare, validare EE) 

Caracteristicile conduitei tolerante a profesorilor școlari explică calitativ diferențele 

între datele experimentale la etapa validare în comparație cu rezultatele obținute de 

studenții pedagogi (Fig. 3.10).  

Aplicarea grilei de evaluare a toleranței pedagogice a condus la formularea concluziilor 

despre creșterea valorilor toleranței pedagogice. În vederea evidențierii caracteristicilor conduitei  

tolerante a profesorilor școlari și a studenților au fost valorificate criteriile și indicatorii toleranței 

pedagogice care s-au dovedit a fi nu doar utili pentru evaluarea culturii profesionale, ci mult 

apreciați de către corpul didactic în instituțiile de învățământ preuniversitar.  

 Experimentul pedagogic a confirmarea ipotezei prin care am presupus că toleranța 

pedagogică a cadrelor didactice  poate fi dezvoltată/formată eficient la etapa de pregătire 

inițială a studenților pedagogi în condițiile creării unor premise curriculare a dezvoltării de 

curriculum pedagogic universitar prin includerea în planurile de studii a unor discipline 
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orientate spre formarea TPCD în scopul educației pentru toleranță și a promovării valorilor 

culturii toleranței în mediul educațional prin formarea continuă a profesorilor școlari, dar și 

prin formarea acestora pe dimensiunea vizată în cercetare.         

 

3.4. Concluzii la capitolul 3. 

  Experimentul pedagogic a condus la evaluarea și determinarea nivelurilor și 

particularităților dezvoltării toleranței pedagogice care au facilitat determinarea/proiectarea 

etapelor de formare a TPCD, reprezentate în Strategia de formare a toleranței pedagogice a 

cadrelor didactice necesare pentru organizarea procesului formativ în perioada pregătirii inițiale 

ca premisă a educației pentru toleranță a elevilor în baza unui sistem de valori ale toleranței.  

 Eficienţa intervenţiei experimentale în cadrul cercetării este demonstrată prin datele 

experimentale obținute la etapa de validare, care au pus în evidență diferențe statistice 

semnificative privind sporirea nivelurilor de toleranță pedagogică atât a studenților pedagogi, 

care au constituit eșantionul experimental de bază, cât și a profesorilor școlari, ca și grup 

experimental complementar necesar pentru identificarea dificultăților de exprimare a 

toleranței pedagogice în mediul educațional.  

 Instrumentele de cercetare create pentru necesitățile experimentului pedagogic în 

conformitatea cu variabilele cercetării ce reprezintă, în același timp, și valori ale TPCD s-au 

dovedit a fi productive în sensul elucidării realităților educaționale la nivelul 

comportamentului individual al subiecților cercetării. Acțiunile educaționale de formare prin 

intermediul pieselor curriculare elaborate (ghid metodologic, curriculum disciplinar, teme de 

cercetare etc.) în cadrul programului de formare sunt oportune pentru formarea TPCD în 

procesului de pregătire profesională a cadrelor didactice. 

 Problema formării toleranței pedagogice în mediul educaţional stârneşte discuţii aprinse 

și  contradictorii despre limitele toleranței care de multe ori sunt încălcate atât de profesori, cât 

și de elevi. Între consecinţele negative ale fenomenelor de intoleranță pedagogică, regăsim 

menţionate agresivitatea profesorilor școlari ce provoacă atitudini incerte ale elevilor;  

creşterea riscului de intervenţie pentru clarificări și soluționare de conflicte a părinților; 

deprecierea continuă a statutului cadrelor didactice, generată de incongruențele acționale în 

comunitatea pedagogică. 

 Constatăm astfel că obiectivele cercetării experimentale au fost realizate, iar 

rezultatele obținute din aplicarea metodelor de calcul statistic au dovedit prin diferențele 

semnificative înregistrate eficiența strategiei de formare a toleranței pedagogice a cadrelor 

didactice în perspectiva educației pentru toleranță în învățământul preuniversitar.  
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

1. Evoluția actuală a societății contemporane se caracterizează prin tendințe de globalizare, 

informatizare, pe de o parte și prin aprofundarea continuă a crizei spirituale de dezintegrare morală 

a personalității umane, pe de altă parte, specialiștii în domeniul educației subliniind, că fiinţa 

umană este demnă de respect, spirituală și perfectibilă din punct de vedere moral”. Orientările 

valorice ale tinerei generații oscilează între consumul excesiv de valori și nevoia de a produce 

valori, posibilă doar în contextul unității prin diversitate pentru a atinge valorile culturii toleranței, 

evocate prin orientare spre transcendență și interacțiuni productive/constructive în condițiile 

pluralismului codurilor de existență umană. Din aceste rațiuni politicile europene promovează 

astăzi intens valorile toleranței favorabile integrării, diversităţii și dialogului intercultural și 

interconfesional, purtat de cei care preţuiesc înţelepciunea ca și principiu uman, pe care se 

construiesc fundamentele civilizaţiilor şi valorile umane, toleranța fiind limba de edificare și 

transmitere a culturii într-o conjunctură de multiculturalitate, în plan european şi de 

interculturalitate, în plan naţional.   

2. Reieşind din specificul filosofic al dezbaterii științifice asupra fenomenului studiat, 

menționăm caracterul inter- și transdisciplinar al toleranței și subliniem că literatura științifică 

prezintă multiple perspective de examinare a acesteia: (a) abordare psihologică ce interpretează 

toleranța ca necesitate umană; (b) abordare axiologică care tratează toleranța ca valoare, (c) 

abordare filosofică ce elucidează toleranta ca stil existențial; (d) abordare pedagogică prin care 

toleranța  se definește ca ideal educațional; (e) abordare sociologică ce privește toleranța ca normă 

socioculturală; (f) abordare umanistă ce interpretează toleranta ca principiu al conviețuirii sociale, 

care indică asupra necesității de a prevedea în structura toleranței pedagogice elemente structurale 

ale competenței ce ar putea asigura cadrelor didactice abordarea competentă a situațiilor 

pedagogice atipice și tensionante ale vieții școlare, deoarece comunicarea are loc în diferite 

contexte comunicative. Concepţia constructivistă pune în valoare perspectiva personală de 

abordare a mediului socioeducațional ca și context prioritar de examinare a toleranței pedagogice. 

3. Educaţia universitară din R. Moldova își construiește traseul de formare a cadrelor 

didactice în baza Codului educației (2014), fundamentat pe un sistem de idei inovatoare, derivate 

din paradigma umanistă. Reieșind din acestea, relevante devin acţiunile de dezvoltare și construcție 

curriculară în planul promovării culturii toleranței în sensul unității prin diversitate, a pluralităţii 

vizualizării realităţii, a diversităţii şi a diferenţei. În acest context, clarificarea esenței teoretice a 

toleranței pedagogice și integrarea acestui conținut în curriculumul de formare a cadrelor didactice 

devine în cercetare un obiectiv fundamental. Prestatorii de servicii educaţionale universitare 

dezvoltă un mediu bazat pe valorile culturii superioare în care fenomenul toleranței capătă noi 
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conotații și își amplifică actualitatea prin valoarea sa aplicativă, deoarece cunoașterea insuficientă 

sau ignorarea valorilor toleranței crează disconfort psihosocial subminând tendința de 

democratizare a societății, care se înregistrează atât pe plan național, cât și în context mondial.  

4. S-au adus dovezi ştiinţifice pentru ideea că una din tendinţele majore în domeniul Pedagogia 

toleranței este avansarea la nivel de structură și conținut științific a modelelor toleranței, în general, și 

a toleranței pedagogice, în special, care facilitează utilizarea competentă a sintagmelor științifice 

derivate din conceptul toleranță și sporește calitatea înțelegerii necesității de educație pentru 

toleranță în mediul socioeducațional. Urmând acest discurs științific în cercetarea noastră a fost 

definită toleranța pedagogică ca și competență profesională integratoare a cadrelor didactice 

manifestată în comportamentul deontologic prin stabilitatea psihologică și socială la influența 

psihotraumatizantă a factorilor mediului socioprofesional (de incertitudine și conflict, de devianță 

comportamentală și de încălcare a normelor sociale) prin acceptarea diferențelor, comunicare 

nonconflictuală, rezistență psihofiziologică și integritate mintală, adaptabilitate și integrare 

profesională optimă, care determină potențialul acestora de a interacționa activ și pozitiv în situații 

problematice de criză pentru recuperarea echilibrului neuropsihologic, pentru neadmiterea 

confruntărilor și pentru dezvoltarea unui sistem de raporturi sociale constructive cu sine și cu alții, 

creând astfel premise educaţiei pentru toleranţă a elevilor. 

 5. Prin urmare, s-a conchis, de asemenea,  că fenomenele pedagogice de intoleranță, pot fi 

identificate și neutralizate prin aplicarea unui instrumentar de evaluare a conduitei comunicative 

și din aceste considerente au fost formulate criteriile de evaluare, indicatorii și descriptorii 

toleranței pedagogice și au fost identificate principiile promovării culturii toleranței în mediul 

educațional. În acord cu rezultatele cercetării, pentru a forma și descrie comportamentul tolerant 

au fost formulate valorile TPCD.   

