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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Limbajul profesional scris (LPS) este
identificat comunicării verbale scrise în domeniu. LPS este un sistem autonom de comunicare,
care îndeplineşte funcţia de fixare a limbajului oral şi reprezintă o formă cu funcţii
independente. Limbajul scris presupune formarea de competenţe de comunicare scrisă şi
dezvoltarea celorlalte componente ale sferei de comunicare a personalităţii.
Formarea LPS este convergent conceptului de educaţie permanentă, conform căreia
formarea profesională ar trebui să se dezvolte din temeiuri solide de formare generală, precum
principiile şi standardele educaţiei lingvistice în învăţământul general, formulate de Б.А.
Ильюк [35], Г.М. Дридзе [33], И.А. Зимняя [34], Г.Городилова, А. Хмара [29], Vl.Pâslaru
[14, 17], şi care sunt aferente şi învăţământului profesional, prin dezvoltări, concretizări şi
particularizări.
Rezultatele analizei teoretico-praxiologice a procesului instructiv-educativ în cadrul
disciplinelor prevăzute de planul de învăţământ al facultăţilor de educaţie fizică şi sport
demonstrează că în acest domeniu:
- nu funcţionează un sistem specific de evaluare, prin urmare nu se ştie ce nivel al
limbajului profesional şi ce competenţe verbal-comunicative scrise deţine în mod real
studentul de cultură fizică;
- dorinţa studenţilor de a-şi forma şi a utiliza un limbaj profesional sportiv de calitate
este mai mult declarată, ea nefiind susţinută şi de acţiuni corespunzătoare;
- cadrele didactice universitare nu monitorizează procesul de formare a limbajului
didactic şi ştiinţific scris la studenţii de cultură fizică şi la antrenorii de sport [30, 31, 32].
Or, procesul instructiv-educativ din cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport trebuie
să fie orientat şi spre formarea limbajului profesional scris, realizat în baza unei metodologii
ştiinţifice, creând astfel premisele unor succese profesionale aşteptate, fapt ce se va reflecta şi
asupra calităţii procesului pedagogic [12, 24, 30].
Problema pregătirii studenţilor de educaţie fizică şi sport privind comunicarea
pedagogică profesională a fost abordată de autori precum С.Н. Данаил [30]; В.И. Байдак
[26], N. Guidea [6]; V.Oprescu [13]; О.Е. Афтимичук [25]; M.Gönzi-Raicu [5]; N.Tomşa
[24]; C.Nanu [12].
Cu toate acestea, formarea limbajului profesional scris studenţilor de cultură fizică şi
sport încă n-a devenit obiectiv şi practică educaţională permanente şi continue.
Scopul cercetării l-a constituit determinarea bazelor teoretice şi metodologice de formare
la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de limbaj profesional scris.
Obiectivele cercetării:1.Studiul teoriei şi practicii de formare studenţilor a limbajului
profesional scris. 2. Aprecierea nivelului de formare a limbajului profesional scris la studenţii
facultăţilor de educaţie fizică şi sport. 3. Determinarea conţinutului şi metodologiei de formare la
studenţi a competenţelor LPS. 4. Elaborarea teoretică şi argumentarea experimentală a programei
de formare pe etape la studenţi a LPS în cadrul lecţiilor de auditoriu şi a practicii pedagogice.
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Noutatea şi originalitatea cercetării constă în soluţionarea problemei de formare
studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de limbaj profesional scris în
baza abordării sistemice a activităţii comunicative pedagogice în aspectele retrospectiv, structural
şi funcţional, ceea ce a permis sintetizarea, drept constante didactice fundamentale,a triadelor
cognitiv-operaţional-valoric-atitudinal – învăţare, instruire, educare, şi corelativ-competenţionalcategorial – cognitive, operaţionale şi valoric-atitudinal, care, în unitatea lor, conţin un potenţial
integrativ de realizare a procesului de învăţământ.
Problema ştiinţifică importanţă soluţionată în domeniu constă în determinarea teoretică şi
empirică a conţinutului competenţelor profesionale pedagogice ale limbajului scris necesare
profesorului de educaţie fizică, în aprecierea nivelului de formare al acestuia la studenţii facultăţilor de
educaţie fizică şi sport în sistemul lecţiilor şi practicii pedagogice, precum şi în argumentarea
ştiinţifico-teoretică a metodologiei de formare la profesorii de educaţie fizică a limbajului profesional,
forma scrisă, care include programa sintetico-analitică şi conţinutul mijloacelor şi metodelor adecvate,
precum şi formele de organizare a procesului educaţional, care asigură competenţele cognitive,
operaţionale şi valorico-poziţionale ale specialistului.

Importanţa teoretică a cercetării constă în fundamentarea unei programe de formare
etapizată a competenţelor limbajului profesional scris pe efectele progresive denotate de
categoriile cunoaşterii - gnostic-empiric-logic şi de cele ale competenţei - conceptualinstrumental-contextual.
Valoarea aplicativă a cercetării este dată de: instrumentarea metodologică a unei
componente definitorii în pregătirea profesonală a cadrelor didactice din sistemul educaţiei
fizice – comunicarea didactică, aspectul limbajului profesional scris; Modelul teoretic al
programei de formare etapizată a competenţelor LPS şi de programa tematico-analitică de
formare etapizată a competenţelor LPS; sistemul de evaluare a nivelului de formare a
competenţelor LPS; metodologia specifică de formare a competenţelor LPS studenţilor şi
profesorilor de educaţie fizică.
Aprobarea şi implementarea materialelor cercetării s-a făcut prin comunicări la
foruri ştiinţifice internaţionale din oraşele Chişinău (Moldova), Kiev şi Dnepropetrovsk
(Ucraina) şi Minsk (Belarusi) şi prin activitatea didactică a autoarei în cadrul USEFS.
Structura tezei. Lucrarea s-a constituit din introducere, patru capitole, concluzii
generale şi recomandări practice, bibliografie (262 surse), 20 anexe. În textul tezei sunt
inserate 25 tabele şi 21 figuri.
Probleme teoretico-metodice ale limbajului profesional al specialiştilor de educaţie
fizică şi sport (conţinutul de bază al cap. 1)
Ca fenomen, limbajul poate fi considerat ca o acţiune verbală şi se ţine cont de faptul că
el reprezintă o manifestare expresivă suscitată de stimulii amintirilor şi cunoştinţelor
subiectului vorbitor. În acest caz, limbajul este abia diferit de acţiunile umane, în general, şi el
este considerat la un grad inferior de formalizare [43, p.95].
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Limbajul scris ca activitate specială de semne pentru prima dată a devenit obiect de
cercetare în lucrările lui Л. С. Выготский [27, p.71], care a făcut concluzia că vorbirea scrisă
se deosebeşte vădit de cea orală şi de limbajul intern prin faptul că ea cere o pregătire
specială, deoarece limbajul scris funcţionează în condiţiile cand lipseşte interlocutorul, mai
detaliat realizează conţinutul comunicării, se produce prin alte motive şi posedă o mai mare
înţelegere decât vorbirea orală şi cea internă (Tabelul 1):
Tabelul 1. Diferenţele dintre limbajul oral şi scris
Limbajul oral
Utilizează codul fonematic.
Este trecător (efemer).
Se produce spontan.
Apare firesc în cadrul comunicării (- este
natural).
Are viteză de producere mare.
Receptorul este prezent, este de faţă.

Limbajul scris
Utilizează codul grafic.
Este durabil.
Este elaborat, gîndit, planificat.
Este format şi cultivat special la şcoală sau alte
instituţii (- este artificial).
Are viteză de producere mică.
Receptorul nu este de faţă (subiectul e singur în
faţă cu hîrtia).
Este costisitor din punct de vedere psihologic şi
fiziologic (este energo – şi cronofag).
Este dificil de utilizat, de însuşit.

Este econom din punct de vedere psihologic şi
fiziologic (nu se consumă multă energie).
Este uşor în utilizare.

