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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 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. 

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-competenţional- categorial – 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 - conceptual-instrumental-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. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice 

Rezultatele obţinute au fost verificate şi implementate în cadrul procesului instructiv-educativ al 

disciplinelor de studii „Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” 

desfăşurat la Facultatea Sport, specializarea Teoria şi metodologia activităţii motrice şi 

„Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” desfăşurat la Facultatea Pedagogie, 

specializarea Tehnologii de educaţie şi instruire motrică  cu studenţii ciclului II din cadrul USEFS 

RM, precum şi în cadrul practicii pedagogice şcolare. 
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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 аналитико-
синтетическую 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, аналитико-тематическая 
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. 
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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 communicative skills, 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 value-positional – 

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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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Limbajul constituie fundamentul 

comunicării între oameni şi pentru foarte mulţi dintre ei aceasta poartă conotaţii emoţionale şi 

culturale profunde, valori conţinute într-o vastă moştenire literară, istorică, filozofică, 

educaţională şi profesională.  

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. 

Comunicarea pedagogică scrisă a profesorului de educaţie fizică şi sport reprezintă 

activitatea principală prin care se realizează şi activitatea didactică, în cadrul căreia toate 

procesele se asigură într-un anumit limbaj profesional scris. Posedarea acestuia de către posesor 

determină, în mare măsură, atât reuşita profesională, cât şi reuşita şcolară, datorită dezvoltării 

cocomiente a limbajului comun al subiecţilor egali încadraţi în procesul de predare-învăţare 

[110, 163]. 

Formarea limbajului scris al studenţilor de educaţie fizică şi sport reprezintă una din 

componentele principale prin care se realizează şi activitatea didactică în cadrul căreia toate 

procesele se asigură printr-un anumit limbaj profesional. 

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 studenţilor. 

Vorbirea profesională scrisă, concepută ca instrument de cunoaştere şi comunicare, este 

indispensabilă atât activităţii ştiinţifice cât şi celei de practică profesională. 

Comunicarea scrisă, ca parte componentă a profesionalismului verbal general, obţine 

valenţe multiple datorită responsabilităţii deosebite pentru comportamentul verbal din sfera 

domeniului. 

Formarea limbajului profesional scris (LPS) este convergent şi conceptului de educaţie 

permanentă, conform căreia formarea profesională ar trebui să se dezvolte din temeiuri solide de 

formare generală. Astfel, formarea limbajului profesional scris este bazat pe principiile şi 

standardele lingvistice în învăţământul general, care au fost formulate de Б.А. Ильюк [210, 211], 

Г.М. Дридзе [205, 206], И.А. Зимняя [208], Г.Городилова, А. Хмара [201], Vl.Pâslaru [125, 



 10 

129] şi care sunt pertinente şi învăţământului profesional, prin dezvoltări, concretizări şi 

particularizări. 

Rezultatele analizei teoretico-praxiologice a procesului instructiv-educativ în cadrul 

disciplinelorprevăzute 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 [202, 203, 204].  

Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii privind problema abordării 

competenţionale a activităţii profesionale a profesorului ne permite să afirmăm că există diferite 

tratări atît a competenţei, cît şi şi aclasificării, tipologizării competenţei. Deasemenea, este 

necesar de a menţiona  o intensificare şi polifonie aparte a actualizării abordării 

„competenţionale”, a unica real „orientată spre rezultate...”, în timp ce altele (ceea ce nu se 

supune imaginaţiei), ca şi cum nu ar fi orientate spre rezultate (?!). în acelaşi timp, după cum 

considerăm noi, în planul ştiinţifico-teoretic şi categorial, abordările date nu sunt pe deplin 

argumentate, dacă să vorbim despre învăţămîntul de cultură fizică. În marea lor majoritate ele 

sunt caracterizate sau de metodologia conceptuală ştearsă sau de lipsa ei, unde deseori, nu sunt 

determinate şi nu sunt revendicate în sine, în plan metodologic, personal şi sistemic pentru 

studierea activităţii pedagogice. 

Construcţia curriculară ce ţine de domeniul învăţămîntului superior din Republica 

Moldova implică perfecţionarea profesională continuă a cadrelor didactice orientate spre 

racordarea procesului de formare a competenţei de comunicare sub aspect scris pentru 

valorificarea situaţiilor de învăţare specifice domeniului de cultură fizică şi sport. Aceste 

deziderate metodologice pot deveni realitate profesional-pedagogică în condiţiile explorării 

valorilor teoretice comunicative în aria disciplinară a pedagogiei şi a psihologiei comunicării. 

Reieşind din acestea, formarea competenţei de comunicare profesională sub aspect scris, la 

studenţii de educaţie fizică, răspunde principiului de abordare comunicativă profesională a 

educaţiei şi nevoii praxiologice de renovare permanentă a referenţialului competenţelor de 

specialitate ale profesorului de educaţie fizică [130, 133, 232]. 
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Actualitatea cercetării formării comunicării profesionale sub aspect scris rezultă din 

abordarea investigaţională insuficientă a problematicii comunicării didactice, care devine un 

obstacol în sporirea succesului studenţilor, din prezenţa competenţei de comunicare profesională 

în referenţialul profesional al cadrelor didactice universitare, din modernizarea curriculumului 

pedagogic universitar; din valorile competenţei de comunicare didactică: comunicativitatea, 

aprecierea conţinuturilor, cercetarea şi perfecţionarea experienţelor educaţionale, cunoaşterea 

studentului, creativitatea, empatia, managementul educaţional; limbaj pedagogic sub aspect 

scris; din tendinţa ce tinde să asigure calitatea învăţămantului superior prin formarea 

competenţelor de comunicare profesională sub aspect scris, orientate spre constituirea reţelelor 

de cooperare pedagogică în situaţiile de învăţare şi în situaţiile de învăţare universitară [2, 16, 

228]. 

În altă ordine de idei, competenţa constituie capacitatea/abilitatea complexă de realizare a 

obiectivelor, prin determinarea conexiunii dintre cele trei elemente de bază ale 

comportamentului: a şti, a şti să faci şi a şti să fii, ceea ce presupune o cunoaştere la cel mai înalt 

nivel a domeniului, abilităţi, motivaţie şi atitudine pozitivă referitor la sfera de activitate. Aceste 

constitutiente ale comportamentului fac parte din structura competenţei sub aspect de: cunoştinţe 

( „a şti”), capacităţi („a face”), atitudini („a fi”) şi „a şti să trăieşti laolaltă”. Din cele relatate 

rezultă că competenţa ar fi „o somitate a celor trei elemente: cunoştinţe, capacităţi, atitudini” [90, 

96].  

Competenţa propriu-zisă, se formează prin intermediul conţinuturilor de învăţămînt 

specific unui domeniu şi presupune exersarea subiectului în însuşirea unei acţiuni complexe ce 

presupune valorificarea celor mai bune achiziţii din arsenalul de cunoştinţe existent pentru 

soluţionarea problemei înaintate. La baza ei stau caracteristici integre de aplicare conştientă a 

complexului de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini achiziţionate în procesul de instruire în raport 

cu anumite probleme de comunicare sau relaţionare privind problema dată. Sintetizind 

preocupările privind formarea competenţei de comunicare profesională sub aspect scris prin 

conexiunea dintre comunicare şi activitatea profesională exercitată remarcăm una din priorităţile 

educaţiei în mileniul trei – formarea competenţei comunicative profesionale, în general, şi a 

competenţei de comunicare profesională sub aspect scris la studenţii din mediul universitar în 

pecial [2, 133, 228]. Reieşind din aceasta, 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 metodologiei ştiinţifice, creînd, astfel premisele unor succese profesionale 

aşteptate, fapt ce se va reflecta şi asupra calităţii procesului pedagogic [110, 174, 202]. 
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Problema pregătirii studenţilor de educaţie fizică şi sport privind comunicarea 

pedagogică profesională a fost abordată de autori precum С.Н. Данаил [202]; В.И. Байдак 

[191], N. Guidea [82]; V.Oprescu [118]; О.Е. Афтимичук [185]; M.Gönzi-Raicu [77]; N.Tomşa 

[174]; C.Nanu [110]. 

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. 

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-

competenţional- categorial – 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 - conceptual-

instrumental-contextual.  
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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, trei capitole, concluzii generale şi 

recomandări practice, bibliografie (262 surse), 20 anexe. În textul tezei sunt inserate 25 tabele şi 

21 figuri. 

Sumarul compartimentelor tezei 

În Capitolul 1 al tezei „Probleme teoretico-metodice ale limbajului profesional al 

specialiştilor de educaţie fizică şi sport” este abordată problema formării limbajului scris prin 

prisma diferitelor paradigme fundamentale din domeniul lingvistic, elucidînd multitudinea 

lingvistică a aspectelor limbajului scris, dinamica procesului şi oportunităţile concepţiilor 

moderne din domeniu. S-a reliefat specificul limbajului profesional scris în domeniul educaţiei 

fizice şi sportului, procesul de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor de cultură fizică şi 

sport, reflectat în proiectarea didactică în domeniul culturii fizice. Tot aici, este analizată 

problema eficientizării comunicării profesionale, precum şi modalităţile, procedeele de 

îmbogăţire a vocabularului în scopul formării deprinderilor de analiză structural-logică de 

adecvare şi utilizare a limbajului profesional scris în enunţuri, fraze, texte, prin instrumentarea 

fenomenelor limbajului profesional scris (sinonimia, paronimia, eponimia, abstractizarea, 

metafora. De asemenea, este abordat conţinutul pregătirii profesionale care este determinat de 

mai multe direcţii de bază în planul cercetării eventualităţilor pedagogice, precum şi activitatea 

profesional-pedagogică ce corespunde unuia din următoarele niveluri: reproductiv, adaptativ, de 

modelare locală, de modelare sistemică şi de modelare sistemică a activităţii şi 

comportamentului. S-a făcut referinţă la concepţia formării pe etape a acţiunilor mintale, ea 

reprezentînd o analiza minuţioasă a particularităţilor psihologice ale acţiunilor umane elaborată 

de către P.I. Galperin.  