 6. În perspectiva asigurării procesului de implementare a demersului investigațional 

teoretic a fost elaborată și validată experimental Strategia formării toleranței pedagogice a 

cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor (SFTPCD) ce vizează anumite 

etape: (1.) construcție și dezvoltare a curriculumului pedagogic universitar și integrarea 

rezultatelor conceptualizării teoretice prin includerea în planurile de studii a disciplinelor 

specifice pedagogiei toleranței, prin elaborarea de resurse curriculare universitare la disciplinele 

Pedagogia toleranței și Educația pentru toleranță; (2) pregătire profesională a studenților 

pedagogi în spiritul culturii toleranței în procesul de formare inițială, (3) cercetare pedagogică în 

domeniul Pedagogia toleranței în cadrul articolelor științifice ale studenților și a tezelor de 

licență; (4) inițierea profesorilor școlari în teoria și metodologia educației pentru toleranță care a 

avut ca efect dezvoltarea reprezentărilor despre toleranță a elevilor. Aplicarea etapizată a 
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strategiei vizate s-a produs în contextul promovării în mediul profesional al ideilor despre 

umanismul pedagogic și despre cultura toleranței. 

    7. Ca rezultat al demersului de identificare a reprezentărilor profesorilor școlari despre 

educația pentru toleranță a fost elaborat şi fundamentat ştiinţific Conceptul pedagogic de educație 

pentru toleranță și au fost propuse recomandări metodologice la nivelul unor finalități și 

conținuturi specifice educației pentru toleranță destinate preadolescenților, contribuind astfel la 

dezvoltarea curriculumului de dirigenție. În acelaşi cadru de referinţă, s-a determinat interesul 

cadrelor didactice școlare de a opera cu elaborările noastre științifice (anterior nominalizate) în 

activitatea sa profesională pentru a proiecta și realiza activități educative pe dimensiunea educației 

pentru toleranță. Problema științifică soluționată în cercetare constituie: dezvoltarea 

curriculumului de formare a cadrelor didactice prin integrarea toleranţei pedagogice în referențialul 

profesional al cadrelor didactice în scopul creării premiselor educaţiei pentru toleranţă a elevilor; 

renovarea curriculumului la dirigenție pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea 

instrumentelor de evaluare a toleranței pedagogice în plan axiologic și elaborarea metodologiei de 

formare a toleranței pedagogice reprezentate de strategia descrisă, în perspectiva sporirii culturii 

toleranței în mediul educațional. 

8. În acest context al analizei conștientizăm faptul, că prin cercetarea realizată nu am 

epuizat sistemul problemelor ce vizează formarea toleranței pedagogice și admitem că au rămas 

aspecte mai puțin clarificate în cercetare, creând astfel, perspective ale cercetării fenomenului 

vizat pentru studiul diferitor tehnologii educaționale valabile în formarea pe anumite dimensiuni 

ale toleranței pedagogice în sistemul de învățământ superior.   

În intenția de a rezuma concluziile cercetării formulăm anumite recomandări 

metodologice pentru cercetări ulterioare (acestea constituind dezvoltarea sugestiilor descrise în 

2.3.1. Dezvoltarea curriculumului la dirigenție): 

(a) pentru studenții pedagogi 

 interiorizarea și experimentarea valorilor toleranței pedagogice în cadrul practicii profesionale, 

 cercetarea pluriaspectuală a toleranței în variate contexte sociale.  

(b) pentru cadrele didactice școlare (CDȘ): 

 promovarea valorilor culturii toleranţei prin educaţia pentru toleranță a elevilor în 

perspectiva consolidării acestor valori în cultura socială;  

 monitorizarea şi evaluarea impactului educaţiei pentru toleranță de către cadrele didactice,  

 adoptarea strategiilor de comunicare tolerantă și implementarea obiectivelor educaţiei pentru 

toleranță prin parteneriat educațional valorificând resursele educației nonformale și informale,  

 formarea unei comisii pentru promovarea educaţiei pentru toleranță în învăţământ, evaluarea 

calităţii formării continue în acest sens, 

 crearea relaţiilor pozitive în înteracţiunea educațională ce va favoriza dezvoltarea persoanei 

şi a relaţiilor constructive în grup pentru a respecta sentimentul propriei identităţi a elevilor. 
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ANEXE 

Anexa 1. 

GLOSAR DE TERMENI 

Acceptarea diferențelor - acțiunea de a accepta și rezultatul, consimțământ, aprobare, 

manifestare a voinței [236]; acceptarea diferențelor – capacitatea de a controla, a prevedea și a 

suporta rezultatele influențelor din exterior [125]. 

Acomodare socială – proces conștient de adaptare sau ajustare, ansamblul de modificări ale 

conduitei în funcție de condiții noi de modificare a relațiilor între personae în scopul reducerii 

stărilor de încordare și a situațiilor conflictuale, de ajustare a comportamentului individual după 

cerințele grupului, de cooperare, spirit de toleranță pentru prevenirea stărilor tensionante și a 

conflictelor [125]. 

Actualizarea - trecerea de la o stare latentă la o stare activă de realizare a intențiilor și 

proiectelor individuale prin tendința exprimare și realizare a pulsiunilor specific ale eului 

[Ibidem]. 

Adaptare socială - potrivirea unei persoane cu mediul, acord între conduita personală și 

modelele de conduit caracteristice ambianței  [Ibidem]. 

Afirmare de sine – luare de poziție proprie [Ibidem]. 

Agresivitate – comportament distructiv și violent orientat spre persoane prin atac, ofensivă, 

ostilitate sau chiar distrugere [236, p. 34]. 

Altruism – principiu moral constând în acțiunea dezinteresată pentru binele altora prin 

atitudine de maximă generozitate, a trăi pentru altul având dragostea ca principiu, ordinea ca 

bază și progresul ca scop [125, p. 40]. 

Aroganță – atitudine de nejustificată autoafirmare a superiorității proprii și de disprețuire, sfidare 

a altora, conduită individualistă exprimând supraareciere a propriei persoane [Ibidem, p. 45]. 

Atitudine – dispoziție internă față de elementele lumii [125]. 

Atracţie interpersonală - orientare  pozitivă  asupra  celuilalt,  care  condiţionează  raporturile  

dintre  individ  şi  mediul  lui  social, dezvoltarea  ataşamentului  faţă  de  celălalt  se  efectuează  

prin  intermediul interacţiunilor  sociale  în cadrul  cărora  atracţia  ocupă  un  loc  determinant, 

constelaţie  de sentimente ce condiţionează orientarea evaluativă a unui subiect către un altul, fie ca 

o atitudine care cuprinde, în afara componentei evaluative (calitatea şi forţa sentimentelor şi 

emoţiilor), o component cognitivă (cunoştinţe şi credinţe) şi o componentă conativă (intenţii com 

portamentale şi proiecte). În calitate  de  componentă  afectivă,  ea  se  află  la  originea  afiliaţiilor  

şi  relaţiilor  interpersonale  ale individului  (relaţii  de  muncă,  relaţii  amicale  şi  relaţii  
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amoroase).  Orice  relaţie  interpersonală  se caracterizează prin natura şi forţa legăturii afective 

dintre cele două persoane, care poate îmbrăca două forme conceptuale  independente:  prietenia  şi  

dragostea  pe  de  o  parte,  admiraţia,  respectul  şi recunoştinţa [234].  

Autonomia – libertate în luarea deciziilor [125]. 

Calitatea în învăţământ – ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

ofertanţilor acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor în raport cu standardele 

de calitate [234]. 

Descriptori – criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare  a 

competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora (minim, mediu, 

maxim). În conformitate cu nivelul atins, descriptorii permit acordarea de calificative (suficient, 

bine, foarte bine) [234]; ce corespunde cerințelor și normelor pedagogiei, care respectă regulile 

pedagogiei; educativ [236]. 

Climatul psihosocial este starea emoţională care domină, permanent sau ocazional, într-un 

grup social şi exercită acţiune asupra indivizilor, apreciat prin nivelul şi calitatea relaţiilor 

interpersonale ale membrilor; satisfacţia/insatisfacţia membrilor faţă de statutul lor în grup, faţă de 

normele şi criteriile de apreciere şi promovare, faţă de schimbările intervenite în scopul principal şi 

în scopurile individuale, disciplina individuală şi cea de grup. Climatul psihosocial favorizează 

formarea trăsăturilor pozitive de caracter, în general, şi formarea personalităţii [236]. 

Competenţa interculturală este rezultatul complex al unui proces cognitiv care presupune 

realizarea a două obiective: -    lărgirea orizontului de percepţie a ceea ce este străin; -

  capacitatea de a-l accepta pe celălalt ca fiind diferit de sine [14]. 

Comportament asertiv crează premise pentru promovarea propriilor interese şi exprimarea 

liberă a trăirilor afective. 

Cultura emoţională a profesorului constituie o formaţiune dinamică a personalităţii, 

reflectată în unitatea dimensiunilor intrapersonală şi comunicativ-relaţională reprezentate într-un 

sistem de valori emoţionale, elaborate de profesori pentru maximizarea eficienţei socio-

profesionale; se exprimă prin competenţe emoţionale, integrate într-un stil charismatic de 

comunicare pedagogică, catalizator de confort profesional şi valori emoţionale [31].  

Educaţia pentru toleranţă constituie o dimensiune nouă a educaţiei, care prin obiective, 

conţinuturi şi strategii specifice asigură dezvoltarea în conduita umană a valorilor toleranţei 

(acceptarea diversităţii, empatia, rezistenţa la critici, înţelepciunea interacţiunii etc.) în 

pespectiva edificării culturii toleranţei sociale [152].  