Limbajul scris se bazează pe forme psihice complicate – limbajul intern, posibilităţile de
a abstractiza, voluntaritate, conştientizarea proceselor limbii. De aceea, programa dezvoltării
vorbirii scrise trebuie să prevadă condiţiile speciale de formare a acestor forme [27].
Limbajul scris este mult mai perfect, presupune realizarea unui plan prealabil, dar nu
permite reveniri pentru completari, reformulari. Elaborarea independenta de texte evidentiaza
nu numai bogatia vocabularului, ci şi profunzimea gândirii, stilul cognitiv, preferintele pentru
analitic sau sintetic. Atît limbajul oral, cît şi cel scris sunt anticipate, proiectate şi
coordonate de limbajul intern - ce se caracterizează printr-o desfăşurare la nivel mental, în
propria interioritate. Comunicarea nonverbală se caracterizează prin faptul ca informaţia este
codificată şi transmisă prin diferite semnale, legate direct de postură, mişcare, gestică,
mimică, înfăţişare [10].
În această ordine de idei, terminologia educaţiei fizice şi sportului apare ca un domeniu
al ştiinţei semnelor care se numeşte semiotică, ca un subsistem de termeni, de semne, în
cadrul sistemului general al unei limbi. Pătrunzând cu ajutorul regulilor logicii formale în
intimitatea unei noţiuni se pot preciza apropierile şi distanţările ei faţă de celelalte cu care
alcătuiesc ansamblul sau o parte a lexicului domeniului. O abordare în spirit structuralist a
unui astfel de studiu duce la stabilirea locului terminologiei educaţiei fizice şi sportului,
precum şi a relaţiilor ei în interiorul limbii comune şi apoi la precizarea corelaţiilor dintre
termenii specifici şi noţiunile care aparţin domeniului respectiv [12].
Terminologia educaţiei fizice şi sportului se prezintă ca un cîmp util şi necesar pentru
desfăşurarea activităţii profesionale pedagogice. În sensul larg al cuvântului, terminologia
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educaţiei fizice şi sportului cuprinde întreaga nomenclatură folosită în teoria şi practica
exerciţiilor fizice [12, 24].
În legătură cu procesul de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor de la facultăţile
de educaţie fizică şi sport este necesar a sublinia că volumul şi structura cunoştinţelor se
asigură prin aria destul de vastă a disciplinelor teoretico-ştiinţifice şi a celor metodice, de
specialitate, care, la rîndul lor, într-o măsură adecvată formează studenţilor limbajul
profesional [11, p.45].
În teoria şi practica şcolii superioare, la etapa contemporană, examinarea conţinutului
pregătirii profesionale este determinată de mai multe abordări, unde abordarea sistemică, în
opinia lui С.Н. Данаил, este principală care vizează cele trei aspecte: funcţional, structural şi
operaţional [2].
Or, proiectarea formarii limbajului profesional scris în aspect funcţional impune cu
necesitate stabilirea premiselor desfaşurării actului de formare profesională, a obiectivelor şi
finalitaţilor de formare a limbajului profesional scris. Aspectul structural al procesului de
formare a limbajului profesional scris dezvaluie actanţii acestuia - resursele umane: studenti,
cadre didactice, personal didactic; resursele materiale şi informaţional; conţinuturile; formele
de organizare a procesului şi a activităţii actanţilor; sistemele de relaţii.
Toate componentele antrenate în procesul de formare a limbajului profesional scris pot
fi optimizate conform principiului îmbunătăţirii continue a competenţelor de scriere a
studenţilor, a competentelor verbale comunicative scrise a cadrelor didactice, a instrumentelor
didactice, a condiţiilor, a climatului, a interrelaţiilor.
În concepţia lui Ursula Şchiopu, competenţa implică un nivel înalt de performanţă. Mai
mult, se poate spune că este o capacitate profesională remarcabilă, izvorîtă din cunoştinţe şi
practică (deci în urma cercetării inteligente şi sistematice a unei activităţi relativ dificile).
Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi permite rezolvarea unor situaţii dificile.
Faptul că în unele definiţii sunt stabilite corelaţii între competenţă – capacitate – aptitudini, se
evidenţiază o idee majoră, aceea a competenţei ca ansamblu integrator. Competenţa este
deseori descrisă drept o capacitate intelectuală ce dispune de variate posibilităţi de transfer capacitatea de a comunica, decide, detecta, selecta, evalua [19].
Competenţa înseamnă cunoştinţe ce au devenit operaţionale, ceea ce presupune
flexibilitate comportamentală, adaptabilitate, dar, mai ales, eficienţă [7, 9]:
[competenţe] = [cunoştinţe] + [abilităţi practice] + [atitudine/mentalitate]
sau
[competenţe] = [a şti] + [a face] + [a fi şi a comunica] „ecuaţia” care defineşte conceptul competenţe.
Competenţa profesională reprezintă un obiectiv de bază al învăţămîntului, determinat
prin standardele de pregatire profesională, prin care se urmăreşte satisfacerea exigenţelor
partenerilor cu care se lucrează.
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În altă ordine de idei, competenţa profesională presupune cunoştinţe temeinice,
pregatire metodică şi psihopedagogică deosebite, presupune stil pedagogic şi tehnici
pedagogice, maiestrie. Acestea sunt singurele care conferă autoritate profesională [8].
Potrivit lui P.I.Galperin [3] pentru un anumit individ acţiunea este permanent
determinată anterior şi se poate reprezenta sun două aspecte: directă, ca model şi indirectă, ca
sistem al unei situaţii-problemă. Aceste două aspecte reprezintă extremitatea spre care aspiră
realizarea efectivă a acţiunii fiind raportată cu cea care poate fi direcţionată.
Orientarea se regăseşte în ambele cazuri, ea direcţionînd toate comportamentele.
Astfel, P.I. Galperin percepe 4 însuşiri primare ale acţiunii umane:
1) nivelul (forma) la care acţiunea se execută în trecerea ei de la material (plan extern)
la mintal (plan intern);
2) măsura (gradul) de genralizare în care caracteristicile de bază ale obiectului sunt
circumscrise de cele aferente pentru desfăşurarea acţiunii;
3) complexitatea operaţională a acţiunii (cît de extins se îndeplineşte acţiunea);
4) măsura (gradul) de însuşire a acţiunii, expus în automatizarea şi promptitudinea
operării.
Conceptul esenţial al teoriei propuse de către P.I. Galperin se referă la fenomenul
acţiunilor mintale. În opinia sa „ Procesele psihice nu sunt altceva decît acţiuni obiectiv
sublimate, iar imaginile – de la senzaţiile primitive pînă la noţiunile abstracte – sunt produse
ale acţiunilor cu obiectele reprezentate în aceste imagini” [3, p.107].
Potrivit concepţiei lui P.I.Galperin, procesul de instruire ar trebui să marcheze formarea
la elevi a acţiunilor mintale, cu bază orientativă bine determinată ca forţă de transfer. În
scopul stabilirii bazei orientative complexe pentru un anumit gen de activitate, este necesar de
a scoate în evidenţă conţinutul procesual al activităţii examinate şi indicatorii pe care trebuie
să îi atingă.
P.I. Galperin se axează pe studiile lui L.S. Vîgotski în procesul sesizării mexanismelor
conform cărora se îndeplineşte orientarea, formulînd ipoteza conform căreia „activitatea
mintală reprezintă forma transformată a activităţii externe, practice” [4, p.127]. Astfel,
vorbindu-se despre o teorie a interiorizării, potrivit căreia structurile operaţionale ale gîndirii
sunt acţiuni practice cu obiectele, raportate în plan ideal şi derulate ca acţiuni mintale.
Reieşind din cele expuse anterior, putem deduce faptul că formarea competenţelor
profesionale reprezintă un proces complex şi poate fi realizat numai prin acţiuni în baza unei
programe care vizează etapele de însuşire a acţiunilor inversate extern-intern, unde
formaţiunile mentale (limba-vorbire) se transformă în acţiuni exterioare – operaţionale
(practice).
Concluzionînd cele menţionate anterior, conchidem că cadrul teoretic al cercetarii
certifică şi validează/ ca funcţie integratoare a limbajului ştiinţific - scris, care facilitează
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corelaţiile şi demersurile interdisciplinare pentru însuşirea coerentă, concentrică, sistemică şi
integralizată a noţiunilor şi fenomenelor aferente domeniului; se bazeaza pe principiul
interdisciplinarităţii ştiintifice, acesta fiind definitoriu în formările limbajului profesional
scris. Interferenţa cîmpurilor şi a microcîmpurilor terminologice specializate a disciplinelor
înrudite oferă posibilităţi de abordare modulară a multor subiecte scrise prin demersuri
didactice integrative.Cunoaşterea particularităţilor metalimbajului profesional este necesară
pentru organizarea optimală a activităţilor didactice specifice de formare a unui limbaj
profesional scris de calitate, la nivelul tuturor (varianta ideală) sau a cîtorva discipline
(varianta suficientă), conform principiului multidisciplinarităţii.
Cadrul metodologic şi organizaţional al cercetării (conţinutul de bază al cap. 2)
Cercetările de bază s-au desfăşurat în cadrul Facultăţilor de Sport şi de Pedagogie a
USEFS în perioada anilor de studii 2010-2014 şi constituie trei etape:
La prima etapă - de explorare (anii 2010-2012) a fost efectuată analiza literaturii
ştiinţifice, pedagogice, metodice şi de specialitate privind tema de bază a cercetării, fapt ce
ne-a permis să determinăm şi să argumentăm teoretic componentele principale şi conţinutul
activităţilor de practicare a formelor limbajului profesional scris ale profesorului de educaţie
fizică în cadrul cursului opţional şi a elaborărilor metodice "Formarea limbajului profesional
scris" în cadrul disciplinelor „Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi
sport” şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”, necesare pentru
realizarea unor cunoştinţe teoretice, competenţe practico-metodice, formele şi metodele de
formare a lor. Au fost examinate şi evidenţiate grupele de bază ale dificultăţilor care au loc în
activităţile de comunicare didactică ale profesorului în desfăşurarea procesului de învăţămînt
la educaţia fizică din cadrul şcolilor gimnaziale şi celor liceale. A fost analizat sistemul şi
starea procesului de pregătire a studenţilor facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport pentru
activităţile de practicare a formelor limbajului profesional scris a procesului de educaţie fizică
în calitate de disciplină instructivă, au fost determinate condiţiile procesului de studii, care
contribuie la sporirea eficacităţii pregătirii profesionale pedagogice în aspectul problemei
examinate, a fost desfăşurat sondajul sociologic, analiza rezultatelor care ne-a permis să
obţinem tabloul real al stării acestei activităţi în practica educaţiei fizice şcolare, să obţinem
informaţii despre concretizarea conţinutului acestei activităţi şi căile de îmbunătăţire a
procesului de pregătire a viitorilor pedagogi din domeniu.
La faza finală a acestei etape au fost efectuate observările pedagogice asupra
activităţilor de comunicare profesională şi didactică ale profesorilor de educaţie fizică atît în
planul lucrului de proiectare (examinarea documentaţiei), cît şi în planul activităţii didactice
de modelare (observaţiile pedagogice asupra lecţiilor), ce a permis să stabilim tradiţia
(stereotipul) acestei activităţi şi datele obiectivizate ale ei.
La etapa a doua - experimentală de formare (anii 2012-2013), sistemul pedagogic
integrativ al lecţiilor din cadrul cursului opţional şi a elaborărilor metodice "Formarea
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limbajului profesional scris", în cadrul disciplinelor „Comunicarea profesională a
specialistului de cultură fizică şi sport”şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie
fizică” a fost introdus în procesul de studii a Facultăţilor de Sport şi de Pedagogie, în calitate
de factor adaptativ, cursul existent "Comunicarea profesională a specialistului de cultură
fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” pentru studenţii
din grupa experimentală (n=14). În scopul activizării procesului de studii în sistemul
integrativ al lecţiilor cursului opţional au fost create, prin diferite conţinuturi şi forme,
condiţiile care se apropiau maxim de cele naturale. In acelaşi timp, construirea conţinutului cu
scop determinat a activităţilor instructive ale studenţilor în cadrul practicii pedagogice şcolare
ne-a permis să perfecţionăm procesul pregătirii lor metodice, la nivelul conştientizării sigure a
aspectelor procesuale a activităţii didactice de proiectare.
La etapa dată au fost stabilite nivelurile de pregătire a studenţilor pentru activitatea de
proiectare didactică prin metodele analizei activităţilor practice realizate, documentaţiei
normative de lucru, dărilor de seamă şi notei de experţi.
La etapa a treia - finală (an. 2013-2014) - au fost efectuate sistematizări ale
rezultatelor cercetării, prelucrarea, totalizarea şi analiza datelor obţinute din cadrul
experimentului pedagogic formativ. Analiza comparativă a indicilor obţinuţi în grupa
experimentală (n=14) şi în cea martor (n=14) ne-a permis să stabilim nivelul eficacităţii
metodicii elaborate de noi, să elaborăm recomandările practice pentru implementarea datelor
cercetării în practică. Aceasta, la rîndul său, ne-a permis să implementăm, în scopul aprobării
practice, diferite aspecte ale pregătirii studenţilor pentru activităţile de practicare a formelor
limbajului profesional scris în cadrul procesului instructiv-educativ a facultăţilor de educaţie
fizică şi sport, unde s-a confirmat eficienţa lor prin rezultatele pozitive obţinute.
În lingvistică termenul de „scriere” este înţeles ca un sistem grafic, ca una din formele
de exprimare. În metodică, termenul de „scriere” este înţeles ca posedarea de către elevi a
sistemelor grafice şi ortografice pentru fixarea materialului lingvistic în scopul unei mai bune
memorizări şi în calitate de ajutor în posedarea limbajului oral şi a citirii. Limbajul scris atît în
lingvistică, cît şi în metodică este reprezentat ca un proces de exprimare a gîndurilor în formă
grafică. Deseori, în metodică termenul de „scriere” şi „limbajul scris” nu se contrapun.
Termenul de „scriere” cuprinde atît scrisul, cît şi limbajul scris [41].
Trebuie de menţionat că atunci cînd vorbim despre scriere ca formă independentă a
activităţii verbale, este vorba despre limbajul scris.
Analiza literaturii de specialitate autohtonă şi internaţională prezintă numeroase
încercări de diferenţiere a produselor scrise după un semn sau altul. După tipul de vorbire
funcţional-semantic sau tipul de enunţuri de vorbire pot fi divizate:
- de povestire, descriere, raţionament [37];
- povestire, descriere, explicare, argumentare [38, p. 3–10].
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Cu toate acestea, în clasificarea lui R.Nolasco se urmăreşte o amestecare a tipului de
vorbire funcţional-semantică şi a diferitelor forme ale comunicării în scris [42].
O clasificare creată de A.Brookes şi P.Grundy a produselor limbajului scris după
directivitatea duncţional-pragmatică şi expresia componentului creativ [41].
Ei scot în evidenţă următoarele tipuri de produle ale scrisului:
- funcţionale (notiţe şi mesaje, anunţuri, scrisori personale şi oficiale, de asemenea
scrisoarea de angajare la serviciu);
- creative (noţiţe, conspecte, compuneri, eseie etc.).
Formele de limbaj scris, cele mai des întîlnite în procesul educaţional sunt: cererea,
notiţa, testul, lucrarea de control, expunerea, rezumatul, eseul, scrisoarea, procesul-verbal,
comentariul, compunerea, referatul, raportul, proiectarea (anuală, semestrială), proiectul
didactic, conspectul, articolul, teza de licenţă.
Determinarea nivelului de posedare al limbajului profesional, forma scrisă la
studenţii eşantioanelor examinate (conţinutul de bază al cap.3)
Formarea profesională trebuie să creeze un mediu optimal pentru construirea limbajului
profesional scris care, conjugat cu celelalte competenţe profesionale, să asigure o comunicare
scrisă eficientă a viitoarelor cadre didactice.
Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport reprezintă
una din componentele principale prin care se realizează activitatea didactică, în cadrul căreia
toate procesele se asigură printr-un anumit limbaj profesional.
În acest context, menţionăm că procesul instructiv-educativ din cadrul facultăţilor de
educaţie fizică şi sport trebuie să fie orientat şi spre formarea limbajului scris profesional în
baza metodologiei ştiinţific argumentate, creând astfel premisele pentru succesele
profesionale pedagogice ale viitorilor profesori, ceea ce se va reflecta asupra calităţii şi
eficacităţii în activităţile educaţionale.
Este cunoscut faptul că elaborarea unei lucrări ştiinţifice presupune o bună pregătire
profesională, un înalt grad de voinţă, tenacitate, capacităţi de analiză şi sinteză.
Chiar dacă din punct de vedere ştiinţific şi tehnic materialul elaborat poate fi considerat
reuşit, calitatea sa va fi alterată de erorile din construcţia frazelor, gramaticii, cuvintelor
neadecvate, punctuaţie greşită, ortografie incorectă etc.
În scopul determinării celor mai frecvente greşeli ale limbajului scris din cadrul textelor
ştiinţifice prezentate de către studenţii anului III şi IV de studii de la facultăţile USEFS din
Republica Moldova şi din România pentru publicarea lor în materialele conferinţelor
ştiinţifice internaţionale studenţeşti (ediţiile 2006 - 2008), am efectuat analiza construcţiilor
gramaticale din cadrul a 75 de referate [21, p.43-45].
Analizînd lucrările ştiinţifice ale studenţilor, s-a stabilit faptul că 64% în lucrările nu
corespund normelor de punctuaţie sau sunt utilizate incorect (Tabelul 2.).
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Utilizarea greşită a acordului substantivului cu adjectivul este atestată în 64% de lucrări
ştiinţifice.
O greşeală des întîlnită (60%) se referă la formularea incorectă a frazelor sau la
construcţia unor fraze intercalate, care cuprind multiple structuri complexe, jonctive şi cuvinte
incidente, acestea împiedicînd cititorul să reţină în memorie gîndul şi să înţeleagă mesajul
expus.
În orice lucrare ştiinţifică trebuie să fie citate toate sursele bibliografice. O bună parte
din autori (60%) nu citează în text sursele bibliografice sau le citează greşit.
Tabelul 2.Tipologia şi frecvenţa greşelilor în textele ştiinţifice ale studenţilor
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tipul de greşeli
Lipsa punctuaţiei sau utilizarea lor greşit
Acordul greşit al substantivului cu adjectivului
Formularea incorectă a frazelor
Lipsa bibliografiei în text
Utilizarea greşită a articolului posesiv al, a, ai, ale
Utilizarea greşită a prepoziţiilor din şi dintre
Utilizarea frazelor suplimentare
Utilizarea prepoziţiilor între şi dintre
Utilizarea formelor incorecte (tabelul,-a; graficul, -cele).
Utilizarea incorectă a formelor din cauza şi datorită
Utilizarea neadecvată a formelor de asemenea şi astfel
Utilizarea greşită a prepoziţiilor cît şi precum