În capitolul 2 al tezei „Cadrul metodologic şi organizaţional al cercetării” prezintă 

metodologia abordării problemei de formare şi de evaluare a competenţelor şi criteriilor de 
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evaluare a limbajului profesional, aspect scris, ce ţine de aspectele teoretico-analitice şi cele 

empirice, care conţine demersuri contextuale ca studiul bibliografic, testarea formelor de 

practicare a limbajului profesional scris, sondajul sociopedagogic, observaţia pedagogică, 

experimentul pedagogic şi unele instrumente de prelucrare matematică şi interpretare a datelor 

statistice evaluative, ce au contribuit la reprezentarea multiaspectuală, integrală şi obiectivă a 

problemei date.  

S-a reliefat specificul limbajului profesional scris şi formele simple de practicare ale 

acestuia la studenţii facultăţilor de cultură fizică şi sport, determinînd punctele de reper în 

elaborarea unui text ştiinţifico-profesional de complexitate ridicată. Astfel, au fost determinate 

cerinţele standard de scriere corectă a tuturor formelor simple de practicare a limbajului 

profesional scris, evidenţiind, în aşa mod, nivel lor de dificultate şi normele de elaborare a 

achiziţiilor educaţie în formă scrisă. 

Au fost determinate structura şi modul de elaborare a limbajului ştiinţifico-profesional 

scris şi a formelor complexe de practicare la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport. S-a 

pus în evidenţă secţiunile succesive, considerate canonice în practica redactării articolelor 

ştiinţifice, tezelor de licenţă, tezelor de master şi a altor lucrări de un nivel sporit de 

complexitate. 

În capitolul 3 al tezei „Determinarea nivelului de posedare al limbajului profesional, 

forma scrisă la studenţii eşantioanelor examinate”, s-a pus în evidenţă formarea limbajului scris 

la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport, ceea ce reprezintă una din componentele 

principale prin care se realizează activitatea didactică în cadrul căreia toate procesele sunt 

asigurate printr-un anumit limbaj profesional. Astfel au fost determinate cele mai frecvente 

greşeli ale limbajului scris din cadrul textelor ştiinţifice prezentate de către studenţii anului III şi 

IV de studii de la facultăţile de educaţie fizică şi sport din Republica Moldova şi România pentru 

publicarea lor în materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale studenţeşti (ediţia 2006, 2007, 

2008), efectuîndu-se analiza construcţiilor gramaticale din cadrul a 75 de referate. Tot aici, în 

cadrul a uneia din chestinările de opinie, a fost apreciat nivelul de formare a limbajului 

profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a fost determinăţi factorii 

care influenţează starea nivelului, realizîndu-se pe un eşantion de studenţi de la Facultatea de 

Sport a USEFS. De asemenea, în cadrul unei testări, a fost apreciat nivelului de posedare a 

limbajului profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a determinării 

factorilor care influenţează starea nivelului dat, ce s-a bazat pe aprecierea nivelului de posedare a 

limbajului profesional scris al studenţilor. Examinările date au fost realizate pe un eşantion de 

studenţi ai anului II de la Facultăţile de Sport şi Kinetoterapie ale USEFS, efectuându-se, astfel, 
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o cercetare cooperativă. Testarea cuprizînd aspecte ale stăpînirii/cunoaşterii şi înţelegerii 

terminologiei ştiinţifice şi sportive de ordin general şi particular privind cunoaşterea/posedarea 

competenţelor verbal-comunicative scrise la studenţi. 

  În capitolul 4 al tezei „Concepţia şi descrierea programei cursului opţional „formarea 

limbajului profesional scris” este elucidat, contextul empiric este prezentat prin analiza şi 

generalizarea datelor sondajului sociopedagogic desfăşurat cu profesorii universitari de educaţie 

fizică (107 de respondenţi), cu studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport (112 de 

respondenţi) şi profesori de educaţie fizică din învăţămîntul preuniversitar (137 de respondenţi) 

care au răspuns la 21 de întrebări (peste 241 variante de  răspuns), ce ţin de problematica 

activităţii de comunicare didactică, profesională, sub aspect scris atît în plan evaluativ şi 

autoevaluativ, cît şi în plan reprezentativ-contextual şi formativ al activităţilor de comunicare 

profesională. Acesta a permis determinarea nivelului de posedare (slabă) a componentelor 

acesteia, precum şi a sistemului de criterii de evaluare a limbajului profesional scris a unui text 

ştiinţific şi a criteriilor de evaluare a limbajului profesional scris a unui proiect didactic, unde 

sunt evidenţiate componentele structural-funcţionale: comunicativă, organizatorică, constructivă, 

cognitivă, motrice, abordate prin prisma proiectării didactice. 

Aspectul teoretico-analitic al studiului dat este reprezentat prin categoriile fundamentale 

ale construcţiei generale „Învăţămîntul de cultură fizică”, ca componente structurale de bază ale 

culturii fizice, categoriile fundamentale didactice care asigura procesul educaţional (învăţare, 

instruire şi educare) abordate la nivelul categoriei „Comunicare” şi care au contribuit la 

sintetizarea ansamblului integral-categorial al tipologiei competenţelor didactice fundamentale 

(cognitive, operaţionale şi complexe: valorico-atitudinale), ceea ce a devenit baza elaborării 

ulterioare a programei de formare a limbajului profesional scris la studenţi de educaţie fizică. 

 „Programa formării pe etape a limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică 

şi sport” prezintă construcţia generală sintetizată a proiectului procesului-educaţional în 

contextul formării sistemului de competenţe şi în special a celei de comunicare profesională 

scrisă la studenţii de educaţie fizică ce devine posibilă de înfăptuit prin 

predarea/învăţarea/evaluarea disciplinelor modulului pedagogic şi solicită pe de o parte, 

formarea unor capacităţi, deprinderi, abilităţi, atitudini profesionale la nivelul aspectului scris al 

discursului didactic, iar pe de altă parte, dezvoltarea comportamentelor relaţionale, facilitînd, 

astfel, integrarea studenţilor de educaţie fizică în aria de   activitate educaţională modernă. 

Conceptul elaborat de noi al programei de formare pe etape a sistemului de competenţe şi în 

special a celei de comunicare profesională scrisă, programa tematico-analitică experimentală a 
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cursului opţional „Formarea limbajului profesional scris” precum şi rezultatele evaluative ale 

experimentelor pedagogice de constatare şi de formare. 

Demersul conceptual-contextual al programei elaborate în baza proiectărilor teoretico-

pedagogice şi analitico-sintetice a contribuit la elucidarea aspectelor metodologice şi 

organizaţionale ale conţinuturilor educaţional-formative din cadrul planului tematic al cursului 

opţional şi a elaborărilor metodice, ceea ce s-a confirmat prin rezultatele evaluative superioare 

obţinute de către grupa experiment (n=14) faţă de grupa martor (n=14) la toate criteriile de 

evaluare investigate (16 parametri), diferenţa veridică (P<0,05 - P<0,001). 

Sunt prezentate concluziile generale şi recomandările privind metodica de pregătire a 

studenţilor de educaţie fizică în vederea realizării limbajului profesional scris printr-un cumul de 

competenţe profesionale. 

În anexe sunt prezentate chestionarele în baza cărora s-a realizat sondajul de opinie, 

modele de proiecte didactice, material ilustrativ-empiric, a rezultatelor cercetării, scheme, 

certificate de implementare. 
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1. PROBLEME TEORETICO-METODICE ALE LIMBAJULUI PROFESIONAL AL 

SPECIALIŞTILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

1.1. Aspecte lingvistice ale limbajului scris 

Comunicarea reprezintă un cîmp al relaţiilor interdependente. Toţi factorii participanţi ai 

acestui cîmp comunicaţional pot influenţa comunicarea, care este deci un proces complex, 

factorii căruia interacţionează reciproc. 

Conceptul de comunicare încorporează o considerabilă arie. Astfel, el este tratat de către 

sociologi ca factor decisiv al socializării, de către antropologi - ca mijloc de constituire şi 

răspîndire a culturii, totodată, psihologii îl abordează ca tip de comportament etc. Prin asemenea, 

dar şi alte tratări, conceptul de comunicare devine „un concept universal, atotcuprinzător, din 

simplu motiv că totul comunică, iar omul contemporan comunică verbal mai mult ca ricțnd altă 

dată. Comunicarea este substanţa societăţii, menționează A.Spinei [148, p. 8].  

Comunicarea presupune transmiterea unor mesaje (informaţii, idei, emoţii) de la un 

emiţător la un receptor, printr-un canal de comunicare. 

L.Şoitu, citat de Suruceanu M.,  afirmă că „comunicarea umană este definită şi înţeleasă 

numai ca relaţie interpersonală în care oamenii dau sens şi valoare mesajului primit. Mesajul 

facilitează schimbul de semnificaţii cu ajutorul cărora se asigură procesul formării, dezvoltării şi 

umanizării individului. Dacă învăţarea este „asimilarea informaţională succedată de acomodare 

sau restructurare operaţională”, aşa cum o defineşte J.Piaget, atunci „comunicarea este premisă, 

sursă, mijloc şi efect al educaţiei” [153, p.3].Tot în aceeaşi ordine de idei este şi B.R. Marshall, 

care este de părere că „comunicarea reprezintă, pe de o parte, o formă de manifestare a relaţiilor 

şi a atitudinilor interpersonale. Pe de altă parte, ea constituie o formă specifică de activitate, în 

procesul căreia se formează relaţiile şi atitudinile umane. Determinând calitatea acestora, 

comunicarea exercită o influenţă puternică atât asupra stării de spirit şi a performanţelor fiecărui 

individ, cât şi asupra rezultatelor activităţii colective” [100, p.7]. 

Limba este un sistem complex se semne, simboluri şi o multitudine de reguli gramaticale. 

Limba este instrumentul principal al comunicării interumane. Comunicarea cu ajutorul limbii 

naturale (limba maternă a fiecăruia) se desfăşoară în cadrul limbajului. 

M. Golu afirmă că în aspect instrumental-funcţional, limba are următoarele „elemente”: 

vocabularul, alfabetul şi regulile gramaticale, în această înfăţişare, limba este un instrument de 

comunicare potenţial. Limbajul este o submulţime ce se delimitează în cadrul mulţimii de bază, 

limba aflandu-se în raport de încluziune faţă de aceasta [76, p. 494]. 
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Argumentele lui Coşeriu ţin de faptul că noi „nu vorbim numai cu limba, cu sistemul 

lingvistic, ci vorbim numai cu limba, cu sistemul lingvistic, ci vorbim, în afară de faptul că 

vorbim, şi cu tot corpul, vorbim şi cu toată cunoaşterea lucrurilor şi cu toate ideile despre lucruri 

şi cu toate imaginile pe care le avem despre lucruri, şi cu toate contextele, nu numai explicite, ci 

şi implicite” [34]. 