Empatia, rezonanţă, comunicare afectivă cu semenul. O mamă cunoaşte intuitiv trebuinţele 

şi sentimentele sugarului ei. cu care ea este în comunicare. Această misterioasă capacitate este 
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legată, după toate aparenţele, de faptul că iniţial copilul era una cu mama sa. Ea explică de 

asemenea de ce copiii, oricât de mici, sunt la curent cu necazurile, cu neliniştile şi bucuriile 

părinţilor lor. Empatia stă la baza identificării' şi a înţelegerii psihologice a celorlalţi [48]. 

Evaluare a calităţii educaţiei – examinare multicriterială a măsurii în care instituţia 

educaţională şi programele acesteia îndeplinesc standardele educaţionale naţionale [234]. 

Evaluare criterială – evaluare a rezultatelor şcolare, efectuată prin descriptori, care 

specifică nivelul performanţelor individuale ale elevului în raport cu competenţele urmărite 

[Ibidem].  

Formare profesională – proces de instruire în urma căruia se obţine o calificare atestată 

printr-un certificat sau o diplomă, eliberate în condiţiile legii [Ibidem]. 

Modul psihopedagogic – modul destinat absolvenţilor care doresc să se încadreze în 

învăţământ în calitate de cadru didactic, care include formarea teoretică în domeniul pedagogiei, 

psihologiei, didacticii disciplinei şi un stagiu obligatoriu de practică [234]. 

Flexibilitatea - proprietate de adaptare la împrejurări; maleabilitate [236]. 

Inteligenţa socială reprezintă ansamblul capacităților de a acţiona cu înţelepciune în relaţiile 

umane [73, p. 84].  

Maturitatea psihologică - stare de deplină dezvoltare (fizică și intelectuală); calitatea de a fi 

matur; perioadă din viața omului între tinerețe și bătrânețe; stadiu înaintat de experiență, de 

însușire a cunoștințelor; seriozitate, profunzime (determinată de vârstă, de experiență) [236].  

Munca emoţională presupune autoinducerea unor trăiri afective pozitive pentru menţinerea 

înfăţişării exterioare ce ar produce educaţilor o stare adecvată de spirit [31]. 

Optimism – concepție despre om, viață, societate ce afirmă posibilitatea desăvârșirii omului 

îmbunătățind condițiile de viață, progresului social, rezultată din predispoziția de a înțelege 

lumea pe latura ei bună, de a prevedea și a aștepta binele, opus pesimizmului [125, p. 46]. 

Orientarea emoțională pozitivă - tendință spre bine, înclinare, convingere, concepție 

constructivă, întemeiată pe experiență, pe fapte, pe realități; ce are caracter de certitudine; cert, 

adevărat, real, sigur, cu semnificație justă, valoare; valoros; demn de urmat, de imitat, experiență 

pozitivă,realist, cu spirit practic [236]. 

Paradigma  este un exemplu, model între elementele căruia nu există subordonare; totalitate 

de premise teoretice şi  metodologice, ce determină o cercetare ştiinţifică concretă, întruchipată 

în practica ştiinţifică la etapa dată; un univers coerent de principii acceptate de o comunitate 

ştiinţifică; o transformare în reprezentare ştiinţifică a perceperii realităţii, adică un ansamblu de 
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elemente epistemologice, teoretice şi conceptuale, care servesc unei direcţii ştiinţifice drept cadru 

de referinţă într-un domeniu, constituind o axă verticală; este un mecanism de selectare şi de 

recompunere destinat să facă o anumită realitate inteligibilă [96, p. 53]. 

Pedagogia culturii emoţionale este ştiinţa educației ce analizează conceptele pedagogice 

operaţionale necesare studierii fenomenelor afective prin abordări inter-, multi- şi 

transdisciplinare ale formării formatorilor implicaţi în proiectarea/realizarea educaţiei pentru 

dezvoltare emoţională conform unor valori afective raportate la idealul educaţional [27].  

Pedagogia toleranţei facilitează dezvoltarea nivelului de educaţie pe baza valorilor 

fundamentale și a virtuţilor. Pedagogia toleranţei este esenţială într-un sistem democratic de 

aceea toleranţa permite a controla reacţiile primare de intoleranţă, oferind oportunități de 

acceptare și comunicare în confruntarea cu opinii ale persoanelor care acţionează într-un alt mod. 

Din aceste rațiuni este important a educa cetăţenii în spiritul coexistenţei interpersonale, 

internaţionale, multiculturale şi interreligioase [156, p.6]. 

Personalitatea tolerantă – include caracteristici de personalitate, ce reflectă  direcțiile  

psihologice ale atitudinilor umane: umanismul, reflexivitate, libertate, responsabilitate, flexibilitate,  

încredere în sine, autoreglare, receptivitate, variabilitatea, empatia, simțul umorului. 

Poziționarea responsabilă - a ocupa o anumită poziție, responsabitate [236]. 

Receptivitatea volitivă -  însușirea de a fi receptiv, predispoziție de a primi cu ușurință 

impresii sau influențe din afară [Ibidem]. 

Responsabilitatea socială este componenta culturii emoţionale vizând competenţa 

interpersonală de a fi cooperant, implicat şi inventiv şi presupune capacitatea de a acţiona într-o 

manieră responsabilă, respectând regulile sociale. Oamenii deficitari la acest capitol pot manifesta 

atitudini antisociale, pot acţiona în mod abuziv în raport cu alte persoane [31, p.128]. 

Sociabilitatea pedagogică - capacitate a oamenilor de a trăi în societate și a fi sociabil  [236].  

Specialitate – complex de competenţe profesionale obţinute prin instruire într-un anumit 

domeniu [234]. 

    Standarde educaţionale de stat – condiţiile obligatorii de realizare a programelor 

educaţionale la toate nivelurile şi ciclurile de învăţământ în instituţiile publice şi private, precum 

şi cerinţele minime obligatorii faţă de conţinutul programelor educaţionale, volumul maxim de 

muncă pretins copilului, elevului sau studentului şi cadrului didactic, faţă de infrastructura şi 

dotarea instituţiei de învăţământ, faţă de nivelul de pregătire al absolvenţilor şi organizarea 
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procesului educativ. Standardele educaţionale de stat constituie baza pentru evaluarea obiectivă a 

calităţii şi a nivelului de instruire şi calificare a absolvenţilor, indiferent de forma de realizare a 

studiilor [234]. 

    Standarde naţionale de referinţă – ansamblu de cerinţe care definesc un nivel optim de 

realizare a activităţilor furnizorului de educaţie/instituţiei furnizoare de educaţie în baza bunelor 

practici existente la nivel naţional, european sau internaţional. Standardele naţionale de referinţă 

sunt specifice fiecărui program de studii şi fiecărei instituţii [234]. 

Suportarea inconveniențelor - îndurare, a răbdare, a suferire, admitere, tolerare, îngăduire, 

susținere, rezistență [236]. 

Suprimarea agresivității  - a face să dispară, a înlătura, a elimina, a anula [236]. 

Toleranță – lipsă de fermitate față de încălcarea normelor de conviețuire socială, atitudini de 

acceptare a limitelor străine persoanei pe baza convingerilor, temeiurilor și justificărilor 

individuale [125, p. 775]. 

Toleranţa comunicativă reprezintă o formă superioară de educație reflectată în înţelegere, 

înţelepciune, putere şi civilizație [39].  

Toleranţa este competența de a-l accepta pe celălalt că pe un purtător/exponent al altor 

valori, al altui mod de a gândi, al altor forme de comportament; prin conştientizarea dreptului de 

a fi altfel, diferit, accentuarea acestei diferenţe; prin privirea celuilalt „din interior”, prin tratarea 

lumii din ambele puncte de vedere: al meu şi al celuilalt [219, p. 48]. 

Toleranța la stres presupune ansamblul calităţilor personale, ce asigură soluţionarea reuşită a 

situaţiilor stresante, adică rezistenţa și acceptarea suprasolicitărilor  intelectuale, volitive şi 

emoţionale, condiţionate de specificul activităţii profesionale, fără anumite consecinţe negative 

asupra sănătăţii individuale şi sociale [138, p. 14]. 

Toleranţa pedagogică este o competenţă profesională ce include atitudini constructive 

derivate din sistemul de valori individuale şi profesionale, un sistem de capacităţi ce permit 

evaluarea obiectivă a situaţiilor şi comunicarea eficientă, formularea deciziilor adecvate pentru 

anticiparea apariţiei conflictelor, pentru a rezista tensiunilor profesionale şi a menţine la 

parametri înalţi gradul de adaptare socială. Toleranţa pedagogică se exprimă în raport cu 

influenţele psihologice distructive în condiţii de conflict pedagogic vizând capacități 

psihopedagogice ce permit a-i înţelege pe educați și a le reproşa accesibil.  
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Toleranță activă exprimată prin implicare în viața și acțiuni de realizare a intereselor altora, 

atitudini de cooperare și coparticipare, de respect și tendință binevoitoare de conviețuire [194]. 

Toleranță externă se reflectă în puterea individuală de a exprima în acțiuni concrete efectele 

gândirii și acțiunilor tolerante, utilizată pentru aprecierea capacităților de a diminua premisele 

apariției conflictelor și a crea comunitate prin cooperare [182]. 

Toleranță internă vizează sistemul atitudinilor orientate spre acceptarea diferențelor de 

opinii, particularități și caracteristici individuale, capacitatea de a păstra calmul și echilibrul 

emoțional în situații nespecifice de conflict, neașteptate, de incertitudine, risc și stres, capacitatea 

de a lua decizii și de a acționa echilibrat și rațional [182].   

Toleranță pasivă semnifică partea dezavantajoasă a accepțiunilor toleranței – suportare, 

indulgență, acceptarea îndelungată a inconveniențelor etc. [182].  