%
64
64
60
60
48
20
16
12
12
12
8
8

Rezultatele analizei lingvistice ne permit să afirmăm faptul că pentru studenţi unele
dificultăţi prezintă utilizarea articolului posesiv al, a, ai, ale în enunţurile care conţin mai
multe atribute la cazul genitiv sau mai multe genitive cerute de o propoziţie. Din numărul
total de lucrări în 48% sunt depistate aceste greşeli [21, p.43-45].
Comunicarea pedagogică a specialistului din domeniul culturii fizice reprezintă
componenta principală prin care se realizează activitatea didactică, unde toate procesele se
desfăşoară printr-un anumit limbaj profesional. Limbajul profesional scris, conceput ca
instrument de cunoaştere şi comunicare, este indispensabil atât activităţii ştiinţifice, cît şi
activităţii profesionale pedagogice [21, p.43-45].
Cu toate acestea, formarea în întreaga sa complexitate a limbajului profesional scris la
studenţi, nu a constituit până acum în ştiinţa pedagogică universitară obiectul unei cercetări
speciale. Deşi, absenţa unor cercetări într-o anumită direcţie nu constituie neapărat o probă
pentru realizarea lor, în cazul nostru obiectul cercetării antrenează cu necesitate nu numai
sistemele lingvistice ca structuri abstracte, dar şi limbajul scris în funcţiune.
În scopul aprecierii nivelului de posedare a limbajului profesional scris la studenţii
facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a determinării factorilor care influenţează starea
nivelului dat am desfăşurat o testare, ce s-a bazat pe aprecierea nivelului de posedare a
limbajului profesional scris al studenţilor. Examinările date au fost realizate pe un eşantion de
13

studenţi ai anului II de la Facultăţile Sport, Pedagogie şi Kinetoterapie ale USEFS,
efectuându-se, astfel, o cercetare cooperativă.
Testarea a cuprins aspecte ale stăpînirii/cunoaşterii şi înţelegerii terminologiei ştiinţifice
şi sportive de ordin general şi particular privind cunoaşterea/posedarea competenţelor verbalcomunicative scrise la studenţi. Eşantionul de cercetare s-a constituit din 71 de studenţi.
Pentru realizarea testării de vocabular au fost elaborate 7 teste standardizate, fiecare urmărind
obiective concrete, conţinînd direcţionări, timp-limită pentru soluţionare, materialul verbal,
coloana pentru răspuns, punctaj pentru fiecare item şi total per test, grilă de evaluare. În
elaborarea testelor ne-am condus de elaborările metodico-ştiinţifice ale lui V.Cabac [1],
I.T.Radu [18], Vl.Pâslaru, V.Cabac [15], Vl.Pâslaru [16] care desfăşoară pe larg această
problemă.
Unul dintre criteriile de bază în formarea profesională a studenţilor este pregătirea
calitativă a acestora, care se exprimă prin însuşirea corectă din punct de vedere ştiinţific,
ortografic, morfologic, stilistic şi structural a tuturor elementelor şi procedeelor tehnice de
scriere corectă, precum şi cea cantitativă – numărul raţional de fraze, propoziţii şi cuvinte întrun text, în cazul dat al determinării şi explicării termenilor specializaţi [23, p.9-14].
La testul 1, avînd ca direcţionare desfăşurarea sensului abrevierilor ce ţin de domeniul
ştiinţific (etc.; op.cit.; idem.; ibid.; infra:), 10% din studenţi au demonstrat nivel avansat de
cunoştinţe, nivel mediu de cunoştinţe au demonstrat doar 1% şi nivel scăzut - 89%.
Rezultatele obţinute ne demonstrează o pregătire slabă a studenţilor în ceea ce priveşte
consultarea foarte rară a literaturii ştiinţifice de specialitate. O mare parte din studenţi nu
cunosc abrevierile elementare specifice domeniului lor profesional de activitate (Tabelul 3).
Obiectivul testului nr.2 a fost relevarea capacităţilor de posedare a terminologiei
sportive. Direcţionarea acestui obiectiv a fost explicarea semnificaţiei termenilor sportivi
(maestru al sportului; arbitru; blocaj; campion; maraton) [23, p.9-14].
Tabelul 3.Nivelul de posedare a terminologiei sportive (aspectul scris)
Total
studenţi
71
71
71
71
71
71
71