În viziunea lui Eugeniu Coşeriu limba nu este reprezentată de cuvintele indivizilor, fiindcă 

a vorbi înseamnă aîntotdeauna a vorbi o limbă, dar, ca activitate a limbajului, limba este prin 

natura sa un fapt istoric, iar vorbirea se manifestă întotdeauna ca activitate lingvistică [261, 

p.95]. 

J.-Cl. Abric este de opinie că calitatea unui act de comunicare depinde de calitatea şi 

pertinenţa codului utilizat, care va fi cu atît mai eficient cu cît va fi mai bine adaptat la natura 

informaţiei împărtîşite, la finalitatea situaţiei şi la caracteristicile actorilor implicaţi. Un cod 

optim pentru o comunicare este acela care permite cea mai bună înţelegere a mesajului transmis. 

Codul trebuie elaborat întotdeauna în funcţie de receptor [1 p.25]. Este important se asemedea şi 

canalul de comunicare: oral şi scris. 

Şt. Pruteanu consideră că limbajul constituie o problemă fundamentală în orice ştiinţă. 

Faptul că gîndim în cuvinte şi comunicăm cu ajutorul lor face ca între gîndire şi limbajul verbal 

să existe interdependenţe [140,  p.173].  

Pentru comunicare este importantă şi capacitatea de a folosi limba în funcţie de contextul 

social, arată J.Lohisse [94, p.190]. Limbajul nu este doar o familie de semne de comunicare, ci 

presupune, mai degrabă, în accepţia lui J.Lohisse, o instituire a realităţilor şi a relaţiilor [94, 

111]. Conform teoriei inspirate de C.Shannon, limbajul va fi considerat ca un compartiment 

comunicativ [134, p.79]. 

Problemei limbajului i-au consacrat lucrări E. Coşeriu [37, 38, 39, 40], R. Brown [225], N. 

Chomski [253], M. Devitt şi K. Sterelny [55], B. F. Skinner [259], A. A. Леонтев [218], M. Л. 

Лисина [219], Н. И. Жинкин [207], Л. С. Выготский [196]; în spaţiul romanesc - Ş. 

Antonovici, F. Mitu [105], Al. Boboc [11], A. Cosmovici [32], A. Hobjilă [86], I. Negură, 

E.Losîi [112], C. Vasiliu [176] etc. 

Termenul limbaj desemnează ceea ce este comun în modul ăn care toate fiinţele omeneşti 

folosesc cuvîntul sau scrisul. Limbaj este şi aptitudinea de a vorbi [7, p. 29-30]. 

Limbajul este activitatea de comunicare interumană prin intermediul limbii, iar aspectul 

psihologic al limbajului este vorbirea. Procesul vorbirii este coordonat de regulile gramaticale, 

care se asimilează odată cu însuşirea limbii. Limbajul este forma cea mai evoluată, mai bogată şi 



 19 

rafinată de comunicare. Comunicarea verbală se realizează cu ajutorul limbii, este o comunicare 

simbolică întrucît cuvintele simbolizează obiecte, imagini, persoane, situaţii. 

Limbajul este, precum relevă E. Verza [177, p. 89], o conduită de tip superior ce 

organizează toate celelalte comportamente umane. Percepţia dobîndeşte semnificaţie cînd este 

organizată şi dirijată prin limbaj; reprezentările capătă caracter generalizat când sunt evocate cu 

ajutorul cuvântului; în afara limbajului nu se poate concepe abstractizarea, generalizarea, 

conceptualizarea, înţelegerea, rezolvarea de probleme. Toate celelalte funcţii psihice (memorie, 

imaginaţie, afectivitate, voinţă, etc) sunt influenţate şi organizate calitativ de limbaj. 

Personalitatea însăşi se edifică şi se exteriorizează prin intermediul limbajului. 

 J.L.Arranguren abordează limbajul ca realitate (determinat de evenimente), dar şi ca 

structură (construcţie, reconstrucţie), clasificându-l în două mari grupe - scris şi oral - în funcţie 

de dimensiunile (cognitivă şi emotivă) pe care le conţine [234, p. 106]. 

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 [261, p.95]. 

Teoria lui Coşeriu susţine că acţiunea verbală constituie cîmpuri ale limbajului rezervate 

psihologiei, dar aspectul lingvistic al limbajului relevă lingvistivul şi acest aspect reprezintă 

viziunea limbajului ca fenomen fără legătură cu subiectul ...[261, p.95]. 

Multiplele definiţii care se propun pentru a circumscrie limbajul – „limbajul este un 

instrument de comunicare”, „limbajul este un sistem de semne”, „limbajul este o funcţie 

socială”, „limbajul este o instituţie socială”, „limbajul este o facultate simbolică”, „limbajul este 

o activitate a spiritului”, „limbajul este o creaţie perpetuă” – care în loc de a-l defini integral, se 

limitează fiecare la descrierea lui sub un anumit aspect, evidenţiindu-i unul sau altul din atribute, 

nu sînt în realitate aşa cum se consideră adesea, antitetice şi ireconciliabile, ci complementare şi 

interdependente [38, p.8]. 

Limbajul se formează, la fiecare individ, în condiţiile vieţii sociale. Însuşirea limbajului de 

către om înseamnă şi însuşirea modului de utilizare a mijloacelor lingvistice. Aşa cum afirma şi 

C.Sălăvestru, limbajul este un fenomen individual prin mecanismele psihologice şi un fenomen 

social prin conţinutul său cognitiv şi prin forma sa lingvistică [146, p. 48].  

În general, prin intermediul limbajului poate fi comunicat întregul conţinut al vieţii psihice. 

Dar, deşi limbajul se află în strânse relaţii cu toate procesele şi însuşirile psihice ale omului, 

E.Coşeriu  consideră că principalul conţinut al comunicării verbale îl constituie gândirea 

(evid. N. – M.T.). Cu ajutorul unităţilor lingvistice: cuvinte, propoziţii, fraze etc, prin limbaj sunt 
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puse în circulaţie, în primul rând, noţiunile, judecăţile, raţionamentele, respectiv conţinutul 

abstractizat şi generalizat al reflectării realităţii obiective în creierul omului [35, p. 23-25.]. 

Într-o altă ordine de idei, limbajul se prezintă concret ca o activitate umană specifică, care 

este uşor de recunoscut şi anume ca vorbire sau discurs. 

Limbajul, ca facultate specifică şi inerentă speciei umane, constituie expresia şi realizarea 

conduitelor verbale. De aceea, global, studiul limbajului presupune investigarea unor aspecte 

cum ar fi: perceperea limbajului, inţelegerea discursului, memorizarea propoziţiilor şi a textelor, 

achiziţia şi elaborarea limbajului [145,  p. 16]. 

Într-o altă formă de expunere de opinii, limbajul se prezintă întotdeauna ca „limbă”, altfel 

spus ca limbaj care s-a dezvoltat dea lungul istoriei şi care este istoric determinat. 

Pentru definirea personalităţii omului, limbajul reprezintă factorul fundamental. Pe de o 

parte este logos, înţelegere a fiinţei; pe de altă parte este logos intersubiectiv, formă de expresie a 

ontogenezei omului. Omul trăieşte într-o lume lingvistică pe care o creează el însuşi ca fiinţă 

istorică. Acestea sunt cele două dimensiuni esenţiale ale limbajului: dimensiunea subiect-obiect 

şi dimensiunea subiect-subiect. Ca limbaj în general, limbajul corespunde în acelaşi timp relaţiei 

cu ceilalţi oameni, cărora, tocmai prin intermediul limbajului însuşi, li se atribuie „umanitatea”: 

capacitatea de a se întreba asupra fiinţei şi de a interpreta [40, p.52]. 

Limbajului i se oferă „locul de faţă”, înaintea oricărui alt obiect al cunoaşterii:  

- limbajul este mijloc cristalizant prin care cunoaşterea poate fi adusă la forma canonică; 

- el este mijlocul de obiectivare a cunoaşterii în care viziunea totală este posibilă; 

- limbajul este materia primă indispensabilă acţiunii suprametodei; 

- el este singura realitate direct – accesibilă, căpătînd statutul unei „realităţi regionale” 

pentru care se poate elabora o „ontologie regională”. [250, 241]. 

Aristotel, citat de E.Coşeriu, considera limbajul efectiv ca fundament al esenţei omului – 

ca „diferenţă specifică”, trăsătură definitorie a umanităţii – şi faptul politico-social ca dimensiune 

esenţială a limbajului [37, p.10]. 

După M. Golu, limbajul este un instrument activ de comunicare întruchipat individual, el 

este o particularitate a instrumentului potenţial care este limba. Cu alte cuvinte, reprezintă modul 

în care se asimilează, se integrează şi funcţionează limba la nivel individual [76]. 

În viziunea lui Eugeniu Coşeriu „limbajul este o construcţie a lumii spirituale, a lumii ca 

fapt gîndit şi obiectiv cognoscibil, adică a lumii specifice omului ca fiinţă care gîndeşte”; „lume 

a omului în general şi pentru orice om” [37, p.19]. „Nu există limbaj uman nedeterminat ca 

limbă”, iar pe de altă parte, „tot ceea ce se creează în limbaj se creează într-o limba particulară” 

[37, p.19]. 
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Limbajul fiecarei persoane poartă amprenta personalităţii sale. Exprimă nivelul general al 

dezvoltarii psihice, cultura dobîndită, intenţiile şi dorinţele din momentul respectiv, aspiraţiile 

privind calitatea comunicării, particularităţile de pronunţie, viteză, ritm, timbrul vocii. 

Funcţiile limbajului însumează comunicarea ideilor, exprimarea atitudinilor sau a efectelor, 

scopul limbajului fiind acela de a transmite / recepta informaţii, adică funcţia comunicativă, se 

menţionează în Dicţionarul general de ştiinţe [56, p.211]. 