Umanismul - doctrină care are în centru omul, bunăstarea și demnitatea lui, încrederea în 

rațiunea umană, entuziasm față de om și natură, atitudine de încredere în valoarea omului [236]. 

Validare – operație de stabilire a valorii [125, p. 762]. 

Valoare – proprietate de natură socioculturală a ceva, prezentând semnificație și indicând a 

prețuire sau apreciere, orice valoare se definește prin raportare la subiect, valoarea este 

obiectivarea forțelor esențiale ale omului, valabilă la nivelul personalității umane [236, p. 761]. 

Violență – modalitate de acțiune social, mobilizare și aplicare a forței, conduit agresivă acută 

cu finalitate distructivă [125, p. 773]. 

Virtute – calitate pozitivă a persoanei rezultată din încorporarea, interiorizarea și 

manifestarea constant în comportament a principiilor și normelor morale, acceptate de societate 

[236, p. 762]. 
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Anexa 2.  

Curriculum disciplinar universitar 

PEDAGOGIA TOLERANȚEI 

Autoare:  Țurcan Lilia, lector universitar 
 

Denumirea universităţii: Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”  

Denumirea programului de studii: Pedagogie și limba engleză 

Ciclul: licenţă 

Denumirea cursului: Pedagogia toleranței și pedagogii alternative 

Codul cursului: S1.02.O.017 

Facultatea/catedra responsabilă de curs: Pedagogie / Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 

Număr de credite ECTS: 6 

Anul şi semestrul în care se ține cursul: anul I, sem. II 

Titular de curs: Țurcan Lilia, lector universitar 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Disciplina Pedagogia toleranței studiază educația pentru toleranță la nivelul principiilor, 

obiectivelor, conținutului și strategiilor specifice. Cursul Pedagogii alternative actualizează 

conținuturi vizând sisteme educaționale alternative valorificate pe plan global și oferă oportunități 

de analiză comparată și integrare a concepțiilor educației alternativă în context național.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

 definirea conceptelor operaționale ale pedagogiei toleranței și a pedagogiilor alternative; 

 interpretarea teoretică a conceptului pedagogic de educație pentru toleranță; 

 elaborarea obiectivelor, conținutului și metodologiei educației pentru toleranță; 

 argumentarea determinărilor psihopedagogice ale dezvoltării toleranței cadrelor didactice 

 integrarea toleranței pedagogice în referențialul profesional al cadrelor didactice;   

 descrierea obiectivelor și conţinutului sisteme educaţionale alternative; 

 proiectarea strategiilor de dezvoltare a toleranței pedagogice; 

 valorificarea principiilor și valorilor toleranței în comunicarea pedagogică; 

 evaluarea culturii profesionale a cadrelor didactice în baza criteriilor și indicatorilor 

toleranței pedagogice. 

Finalităţi de studiu: 

 să explice esenţa noţiunilor operaționale necesare pentru interpretarea 

științifică a ET și EAlt 

 să identifice problemele educației tradiţionale și alternative; 

 să elaboreze obiectivele, conținutul și metodologia educației pentru toleranță; 

 să valorizeze toleranța pedagogică în referențialul profesional al cadrelor didactice; 

 să descrie concepția sistemelor educaţionale alternative; 

 să demonstreze valoarea pedagogică a sistemelor de instruire alternativă, 
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 să cunoască  metodologia educației în școlile de alternativă, 

 să compare sistemele educationale alternative în învățământul contemporan; 

 să integreze competenţe de cercetare  a sistemelor educaţionale alternative respectând 

principiile diversităţii, alternanţei şi complementarităţii în activitatea pedagogică; 

 să valorifice preceptele teoretice ale pedagogiei toleranței și a pedagogiilor alternative în 

practica educațională. 

Precondiții: Studenţii trebuie să posede cunoştinţe generale despre personalitate, structura, 

evoluţia şi rolul personalităţii, să interpreteze diverse aspecte cu referinţă la dezvoltarea 

personalităţii studentului contemporan prin educație și participare. 

Teme de bază: 

1. Dimensiuni teoretice ale pedagogiei toleranței  

2. Educație pentru toleranță - obiect de studiu al pedagogiei toleranței. 

3. Principiile, obiective, conținutul și metodologia educației pentru toleranță. 

4. Determinări educaționale ale dezvoltării toleranței pedagogice. 

5. Toleranța  pedagogică în referențialul profesional al cadrelor didactice. 

6. Strategii de dezvoltare a toleranței pedagogice 

7. Evaluarea toleranței pedagogice. Criterii – indicatori – valori ale toleranței pedagogice.  

8. Cadrul teoretic al pedagogiilor alternative 

9. Sisteme educaționale alternative – obiectul de studiu al pedagogiilor alternative.  

10. Expectanțele sociale și principiile educației alternative. 

11. Analiza comparativă a eficienței programelor de alternativă. 

12. Referențialul profesional al cadrelor didactice. Exigențe actuale ale educației alternative. 

13. Profesorul contemporan în faţa nevoii de acţiune alternativă.  

14. Transferul inovațional al programelor educaționale de alternativă în context național. 

Compatibilizarea cu sistemul naţional de învăţământ. 

15. Curs de sinteză. 

Strategii de predare & învăţare: 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul individual, portofoliul, proiectul, activităţi în grup etc., 

elaborarea şi susţinerea proiectului de dezvoltare personală, consultarea surselor bibliografice de 

bază. 

Strategii de evaluare: 

Calitatea participării studenţilor în cadrul seminariilor: discuţii, dezbateri, răspunsuri orale, 

elaborarea şi susţinerea prezentărilor, consultarea surselor bibliografice de bază, totalizând şi cele 

două probe obligatorii (proiectul de dezvoltare personală, portofoliu). În scopul formării 

competenţelor de domeniu  prezenţa la curs este obligatorie. Studenţii sunt responsabili de 

studierea conţinutului, realizarea sarcinilor şi lucrărilor în cazul absenţelor motivate şi nemotivate. 

Activităţile solicitate studenţilor pentru evaluarea pe parcurs intră obligatoriu în nota finală. 

Portofoliul (proiectele, referatele, testele etc.) predate după termenul fixat nu se iau în considerare. 

Rezultatele evaluării curente constituie 60% din cota notei finale. Evaluarea finală – examen oral. 

Nota de la examen va constitui 40 % din cota notei finale. 
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Anexa 3. 

Curriculum disciplinar universitar 

EDUCAŢIE PENTRU TOLERANŢĂ 

Autoare:  Țurcan Lilia, lector universitar 

Denumirea universităţii: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 

Denumirea programului de studii: Pedagogie socială 

Ciclul: I licenţă 

Denumirea cursului: Educaţie pentru toleranţă 

Codul cursului: S.03.A.023 

Facultatea/catedra responsabilă de curs: Științe ale Educației 

Număr de credite ECTS: 4 

Anul şi semestrul în care se ține cursul: II, semestrul 3 

Titular de curs:  Ţurcan Lilia, lector universitar 

Cadre didactice implicate: Cojocaru-Borozan Maia dr. hab., prof. univ. 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Educaţia pentru toleranță reprezintă un conţinut pedagogic specific ce răspunde problematicii 

comunicării în lumea contemporană şi apare ca soluţie în condiţiile multiplicării efectelor negative 

ale emoţiilor distructive asupra sănătăţii mentale. În acest sens, cursul are ca scop orientarea 

formării profesionale în vederea dezvoltării permanente a conştiinţei psihosociale, conturată la 

nivelul inteligenţei emoţionale prin competenţe afective ce reflectă cultura comunicării sociale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 

 definirea conceptelor de bază în domeniul pedagogiei comunicării și a toleranţei; 

 explicațiea cadrului conceptual al educației pentru toleranță; 

 demonstrarea  importanţei și funcționalității metodelor de dezvoltare a toleranţei; 

 interpretarea conţinutului pedagogic al educației pentru toleranță; 
 elaborarea proiectelor de dezvoltare a toleranței pedagogice;  
 dezvoltarea permanentă a propriei culturi emoţionale; 

 elaborarea strategiilor de prevenire a dezechilibrului emoțional; 
 valorificarea metodologiei educației pentru toleranță; 
 promovarea valorilor toleranței în comunicarea pedagogică. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

 să cunoască reperele teoretice  ale toleranţei pedagogice; 

 să definească conceptele operaționale ale educației pentru toleranță; 

 să analizeze factorii ce detrmină comunicarea tolerantă; 

 să demonstreze competenţe de comunicare tolerantă pentru eliberarea de tensiune emoţională 

negativă utilizând strategii specific;  

 să elaboreze proiecte de autoformare a toleranței pedagogice; 

 să determine problemele de violență în comunicare;   

 să mediatizeze în mediul educaţional conţinuturi informaţionale privind necesitatea 

disciplinării emoţionale prin dezvoltarea competenţei de comunicare tolerantă; 

 să proiecteze /evelueze activități de educației pentru toleranță.  
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 Precondiţii: Studenţii trebuie să cunoască fundamentele teoretice ale toleranței pedagogice; să 

valorizeze conceptele fundamentale necesare în aria pedagogiei toleranţei și a pedagogiei culturii 

emoționale; să integreze toleranța comunicativă în valorile fundamentale ale educaţiei 

contemporane şi  toleranța pedagogică în sistemul competenţelor profesionale ale cadrelor 

didactice. 