Testul Punctaj
maxim
nr. 1
10
nr. 2
10
nr. 3
10
nr. 4
10
nr. 5
10
nr. 6
20
nr. 7
20

Punctaj bun şi
foarte bun(%)
10
31
45
14
18
17
85

Punctaj
mediu (%)
1
21
38
24
42
60
8

Punctaj
mic (%)
89
48
17
62
40
23
7

Testul nr.3 a conţinut un şir de termeni de ordin general şi sportiv, obiectivul căruia a
fost de a evidenţia capacităţile subiectului de cunoaştere a scrierii fără greşeli a
termenilor/cuvintelor în limitele timpul propus, de a recunoaşte forma corectă a termenilor
propuşi conform principiului: corect – incorect.
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În scopul relevării abilităţilor studenţilor de recunoaştere a expresiilor greşite în limitele
timpul indicat s-a propus testul nr.4, un şir de enunţuri cu expresii corecte şi greşite.
În urma efectuării testului nr.5, obiectivul căruia a fost relevarea abilităţilor studenţilor
de recunoaştere vizuală a termenului, reieşind din definiţie, în timpul propus, 42 % din viitorii
specialişti în domeniu au obţinut un punctaj mediu, ceea ce demonstrează că o parte bună de
studenţi pot recunoaşte termenul de specialitate conform definiţiei în timp – limită.
Testul nr.6 a urmărit aceeaşi sarcină ca şi testul nr.3, evidenţierea capacităţilor
subiectului de cunoaştere a scrierii fără greşeli a termenilor/cuvintelor în timpul propus.
La un set de propoziţii care necesitau selectarea articolului sau a formei corecte
corespunzătoare enunţului dat (testul nr.7), majoritatea studenţilor (85%) au demonstrat
cunoştinţe bune la rezolvarea acestui test, dar cu toate acestea, rămîne de atenţionat că 15%
din studenţi nu s-au putut isprăvi cu sarcina indicată.
Din prelucrarea statistică a datelor generale obţinute la testarea pregătirii profesionale a
viitorilor specialişti în domeniu constatăm următoarele: nici un student dintre cei testaţi nu a
obţinut punctajul necesar pentru a se încadra în grupa celor cu nivel avansat de cunoştinţe,
46% din studenţi au obţinut punctajul ce este raportat pentru nivelul mediu de cunoştinţe în
domeniu, la ceilalţi s-a atestat un nivel scăzut de cunoştinţe – 54%.
Analizînd cele expuse anterior, putem conchide că o mare parte a studenţilor nu sunt
familiarizaţi cu cerinţele necesare domeniului de activitate pe care îl asimilează.
Reieşind din cele menţionate anterior, putem face următoarele concluzii:
1. În cadrul facultăţilor de profil să se practice o anumită pregătire a studenţilor pentru
activitatea comunicativă ce ţine de terminologia şi noţiunile specifice din domeniu, formînd
astfel, unele competenţe ale limbajului profesional la viitorii specialişti în domeniul culturii
fizice.
2. Nivelul actual al posedării limbajului profesional scris de către studenţii facultăţilor
de educaţie fizică şi sport, prin prisma testelor efectuate, poate fi apreciat ca fiind slab, ceea ce
necesită elaborarea programei speciale, în vederea formării competenţelor limbajului necesar
pentru activităţile profesionale ale specialistului din domeniu.
Concepţia şi descrierea programei cursului opţional Formarea limbajului
profesional scris (conţinutul de bază al cap. 4)
Capitolul prezintă două sondaje socio-pedagogice, realizate pe un eşantion de 112
studenţi de la USEFS, 107 cadre didactice universitare şi 137 profesori şcolari de educaţie
fizică. Chestionarul a cuprins 21 de întrebări de ordin general şi particular privind
cunoaşterea/posedarea aspectelor comunicării profesionale, în special problematica activităţii
comunicative a profesorului de educaţie fizică. Majoritatea studenţilor (84%), 37,4% cadre
didactice universitare şi 37,2% profesorii şcolari au răspuns afirmativla întrebare (Tabelul 4).
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Tabelul 4. Opiniile respondenţilor privind familiarizarea cu noţiunile LPS

Respondeni

Cadre didactice universitare
Profesori şcolari de educaţie fizică
Studenţi

Sunteţi familiarizaţi cu noţiunile şi conţinutul
problematicii generale ale activităţii comunicative a
profesorului de educaţie fizică? (%)
Da
Dificil de răspuns
Nu
37,4
36,5
26,2
37,2
35,0
27,7
83,9
9,8
6,3

Tabelul 5. Opiniile respondenţilor privind propriul nivel de posedare a textului
comunicativ profesional

Respondenţi
Cadre didactice universitare
Profesori şcolari de educaţie fizică
Studenţi

Sunteţi satisfăcut de nivelul propriu de posedare a textului
comunicativ profesional pentru desfăşurarea lecţiei de
educaţie fizică? (%)
Da
Dificil de răspuns
Nu
29,0
31,8
39,3
19,0
50,4
30,7
34,8
23,2
42,0

Din cele analizate constatăm că decalajul de procente dintre răspunsurile studenţilor
(84%), a cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport (37,4%) şi a profesorilor
şcolari de educaţie fizică şi sport (37,2%) care au afirmat că sunt familiarizaţi cu noţiunile şi
conţinutul problematicii generale ale activităţii comunicative a profesorului de educaţie fizică,
este destul de semnificativ, ceea ce ne duce cu gîndul la ideia că studenţii şi-au supraapreciat
cunoştinţele vis a vis de întrebarea propusă.
Generalizînd datele obţinute la întrebarea „Sunteţi satisfăcut de nivelul propriu de
posedare şi stăpînire a textului comunicativ profesional sub aspect scris pentru desfăşurarea
lecţiei de educaţie fizică?” (Tabelul5), 50,4 % dintre profesorii şcolari de educaţie fizică şi
sport au răspuns că este „Dificil de răspuns”, 42 % dintre studenţi şi 39,3 % dintre cadrele
didactice universitare de educaţie fizică şi sport au răspuns că „Nu” sunt satisfăcuţi de nivelul
propriu de posedare şi stăpînire a textului comunicativ profesional sub aspect scris pentru
desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică.
Analizînd datele acumulate în urma desfăşurării chestionării studenţilor, cadrelor
didactice universitare de educaţie fizică şi sport şi profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport
se impune imperativ întrebarea „Consideraţi necesară introducerea disciplinei speciale pentru
formarea limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică ?” (Tabelul6).
Astfel, 81,3 % din studenţi şi 51,8 % din profesori şcolari de educaţie fizică şi sport
consideră că este necesară introducerea unei discipline speciale ce va contribui la formarea
limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică. 45,8 % dintre cadrele didactice
universitare de educaţie fizică nu s-au determinat în opinie.
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Tabelul 6. Opiniile respondenţilor privind disciplina specialăde formarea LPS
În opinia Dvs., este necesară introducerea
disciplinei speciale pentru formarea limbajului
profesional scris la studenţii de educaţie fizică? (%)
Da
Dificil de răspuns
Nu
34,6
45,8
19,6
51,8
32,9
15,3
81,3
5,3
13,4

Respondenţi
Cadre didactice universitare
Profesori şcolari de educaţie fizică
Studenţi

Rezumînd cele expuse, putem afirmna că la capitolul pregătirii profesionale sub aspect
comunicativ în vederea formării limbajului profesional scris şi comunicării profesionale nu
sunt înaintate cerinţe concrete ce ar determina perfecţionarea limbajului şi comunicării
profesionale sub aspect scris.
Concluzionînd cele expuse mai sus, scoatem în evidenţă că în urma realizării sondajului
sociopedagogic, s-a determinat că cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport
(37,4%) şi profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport (37,2%) posedă şi sunt familiarizaţi cu
noţiunile şi conţinutul problematicii generale a activităţii comunicative a profesorului de
educaţie fizică, care asigură nivelul adecvat al procesului educaţional la disciplina „Educaţia
fizică” din sistemul de învăţămînt şcolar, însă doar la limita suficienţei, care, la rîndul său,
stagnează avansarea reuşitei educaţionale în plan general şi în special, pe cel didactic.
Menţionăm că nivelul corespunzător de competenţe privind practicarea diverselor forme ale
limbajului scris, ceea ce limitează necesitatea conştientizării formării la profesori a bazelor
teoretico-fundamentale a competenţelor de scriere ale limbajului profesional scris corect sub
diferite forme practicate.
În scopul realizării programei optime privind formarea competenţelor comunicative la
viitorii profesori de educaţie fizică, noi am realizat o abordare activă bazată pe categoria
activităţii „comunicare” în condiţii categoriale fundamentale ale învăţămîntului de cultură
fizică, care sunt prezentate în următoarea componenţă (Figura 1.) [22, p.5-10]:
Cultură fizică
Învăţământ
Componente
portante