M. Dinu, abordează problema funcţiilor comunicării şi menţionează următoarele funcţii, pe 

care le-a formulat R.Jakobson ca funcţii ale limbajului:  

a) funcţia emotivă, care constă în evidenţierea stărilor interne ale emiţătorului;  

b) funcţia conativă (persuasivă, retorică) este orientată către destinatarul comunicării, de la 

care se intenţionează să se obţină un anumit răspuns (verbul la imperativ);  

c) funcţia poetică, centrată pe mesaj, punind accentul pe cum se spune;  

d) funcţia referenţială, care, pe lîngă referinţa mesajului mai vizează şi cadrul situaţional în 

care are loc transmiterea mesajului;  

e) funcţia metalingvistică, care se manifestă ori de cîte ori în cadrul comunicării apare 

necesitatea de a se atrage atenţia asupra codului utilizat;  

f) funcţia fatică, care are în vedere caracteristicile canalului de comunicare [58,  p.98]. 

Dintre numeroasele funcţii pe care le exercită limbajul, V. Oprescu [118, p. 68-79.] 

consideră că se impun a fi menţionate următoarele:  

1. Funcţia fundamentală şi de importanţă majoră, specific umană, a limbii şi a limbajului 

este funcţia de comunicare. Ea stă la baza cooperării dintre membrii grupului social, a efectuării 

unei activităţi comune, a generalizării experienţei sociale şi a genezei diferitelor forme ale 

conştiinţei sociale. 

Descrierea respectivei funcţii o intalnim şi la P. Popescu-Neveanu şi colab., numită funcţie 

de comunicare sau de transferare a unui conţinut de la o persoană la alta [139,  p. 71]. 

2. Concomitent constituită cu funcţia de comunicare, cu care se şi condiţionează reciproc, 

este şi funcţia de fixare şi exprimare a gîndurilor, funcţia cognitivă. La nivel individual, în raport 

cu activitatea de cunoaştere, limbajul este implicat în toate procesele de cunoaştere, iar limba 

apare ca o reţea extinsă ce captează şi reţine informaţiile cu semnificaţie majoră dobândite de 

orice subiect [139,  p. 71]. 

3. Funcţia expresivă; cuvântul exteriorizează nu numai domeniul obiectelor fizice, 

extrapersonale, ci şi domeniul vieţii psihice. Funcţia expresivă constă în posibilitatea redării, a 

stărilor, trăirilor, atitudinilor proprii ale subiectului faţă de obiectele şi fenomenele lumii reale, 

faţă de alte persoane prin sistemul de semne şi mijloace specifice limbajului etc. [18, p. 15].  
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Evident, capacitatea de transpunere în semne lingvistice a dinamicii stării sufleteşti ale 

unui subiect este relativ redusă. Rămâne întotdeauna un conţinut informaţional şi afectiv 

necuprins, netradus în codul semnelor lingvistice intersubiectiv comunicabile. Astfel, ceea ce nu 

se poate exprima prin intermediul limbajului standard, se recurge la aportul limbajului personal, 

iar ceea ce nu se poate exprima prin limba naturală se exprimă prin limbajele specifice ale 

diferitelor manifestări artistice [33, p. 15-16]. În principiu, semnele şi mijloacele verbale 

specifice (intonaţie, accent, pauză etc.) realizează o importantă semnificaţie informaţională, 

nuanţând, completând funcţia semantică a limbajului; sunt însă uneori şi cazuri când o contrazic.  

4. Alături de funcţia afectivă, o altă funcţie dintre cele mai vechi pe care o îndeplinesc 

semnele lingvistice şi limbajul este cea de semnalizare şi de avertizare în raport cu evenimentele 

din mediul natural şi social.  

5. Funcţia persuasivă. În procesul comunicării verbale, textele nu sunt numai instrumente 

de comunicare a adevărului; ele sunt, în acelaşi timp, şi mijloace de influenţare a voinţei sau de 

convingere a celorlalţi oameni. Acţiunea persuasivă este, în primul rând, exercitată prin 

conţinutul semantic al mesajului transmis, la care se adaugă şi dimensiunea sa expresivă.  

6. Funcţia practic-operaţională. Expresiile cu sens funcţionează şi ca mijloace de 

prefigurare, în intelectul subiecţilor participanţi la acţiuni, a unor operaţii, stări, evenimente, care 

nu s-au realizat încă în planul realităţii. Prin intermediul limbii şi al limbajului se realizează actul 

de anticipare, de prevedere a unor stări, evenimente sau acţiuni viitoare.  

7. Funcţia de reglare şi autocontrol (de evaluare). Sistemul semnelor lingvistice exercită o 

influenţă reglatoare asupra întregii conduite a omului. Ca mecanism al gândirii, limbajul este 

totodată unul din principalii factori care asigură un nivel superior de desfăşurare a proceselor 

psihice. Funcţia reglatoare a limbajului se manifestă în organizarea, sistematizarea şi integrarea 

diferitelor procese psihice, ierarhizarea relaţiilor dintre ele.  

 Pe lângă funcţiile enumerate, unii autori decelează multe altele; dintre ele mai sunt de 

reţinut [19, p.86]: 

8. Funcţia estetică (expresivă, emotivă) a limbii şi limbajului, prin care se realizează  

crearea şi exprimarea aspectelor estetice; 

9. Funcţia fatică, prin care se stabileşte şi se menţine contactul între vorbitor şi ascultător, 

contactul social între oameni. De exemplu, prin expresia ce mai faci, nu se solicită propriu-zis 

informaţii, ci se urmăreşte menţinerea unei relaţii sociale de cunoaştere şi atenţie reciprocă [8, 

p.84]. 

Parametrii dezvoltării limbajului. Problema selectării parametrilor limbajului se complică 

şi prin aceea că in psiholingvistică numărul lor a crescut considerabil. Intr-o listă întocmită de A. 
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A. Леонтев sunt menţionate 31 caracteristici. I. Negură a selectat parametrii de bază ai 

limbajului ţinînd cont de faptul ce asigură rezolvarea funcţiei limbii [220, p.76].   

În afară de caracteristicile de bază au fost cercetate şi acele ce arată nivelul formării 

acţiunilor ce contribuie la dezvoltarea limbajului scris. Cei doi autori, В. Лиаудис şi I. Negură, 

au selectat următorii parametri: numărul propoziţiilor, lungimea medie a frazei, variabilitatea 

lexicului folosit, coerenţa, contextualitatea – situativitatea, numărul total de cuvinte. Îi prezentăm 

în continuare împreună cu caracteristicile lor [131].  

1) Numărul total de propoziţii (volumul). Acest parametru indică nivelul dezvoltării 

limbajului scris şi oral în întregime, el se exprimă prin numărul total de propoziţii pe care elevul 

poate să le scrie sau să le pronunţe atunci cînd expune un eveniment sau un text.  

2) Numărul total de cuvinte. Acest parametru poate fi mai uşor determinat la elevii în 

timpul compunerii unor povestiri originale, povestirii unui film interesant. Nivelul acestei calităţi 

la fel depinde de stimulul care acţionează asupra copilului. Dacă e ceva ce-i place, atunci, 

evident, numărul cuvintelor folosite de copil va fi mai mare. Se numără absolut toate cuvintele, 

indiferent de greşeli şi repetări.  

3) Lungimea medie a frazei. Însemnătatea acestui parametru se determină prin raportul 

dintre numărul total de cuvinte ale unui text la numărul propoziţiilor. În dependenţă de mărimea 

acestui coeficient se poate stabili cît de bogată sau săracă este structura sintactică a frazei.  

4) Coerenţa. Relaţia între frazele textului se materializează în coerenţă. Coerenţa este 

evenimentul limbii care uneşte propoziţiile şi care le include într-un tot semantic – sintactic.  

Această legătură se realizează prin intermediul conjuncţiilor, sinonimelor, părţilor 

omogene, adjectivelor, prepoziţilor, semnelor de punctuaţie. Astfel prin coerenţa textului se are 

în vedere relaţia între propoziţii, exprimarea legăturilor care asigură integritatea frazei.  

5) Variabilitatea textului este exprimată prin raportul numărului ce indică cuvintele 

folosite o singură dată, la numărul total de cuvinte. Pentru studierea deosebirilor dintre limbajul 

scris şi cel oral acest coeficient pentru prima dată a fost folosit de M. Breiton [220, p. 90]. 

În rezultat a fost făcută următoarea concluzie: limbajul scris depăşeşte vădit limbajul oral 

în ceea ce priveşte varietatea vocabularului.  

6) Contextualitatea - însuşirea subiectului experimentului de-a exprima mesajul prin 

mijloace verbale. O calitate opusă contextualităţii este situativitatea. Ea se caracterizează prin 

lipsa contextualităţii, adică mesajul nu este exprimat numai prin mijloace verbale, dar e însoţit şi 

de gesturi, mimici, intonaţii etc. Situativitatea este caracteristică şi pentru limbajul scris. În acest 

caz ea se exprimă prin pronume personale la persoana a treia (el, ea, ei, ele), prin pronume 

demonstrative (acel, acea, acest), prin adverbe (acolo, dincolo, aici) etc. Vorbirea situativă poate 



 24 

fi înţeleasă numai atunci când se ţine cont de situaţia în care se află vorbitorul, de asemenea 

luând în vedere mimicile, acţiunile, gesturile, ce însoţesc vorbirea lui [220, p.90].  

Avantajul limbajului scris faţă de limbajul oral este că el permite să se lucreze îndelungat 

şi minuţios la expunerea verbală a mesajelor; limbajul oral nu admite reţineri, timp pentru 

cizelarea şi finisarea frazelor. De exemplu, manuscrisele lui M. Eminescu, V. Alecsandri, I. 

Creangă ne vor uimi cu meticulozitatea şi exigenţa cu care s-a lucrat asupra expresiei verbale a 

gandurilor [1175, p.87-91].  

Limbajul scris are o însemnătate foarte mare, căci cu ajutorul lui se fixează întreaga 

experienţă istorică a societăţii umane. Datorită scrisului, rezultatele pozitive ale culturii, ştiinţei, 

artei se transmit din generaţie în generaţie.  