Teme de bază: 

1. Evoluția termenului de toleranţă în contextul provocărilor lumii contemporane 

2. Problematica comunicării pedagogice 

3. Conceptul pedagogic educație pentru toleranţă integrat în noile dimensiuni ale educației 

4. Condiții psihopedagogice ale educației pentru toleranță. 

5. Obiective, conținuturi și strategii de educație pentru toleranţă 

6. Valorile educației pentru toleranță 

7. Proiectarea  educației pentru toleranță  

8. Cultura emoțională a profesorului – expresie a formării pedagogice în scopul educației pentru 

toleranță. 

9. Indicatori ai comportamentului comunicativ tolerant 

10. Evaluarea  activității educative pe dimensiunea educației pentru toleranță 

Strategii de predare & învăţare: 

- studiu de caz, studiul individual, masă rotundă, eseu reflexiv, consultarea surselor bibliografice 

- metoda istorică și analitică; referat. 

Strategii de evaluare: evaluare formativă – punctaj acumulat în cadrul activităţilor didactice; 

probe obligatorii (test, proiect de dezvoltare toleranței), calitatea elaborării şi susţinerii proiectului. 

 Evaluare finală: Examen. 
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2010. 239 p. 

2. Cramarenco C. Toleranţă -  Comunicare – Relaţionare. Sibiu: 2010. p160 
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UPS „I. Creangă”, 239 p. 10,8 c. A 

4. Handrabura L. Toleranţa ca valoare personală şi interpersonală. În: Revista Didactica Pro… 

Nr. 2-3 (36-37), Chişinău 2006. p 76 

5. Macavei E. Toleranţa interetnică – principiu politic şi mod înţelept de a fi şi de a exista. În 

volumul „Eficienţă, legalitate, etică în România mileniului trei”, Braşov: 2002. 

6. Macavei E.Toleranţă religioasă şi ecumenism, în volumul „Armonie comunitară în spirit 

european”, editor coordonator, Ludwig Holzinger, Timişoara, 2004. 

7. Marshall B. R. Comunicarea nonviolentă. Limbajul vieţii. Chişinău: Epigraf,  2005 

8. Nuță Adrian. Abilități de comunicare. București : Ed. SPER. 2004. p.18  

9. Tucicov-Bogdan A. Toleranţa interetnică, teorie şi realitate. În: Revista Psihologia nr. 5/ 2001. 

10. Ianioglo M. Formarea competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic 

multietnic. Teza de doctor. Chișinău, 2012    
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Anexa 4. 

 Teme de cercetare 

 

1. Expresii ale toleranței în grupurile de studenți 

2. Abordări actuale ale toleranței cadrelor didactice 

3. Exprimarea toleranței în mediul tineretului 

4. Corelația dintre toleranța pedagogică și stilurile educaționale 

5. Analiza curriculei de formare a cadrelor didactice pe dimensiunea toleranța pedagogică 

6. Exprimarea toleranței pedagogice în situații de viață școlară/universitară 

7.  Conținutul psihologic al toleranței pedagogice 

8. Toleranța pedagogică – indicator al profesionalismului cadrelor didactice 

9. Toleranța – criteriu de evaluare a nivelului de educație a elevilor 

10. Comunicativitatea – element fundamental al toleranței pedagogice 

11. Corelația educație morală – educație pentru toleranță 

12. Metode de dezvoltare a toleranței pedagogice a studenților 

13. Integrarea educației pentru toleranță în sistemul noilor dimensiuni ale educației  

14. Premise curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate 

15. Influența rețelelor de socializare în dezvoltarea toleranței  

16. Argumente teoretico-practice privind necesitatea dezvoltării toleranței în societatea 

contemporană 

17. Conflicte pedagogice generate de nedezvoltarea toleranței  

18. Implicațiile toleranței în viața de familie  

19. Evaluarea toleranței pedagogice: indicatori și descriptori 

20. Exprimarea toleranței în discursul pedagogic   
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Anexa 5. 

Seminarii didactice universitare la disciplina Pedagogia toleranței [178] 

 

Seminar 1. Interpretări actuale ale toleranței pedagogice  

Seminar 2. Determinări și corelații funcționale între pedagogia culturii emoționale și pedagogia 

toleranței 

Seminar 3. Analiza cadrului normativ al pedagogiei toleranței  

Seminar 4. Integrarea educației pentru toleranță în noile educații  

Seminar 5. Proiectarea activităților educative de educație pentru toleranță  

Seminar 6. Formarea profesională a cadrelor didactice pentru comunicarea tolerantă în mediul 

educațional și educația pentru toleranță. 

 

SEMINAR 1.  Interpretări ale toleranței, comunicării tolerante şi a competenţei de 

comunicare tolerantă în perspectiva dezvoltării pedagogiei toleranței 

Competențe proiectate:  

 explicația corelației dintre conceptele toleranţă, comunicare tolerantă şi pedagogia 

toleranţei, educație pentru toleranță,  

 argumentarea necesității dezvoltării toleranței pedagogice,   

 reprezentarea grafică a conceptului de educație pentru toleranță, 

 prezentarea sintezei surselor consultate la problema toleranței,  

 descrierea comportamentelor intolerante.  

Activități de învățare: 

 CUNOAŞTE! 

 Сitește variate surse de pedagogie a toleranței pentru a alсătui fișe de lectură,   

 Dezvoltă cu alți autori  și definiții tabelul evoluţia conceptului de toleranţă pedagogică 

folosind suportul de curs (cap.1). 
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Completaţi Tabelul „Evoluţia conceptului pedagogia toleranţei” 

Autori / anul Contribuții teoretice / Definiţii 

  

  

     ÎNTREABĂ! 

  Formulează 3 întrebări asupra textului științific din cap.1      

    APLICĂ! 

 Descrieţi situaţii de comunicare tolerantă 

 Propuneţi reprezentarea grafică a propriului model de comunicare tolerantă 

 Elaborează o concluzie privind esența toleranței 

          INTEGREAZĂ 

 Completează figura ce reprezintă conceptul pedagogia toleranţei 

  

 

 

 

 

 

ACTUALIZEAZĂ CAZURI DIN VIAȚA PRIVATĂ SAU PROFESIONALĂ  

 

  Exemplifică situații și comportamente tolerante din viața privată 

 Descrie avantajele conduitei tolerante prin exemplificări   

 

 

   pedagogia 

toleranţei 
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SARCINA DIDACTICĂ ÎN GRUP  

 Selectaţi 2 maxime ce reflectă valorile toleranţei  şi comentaţi-le. 

 Explicaţi conexiunea dintre Pedagogia culturii emoționale, educația pentru dezvoltare 

emoțională, cultură emoțională şi Pedagogia toleranței (toleranța pedagogică, educația 

pentru toleranță, competență de comunicare tolerantă). 

 Formulați recomandări studenților pedagogi pentru dezvoltarea culturii emoționale analizând 

textul științific Direcțiile dezvoltării culturii emoţionale a cadrelor didactice (Anexa 1 ). 

 Reflectați asupra problemelor globale soluționarea cărora necesită formarea toleranței. 

ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ: 

 Proiect de dezvoltare profesională pe dimensiunea toleranței pedagogice. 

 Portofoliu electronic al surselor consultate 

 

SEMINAR 2. Determinări și corelații funcționale între pedagogia culturii emoționale și 

pedagogia toleranței 

Competențe proiectate:  

- explicația științifică a conceptelor operaționale ale pedagogiei toleranței; 

- argumentarea corelației funcționale dintre pedagogia toleranței și pedagogia culturii 

emoționale; 

- demonstrarea caracterului determinativ al culturii emoționale a cadrelor didactice în 

dezvoltarea comunicării pedagogice eficiente.   

 CUNOAȘTE:  

 Reprezintă grafic problemele sociale ce pot fi soluționate prin cultură emoțională 

 Învață valorile culturii emoționale și explicând semnificația, compară-le cu cele ale toleranței 

pedagogice 

 Compară educația pentru dezvoltare emoțională cu educația pentru toleranță   
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ÎNTREABĂ:  

 Consultați din cap.1 (1.4 și 1.5) pentru a formula 3 întrebări profesorului și 3 întrebări 

colegilor. 

 Numește de care competențe afective are nevoie profesorul pentru a proiecta/realiza 

educația pentru toleranță. 

 APLICĂ: Descrieți modelul comunicării pedagogice bazate pe valorile culturii 

emoționale 

 INTEGREAZĂ: Actualizează experiența vieții școlare și analizează conduita 

deontologică a profesorilor școlari pe care i-ai cunoscut conform criteriilor de evaluare a culturii 

emoționale propuse.  

 SARCINĂ DIDACTICĂ ÎN GRUP: Formulați în echipe (A, B, C) câte 3 teme 

recomandate educației pentru toleranță în școală.  

 ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ: 

 Reflectați ,,Omul nu trăiește numai pentru sine. El trebuie să lupte pentru binele altora tot 

atât de mult ca pentru binele propriu” (S. Smile). 

 Creați-vă propriul proces de disciplină emoțională 

 

SEMINAR 3. Analiza cadrului normativ al pedagogiei toleranței 

Competenţe proiectate: 

- explicaţia principiilor toleranţei (diverse opinii), 

- descrierea oportunităților educaţionale de aplicare a principiilor toleranţei, 

- formularea regulilor de comunicare tolerantă derivate din principiile educaţiei pentru 

toleranţă. 
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 CUNOAŞTE! 

 Actualizează cunoştinţe despre principiile didactice şi explică cum 

funcţionează principiile educaţiei pentru toleranţă în practica şcolară. Demonstrează corelaţia 

dintre aceste două categroii de principii. 

 Citeşte din variate surse despre principiile pedagogice şi principiile toleranţei şi explică 

necesitatea respectării acestora în activitatea educaţională. 