învăţare

instruire

educaţie

procesuale

comunicare

activitate motorie

comunicare, activitate
motorie деятельность

rezultative

cunoştinţe

capacităţi, deprinderi

valori, calităţi, raporturi

formaţiuni

cognitive

operaţionale

complexe

competenţe integrative

Fig. 1. Aspectul „Comunicare” al construcţiei „Învăţămînt din domeniul culturii fizice”
[20, 22]
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1. Portante – învăţare, instruire, educaţie.
2. Procesuale – comunicarea, activitatea motorie, comunicarea şi activitatea motorie.
3. Rezultative – cunoştinţe; priceperi şi deprinderi; calităţi, valori şi relaţii.
În contextul dat, asigurarea categoriilor menţionate poate fi posibilă numai printr-un
sistem pedagogic holostic al lecţiilor: prelegeri, metodice, seminare, de laborator (practice),
de pregătire fizică şi de antrenament fizic.
Acest construct a devenit ulterior, baza teoretico-analitică a programei formării pe etape
a competenţelor didactice (Figura 2).
În plan vertical, programa pregătirii pe etape prevede două aspecte de bază [22, p.5-10]:
1 – etapa formării reprezentărilor despre acţiuni şi activitate;
2 – etapa formării competenţelor de acţiune şi activitate.
În fiecăre etapă de bază, toate subetapele sunt divizate pe categorii corespunzătoare
formative, unde la prima etapă de bază subetapa de orientare, de executare şi de controlcorecţională se asigură prin tipologia adecvată a lecţiilor – teoretice, practice şi metodice, ceea
ce permite a influenţa direcţionat asupra formării triadei categoriei fundamentale a proiectelor
de competenţă sub formă de reprezentări – gnostice, empirice şi logice [28, p.90-93].
La etapa a doua, formarea triadei categoriei a activităţii integrative – cognitive,
operaţionale şi poziţionale (compexul integrativ al formaţiunilor calităţilor de personalitate) se
asigură prin aceeaşi tipologie a lecţiilor în cadrul triadei condiţionale a etapizării proprii unde,
în plan orizontal [22, p.5-10]:
- la prima etapă se rezolvă problema creării bazei orientative a activităţii sub formă
abstractă (activitatea nivelului întîi);
- la etapa a doua se efectuează însuşirea activităţii sub forma vorbirii interioare şi
exterioare (interiozizarea-exterioritarea activităţii nivelului doi, conştientizarea şi însuşirea
punctelor de sprijin de bază a activităţii);
- la etapa a treia se realizează sarcina de însurire a activităţii sub forma vorbirii interne
la nivelul simbolurilor şi imaginaţiilor (exteriorizarea-interiorizarea a activităţii nivelului,
determinarea auomatizată a punctelor de sprijin de bază şi aplicarea lor raţională pentru
îndeplinirea eficientă a sarcinii în diverse condiţii).
Fiecare din această triadă posedă potenţialul formării adecvate a triadei de niveluri ale
activităţii competenţionale, aşa ca [22] (Figura 2):
1. Conceptual – cunoaşterea bazelor teoretice ale activităţii (1).
2. Instrumental-contextual (2, 3) – posedarea tehnologiilor operaţionale şi a priceperilor
de utilizare a lor în diferite condiţii reale.
3. Adaptiv-integrativ (4, 5) – priceperi de a utiliza cunoştinţele în realizarea procesului
de adaptare psihologo-pedagogic a prognozării, planificării, proiectării şi evaluării activităţii
întregi.
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Programa formării pe etape a competenţelor

Etapa formării reprezentărilor despre acţiuni şi activităţi

etape

orientare

executare

control-corecţională

tipuri de lecţii

teoretice

practice

metodice, seminare

tipuri de reprezentări

gnostice

empirice

logice

Etapa formării competenţelor de acţiune şi activitate

etape

1. Crearea bazei orientative a
acţiunii sub formă abstractă

2.Însuşirea acţiunii sub formă
vorbirii interne.
3.Însuşirea acţiunii sub forma
vorbirii externe.

4.Trecerea de la forma vorbirii
externe la forma internă.
5.Însuşirea acţiunii la nivelul
simbolurilor şi imaginaţiilor.

formaţiuni/
competenţe

cognitive

operaţionale

poziţionale

nivelurile
competenţelor

1.Conceptual
2.Instrumental

3.Contextual
4.Adaptiv

5.Integrativ

Fig. 2. Componentele programei de formare etapizată a competenţelor didactice în
cadrul învăţămîntului profesional de cultură fizică [39, p. 90-93]
În plan transversal, programa formării pe etape prevede 3 aspecte: teoretico-metodic,
metodic şi practic. Primul caracterizează formarea cunoştinţelor şi priceperilor legate de
realizarea planificării, proiectării şi descrierea activităţii didactice cu elevii la lecţie; al doilea
– formarea cunoştinţelor şi a priceperilor de evaluare a parametrilor activităţii date, analizarea
şi corectarea ei; al treilea – formarea priceperilor ce asigură aspectul practic al activităţii puse
în dicuţie, a profesorului în sistemul lecţiei [36, 39].
Dacă reieşim din concepţia structural-componenţială a activităţii profesorului de cultură
fizică, atunci componentele de bază subliniate – comunicativ, organizatoric, cognitiv, de
proiectare, constructiv şi a activităţii (motorii) pot fi propuse pentru realizarea ştiinţifică în
cadrul schemei date în planul formării competenţelor de bază.
Programa realizată, după cum presupunem, posedă un potenţial direcţionat de influenţă
educaţională în contextul formării complexului de competenţe profesional-pedagogice, unde
cea comunicativă este în calitate de universală.
Rezultatele analizei tuturor formelor de practicare a limbajului scris din cadrul
facultăţilor de educaţie fizică şi sport, sondajului sociologic desfăşurat cu cadrele didactice
din învăţămîntul universitar, preuniversitar şi cu studenţii, ne-au permis să determinăm
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perioada de desfăşurare optimă pentru implementarea programei experimentale în procesul
instructiv-educativ – semestrul I de studii (ciclul II masterat).
Analiza şi generalizarea informaţiei din literatura de specialitate, a programelor
disciplinelor „Activitatea profesională a profesorului de educaţie fizică” şi “Practica
pedagogică” pentru facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi a rezultatelor sondajului
sociologic desfăşurat ne-au permis să elaborăm structura programei experimentale a cursului
opţional „Formarea limbajului profesional scris” în cadrul disciplinei “Comunicarea
profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică a
profesorului de educaţie fizică”.
Programa de pregătire pe etape vizează 9 compartimente şi realizarea tematicii lor în
procesul lecţiilor planificate în programa cursului opţional “Formarea limbajului profesional
scris” cu respectarea structurilor specifice şi a tehnologiilor proprii.
Programele analitice menţionate prevăd în total 80 de ore, dintre care 40 de ore sunt
repartizate (20 de ore facultative şi 20 de ore independente) pentru cursul opţional “Formarea
limbajului profesional scris” (Tabelul 7).
Tabelul 7. Programa analitică a cursului “Comunicarea profesională a specialistului de
cultură fizică şi sport” şi “Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”
Nr.
crt.

1
2
3
4

“Comunicarea profesională a
“Comunicarea didactică
specialistului de cultură fizică şi
a profesorului de educaţie
sport”
fizică”
Nr. de ore
Nr. de ore
Prelegeri
30
20
Seminare
10
20
Cursul opţional “Formarea limbajului profesional scris”
Lecţii facultative
20
20
Lecţii independente
20
20
Total:
80
80
Formele de
studii

În scopul asigurării orelor facultative şi independente cu material pentru studiu a fost
elaborat un caiet de sarcini pentru orele facultative şi independente pentru cursul de lecţii
“Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi “Comunicarea
didactică a profesorului de educaţie fizică”. Caietul a fost elaborat în corespundere cu
programa de studii şi este prevăzut pentru orele independente. Caietul va suplini cunoştinţele
masteranzilor sub aspect practico-aplicativ, formînd la studenţii-masteranzi competenţele
necesare de lucru independent.
Fiecară oră facultativă este asigurată cu 3-5 sarcini de ordin explicativ, completativ,
teste de cunoştinţe, toate însoţite de indicaţii bine formulate.
Totodată, orele independente sunt asigurate cu sarcini ce prevăd aplicarea
competenţelor de ordin creativ – realizarea eseurilor, rezumatelor, referatelor cu o temă
anumită. De asemenea, orele facultative conţin o serie de termeni ce necesită a fi explicaţi din
din cursurile de lecţii propuse, încadraţi în enunţuri, fraze, compuneri şi esee la un anumit
subiect.
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În scopul elucidării cunoştinţelor privind posedarea limbajului profesional scris,
masteranzilor le sunt propuse teste ce conţin termeni specifici domeniului culturii fizice şi
sportului sub diferite forme (corect, greşit).
În aceeaşi ordine de idei, studenţilor le sunt propuse sarcini de scriere a termenilor
specifici probelor de sport (atletism, gimnastica, lupte, baschet, handbal, volei, tenis, box,
forbal etc.).
În conţinutul caietului de sarcini se mai regăsesc şi probe pentru difinirea termenilor şi
activităţilor celor mai importante a domeniului dat. Totodată, în conţinutul caietului este
rezervat spaţiu pentru reprezentarea schematică a diferitor sarcini ce necesită aspect grafic
[40, p.46-51].
În acelaşi rînd sunt reprezentate şi sarcini ce necesită a fi completate cu termeni sau
frazeologisme corespunzătoare conţinutului enunţului propus.
Un loc aparte în conţinutul orelor independente ocupă proiectul didactic - act de o
importanţă majoră ce poartă în sine o complexitate de subcompetenţe, strategii, metode,
mijloace etc. specifice temei sau unităţii de învăţare predate.
Pentru a stabili nivelul omogenităţii grupelor experimentale şi martor, au fost
desfăşurate testări de apreciere ce ţin de:
- cunoştinţele teoretice şi priceperile practico-metodice (Tabelul 8),
-

limbajul scris al unui text ştiinţific (Tabelul 9), datele statistice comparative ne

demonstrează omogenitatea grupelor experiment şi martor la nivelul pragului de veridicitate
de 5% ( P>0,05);
-

limbajul scris al unui proiect didactic (Tabelul 10).