Limbajul scris ca activitate specială de semne pentru prima dată a devenit obiect de 

cercetare in lucrările lui Л. С. Выготский [Apud 91, p.71-74], 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 in condiţiile cand lipseşte interlocutorul, mai 

detaliat realizează conţinutul comunicării, se produce prin alte motive şi posedă o mai mare 

înţelegere decat vorbirea orală şi cea internă (Tabelul 1.1.): 

Tabelul 1.1. Diferenţele dintre limbajul oral şi scris 

Limbajul oral Limbajul scris 

Utilizează codul fonematic. Utilizează codul grafic. 
Este trecător (efemer). Este durabil. 
Se produce spontan. Este elaborat, gîndit, planificat. 
Apare firesc în cadrul comunicării (- este natural). Este format şi cultivat special la şcoală sau alte 

instituţii (- este artificial). 
Are viteză de producere mare. Are viteză de producere mică. 
Receptorul este prezent, este de faţă. Receptorul nu este de faţă (subiectul e singur în 

faţă cu hîrtia). 
Este econom din punct de vedere psihologic şi 

fiziologic (nu se consumă multă energie). 
Este costisitor din punct de vedere psihologic şi 

fiziologic (este energo – şi cronofag). 
Este uşor în utilizare. Este dificil de utilizat, de însuşit. 

 

Limbajul îndeplineşte mai multe funcţii concentrate în jurul actului de comunicare. 

De cele mai multe ori, limbajul ia forma simbolurilor verbale şi imaginile verbale devin 

forma cea mai importantă. A.Creţu şi E.Peptan, în baza studiilor de specialitate, identifică 

următoarele funcţii ale limbajului: 

- Difuzarea informaţiilor, deoarece limbajul, ca principal mijloc de comunicare socială, 

este suportul cel mai des utilizat pentru transmiterea de conţinuturi şi sensuri; 
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- Proiectarea în trecut şi în viitor, care reprezintă prin excelenţă domeniul cuvintelor. 

Reconstrucţia trecutului accentuează beneficiile experienţei, în timp ce predicţia viitorului se 

referă la aşteptările celor care le fac, pregătind auditorul pentru evenimentele ce urmează; 

- Stimularea acţiunii. Mesajele emise pot „ordona” oamenilor să acţioneze sau sînt un 

substitut pentru acţiune [47, p.26]. Obiectivul a fost atins în cadrul câtorva forme de limbaj 

(Fig.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Taxonomia limbajului [47,  p.26]. 

Limbajul poate fi verbal (se realizează cu ajutorul cuvintelor), nonverbal (nu se utilizează 

cuvinte) şi paraverbal (însoţeşte vorbirea şi capătă sens şi semnificaţie doar împreună cu 

aceasta). Limbajul nonverbal cuprinde ansamblul gesturilor, expresiilor mimico-faciale, 

posturilor corporale etc. care însoţesc, dublează sau substituie vorbirea. Acestea sunt menite a 

întări, completa sau înlocui informaţia enunţată verbal, însă sunt frecvente şi cazurile în care 

mesajele nonverbale contrazic flagrant conţinutul celor spuse [43, 44]. 

La rîndul său, limbajul verbal se clasifică la rândul lui în limbaj extern (accesibil 

celorlalţi) şi limbaj intern (accesibil doar propriei persoane). Limbajul intern se desfaşoară în 

sfera launtrică, mintală a individului şi reprezintă o vorbire cu sineşi pentru sine. Sub aspect 

fonetic este asonor, inaccesibil altor persoane, dar, cu toate acestea, el implică o serie de micro-

mişcări la nivelul aparatului fono-articulator. Acest lucru face ca, chiar dacă cei din jur nu au 

acces la conţinuturile procesate, prezenţa “vorbirii în gând” să poată fi uneori identificată.   

  Limbajul extern se subdivide în limbaj oral şi limbaj scris, în funcţie de natura 

suportului utilizat: cuvinte rostite în cazul limbajului oral, respectiv cuvinte scrise în cazul 

limbajului scris. 

Limbaj 

verbal 

nonverbal 

paraverbal 

extern 

intern 

oral 

scris 

solilocviu 

monolog 

dialog 

colocviu 
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După numărul de interlocutori, limbajul oral include mai multe forme concrete: 

solilocviul, monologul, dialogul şi colocviul. 

Limbajul oral constă în producerea unor semnale verbale sonore (cuvinte rostite) 

perceptibile pentru alte persoane şi receptarea unor asemenea semnale emise de către alţii. 

Simplu spus, limbaj oral înseamna a vorbi şi a asculta. 

Este cel mai important dintre toate formele limbajului şi are următoarele argumente:  

- este cel mai frecvent utilizat în comparaţie cu toate celelalte forme (ca dovadă, fă un 

exerciţiu de imaginaţie şi estimează câte cuvinte pronunţi şi asculţi în medie într-o zi în 

comparaţie cu numărul cuvintelor pe care le scrii / citeşti sau cu cele pe care le spui doar în 

gând); 

- este prima formă a limbajului care apare în dezvoltarea ontogenetică, celelalte forme 

constituindu-se pe baza acesteia. Studiile de psihologia dezvoltării arată că limbajul oral apare în 

jurul vârstei de un an, în timp ce limbajul intern, scris, nonverbal şi paraverbal apar mult mai 

târziu şi doar pe baza celui oral.  

Fiecare formă a limbajului are aşadar caracteristici proprii ce se impun a fi respectate. În 

caz contrar, eficienţa şi inteligibilitatea mesajului sunt afectate semnificativ. Transferul 

caracteristicilor limbajului scris asupra vorbirii duce la o înţelegere lacunară, în timp ce 

transcrierea mot-a-mot a unui discurs creează un efect de superficialitate.  

Cunoaşterea lumii se făcea prin insuşirea limbajului, care, la randul său, era 

studiat/reglementat de o gramatică extralingvistică (stil concis, algebric, reguli metagramaticale, 

de transformare, de substituţie, combinative sau interpretative) [14,  p. 27].  

Pe parcursul mileniilor, conform lui N.Bomher, scrierea a fost reglementată, respectiv:  

- de un dicţionar dominat de ideile lui Confucius (555-479 i. Hr.) cu privire la caracterul 

motivat al semnului lingvistic (denumirea trebuie să corespundă esenţei obiectului);  

- de o idee similară a lui Platon din Cratilos (obiectele pot fi numite şi prin acord);  

- de teoria naturii şi a convenţiei (raportul dintre structura sonoră şi obiect), care a circulat 

în Europa, unde gramatica de asemenea a generat din filosofie (conform şcolii lui Heraclit, 

„gandim ceea ce există şi spunem ceea ce gandim”, aşadar nu există nume false: dacă numele 

reflectă esenţa lucrurilor, prin cercetarea numelor se cunosc lucrurile);  

- de inţelegerea scrisului ca imitaţie a vorbirii, deci el poate fi realizat prin imitarea 

sensului, imitarea sonorilor, imitarea grafică [14, p. 29];  

- de raportul semn grafic - reprezentare mintală (Platon, in Phaidros);  

- de conceptul că scrisul e o convenţie, semn, simbol al vorbirii, dar şi al persoanei care se 

exprimă, deci scriere este arbitrară, practică şi poetică [14, p.29];  
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- de conceptul lui Aristotel că scrierea are funcţie asertivă şi practică pentru profesor şi 

funcţie poetică pentru omul de litere; că aspectul verbal şi relaţia cu obiectele lumii reale se 

asociază cu elementul scrierii ce evidenţiază sunetul, campul semantic sau un element sintactic; 

- de primele glosare (Zenodot, 320-240 î. Hr.), admiţând că limba a fost creată prin 

convenţie;  

- de preocupările grecilor pentru funcţia de comunicare a limbii (Marcus Terentius Varro, 

116-27 î. Hr.) şi cea morală – ”prin oratorie se formează oamenii buni” (Marcus Fabius 

Quintilianus, cca 30-100 d. Hr.);  

- de semiotica antichităţii în viziunea Sfântului Augustin (354-430): lumea este alcătuită 

din semne şi lucruri semnificate prin ele însele; obiectele din lumea înconjurătoare pot fi 

indicate, pot fi imaginate sau semnificate; scrierea deci este un semn intenţionat şi perceptibil, 

alături de gestică, mimică şi arte plastice, spre deosebire de vorbire; scrierea este un substitut al 

vorbirii, iar aceasta, la rândul ei, un substitut al realităţii [Ibidem]. 

Relaţia dintre limbajul oral şi scris ţin de epoca modernă [Ibidem, p. 30].  

Lucrări deosebite, referitoare la limbaj, realizate în sec. XIX, sunt cele ale lui E. Renan şi 

ale lui J. Grimm, care pot fi considerate lucrări clasice şi fundamentale pentru ştiinţele 

limbajului. În lucrarea sa Despre originea limbajului J. Grimm ajunge la concluzia că limbajul 

nu este înnăscut la om ci este o creaţie omenească, un fapt istoric şi o formă a libertăţii omeneşti, 

concretizată într-o tradiţie care se moşteneşte din generaţie în generaţie. Însăşi imperfecţiunea sa, 

afirmă J. Grimm, dovedeşte originea nedivină a limbajului. Menţionăm aici următorul 

raţionament al lui J. Grimm: dacă limbajul uman ar fi înnăscut, acest fapt l-ar coborî pe om la 

nivelul animalelor; dacă ar fi revelat, aceasta l-ar ridica la înălţimea lui Dumnezeu [80, p.17]. 

În a doua jumătate a acestui secol, se observă şi o dezvoltare a lingvisticii româneşti, a 

studiilor din domeniul limbajului.  

Numărul mare de reviste specifice domeniului şi fondurile puse la dispoziţie pentru 

cercetările limbajului ilustrează condiţiile noi şi favorabile in care s-au desfăşurat in această 

perioadă cercetările lingvistice din ţara noastră şi România. Prin studiile lui B. P. Haşdeu, Ov. 

Densusianu, Al. Philippiade, S. Puşcariu s-au adus cele mai importante contribuţii în istoria 

limbii române, în lexicografie şi dialectologie. În 1953 au fost îmbunătăţite normele ortografice 

ale limbii române. Aceste norme au fost completate cu un vocabular de peste zece mii de cuvinte 

date într-un dicţionar ortografic [160, p. 74-81]. Pană în anii '70 ai secolului trecut au contribuit 

la dezvoltarea limbajului oral şi scris numeroşi oameni de ştiinţă şi lexicografi romani, precum: 

M. Seche, M. Isbăşescu, V. Breban, Gh. Mihăilă, D. Grecu, Em. Todoran, I. Anghel, F. Şerban, 

E. Comşulea, V. Şerban, T. Vianu ş.a.  
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În a doua jumatate a secolului XX, un mare interes în ţara noastră, România şi în 

străinătate au starnit lucrările autorilor: Al. Graur. Studiu de lingvistică generală, T. Vianu. 