ÎNTREABĂ! 

 Adresează trei întrebări colegilor despre principiile toleranţei pedagogice. 

 Răspunde la întrebarea: Care dintre teoriile sociologice descrise în capitolul 1 explică 

problemele emoţionale ale profesorului? 

   APLICĂ! 

 Aminteşte-ţi rolurile profesionale ale cadrelor didactice şi demonstrează necesitatea dezvoltării 

toleranţei pedagogice.  

 Formulați reguli de comunicare tolerantă din principiile ET şi teoriile sociologice descrise în 

capitolul 1. 

 Formulaţi concluzii analizând principiile de practică eficientă a toleranței pedagogice  

 

Faza 1: Pregătirea schimbării 

1. Evaluaţi nevoile personale şi ale interlocutorlilor.  

2. Evaluaţi punctele forte şi limitele persoanei la competenţele cheie şi comunicaţi rezultatele 

cu grijă.  

3. Evaluaţi motivaţia înainte de începerea comunicării.  

4. Stabiliţi obiective clare, asociaţi-le cu valorile personale şi separaţi-le în paşi realizabili.  

Faza 2: Integrarea schimbării 

 Studiu de caz: Analizaţi cazurile propuse pentru a identifica greşelile de conduită comunicativă 

a profesorului. Nerespectarea căror principii au cauzat dificultăţile de comunicare? 

 

 

 



175 
 

       INTEGREAZĂ 

 Actualizaţi situaţii din experienţa dvs. şcolară care reflectă problemele afective descrise 

mai jos. Determinaţi cauzele apariţiei acestor probleme. 

 Formulaţi reguli de conduită pedagogică tolerantă, consultând textul Comportamentul 

antisocial (Marinela Dumitrescu, 2008) Anexa 2. 

      SARCINA DIDACTICĂ ÎN GRUP  

 Discută în echipă citind în prealabil textul Comunicarea interpersonală       

    ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ: 

Consultă textul Inteligenţa socială, Caută şi alte informaţii suplimentare despre inteligenţa 

socială pentru a-ţi elabora 5 capacităţi care reprezintă inteligenţa socială Anexa 4. 

 

 

SEMINAR 4. Integrarea educaţiei pentru toleranţă în noile dimensiuni ale educaţiei 

 Competențe proiectate:  

 delimitarea valorilor pe diferite dimensiuni ale educației, 

 compararea valorilor educației pentru dezvoltare emoțională și ale educației pentru toleranță, 

 explicația pașilor în proiectarea educației pentru toleranță. 

 CUNOAŞTE!  

 Comparați termenul pedagogic de ET cu educația pentru dezvoltare emoțională la nivelul 

valorilor specifice 

 ÎNTREABĂ! 

 Adresează 5 întrebări colegilor privind situații educaționale de conflict în care elevilor nu au fost 

dezvoltate anumite valori afective și ale toleranței  
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 APLICĂ! 

 Elaboraţi 3 teme pentru activități educative vizând educația pentru toleranță la diferite vârste 

școlare (școlară mică, pubertate și adolescență). 

 INTEGREAZĂ 

 Argumentaţi în 3 teze scrise importanţa promovării comunicării tolerante în mediul 

studenţilor. 

 SARCINA DIDACTICĂ ÎN GRUP 

 Explicaţi  corelaţia dintre educaţia pentru toleranţă, educaţia morală şi educaţia pentru 

comunicare.  

   ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ: 

 Elaborați un proiect al activității educative pe una din temele propuse anterior   

 

SEMINAR 5. Proiectarea activităţilor educative de educaţie pentru toleranţă 

 Competențe proiectate:  

  realizarea activității educative proiectate la seminarul precedent, 

 evaluarea/autoevaluarea metodologică a activității educative proiectate în baza unor criterii de 

evaluare propuse, 

 formularea unor concluzii (2) și recomandări (2) în scris privind eficientizarea activităților de 

învățare asistate. 

 CUNOAŞTE! 

 Valorificați cerințele actuale față de discursul pedagogic în analiza activității educațive 

tematice. 

 Memorizează criteriile de evaluare a activității educative. 
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 ÎNTREABĂ! 

  Precizează anumite aspecte ale activității organizate de colegi adresând 5 tipuri diferite de 

întrebări. 

 APLICĂ! 

 Apreciază elemente originale din proiectele elaborate de  colegi care v-au impresionat mai 

mult.    

 INTEGREAZĂ 

 Colectează din sursele recomandate în suportul teoretic expresii științifice utile necesare 

pentru analiza comportamentului tolerant al elevilor.  

 SARCINA DIDACTICĂ ÎN GRUP 

 Prin comunicarea rotativă în grup faceti schimb de fișe de lectură la tema seminarului, faceți 

schimb de impresii. 

   ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ: 

 Elaborați 3 fișe cu exerciții (de grup și individuale) la tema ET utile pentru activitățile 

educative.    

 

SEMINAR 6. Evaluarea toleranței pedagogice 

 Competențe proiectate:  

 definirea valorilor toleranţei pedagogice 

 aprecierea gradului de toleranță pedagogică prin aplicarea unor instrumente de măsurare a 

diferitor valori specifice TP    

 evaluarea toleranței pedagogice prin valorificarea criteriilor și indicatorilor TP  

 CUNOAŞTE: Memorizează criteriile și indicatorii toleranţei pedagogice. 
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  ÎNTREABĂ: Apreciați gradul de formare a toleranței pedagogice a 2 colegi în termeni 

(nivel minim, mediu și înalt). 

 APLICĂ! 

 Scrieţi trei enunţuri legate după sens ca răspuns la întrebarea: „Ce pot face eu ca să dezvolt 

toleranţa pedagogică colegilor mei?” 

 Notaţi şi analizaţi problemele emoţionale ale profesorului în comunicarea tolerantă. La fiecare 

problemă indicaţi impactul asupra elevilor. 

 INTEGREAZĂ 

 Demonstraţi  similitudinile dintre valorile culturii emoţionale şi valorile toleranţei. 

 SARCINA DIDACTICĂ ÎN GRUP 

 Elaborați și scrieţi într-un tabel: 

D.  lista propriilor valori emoţionale,  

E. lista valorilor toleranței ale celui mai bun profesor pe care l-aţi cunoscut şi în aşa mod stabiliţi 

pentru dvs. nişte obiective de dezvoltare pe termen lung şi pe termen scurt. 

 Studiu de caz (Modele de toleranță pedagogică a cadrelor didactice). 

Se apropie de tine un grup de persoane de altă religie pentru a-ţi da careva învăţăminte. Ce 

acţiuni interprinzi? 

Completează tabelul: 

Acţiuni interzise Acţiuni permise 

   

   ÎNVĂȚARE AUTONOMĂ:  

 Elaborați propriul model de toleranță pedagogică în termeni de atitudini, capacități și 

cunoștințe. Stabiliţi pentru dvs. nişte obiective de dezvoltare a TP pe termen lung şi pe termen 

scurt. 

  Selectați din literatură maxime care reflectă valorile toleranței. 
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Anexa 6.  

GRILĂ  

de observație/evaluare a toleranţei pedagogice 

 

1. Maturitatea psihopedagogică                   3 2 1 

2. Rezistența psihosocială în mediul educațional                 3 2 1 

3. acceptarea respectuoasă a diferențelor de mentalitate și stil 

comportamental 

              3 2 1 

4.  suportarea neignorantă a inconveniențelor profesionale               3 2 1 

5.  receptivitatea volitivă în situații dificile                3 2 1 

6.  poziționarea responsabilă în raport cu educații               3 2 1 

7.  suprimarea explicită a agresivității                3 2 1 

8.  orientarea emoțională pozitivă                3 2 1 

9.  flexibilitatea în condiții de stres               3 2 1 

10.  empatia în comunicare               3 2 1 

11.  sociabilitatea pedagogică               3 2 1 

12.  consecvența umanismului                3 2 1 
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Anexa 7. 

Test de autoevaluare a toleranţei pedagogice 

Vă prezentăm enunţuri referitoare la aspecte ale vieţii profesionale și vă rugăm să alegeți 

varianta de răspuns care vă corespunde cel mai mult. 
  

1. Demonstraţi echilibru emoțional pentru a înţelege și comunica cu interlocutorii? 

a) Întotdeauna b) Rareori c) Niciodată 

 

2. Rezistaţi la solicitări multiple și tensiuni ale mediului social? 

a) Întotdeauna b) Rareori c) Niciodată 

3. Acceptați cu îngăduință că viziunile și acțiunile oamenilor sunt diferite de convingerile 

dvs? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

4. Suportați incomodități în relații fără a ignora oamenii? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

5. Exprimați clar sensibilitatea față de problemele altora? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

  

6. Vă expuneți coerent responsabilitatea în raport cu alții?  

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

7. Reușiți să vă rețineți impulsurile agresive în relațiile interpersonale? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

8. Demonstraţi dispoziție pozitivă în comunicare? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

9. Gestionaţi flexibil stresul? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 

 

 

10. Insistați să vă transpuneți în condiția altuia pentru a-l susține moral? 

   a) Întotdeauna b) Rareori c) Niciodată 

 

11. Simțiți plăcere în cooperarea cu elevii? 

a) Întotdeauna b) Rareori c) Niciodată 

 12. Reacționați cu bunevoință la rugămintea altora? 

a) Întotdeauna 

 

b) Rareori 

 

c) Niciodată 
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Anexa 8.  