Nivelul cunoştinţelor teoretice a fost stabilit în rezultatul desfăşurării unei testări.
Priceperile practico-metodice au fost apreciate în baza unui proiect didactic elaborat de către
masteranzi pentru o lecţie stereotipică de educaţie fizică (cu obiective, conţinuturi şi forme de
organizare indicate de noi). Rezultatele aprecierii nivelului de pregătire a studenţilor pentru
formarea limbajului profesional scris sunt prezentate în Tabelul 9, fiind apreciate în baza
scalei de evaluare de 10 puncte [40, p.46-51].
Notele medii per grup ale aprecierii cunoştinţelor şi priceperilor de formare a limbajului
profesional scris ale studenţilor-masteranzi ne-au permis să determinăm nivelul iniţial de
pregătire a acestora, precum şi să stabilim omogenitatea grupelor experiment şi martor.
În scopul evaluării eficacităţii programei aplicate, la etapa finală a experimentului au
fost desfăşurate testări privind aprecierea în succesiunea prezentată anterior la cele trei
compartimente ale competenţelor: cunoştinţele teoretice şi priceperile practico-metodice,
limbajul scris al unui text ştiinţific, limbajul scris al unui proiect didactic.
După prelucrarea datelor furnizate de testare a crieteriilor de evaluare a limbajului scris
a unui text ştiinţific la etapa finală, constatăm diferenţe statistice semnificative dintre cele
două grupe examinate, în favoarea grupei experiment (P<0,05).
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Tabelul 8. Rezultatele aprecierii pregătiri teoretice a studenţilor masteranzi pentru
formarea limbajului profesional-scris la etapa iniţială
Nr.
crt.

Cunoştinţe şi priceperi
I. Cunoştinţe teoretice

1

2

3

4

5

6
7

8
9

Comunicarea. Definiţii şi principii ale comunicării.
Comunicare şi informare. Nevoia de comunicare şi funcţiile
acesteia. Comunicare – categoria principală a activităţii
profesionale a specialistului de cultură fizică şi sport.
Procesul de comunicare. Elementele procesului de
comunicare. Niveluri de comunicare. Felurile comunicării.
Comunicarea ca relaţie.
Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale
comunicării. Ierarhia structural-textuală a comunicării
profesionale.
Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe
educaţionale. Formarea competenţelor verbal comunicative
scrise.
Comunicarea
profesional-pedagogică,
stereotipul
comunicării profesional-pedagogice. Principii şi reguli de
eficientizare a unei comunicări.
Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli
şi sugestii privind comunicarea profesională scrisă.
Documentele oficiale folosite în activitatea profesionalpedagogică. Documentele specifice folosite în activitatea
profesional-pedagogică. Proiectarea activităţii „Lecţia de
educaţie fizică”.
Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor
ştiinţifice.
Comunicarea mediată de calculator.

Rezultatele iniţiale
(note)
Grupa
Grupa
experimentală martor
6,00

6,07

5,78

5,71

6,00

6,00

6,21

6,28

5,71

5,78

5,85

6,00

6,14

6,00

5,71

5,57

6,50

6,57

Analizînd din punct de vedere statistico-matematic rezultatele privind evaluarea
limbajului scris a unui text ştiinţific a grupei martor, la etapele iniţială şi finală, observăm că
la toate criteriile testate au fost obţinute rezultate cu diferenţe nesemnificative (P>0,05) dintre
testările iniţiale şi finale, iar la grupa experiment constatăm diferenţe semnificative (P<0,05).
Dacă analizăm din punct de vedere statistico-matematic datele privind evaluarea
limbajului profesional scris al unui proiect didactic a grupei martor şi experiment la etapa
iniţială, observăm că “t” calculat pentru toate criteriile de evaluare variază între 0,19 – 0,47
valoarea fiind mai mică decît “t” tabelar, fapt ce dovedeşte că diferenţele între cele două
grupe sunt nesemnificative (P>0.05).
Comparînd statistico-matematic datele obţinute, observăm că rezultatele obţinute la
etapa finală sunt în favoarea grupei experiment (P<0,005), unde valoarea lui „t” calculat,
pentru toate criteriile testate, variază între 2,07 – 2,49 şi este mai mare decît „t” tabelar, ceea
ce dovedeşte că diferenţele între cele două grupe sunt semnificative. Astfel, s-a constatat că
eficacitatea programei aplicate, la etapa finală a experimentului, indică indici statistici
superiori ai grupei experiment faţă de grupa martor la nivelul P<0,05, la toţi parametrii testaţi.
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Tabelul 9. Analiza comparativă a criteriilor de evaluare a limbajului profesional scris a
unui text ştiinţific la etapele iniţială şi finală a experimentului
Nr.
crt.

Criterii

1

Corespunderea
conţinutului temei alese
cu complitudinea
subiectului elucidat

2

Nivelul de posedare a
abilităţilor de scriere

3

Stilistica limbajului scris

4

5

6

Utilizarea terminologiei
profesionale

Prezenţa delictelor

Relevanţa surselor
bibliografice utilizate

Gr
upele şi
statistica
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P

Iniţială

Indicatori statistici
Finală
t

X  m

X  m

7,00±0,31
7,10±0,30
0,23
> 0,05
7,15±0,33
7,30±0,32
0,33
> 0,05
6,99±0,33
7,22±0,35
0,48
> 0,05
6,85±0,36
7,00±0,36
0,29
> 0,05
6,88±0,31
7,05±0,32
0,39
> 0,05
6,85±0,38
7,00±0,37
0,28
> 0,05

7,23±0,30
8,07±0,27
2,10
< 0,05
7,35±0,30
8,22±0,28
2,12
< 0,05
7,33±0,32
8,25±0,30
2,09
< 0,05
7,25±0,35
8,25±0,31
2,13
< 0,05
7,25±0,29
8,14±0,25
2,34
< 0,05
7,19±0,37
8,31±0,32
2,28
< 0,05

0,79
3,60
―
―
0,66
3,28
―
―
1,10
3,32
―
―
1,21
3,91
―
―
1,54
3,89
―
―
0,97
3,97
―
―

P
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―

Notă: E – Grupa experiment, M – Grupa martor
n= 14; Р - 0,05; 0,01; 0,001.r = 0,553
f = 26; t = 2,0562,779 3,707
f = 13; t = 2,160 3,012 4,221

Analizînd din punct de vedere statistic, diferenţele dintre indicii iniţiali şi finali de
evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic ai grupei martor la etapele iniţială şi finală
(Tabelul 10), observăm că „t” calculat pentru fiecare criteriu variază în diapazonul 0,56 –
1,31, valoarea fiind mai mică ca „t” tabelar, ceea ce dovedeşte că între testarea iniţială şi cea
finală a criteriilor de evaluare a limbajului scris nu sunt diferenţele dintre cele două etape ale
experimentului sunt necemnificative (P>0,05).
Totodată, analizînd statistico-matematic dinamica indicilor limbajului scris a unui
proiect didactic ai grupei experiment, de la etapa iniţială şi cea finală, observăm că diferenţele
sunt semnificative la pragul de semnificaţie de 1 -0,1% (P<0,01-0,001).
Analiza statistico-comparativă a notele generale obţinute de către studenţii grupelor
experiment şi martor la examenul oficial putem remarca faptul că media notei de grup la
eşantionul experiment reprezintă o categorie pedagogică superioară cu o treaptă faţă de
eşantionul martor (9,57-8,64), ceea ce confirmă o contribuţie substanţială pentru reuşita
generală a studenţilor la cursul obţinonal desfăşurat „Formarea limbajului profesional scris”
(Tabelul 11).
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Tabelul 10. Analiza comparativă a criteriilor de evaluare a limbajului profesional scris a
unui proiect didactic la etapele iniţială şi finală a experimentului
Nr.
crt.

Criterii

Grupele şi
statistica

Iniţială

M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P
M
E
t
P

7,21±0,46
7,33±0,45
0,19
> 0,05
7,00±0,38
7,19±0,36
0,36
> 0,05
6,92±0,46
7,10±0,45
0,28
> 0,05
7,21±0,46
7,34±0,45
0,20
> 0,05
7,00±0,46
7,21±0,45
0,33
> 0,05
7,00±0,46
6,80±0,44
0,31
> 0,05
7,00±0,33
7,18±0,32
0,39
> 0,05
6,92±0,43
7,20±0,42
0,47
> 0,05
7,00±0,46
7,22±0,47
0,33
> 0,05
6,78±0,45
7,05±0,46
0,42
> 0,05

X  m

1

2

Corespunderea conţinutului
temei cu complitudinea
subiectului predat
Nivelul de posedare a abilităţilor
de descriere a mijloacelor şi
metodelor utilizate

3
Capacitatea de formulare şi
scriere a strategiei didactice alese
4

5

Nivelul de posedare a abilităţilor
de formulare şi scriere corectă a
obiectivelor de referinţă
Abilităţi de formulare şi scriere
corectă a subcompetenţelor
formate

6
Stilistica limbajului scris al
proiectului didactic
7

8

9

10

Utilizarea terminologiei
profesionale specifice temei
predate
Relevanţa surselor bibliografice
utilizate în realizarea proiectului
didactic
Nivelul de posedare a abilităţilor
de autoevaluare şi elucidare a
recomandărilor ce reies din
autoevaluare
Nivelul posedării abilităţilor de
descriere a scenariului didactic
(conţinutului didactic)
Notă: E – Grupa experiment, M – Grupa martor
n= 14; Р - 0,05; 0,01; 0,001.r = 0,553
f = 26; t = 2,0562,779 3,707
f = 13; t = 2,160 3,012 4,221
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Indicatori statistici
Finală
t

P

X  m

7,50±0,44
8,97±0,40
2,49
< 0,05
7,27±0,37
8,36±0,29
2,32
< 0,05
7,36±044
8,58±0,40
2,07
< 0,05
7,60±0,44
8,87±0,40
2,15
< 0,05
7,42±0,44
8,72±0,39
2,20
< 0,05
7,24±0,45
8,49±0,40
2,08
< 0,05
7,42±0,34
8,33±0,27
2,12
< 0,05
7,43±0,41
8,71±0,38
2,28
< 0,05
7,46±0,45
8,87±0,41
2,31
< 0,05
7,29±0,44
8,68±0,42
2,27
< 0,05