Contribuţii la studiul limbii romane literare în sec. XIX-lea, T. Slama-Cazacu. Relaţiile dintre 

gîndire şi limbaj, Limbaj şi context, Dialogul la copii ş.a., fiind traduse în franceză, spaniolă, 

rusă şi cehă [97, p. 231-243]. 

Dintre lingviştii basarabeni de mare valoare din această perioadă îi putem menţiona pe E. 

Coşieriu, N. Corlăteanu, S. Berejan, B. Cazacu, V. Banaru, A. Evdoşenco, V. Marin, Al. Dîrul, 

M. Gabinschi, I. Eţcu ş.a., iar dintre fondatorii conceptului de educaţie lingvistică – pe Vl. 

Pâslaru, T. Callo, V. Goraş-Postică, M. Hadârcă, L. Botnarciuc ş.a., care au adus o contribuţie 

substanţială în dezvoltarea filologiei naţionale şi la constituirea bazelor teoriei educaţiei 

lingvistice în R. Moldova [160, p.74-81]. 

Ţinând cont de specificul limbajului scris, Л. С. Выготский a formulat un şir de condiţii 

referitoare la organizarea şi realizarea formării lui. La intrarea în şcoală copilul aproape că nu are 

nevoie de limbajul scris; el „nu numai că nu simte necesitatea acestei noi funcţii a limbii, ci nici 

nu-şi poate imagina desluşit pentru ce i-ar folosi” [196, p. 264], de aceea în timpul formării 

limbajului scris este necesar a forma elevilor motivele specifice acestei forme de limbaj şi a-i 

familiariza cu asemenea sarcini specifice; ”scrierea trebuie să fie înţeleasă de copil, el trebuie să 

simtă o necesitate firească în acest fel de vorbire şi s-o includă în şirul de sarcini necesare pentru 

viaţă…” [195, p. 91-92]. Ca metodă de formare a motivaţiei de însuşire a vorbirii scrise autorul 

consideră stimularea, îndemnarea copilului şi nu impunerea lui de-a scrie „pe acea temă, care 

este pentru dânsul mai interesantă şi care îl emoţionează mai mult” [Ibidem]. 

Spre deosebire de comunicarea orală, scrisul obligă procesele intelectuale la organizare şi 

ierarhizare, la dezvoltarea vocabularului şi la exprimarea corectă din punct de vedere gramatical. 

Scrierea dezvăluie intelectul individului, trăsăturile de personalitate, temperamentul, nivelul de 

cultură, starea psihică etc. Desfăşurarea procesului de formare a deprinderilor de scris-citit este o 

rezultantă a interacţiunii mai multor factori de dezvoltare psihică generală, de dezvoltare a 

motricităţii fine, a achiziţiilor verbale şi a conduitei verbale, la care se adaugă, după cum s-a 

menţionat mai sus, motivaţia şi interesul copilului, precizează G. Burlea [18, p. 110].  

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. Condiţia 

însuşirii reuşite a limbajului scris este dezvoltarea gestului, jocului, imaginaţiei şi desenului. Asta 

înseamnă că trecerea copilului la vorbirea scrisă trebuie organizată ca „trecere de la desenarea 

obiectelor la desenarea limbajului”, recomandă Л. С. Выготский [195, 197]. 
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Limbajul scris constă în elaborarea unor semnale grafice şi respectiv în receptarea şi 

înţelegerea unor astfel de semnale emise de alte persoane. Spre deosebire de limbajul oral, care 

se dobândeşte timpuriu, spontan şi natural, simpla interacţiune cu semenii fiind suficientă pentru 

a activa predispoziţiile genetice pentru învăţarea vorbirii, însuşirea limbajului scris necesită 

intenţionalitate, efort constant şi intruire specială. Ontogenetic apare mai târziu decât limbajul 

oral (în jurul vârstei de 6 – 7 ani), când copilul stăpâneşte relativ corect exprimarea orală şi 

motricitatea fină de la nivelul mâinii este suficient de dezvoltată.  În cele mai multe cazuri, 

scrisul se achiziţionează prin procesul şcolarizării, cu ajutorul metodeifonetico-analitico-

sintetice: şcolarul mic învaţă să despartă propoziţiile în cuvinte, cuvintele în silabe, silabele în 

sunete distincte, iar apoi învaţă semnul grafic (litera) aferentă sunetului respectiv [211, 235]. 

П. П. Блонский aplică o metodă originală la soluţionarea problemei formării limbajului 

scris: el se întreabă cum se poate educa în copil scriitorul. Cele mai pozitive şi efective feluri ale 

creaţiei literare pentru elevii claselor primare, consideră el, sunt povestirile alcătuite după 

fantezia lor proprie, şi nu descrierile, care reprezintă un tip nou complicat al acestei activităţi. 

“Elevul va scrie cu o plăcere deosebită în acel caz, dacă îl va interesa şi intriga tema compunerii, 

de exemplu, evenimentele care l-au frapat, despre viitor, despre visurile sale” [194, p. 40]. O 

deosebită atenţie trebuie acordat redactării: elevii să scrie mai puţine compuneri, dar să lucreze 

mai mult asupra lor pentru a le da o formă cât mai reuşită [194, p. 40]. 

Analizând specificul limbajului scris la elevii clasei III, I. Negură conchide că, din punct 

de vedere gramatical, vorbirea scrisă şi cea orală a elevilor nu sunt echivalente şi că însuşirea 

limbajului scris pozitiv influenţează dezvoltarea celui oral [220, p. 13].  

O încercare foarte interesantă de organizare a procesului de însuşire a limbajului scris ca 

activitate specifică de semne a întreprins-o R. L. Cramer, care consideră că un factor important 

în dezvoltarea deplină a limbajului scris este creaţia literară, acele situaţii în care copilul se simte 

creator, autor al textelor. Pentru a le provoca, copilul trebuie tratat cu respect, trebuie susţinute 

iniţiativele şi eforturile sale, create condiţii pentru exprimare liberă [Ibidem]. 

Sub aspectul gradului de dificultate, limbajul scris este mai pretenţios decât cel oral pentru 

că necesită o activitate complexă de elaborare a frazelor în scopul surprinderii adecvate a ceea ce 

se doreşte a se exprima şi nu dispune de caracter situaţional. Este strict reglementat de reguli de 

ortografie şi punctuaţie, iar cele mai neînsemnate omisiuni pot denatura sensul mesajului.  

Dificultatea exprimării în scris este amplificată şi de faptul că mijloacele de expresivitate 

sunt mult mai sărac reprezentate (semnele de punctuaţie), iar utilizarea şi receptarea adecvată a 

acestora necesită cunoştinţe suplimentare. Un exemplu concret este faptul că intonaţia este foarte 

greu de redat în scris, iar redarea acestia pe baza unui text este adeseori un exerciţiu delicat: 
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probabil fiecare dintre noi am avut la un moment dat experienţa (neplăcută) de a asculta pe 

cineva recitând monoton şi inflexibil nişte versuri (dealtfel) pline de sensibilitate. 

În fine, o altă diferenţă importantă dintre limbajul oral şi cel scris este dată de lungimea 

frazelor. Limbajului scris îi sunt specifice frazele lungi, elaborate, care reflectă mai fidel şi mai 

nuanţat ideea ce se doreşte a fi exprimată, întrucât, spre deosebire de ascultăror, cititorul alege 

singur ritmul ce-i este confortabil pentru a parcurge textul şi are posibilitatea de a reveni asupra 

unui anumit paragraf. Invers, limbajul oral implică fraze mai scurte, mai uşor de procesat în timp 

real, are o cadenţă mai alertă, însă ansamblul mijloacelor de expresivitate disponibile fac ca 

mesajul să fie mai viu şi să aibă un impact mai puternic [147, 217, 260 ]. 

Limbajul scris este inseparabil legat de citit. Scris-cititul constituie deprinderi intelectuale 

complexe, care se însuşesc şi  se perfecţionează la începutul şcolarităţii. Utilizarea limbajului 

scris impune reguli mult mai stricte decît limbajul oral. În scris nu ne putem permite libertăţile 

dialogului, nici măcar ale monologului. 

Limbajul scris este mai complex, mai pretenţios, impunînd respectarea strictă a regulilor, 

nefiind premise discontinuităţi, erori gramaticale, licenţe de expresie. Atît limbajul scris cît  şi 

cel oral se supune regulilor exterioare, ale lingviştilor. 

Louis Lavelle este de părere că scrisul şi vorbirea sunt două uşi ale limbajului. A scrie şi a 

vorbi înseamnă, în opinia lui, acelaşi lucru, între care nu există un raport de întîietate [244].  

Scrisul este, pe lîngă determinările de ordin fenomenal ale ei, şi o tehnologie de 

exteriorizare a conştiinţei şi de comunicare, în acest din urmă aspect ea fiind, de fapt, o 

prototehnologie, mama tuturor tehnologiilor, pentru că a asigurat şi asigură, aşa după cum 

subliniază şi W.McNeill [103, 258], circulaţia de idei, prin aceasta, evoluţia comunităţii umane.  

Limbajul scris implică: respectarea normelor limbii literare (fonetic, morfologic, 

sintactic); păstrarea integrităţii fonetice a cuvintelor; vocabular bogat, nuanţat; prezenţa 

termenilor abstracţi, specializaţi, neologici; evitarea repetiţiilor; elemente afective puţine şi 

controlate; sintaxă complexă: procedee retorice ale discursului etc [130, 132, 133]. 

Limbajul scris versus limbajul oral 

În volumul intitulat Comunicarea,  scris cu acribie de Mihai Dinu, găsim la un moment dat 

o enumerare foarte utilă. Sintetizând opiniile mai multor cercetători, eminentul profesor 

bucureştean oferă unsprezece caracteristici particulare ale limbajului scris. Citindu-le, ne putem 

teoretiza anumite deprinderi şi tendinţe pe care le practicăm fără să le conştientizăm, de fapt [58, 

p.210]. 

Astfel, textele scrise se disting de discursul oral prin următoarele particularităţi: 

1. Tendinţa de a utiliza cuvinte mai lungi. 
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2. Preferinţa pentru nominalizare acolo unde vorbitorii recurg, de obicei, la verbe cu 

acelaşi înţeles. 