Chestionar de evaluare a reprezentărilor profesorilor despre educaţia pentru toleranţă 

1. Explicaţi conceptul de educaţie pentru toleranţă a elevilor. 

 

 

 

2. Consideraţi suficiente temele de educaţie pentru toleranţă în curricumul la dirigenţie? 

 

 

 

3. Formulaţi 2 teme de educaţie pentru toleranţă în învăţământul gimnazial. 

 

 

 

4. Numiţi valorile educaţiei pentru toleranţă. 

 

 

 

5. Argumentaţi necesitatea educaţiei pentru toleranţă în şcoală.  
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Anexa 9. 

Tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de toleranță pedagogic a studenților 

EE constatare - (30 subiecți) 

 



183 
 

Tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de toleranță pedagogică 

EC- constatare  (30 subiecți) 
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Tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de toleranță pedagogică la profesorii școlari 

Date experimentale, EE constatare 

 

Tabel generalizator al evaluării nivelului de toleranță pedagogică la profesorii școlari 

EC constatare 
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Tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de toleranță pedagogică 

Date experimentale, EE- Validare 
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Tabel generalizator al rezultatelor evaluării nivelului de toleranță pedagogică 
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Tabel generalizator al evaluării nivelului de toleranță pedagogică 

Etapa validare profesori școlari (20 subiecți) 

 

Etapa validare profesori școlari (20 subiecți) 
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Anexa 10. 

Date experimentale comparate obţinute prin aplicarea testului de autoevaluare a 

 toleranţei pedagogice (studenţi,  profesori 

şcolari)

Paired Samples Statisticsa

14,6667 30 6,2881 1,1480

21,0000 30 7,1197 1,2999

15,0000 30 6,8229 1,2457

18,0000 30 7,1438 1,3043

17,0000 30 7,0221 1,2821

20,3333 30 7,1840 1,3116

16,6667 30 8,0230 1,4648

20,6667 30 7,3968 1,3505

16,6667 30 7,5810 1,3841

18,3333 30 7,4664 1,3632

15,0000 30 6,8229 1,2457

17,6667 30 6,7891 1,2395

17,6667 30 7,7385 1,4129

22,0000 30 6,6436 1,2130

18,6667 30 8,9955 1,6424

23,3333 30 7,1116 1,2984

17,0000 30 6,5126 1,1890

22,0000 30 6,1026 1,1142

16,0000 30 7,7013 1,4061

21,3333 30 8,1931 1,4958

15,0000 30 7,3108 1,3348

20,6667 30 7,8492 1,4331

15,3333 30 7,3030 1,3333

23,3333 30 8,0230 1,4648

C1

V1

Pair

1

C2

V2

Pair

2

C3

V3

Pair

3

C4

V4

Pair

4

C5

V5

Pair

5

C6

V6

Pair

6

C7

V7

Pair

7

C8

V8

Pair

8

C9

V9

Pair

9

C10

V10

Pair

10

C11

V11

Pair

11

C12

V12

Pair

12

Mean N

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = studenti, EXPERIME = EEa. 
 

Paired Samples Testa

-7,077 29 ,000

-3,525 29 ,001

-3,010 29 ,005

-3,525 29 ,001

-2,408 29 ,023

-3,247 29 ,003

-4,709 29 ,000

-3,500 29 ,002

-5,385 29 ,000

-5,757 29 ,000

-4,011 29 ,000

-5,442 29 ,000

C1 - V1Pair 1

C2 - V2Pair 2

C3 - V3Pair 3

C4 - V4Pair 4

C5 - V5Pair 5

C6 - V6Pair 6

C7 - V7Pair 7

C8 - V8Pair 8

C9 - V9Pair 9

C10 - V10Pair 10

C11 - V11Pair 11

C12 - V12Pair 12

t df

Sig.

(2-tailed)

GRUP = studenti, EXPERIME = EEa. 
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Paired Samples Statisticsa

22,0000 20 6,1559 1,3765

24,0000 20 5,9824 1,3377

19,5000 20 7,5915 1,6975

22,5000 20 6,3867 1,4281

19,5000 20 6,8633 1,5347

24,5000 20 6,0481 1,3524

19,0000 20 7,8807 1,7622

24,0000 20 5,9824 1,3377

19,0000 20 6,4072 1,4327

22,0000 20 6,1559 1,3765

20,5000 20 6,8633 1,5347

23,0000 20 6,5695 1,4690

21,0000 20 7,1818 1,6059

25,0000 20 6,0698 1,3572

19,0000 20 7,8807 1,7622

22,5000 20 7,1635 1,6018

17,0000 20 8,0131 1,7918

25,0000 20 6,0698 1,3572

19,0000 20 6,4072 1,4327

24,5000 20 6,0481 1,3524

20,0000 20 7,2548 1,6222

25,0000 20 6,8825 1,5390

20,0000 20 7,9472 1,7770

25,0000 20 6,0698 1,3572

C1

V1

Pair

1

C2

V2

Pair

2

C3

V3

Pair

3

C4

V4

Pair

4

C5

V5

Pair

5

C6

V6

Pair

6

C7

V7

Pair

7

C8

V8

Pair

8

C9

V9

Pair

9

C10

V10

Pair

10

C11

V11

Pair

11

C12

V12

Pair

12

Mean N

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = profesori, EXPERIME = EEa. 

Paired Samples Testa

-1,453 19 ,163

-2,854 19 ,010

-4,359 19 ,000

-2,703 19 ,014

-1,831 19 ,083

-1,314 19 ,204

-2,990 19 ,008

-3,199 19 ,005

-4,292 19 ,000

-2,773 19 ,012

-2,939 19 ,008

-2,703 19 ,014

C1 - V1Pair 1

C2 - V2Pair 2

C3 - V3Pair 3

C4 - V4Pair 4

C5 - V5Pair 5

C6 - V6Pair 6

C7 - V7Pair 7

C8 - V8Pair 8

C9 - V9Pair 9

C10 - V10Pair 10

C11 - V11Pair 11

C12 - V12Pair 12

t df

Sig.

(2-tailed)

GRUP = profesori, EXPERIME = EEa. 
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Group Statisticsa

30 14,6667 6,2881 1,1480

30 16,3333 7,1840 1,3116

30 15,0000 6,8229 1,2457

30 14,6667 6,2881 1,1480

30 17,0000 7,0221 1,2821

30 16,0000 7,2397 1,3218

30 16,6667 8,0230 1,4648

30 16,3333 7,6489 1,3965

30 16,6667 7,5810 1,3841

30 15,6667 7,2793 1,3290

30 15,0000 6,8229 1,2457

30 17,6667 7,7385 1,4129

30 17,6667 7,7385 1,4129

30 17,6667 8,1720 1,4920

30 18,6667 8,9955 1,6424

30 15,3333 7,3030 1,3333

30 17,0000 6,5126 1,1890

30 16,6667 7,5810 1,3841

30 16,0000 7,7013 1,4061

30 17,0000 7,9438 1,4503

30 15,0000 7,3108 1,3348

30 16,6667 8,0230 1,4648

30 15,3333 7,3030 1,3333

30 15,3333 7,7608 1,4169

EXPERIME

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

N Mean

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = studentia. 

Independent Samples Testa

-,956 58 ,343 -1,6667 1,7431

,197 58 ,845 ,3333 1,6940

,543 58 ,589 1,0000 1,8414

,165 58 ,870 ,3333 2,0238

,521 58 ,604 1,0000 1,9189

-1,416 58 ,162 -2,6667 1,8836

,000 58 1,000 ,0000 2,0548

1,576 58 ,121 3,3333 2,1154

,183 58 ,856 ,3333 1,8247

-,495 58 ,622 -1,0000 2,0200

-,841 58 ,404 -1,6667 1,9817

,000 58 1,000 ,0000 1,9456

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

GRUP = studentia. 
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Group Statisticsa

20 22,0000 6,1559 1,3765

20 22,0000 6,1559 1,3765

20 19,5000 7,5915 1,6975

20 19,5000 7,5915 1,6975

20 19,5000 6,8633 1,5347

20 19,5000 6,8633 1,5347

20 19,0000 7,8807 1,7622

20 19,0000 7,8807 1,7622

20 19,0000 6,4072 1,4327

20 19,5000 6,0481 1,3524

20 20,5000 6,8633 1,5347

20 20,5000 6,8633 1,5347

20 21,0000 7,1818 1,6059

20 23,0000 6,5695 1,4690

20 19,0000 7,8807 1,7622

20 22,0000 6,1559 1,3765

20 17,0000 8,0131 1,7918

20 24,5000 6,8633 1,5347

20 19,0000 6,4072 1,4327

20 19,0000 6,4072 1,4327

20 20,0000 7,2548 1,6222

20 20,0000 7,2548 1,6222

20 20,0000 7,9472 1,7770

20 23,0000 7,3270 1,6384

EXPERIME

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

N Mean

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = profesoria. 