0,69
4,10
―
―
0,77
3,77
―
―
1,05
3,95
―
―
0,93
3,82
―
―
1,00
3,77
―
―
0,56
4,23
―
―
1,31
4,10
―
―
1,27
3,97
―
―
1,07
3,93
―
―
1,21
3,88
―
―

> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,001
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―
> 0,05
< 0,01
―
―

Tabelul 11.Rezultatele aprecierii nivelului pregătiri teoretice a studenţilor-masteranzi
pentru formarea limbajului profesional-scris la etapa finală
Cunoştinţe şi priceperi

Nr.
crt.
1

2
3
4
5

6
7

8
9

Rezultate finale
(note)
G.exp
G.m

I. Cunoştinţe teoretice
Comunicarea. Definiţii şi principii ale comunicării. Comunicare şi
informare. Nevoia de comunicare şi funcţiile acesteia. Comunicare –
categoria principală a activităţii profesionale a specialistului de cultură
fizică şi sport.
Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Niveluri
de comunicare. Felurile comunicării. Comunicarea ca relaţie.
Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. Ierarhia
structural-textuală a comunicării profesionale.
Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. Formarea
competenţelor verbal comunicative scrise.
Comunicarea
profesional-pedagogică,
stereotipul
comunicării
profesional-pedagogice. Principii şi reguli de eficientizare a unei
comunicări.
Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli şi sugestii
privind comunicarea profesională scrisă.
Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică.
Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică.
Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”.
Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice.
Comunicarea mediată de calculator.

9,21

8,14

9,07

8,14

9,28

8,07

9,11

8,35

9,14

8,35

9,42

8,28

9,35

8,21

9,28
9,78

8,64
8,57

Analiza datelor şi evaluarea rezultatelor experimentului desfăşurat prin prisma formării
limbajului scris, marcate de cele două eşantioane, constituie un prilej pentru a conştientiza
lucruri importante de eficientizare a procesului de formare a limbajului scris la studenţiimasteranzi, aflaţi în mediul academic modern.
Generalizînd cele expuse anterior, se poate afirma că programa cursului opţional
contribuie la formarea cunoştinţelor şi priceperilor de comunicare profesional-pedagogică sub
aspect scris la viitorii profesori de educaţie fizică, la nivelul productiv cu elemente de creaţie.
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Rezultatele cercetarii

formarii

limajului

profesional

scris

şi

competentelor

comunicativ-verbale scrisee, realizate la nivel teoretic, practic şi experimental, confirma
atingerea obiectivelor sale generale, prin aceasta confirmînd şi ipoteza înaintată; reprezintă
valori teretice şi practice demonstrate, certifică adevarul tezelor înaintate pentru sustinere.
1. Rezultatele analizei şi generalizării teoriei şi practicii cu privire la problema
activităţii pedagogice a profesorului de educaţie fizică ne demonstrează faptul
constructivităţii abordării funcţionale în cadrul concepţiilor unde activitatea dată se
examinează ca proces de comunicare constituit prin contextul situaţiilor pedagogice baza
cărora reprezintă aspectul textual.
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2. Abordarea textuală a fenomenului situaţiei pedagogice la nivelul situaţiei
comunicative ne-a permis să determinăm cele două forme de manifestare ale acesteia – forma
exteriorizată verbală neobiectivizată şi forma exterioară scrisă obiectivizată ca rezultat
analitico-sintetic al potenţialului profesional-comunicativ al specialistului.
3. În urma observaţiilor pedagogice şi a studierii a diferitor lucrări în format scris ale
studenţilor (referate, conspecte, lucrări de licenţă, articole) şi a documentaţiei d lucru a
studenţilor practicanţi s-a constatat:
- nivelul scăzut de posedare a limbajului profesional sub formă scrisă prin aspecte
arhitectonice corecte textuale şi prin volumul expresiv lingvistic şi terminologic dezavantajos;
- nivelul scăzut de exteriorizare a contextului în forma scrisă sub forma verbală a
situaţiilor pedagogice comunicative.
4. Analiza şi generalizarea rezultatelor sondajului sociopedagogic desfăşurat cu 112
studenţi (an. III-IV de studiu), 107 cadre didactice universitare de educaţie fizică şi 137
profesori şcolari de educaţie fizică, care au răspuns la 21 de întrebări şi 241 variante de
răspuns ne-a permis să constatăm:
- posedarea slabă a competenţei limbajului profesional scris, ceea ce reprezintă din
autoaprecierile respondenţilor –29 % din cadrele didactice universitare de educaţie fizică,
19% din profesori şcolari de educaţie fizică şi sport, 34,8 % din studenţi;
- necesitatea introducerii în planurile de învăţămînt pentru facultăţile de educaţie
fizică şi sport disciplina care vizează pregătirea specială privind formarea competenţelor ale
limbajului, forma scrisă la studenţi – 81,3%; cadre didactice universitare de educaţie fizică
– 34,6%; profesori şcolari de educaţie fizică şi sport – 51,8%.
5. Rezultatele examinării planurilor şi programelor de studii de la facultăţile de
educaţie fizică şi sport ne demonstrează faptul că aspectului comunicării profesionale i se
atribuie o atenţie anumită, dar în acelaşi timp, problema limbajului profesional, forma scrisă
rămîne slab abordată, ceea ce se reflectă negativ asupra nivelului competenţelor comunicative
ale profesorului de educaţie fizică, unde majoritatea 60,6% nu sunt satisfăcuţi de
compartimentul verbal scris al lor.
6. Analiza şi generalizarea teoriei şi experienţei ce ţine de problematica formării la
pedagogi a limbajului profesional, forma scrisă, rezultatele sondajului sociopedagogic,
evaluările curente a reuşitei studenţilor la acest capitol ne-au permis să determinăm
conţinutul educaţional al programei analitice orientată spre formarea competenţelor
respective la studenţi, care include cele 4 forme de studii- prelegeri, seminare, lecţii
facultative şi independente în volum general de 80 ore, care asigură realizarea celor 9 teme
generale în cadrul cursului “Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi
sport” şi “Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”.
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7. În rezultatul generalizărilor teoretice şi a proiectărilor pedagogico-sintetice a fost
elaborată programa formării pe etape a competenţelor ale limbajului profesional forma scrisă,
care vizează în plan orizontal cele trei etape – orientativă, executivă şi control-corecţională,
iar în plan vertical – etapa reprezentărilor şi etapa acţionării formînd astfel triada
competenţelor fundamentale – cognitive, operaţionale şi valorico-atitudinale care asigură în
plan consecutiv trei niveluri ale competenţelor: nivelul conceptual, instrumental-contextual şi
adaptiv-integrativ prin metodologia adecvată ale lecţiilor teoretice, practice şi metodicoevaluative.
8. Eficienta formării limbajului scris şi a competenţelor verbal comunicative scrise ale
studenţilor-masteranzi este în functie şi de metodologia de formare şi de cea de evaluare.
Experimentul de formare a demonstrat că aplicarea tehnologiilor formative şi a unui sistem de
evaluari specifice a limbajului scris şi a competenţelor verbal comunicative scrise, pe
principii şi obiective educaţionale specifice, conduce la obţinerea unor reuşite la nivelul
competenţelor adaptive şi integrative (superioare). S-a dovedit a fi eficientă în special
întemeierea metodologiei de formare a limbajului scris şi a competenţelor verbal
comunicative

scrise

pe

aplicarea

concomitentă/consecutivă

a

unor

metodologii

structurate/combinate conform principiilor multidisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii
pedagogice în cadrul cîtorva discipline (efectul sinergic), care amplifică efectul formativ efectul de amplificare. Astfel, rezultatele evaluative în note oficiale la studenţii grupei
experiment variază între 9,21 – 9,78 (9 teme generale), iar la grupa martor – între 8,14 – 8,57,
reprezentînd nivelul categorial al notei superioare B faţă de C.
Recomandări practice cadrelor didactice universitare:
- a realiza pe temeiuri ştiinţifice, sistematic şi continuu, uni- şi interdisciplinar, formarea
studenţilor/cursanţilor a competenţelor LPS.
- în formarea competenţelor LPS studenților a parcurge etapele: orientativă, executivă,
control-corecţională;
- formarea competenţelor LPS în cadrul unor cursuri, gen: Comunicarea profesională a
specialistului de cultură fizică şi sport şi Comunicarea didactică a profesorului de educaţie
fizică şi sport.
- a aplica metodologia testată experimental de evaluare a competenţelor LPS ale
studenţilor/cursanţilor, incluzând: teste privind determinarea tipologiei şi frecvenţei greşelilor
gramaticale din construcţiile gramaticale; teste privind cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor şi
termenilor ştiinţifici şi sportivi afereţi formării competenţelor verbal-comunicative scrise;
teste privind LPS în texte ştiinţifice; teste privind evaluarea LPS a unui proiect didactic,
datele obţinute urmând a fi structurate pe cinci niveluri: I – conceptual, II – instrumental, III –
contextual, IV –adaptiv, V - integrativ.
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ADNOTARE
Timuş Maria: Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport.
Chişinău, 2016.
Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie 262 surse, 20
anexe, 141 pagini de text de bază, 21 figuri, 25 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări
ştiinţifice.
Cuvinte – chie: competenţe comunicative scrise, limbaj scris, comunicarea verbală, comunicare
didactică, competenţe integrative, pregătire pe etape, proces educaţional.
Domeniul de studiu: pedagogie.
Scopul cercetării constă în determinarea bazelor teoretice şi metodologice de formare la
studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de limbaj profesional forma scrisă.
Obiectivele tezei: 1. Studierea teoriei şi practicii formării limbajului profesional scris. 2.
Aprecierea nivelului de formare a limbajului profesional forma scrisă la studenţii facultăţilor de
educaţie fizică şi sport. 3. Determinarea conţinutului şi metodologiei de formare la studenţi a
competenţelor limbajului profesional forma scrisă. 4. Elaborarea teoretică şi argumentarea pe calea
experimentală a programei de formare pe etape la studenţi a limbajului profesional forma scrisă în
cadrul lecţiilor de auditoriu şi a practicii pedagogice.
Noutatea şi originalitatea cercetării constă în soluţionarea problemei de formare
studenților facultăţilor de educaţie fizică şi sport a competenţelor de LPS în baza abordării
sistemice a activităţii comunicative pedagogice în aspecteleretrospectiv, structural şi funcţional,
ceea ce a permis sintetizarea,drept constante didactice fundamentale,a triadelorcognitivoperaţional-valoric-atitudinal – învăţare, instruire, educare, şi corelativ-competenţionalcategorial – cognitive, operaţionale şi valoric-atitudinal, care, în unitatea lor,conțin un potenţial
integrativ de realizare a procesului de învăţământ.
Problema ştiinţifică importanţă soluţionată în domeniu constă în determinarea teoretică şi
empirică a conţinutului competenţelor profesionale pedagogice ale limbajului scris necesare
profesorului de educaţie fizică, în aprecierea nivelului de formare al acestuia la studenţii facultăţilor de
educaţie fizică şi sport în sistemul lecţiilor şi practicii pedagogice, precum şi în argumentarea
ştiinţifico-teoretică a metodologiei de formare la profesorii de educaţie fizică a limbajului profesional,
forma scrisă, care include programa sintetico-analitică şi conţinutul mijloacelor şi metodelor adecvate,
precum şi formele de organizare a procesului educaţional, care asigură competenţele cognitive,
operaţionale şi valorico-poziţionale ale specialistului.