3. Folosirea unui vocabular mai variat. 

4. Recurgerea mai frecventă la epitete. 

5. Ocurenţa mai scăzută a pronumelor personale. 

6. O mai mare pondere acordată subordonării sintactice în detrimentul coordonării. 

7. Preferinţa pentru propoziţiile enunţiative în favoarea celor exclamative. 

8. Un mai mare accent pus pe construcţiile pasive. 

9. Frecvenţa mai mare a gerunziilor. 

10. Grija de a formula idei complete, cu explicarea tuturor presupoziţiilor subiacente. 

11. Eliminarea repetiţiilor, a digresiunilor inutile şi a altor manifestări ale redundanţei, 

caracteristice oralităţii. 

Limbajul scris este mult mai elaborat, presupune realizarea unui plan prealabil, dar nu 

permite reveniri pentru completari, reformulari. Nu beneficiaza de mijloacele principale ale 

expresivitatii orale-intonatia, mimica, gestica (intr-o mica masura, acestea pot fi redate prin 

intermediul semnelor de punctuatie). Elaborarea independenta de texte evidentiaza nu numai 

bogatia vocabularului, ci si profunzimea gandirii, stilul cognitiv, preferintele pentru analitic sau 

sintetic. Atît limbajul oral cît si cel scris sunt anticipate, proiectate şi coordonate de limbajul 

intern - care se caracterizeaza printr-o desfasurare la nivel mental, in propria interioritate. Este 

asonor si se desfasoara foarte rapid, reducand aproape succesivitatea la simultaneitate. Sunt 

folosite idei, imagini, se substituie cuvintele prin imagini, concentrandu-se in special asupra 

actiunilor si calitatilor (aspecte predicative). Comunicarea nonverbala se caracterizeaza prin 

faptul ca informatia este codificata si transmisa prin diferite semnale, legate direct de postura, 

miscare, gestica, mimica, infatisare [106, 107, 133].  

Dacă limbajul oral poate să fie modificat în procesul comunicării în dependenţă de situaţie, 

făcîndu-se apel la corectări şi precizări, atunci limbajul scris dă dovadă de o maturitate a gîndirii, 

înainte de a fi pus pe hîrtie gîndul fiind regîndit, iar informaţia expusă odată în scris nu mai poate 

fi modificată decît în cazul cînd textul este redactat din nou. Limbajul vorbit influenţează în mod 

firesc limbajul scris. Astfel, cum vorbim aproape că aşa şi scrim. 

Avînd trăsături comune şi specifice, comunicarea orală şi cea scrisă se supune unor norme 

de etică, de logică şi de limbă.  

Astăzi este unanim recunoscut că limbajul ocupă un loc important in societate, in 

instituţiile sale, in intreaga viaţă. Programele şcolare bunăoară – ca o mărturie a recunoaşterii 

importanţei – ii acordă primul loc, elevii fiind obligaţi să inveţe rand pe rand, citirea, vorbirea, 
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scrierea, vocabularul, ortografia, structurile gramaticale, tehnicile de exprimare, limbile străine 

etc. [156, p. 51-52]. 

Din cele relatate concluzionăm că comunicarea este studiată ca una dintre condiţiile 

esenţiale ale activităţii de toate zilele a omului. Ei îi aparţine rolul suprem în formarea şi 

dezvoltarea atât a personalităţii, cât şi a societăţi în întregime. Unindu-se cu alte forme ale 

activităţii umane, comunicarea asigură schimbul de informaţii, intermedierea, conducerea şi 

coordonarea, determinându-se în aşa fel nu numai procesul spiritual, dar şi cel material în care se 

produce schimbul de activităţi, de experienţe, de capacităţi şi deprinderi şi, desigur, de rezultatele 

acestei activităţi, întruchiparea obiectivă în cultura materială şi spirituală. 

 

1.2. Specificul limbajului profesional scris în domeniul educaţiei fizice şi sportului 

Între imaginea scrisă şi concept se stabileşte o unitate, care facilitează o anumită circulaţie. 

Acest lucru explică şi determină studiul terminologic mai ales în cadrul limbajelor tehnico-

ştiinţifice ale limbii, unde dialectica termenilor consacraţi, apariţia altora, modificarea uneori 

rapidă a relaţiei dintre sfera şi conţinutul lor, constituie mai mult o constantă, o regulă, decât o 

întâmplare [110, 174, 251].  

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 [69, 110]. 

Terminologia educaţiei fizice şi sportului se prezintă ca un cîmp util şi necesar pentru 

desfăşurarea activităţii profesionale pedagogice. În sensul larg al cuvântului, terminologia 

educaţiei fizice şi sportului cuprinde întreaga nomenclatură folosită în teoria şi practica 

exerciţiilor fizice [110, 174].  

Preocupările pentru actualizarea terminologiei continuă şi în prezent şi sigur vor constitui o 

problemă de actualitate şi în viitor, a domeniului integrator reprezentat de ştiinţa sportului, dar şi 

a evoluţiei limbajului, expresie a evoluţiei socialului în ansamblul său [85, 119]. 

Pentru ca terminologia să-şi poată îndeplini funcţia sa de comunicare, de exprimare a 

conţinutului, şi să se prezinte ca un factor de dezvoltare a acestei discipline, trebuie să se ţină 

cont de următoarele cerinţe principale: 
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-să respecte particularităţile de limbă; 

-să fie accesibilă, dar în acelaşi timp ştiinţifică; 

-să fie unitară, clară, concisă; 

-să aibă o anumită sonoritate; 

-să fie precisă pentru a elimina neînţelegerile; 

-să aibă calitatea de mijloc de comunicare internaţională [110, 174].  

Rolul asimilării terminologiei este unul hotărîtor în obţinerea unei învăţări eficiente, a unei 

căi optime de comunicare a sensului didactic transmis de profesor şi a oportunităţii decodificării 

acestuia de către elev, cu implicaţii în înţelegerea cerinţelor exprimate de cadrul didactic, şi în 

emiterea răspunsurilor corecte.  

În legătură cu procesul de pregătire profesional-pedagogică a studenţilor de cultură 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. [109, p.45].  

În exersarea pedagogică există opinii că arta pedagogică a profesorului reprezintă un 

proces individual, ce nu poate fi copiat sau preluat. I.Radu şi M.Ionescu, examinând activitatea 

pedagogică ca un gen de creativitate, observă că aceasta se efectuează prin tehnologia lucrului, 

rezultat ce se va repartiza în jurul unei valori medii [143, p. 82-85.]. 

În opinia lui В.П.Беспалько tehnologia pedagogică vizează: 

a - proiectarea procesului instructiv-educativ şi modelarea lui ulterioară; 

b - proiectarea activităţii instructive a elevilor; 

c - formarea scopului şi controlului obiectiv asupra calităţii de însuşire a materialului 

didactic; 

d - interacţiunea tuturor elementelor sistemului pedagogic [192, p.105]. 

Actualmente, abordarea problemei privind formare profesională a viitorilor profesori de 

educaţie fizică poate fi exprimată, într-un mod general, prin următorii factori:  

- personalitatea profesorului; 

- tehnica pedagogică; 

- capacităţile pedagogice; 

- criteriile  aprecierii  şi  formării  capacităţilor  pedagogice,  posedarea tehnicii pedagogice 

[Ibidem]. 

În opinia a multor savanţi pedagogi (В.А.Кан-Калик, Л. Клингберг, Г.И.Щукина) 

măiestria pedagogică se prezintă sub aspectul instruirii profesional-pedagogice, în primul rînd, ca 

artă a comunicării. Procesul comunicării profesorului şi elevului se prezintă ca una din varietăţile 
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profesionale principale. Din cele de mai-sus, conchidem că comunicarea pedagogică este baza 

profesională a preocupării didactice. Această poziţie rămîne veridică pentru instruire şi pentru 

educaţie, perpetuînd în sine activitatea obişnuită a indivizilor, dintre care unul este emiţător, iar 

celălalt receptor [212, 213, 231]. 

Universalizînd cele descrise dinainte cu privire la rezultatele analiza teoriei şi practicii 

limbajului profesional practic în comunicarea pedagogică a profesorului de educaţie fizică  

putem consemna: 

- prioritatea convicţiunilor potrivit cărora direcţia metodologică a acestora o reflectă planul 

analitic al categoriei „Comunicare” unde configuraţia semantică şi funcţională al acesteia devine 

condiţie incipientă de proiectare şi modelare orientat spre definirea conţinutului definitoriu al 

limbajului; 

- comprehesiunea cunoştinţelor şi competenţelor. Competenţa include cunoştinţele de 

comunicare pedagogică se determină prin specimentul formelor de vorbire, componentei 

semantice lingvistice şi paralingvistice, funcţiilor comunicării, care pot fi concretizate prin 

înregistrare–cronometrare a tuturor substructurilor lor constitutive [29, 110]. 

Din punctul de vedere al unor lingvişti din diverse spatii socio-lingvistice, limbajele de 

specialitate sunt abordate "unilateral (mai ales ca vocabular) şi nesistematic (fără precizări în 

legatură cu o perspectivă de sistem)" [117, p. 264] sau reduc terminologia la o lista de 

termeni, identificand-o cu noţiunea de nomenclature - „totalitatea termenilor specifici unui 

domeniu ştiintific, tehnic, de terminologie" [154, p. 570].  

Diversitatea surselor bibliografice studiate definesc noţiunea de termen prin însuşirile: 

unitate lexicală specializată, cuvînt sau îmbinare specifică (rareori o expresie), unitate 

normativă cu sens demarcat care desemneaza o noţiune proprie unui domeniu de activitate; iar 

terminologia - prin totalitate de termeni speciali folosiţi într-o ştiinţă, într-o disciplina, într-o 

activitate practică. [30, 31, 62].  

Acceptăm punctul de vedere al lingviştilor A.A. Реформатский [225, с. 163-197.], G. 

O. Винокур, В.П. Даниленко [Apud 200], Головин Б. Н., [200], Sl.Gutu [83]. Conform 

lingviştilor termenul este un cuvînt sau o unire de cuvinte cu accepţie specială, ce prezintă şi 

constituie o noţiune profesională şi este practicabil în procesul cunoaşterii şi în cel al însuşirii 

obiectelor ştiintifice şi profesional-tehnice şi al relaţiilor dintre ele; iar terminologia este un 

totalitate de termeni corelat cu o domeniu de activitate profesională, fiind interdependenţi la 

nivel noţional, lexico-semantic, gramatical şi al formării cuvintelor. 