Independent Samples Testa

,000 38 1,000 ,0000 1,9467

,000 38 1,000 ,0000 2,4007

,000 38 1,000 ,0000 2,1704

,000 38 1,000 ,0000 2,4921

-,254 38 ,801 -,5000 1,9702

,000 38 1,000 ,0000 2,1704

-,919 38 ,364 -2,0000 2,1764

-1,342 38 ,188 -3,0000 2,2361

-3,179 38 ,003 -7,5000 2,3592

,000 38 1,000 ,0000 2,0261

,000 38 1,000 ,0000 2,2942

-1,241 38 ,222 -3,0000 2,4170

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

GRUP = profesoria. 
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Group Statisticsa

30 21,0000 7,1197 1,2999

30 14,6667 6,2881 1,1480

30 18,0000 7,1438 1,3043

30 15,0000 6,8229 1,2457

30 20,3333 7,1840 1,3116

30 17,0000 7,0221 1,2821

30 20,6667 7,3968 1,3505

30 16,6667 8,0230 1,4648

30 18,3333 7,4664 1,3632

30 16,6667 7,5810 1,3841

30 17,6667 6,7891 1,2395

30 15,0000 6,8229 1,2457

30 22,0000 6,6436 1,2130

30 17,6667 7,7385 1,4129

30 23,3333 7,1116 1,2984

30 18,6667 8,9955 1,6424

30 22,0000 6,1026 1,1142

30 16,6667 6,6089 1,2066

30 21,3333 8,1931 1,4958

30 16,0000 7,7013 1,4061

30 20,6667 7,8492 1,4331

30 19,0000 8,4486 1,5425

30 23,3333 8,0230 1,4648

30 15,3333 7,3030 1,3333

EXPERIME

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

N Mean

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = studentia. 

Independent Samples Testa

3,652 58 ,001 6,3333 1,7343

1,663 58 ,102 3,0000 1,8036

1,817 58 ,074 3,3333 1,8341

2,008 58 ,049 4,0000 1,9923

,858 58 ,394 1,6667 1,9427

1,517 58 ,135 2,6667 1,7573

2,327 58 ,023 4,3333 1,8621

2,229 58 ,030 4,6667 2,0936

3,247 58 ,002 5,3333 1,6424

2,598 58 ,012 5,3333 2,0529

,792 58 ,432 1,6667 2,1055

4,039 58 ,000 8,0000 1,9808

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

GRUP = studentia. 
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Group Statisticsa

20 24,0000 5,9824 1,3377

20 21,0000 7,1818 1,6059

20 22,5000 6,3867 1,4281

20 19,0000 7,8807 1,7622

20 24,5000 6,0481 1,3524

20 18,5000 7,4516 1,6662

20 24,0000 5,9824 1,3377

20 19,5000 7,5915 1,6975

20 22,0000 6,1559 1,3765

20 18,0000 6,9585 1,5560

20 23,0000 6,5695 1,4690

20 19,5000 7,5915 1,6975

20 25,0000 6,0698 1,3572

20 23,0000 6,5695 1,4690

20 22,5000 7,1635 1,6018

20 21,5000 7,4516 1,6662

20 25,0000 6,0698 1,3572

20 21,5000 8,1273 1,8173

20 24,5000 6,0481 1,3524

20 19,0000 7,1818 1,6059

20 25,0000 6,8825 1,5390

20 21,0000 7,8807 1,7622

20 25,0000 6,0698 1,3572

20 19,5000 7,5915 1,6975

EXPERIME

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

EE

EC

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

N Mean

Std.

Dev iation

Std.  Error

Mean

GRUP = profesoria. 

Independent Samples Testa

1,435 38 ,159 3,0000 2,0901

1,543 38 ,131 3,5000 2,2682

2,796 38 ,008 6,0000 2,1460

2,082 38 ,044 4,5000 2,1613

1,925 38 ,062 4,0000 2,0774

1,559 38 ,127 3,5000 2,2449

1,000 38 ,324 2,0000 2,0000

,433 38 ,668 1,0000 2,3113

1,543 38 ,131 3,5000 2,2682

2,620 38 ,013 5,5000 2,0995

1,710 38 ,095 4,0000 2,3396

2,531 38 ,016 5,5000 2,1734

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

assumed

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

t df

Sig.

(2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

GRUP = profesoria. 
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DECLARAŢIA 

privind asumarea răspunderii 

 

 

 

Subsemnata, Țurcan (Balțat) Lilia, declar pe răspundere personală că materialele 

prezentate în teza de  doctorat sunt rezultatul propriilor cercetări  şi realizări  ştiinţifice. 

Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 

 

 

Țurcan (Balțat) Lilia     



195 
 

 

CURRICULUM VITAE 

Numele de 

familie 

şi prenumele: 

 

LILIA ŢURCAN (BALȚAT) 

 

Data naşterii: 05.01.1986 

Locul naşterii: s. Scorțeni, r. Telenești 

Studii: 
2013 

 

2011 – 2013 

 

2007-2011 

până în prezent studii dedoctorat, specialitatea 533.01.Pedagogie 

universitară;Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii 

superioare de masterat, specializarea Educație pentru carieră universitară; 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii 

superioare de licență, specializarea Limba și literatura română 

Activitate profesională: 
2011  

 

2010 – 2011  

 

2010-2012 

până în prezent Lector universitar, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei, 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

Colaborator Compania Publica „Teleradio Moldova”, str. Miorita, 1,MD – 

2028, Chisinau, Republica Moldova, 

Coordonator de proiect ONG Uniunea Tinerilor Romi din RM ,,Tărnă 

Rom” 

Stagii de cercetare şi formare profesională: 
2011/2012/2013 - Şcoala doctorală de vară organizată de  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” 

- 15 mai, 2012  - Conferința  Științifică Internațională „Familia- factor existențial de 

promovare a valorilor etern-umane” 

- 16 mai, 2013 - Simpozionul  internaţional „Cultura profesională a cadrelor didactice. 

Exigenţe actuale”16 - 17 mai, 2013 

- 30 octombrie 2014 - Conferinţa ştiinţifico-practică națională „Facultatea de Pedagogie: 

Tradiţie şi modernitate.Dialogul generaţiilor”. „Modelul teoretic al conceptului educație pentru 

toleranță”.  

- 30 octombrie 2014-  Conceptualizarea toleranței pedagogice în referențialul cadrelor idactice. 

În: „Rezistenţa la educaţie : Soluţii şi perspective”: , conferinţă ştiinţifico-practică 

internaţională (2014; Bălţi). 

2008 – I Școala de vară „Dezvoltarea profesională a tinerilor universitari” 

Grad didactice obţinute: 
 2012  - Lector universitar, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei, Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 

Lucrări ştiinţifice publicate: 

Monografii 
1. Cojocaru - Borozan  M., Țurcan (Balţat) L., Arbuz I. Cultura de gen în educație. 

Chișinău: Tipogr. UPS „I. Creangă”, 2014.  179 p. 

2. Şova T., Balţat L. Toleranţa la stres. Chişinău: S.n. Tipografi a UPS „I. Creangă“, 2014. 

97 p. 
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Articole în revistele ştiinţifice, categoria C 

1. Țurcan (Balțat) L. Abordări actuale privind integrarea toleranței comunicative în sistemul 

valorilor fundamentale. În: Revista de Ştiinţe Socioumane Nr. 1(23), 2013. p. 45 

2. Țurcan (Balțat) L. Consideraţii psihopedagogice privind comunicarea empatică şi 

tolerantă. În: Revista de Ştiinţe Socio-Umane, 2012. nr.2 (21) p. 132-136.  
3. Țurcan (Balțat) L. Perspective ale comunicării orientate spre dezvoltarea toleranţe. În: 

Revista de Ştiinţe Socio-Umane, 2012, nr.2 (21) p. 128-132. 

Articole în culegeri ştiinţifice 

1. Țurcan L. Exprimarea toleranței în mediul studenților. În: Probleme actuale ale științelor 

umanistice. În: Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Vol. XIII. Chișinău: Tip. 

UPS, „I. Creangă” 2014, p. 86- 92. 

Materiale la forurile ştiinţifice 

1. Țurcan (Balțat) L. Conceptualizarea toleranței pedagogice în referențialul cadrelor 

didactice. În: Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective. Conferinţă ştiinţifico-practică 

internaţională.  Bălţi: Tipografia din Bălţi, 2014. p. 44 -49.  

2. Țurcan (Balțat) L. Modelul teoretic al conceptului educație pentru toleranță. În: 

Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională. Facultatea de 

Pedagogie: Tradiție și modernitate. Dialogul generațiilor, 2014, Vol. 2. Chișinău: Tipogr. UPS 

„I. Creangă” 2014. p. 10-14. 
3. Țurcan (Balțat) L. Pedagogical tolerance – indicator of the teachers` Professionalism. 

Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives. Târgu-Mureş, 

Arhipelag XXI,  2014. p. 261-268. 

4.  Țurcan (Balțat) L. Poziționări actuale în abordarea toleranței comunicative a cadrelor 

didactice. În: Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale. Materialele Simp. Şt. 

Întern.,16-17 mai, Chișinău: S. N., (Tipogr. UPS „I. Creangă”), 2013. 540 p. 

5.  Țurcan (Balțat) L. Toleranța comunicativă un imperativ al comunicării eficiente. În: 

Familia - factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane. Conferinţa Ştiințifică 

Internațională; Chişinău: Centrul Editorial - Poligrafic al USM, 2012. p. 490. 

Ghiduri metodologice 

6.Țurcan (Balțat) L. Educație pentru toleranță. Sugestii metodologice. Chișinău: Tipogr. 

„Garamont –Studio”2014.  62 p. 
7. Țurcan (Balțat) L. Pedagogia toleranței. Ghid metodologic. Chişinău: UPS „I. Creangă”, 

2013. 150 p. 

Competenţe lingvistice şi de comunicare: 
– Limba română (maternă); 

– Limba franceză (mediu); 

– Limba engleză (mediu). 

Date de contact: 

Adresa: RM, or. Chișinău, str. Eugen Coca 29/ 3A 3, ap. 810 
Telefoan de contact: mobil: 068546860 
E-mail: lilianaturcan25@yahoo.com 

  

 

 