Importanţa teoretică a cercetării constă în fundamentarea unei programe de formare
etapizată a competenţelor limbajului profesional scris pe efectele progresive denotate de
categoriile cunoașterii - gnostic-empiric-logic şi de cele ale competenţei - conceptualinstrumental-contextual.
Valoarea aplicativă a cercetării este dată de:• instrumentarea metodologică a unei
componente definitorii în pregătirea profesonală a cadrelor didactice din sistemul educației
fizice – comunicarea didactică,aspectul limbajului profesional scris;•Modelul teoretic al
programei de formare etapizată a competenţelor LPSși de programa tematico-analitică de
formare etapizată a competențelor LPS;• sistemul de evaluare a nivelului de formare a
competențelor LPS;•metodollogia specifică de formare a competenţelor LPS studenților și
profesorilor de educaţie fizică.
Aprobarea şi implementarea materialelor cercetăriis-a făcut prin comunicări la
foruri ştiinţifice internaţionale din orașele Chişinău (Moldova), Kiev șiDnepropetrovsk
(Ucraina) şi Minsk (Belarusi) și prin activitatea didactică a autoarei în cadrul USEFS.
Structura tezei. Lucrarea s-a constituit din introducere, trei capitole, concluzii
generale şi recomandări practice, bibliografie (262 surse), 20 anexe. În textul tezei sunt
inserate 25 tabele şi 21 figuri.
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АННОТАЦИЯ
Тимуш Мария: Формирование письменного языка у студентов факультетов физического
воспитания и спорта, Кишинев, 2016.
Структура диссертации: Введение, 4 главы, выводы и рекомендации, библиография 262
источников, 20 приложений, 141 страниц основного текста, 21 рисунков, 25 таблицы. Полученные
результаты опубликованы в 16 научных работах.
Ключевые слова: коммуникативные письменные компетенции, письменный язык, речевое
общение, дидактическое общение, целостные компетенции, поэтапная подготовка, образовательный
процесс.
Область исследования: педагогика.
Цель исследования заключается в определении теоретических и методологических основ
формирования у студентов факультетов физического воспитания и спорта компетенций
профессиональной письменной речи.
Задачи исследования. 1. Изучение теории и практики формирования профессиональной
педагогической речи. 2. Оценка уровня сформированности письменного профессионального языка у
студентов факультетов физического воспитания. 3. Определение содержания и методологии
формирования компетенций профессиональной письменной речи у студентов. 4. Теоретическая
разработка и экспериментальное обоснование программы поэтапного формирования письменной речи у
студентов в рамках аудиторных занятий и педпгогической практики.
Новизна и оригинальность исследования данного исследования заключается в оригинальном
решении проблемы формирования компетенций письменного профессионального языка у студентов
факультетов физического воспитания на основе системного подхода к коммуникативной педагогической
деятельности в рамках трех его основных аспектов – ретроспективном, структурном и функциональном,
что позволило синтетизировать на уровне констант фундаментальные категориальные дидактические
триады - учение, научение, воспитание и соответствующие им категориальные триады компетенций –
когнитивные, операциональные и ценностно-позиционныe, которые в своей совокупности обладают
потенциалом реализации в интегративном плане физкультурного образовательного процесса.
Научная значимость решения данной проблемы состоит в теоретическом и эмпирическом
определении содержания необходимых професионально-педагогических компетенций письменной речи
учителя физической культуры, оценки уровня его сформированости в системе учебных занятий и
педагогической практики, а также в обосновании технологии направленную на формирование
профессионального языка учителя физической культуры, включающая организационно аналитикосинтетическую программу и содержание адекватных средств, методов, а также форм организации
образовательного процесса на основе целостной педагогической системы занятий, обеспечивающей
когнитивные, операциональные и ценностно-ориентационные компетенции специалиста.
Теоретическая значимость работы состоит в разработке программы поэтапного формирования
компетенций письменного профессионального языка учителя физической культуры, которая
предусматривает прогрессивные эффекты как в горизонтальном плане их конструкции (гностические,
эмпирические и логические компетенции), так и в вертикальном компетентносто-уровневом: 1 концептуальном; 2 – инструментально-контекстуальном; 3 – адаптивно-интегральном, обеспечивая
таким образом последовательно и целенаправленно все компетентностные уровни специалиста
необходимые для решения широкого круга дидактических задач.
Прикладная ценность работы, настоящего исследования состоит в теоретическом и
эмпирическом обосновании одной из главных сторон подготовки учителя физической культуры –
коммуникативной дидактической деятельности в компетентностном контексте письменного языка/речи.
Разработанная концептуальная модель программы поэтапного формирования компетенций
профессионального письменного языка/речи, система определения/оценки их уровня, аналитикотематическая образовательная программа, а также синтетизированное содержание адекватных средств и
методов формирования указанных компетенций обладают существенным потенциалом прогресивных
воздействий на процесс профессиональной подготовки учителя физической культуры.
Внедрение научных результатов.
Полученные результаты были апробированы и внедрены в учебно-воспитательной процесс
образовательных дисциплин «Профессиональное общение специалиста физической культуры и спорта»
Спортивного факультета, специализация Теория и методология двигательной деятельности и
«Дидактическое общение учителя физического воспитания» проведенного на Педагогическом
факультете, специализация Технологии воспитания и обучения движениям со студентами второго цикла
ГУФВиС РМ, а также в рамках школьной педагогической практики.

31

ANNOTATION
Timuş Maria: Written language formation at the physical education and sport faculty students.
Chişinău, 2016.
The structure of the dissertation: introduction, 4 chapters, conclusions and recommendations,
262 bibliographical sources, 20 annexes, 141 pages of basic text, 21 figures, 25 tables. The obtained
results are published in 16 scientific articles.
Keywords: written communicativeskills, written language, verbal communication, didactical
communication, integrative skills, training in stages, educational process.
Field of study: pedagogy.
The aim of the research consist in the determination of the theoretical and methodical
foundations for the formation of written professional language competences at the physical education
and sport faculty students.
Objectives of the dissertation: 1. The examination of the theory and practice of the
professional written language formation. 2. The appreciation of the professional written language
formation level at the physical education and sport faculty students. 3. The determination of the
content and the methodology of the professional written language formation skills at students. 4.
Theoretical elaboration and experimental argumentation of the step by step professional written
language formation program for students within the auditory lessons and pedagogical practice.
Novelty and originality of the research of the work consists of the original settlement for the
problem of professional language in the written form skills formation at the physical education and
sport faculty students on the systemic approach of the pedagogical communicative activity foundation
within the three aspects – retrospective, structural and functional, the fact that allows the synthesizing
at the constants level of the fundamental didactical categorical triad – cognitive, operational and valuepositional – learning, initiating, educating and correlative skills triad – cognitive, operational and
value-positional, which in their unity possess the potential for the integrative educational process of
the physical culture.
Important scientific issue resolved it is to determine the theoretical and empirical contents of
the written language teaching professional skills required physical education teacher, in assessing its
level of training to students of physical education lessons and teaching practice system also in the
elaboration and scientific-theoretical argumentation of a technology, targeted on the formation of a
professional written language at the physical education teachers that includes synthetic-analytical
program and adequate means and methods content, as well as the organization forms of the
educational process that assures cognitive, operational and value-positional skills of a specialist.
Scientific value of the work consists consists of an elaboration of a step by step formation
program of written language skills at physical education teachers that is targeting progressive effects
as horizontally, of their construction (gnostic, empiric and logical skills) so vertically, at the
competences level: 1- conceptual; 2-instrumental-contextual; 3 – adaptive-integrative, consequently
and with a well specified goals assuring all the competences levels of a specialist for a big number of
didactical tasks.
Applicative value of a research is presented by the theoretical and empiric argumentation of
one of the most important components of the physical education teacher’s pedagogical training didactical communication in the professional written form context. The elaborated conceptual model
of a step by step formation program for professional written language skills, evaluation/appreciation
system of their level, thematic-analytical program, as well as the synthesized content of adequate
means and methods for the formation of skills, possesses a very important potential for the progressive
influences on the training of a physical education teacher.
Implementation of scientific results.
The obtained results were verified and implemented in the instructive-educative process of the
“Professional communication of a physical culture and sport specialist” discipline at the Sport Faculty,
Theory and methodology of a motor activity specialization and “Didactical communication of a
physical education teacher” discipline, held at the Pedagogy Faculty, Educational technologies and
motor instruction specialization with the II cycle students at the SUPES Moldova as well as in the
scholar pedagogical practice.
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