Ansamblul terminologic special întruneşte sistemele terminologiilor specializate pe 

discipline care au însuşiri comune şi se formează pe aceleaşi principii. Ariile 
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terminologiilor specializate interferează între ele, incluzînd termeni cu utilizare 

multidisciplinară. Conform lui A. A. Реформатский [225, с. 163-197], aria terminologică 

substituie contextul pentru un termen în limitele căruia el obţine precizie şi univocitate. 

Se ştie ca limitele limbajului delimitează şi limitele universului uman. Reieşind din 

aceasta, se poate afirma că extremităţile limbajului profesional al specialistului de cultură fizică 

şi sport marchează şi limitele profesionalismului sau verbal, întrucît limbajul profesional este 

indispensabil activitatii viitorului profesor de educaţie fizică. 

Însuşirea profundă de catre studenti a vocabularului de specialitate, utilizarea adecvată a 

acestuia constituie o cauţiune şi pentru cunoaşterea riguroasă şi integrală a conceptelor tuturor 

specialitatilor de ramură, pentru îmbunătăţirea comunicarii profesionale situationale. 

Limbajul de profil se particularizează prin subiectul, utilizatorii şi situatiile de comunicare, 

şi din aceste puncte de vedere de bază - limbajul profesional îşi are prevederile şi funcţiile sale 

de bază, epistemologică şi de comunicare profesională [237, 243, 249]. 

Funcţia epistemologică a limbajului profesional sportiv consta în redarea şi analizarea 

genurilor de acte specifice domeniului educaţiei fizice. În procesul de comunicare umană 

termenii îndeplinesc funcţia de denominaţie a obiectelor şi proceselor într-un ansamblu de 

concepte aparte. 

În situaţia unor frecvente avalanşe terminologice, utilizatorii limbajelor profesionale 

întîlnesc dificultăţi în comunicarea socio-profesională eficientă, orală şi scrisă. Cu alte cuvinte, 

orice comunicare reprezintă un ansamblu plurivalent multidimensional. 

Funcţia de comunicare profesională se bazează pe exactitatea şi laconicitatea termenilor 

sportivi, pe utilizarea lor recomandabilă. Lipsa de precizie certifică lipsa de exactitate a ideilor, 

care, la rîndul său, denaturează şi/sau face irealizabilă comunicarea. Lipsa de laconicitate este o 

lipsă de demonstrare şi de explorare critică. Exactitatea şi laconicitatea limbajului profesional se 

obţin prin studierea sensului cuvintelor (în timpul asimilării lor) şi practicarea metodei logice în 

organizarea noţiunilor, pentru că "dacă este adevarat că orice gîndire logică se realizează cu 

ajutorul unui limbaj, la fel de adevărat este că şi orice limbaj nu poate exista şi nu se poate 

dezvolta fără existenţa unei gîndiri logice" [116, p. 15]. 

Pentru a răspunde exactităţii comunicarii profesionale corecte şi eficiente, corespunzătoare 

situatiei profesionale, viitorul profesor de educaţie fizică trebuie să poată comunica liber, oral şi 

scris, în stilul sportiv ştiintific şi ştiintifico-popular, care reflectează şi competenţe  apreciabile de 

libertate profesională. 

Limbajul profesional se constituie paralel cu formarea în profesie. Comunicarea verbală, 

orală şi scrisă, este inevitabilă şi continuă creării relatiei dintre profesor şi elevi. Viitorul profesor 
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de educaţie fizică şi sport de aceea trebuie să se formeze şi prin practicarea comunicării verbale 

profesionale scrise în diferite situaţii create. În opinia lui J.Dewey, experienţa reprezintă 

ambianţa şi scopul educaţiei, factorul educaţiei progresive. Contează cunoştinţele ci şi acţiunea 

de cunoaştere şi efectele ei, de unde şi schimbarea rolului profesorului din transmiţător de 

cunoştinţe, în principal, în organizator şi coordonator de situaţii eficiente de instruire [54, p. 110-

148]. Problema eficientizării comunicării profesionale este o prezenţă permanentă în ştiinţele 

comunicării. Diverse aspecte ale comunicării eficiente sunt cercetate de către cercetatorul 

Panişoara I.-O. [122, 123].  

Limbajul verbal este în concordaţă cu conţinutului discursului şi depinde de vocabular şi 

de reguli gramaticale exacte. Aceasta este aspectul digital al mesajului - partea adecvată a 

conţinutului, alcătuită din cuvinte şi fraze. Conţinutul se supune unor reguli gramaticale şi 

urmează o logică definită, de aceea spunem ca este digital. [181, p. 24].  

Comunicarea verbală exprimă competenţa cognitiv-intelectuală a persoanei de a utiliza 

eficient cu informaţia codificată după reguli logico-sintactice riguros stabilite pentru a înţelege şi 

transmite exact conţinutul semantic al mesajului, în timp ce comunicările paraverbale şi 

nonverbale ţin de competenţa psihosocială a persoanei de a corela şi interacţiona optim atît cu 

partenerii interlocutori, cît şi cu situaţiile în timpul transferului de mesaje. [63, p.114]. 

Comunicarea verbală în scris poate fi de asemenea studiată/evaluată/apreciată. 

Competenţe sesizabile: 

• competenţa de a crea texte ştiintifice şi de popularizare a ştiintei de utilitate practică; 

• competenţa de a elabora/completa documente specifice domeniul educaţiei fizice şi 

sportului, formulare de necesitate practică. 

Comunicarea se înfăptuieşte în baza unor procese neurofiziologice şi cibernetice complexe. 

Un rol de valoare în comunicare îl au competenţa şi performanţa. 

N.Chomski defineşte competenta lingvistică sau verbală ca aptitudinea umană de a 

înţelege şi de a produce o infinitate de fraze plecînd de la cunoaşterea unui numar mic de reguli 

şi de operaţii care relevă structura limbii. Cele expuse mai-sus, le regăsim în Noul dictionar 

enciclopedic al ştiinţelor limbajului, competenţa lingvistică este capacitatea individului de a 

construi şi a recunoaşte infinitatea frazelor corecte ..., de a interpreta pe cele înzestrate cu sens..., 

de a identifica frazele ambigue. [62, 121, 182]. 

Competenta de comunicare reprezintă cunoaşterea de care au nevoie actanţii la o 

interacţiune şi pe care o pun în aplicare pentru a comunica cu succes unul cu altul şi 

demonstrează cînd să vorbeşti, cu cine, în ce moment, unde, în ce mod [121, 247]. 



 37 

Capacitatea vorbitorului de a crea efectiv un numar dat de enunţuri se numeşte 

performanţă. Raportînd aceasta la limbajul profesional scris, putem spune că educatia pentru 

comunicare trebuie orientată deci spre formarea/dezvoltarea de competenţe verbal-comunicative 

scrise şi sporirea performanţelor individuale scriptice ale absolventilor. 

Un scop important în formarea comunicativ-profesional scrisă o are modificarea pozitivă a 

comportamentului verbal scris şi a celui comunicativ. Performanţele se asociază cu gradul 

obţinut de profesionalism verbal  şi  cu schimbarile făcute în conduita verbal-profesională scrisă;  

ele reprezintă obiectivele educaţionale/de formare atinse. Iar progresul în formarea limbajului 

profesional scris este atestat de performanţele scriptice realizate de fiecare absolvent [121, 182]. 

În cazul formarii limbajului profesional scris poate fi aplicat şi sistemul reuşitei, propus de 

A. Bandura, bazat pe interactiunea elementelor: mediul, individul şi performantele sale. [Apud 

104, p. 22-23]. Ca urmare, macrosistemul poate fi optimizat prin intervenţii asupra elementelor 

sale: mediul poate deveni mai stimulator, individul işi poate dezvolta posibilităţile, iar 

performanţa poate fi îmbunatăţită [104,  p. 25]. 

În cazul nostru avem în vedere îmbunătăţirea mediului educational, socio-cultural şi 

lingvistic, care ar influenţa considerabil, aproape decisiv, dezvoltarea/formarea competenţelor şi 

obţinerea / îmbunătăţirea performanţelor viitorilor profesori de educaţie fizică în formarea 

limbajului profesional. 

Din cele relatate concluzionăm că studiul terminologiei şi limbajului profesional în 

cadrul obiectelor de profil ar trebui să încadreze însuşirea şi utilizarea termenilor limbajului 

profesional în forma lor corectă (pronunţată, scrisă), să formeze dexterităţi de formare a 

termenilor în cadrul limbajului profesional relaţionînd cu cunoaşterea principiilor şi a 

procedeelor de formare a limbajului profesional scris, prin modalităţi şi procedee de 

îmbogăţire a vocabularului în scopul formării deprinderilor de analiză structural-logică de 

adecvare şi utilizare a limbajului profesional scris în enunţuri, fraze, texte, prin instrumentarea 

fenomenelor limbajului profesional scris (sinonimia, paronimia, eponimia, abstractizarea, 

metafora. 

 

1.3. Abordări contemporane privind procesul şi mecanismele de formare a 

competenţelor limbajului profesional scris  

În teoria şi practica şcolii superioare, la etapa contemporană, abordarea conţinutului 

pregătirii profesionale este determinată de mai multe direcţii de bază în planul cercetării 

eventualităţilor pedagogice, care, în opinia lui С.Н.Данаил şi N.Tomşa, pot fi abordate în 
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următorul mod: 1- abordare structurală; 2- abordare profesională; 3- abordare de conţinut; 4- 

abordare funcţională; 5- abordare tehnică; 6- abordare de competenţă [174, 202]. 

Există cîteva tratări generale privind evaluarea treptei de formare a posibilităţilor 

pedagogice. Cea mai cunoscută în acest sens este clasificarea lui Н.В.Кузьмина (1985), 

modernizată în lucrările mai multor autori Г.А.Нагорная [222]; О.А.Абдулина [183, 184]; 

С.Н.Данаил [202]; I.Carp [24] etc.), conform căreia activitatea profesional-pedagogică 

corespunde unuia din următoarele niveluri: 

1. reproductiv - foarte scăzut: pedagogul ştie să povestească la alţii ceea ce ştie singur; 

2. adaptativ-scăzut: pedagogul ştie să adopte informaţia la specificul materiei; 

3. de modelare locală - mediu: pedagogul are strategii de învăţare a elevilor, prin 

împărţirea cursului în mai multe fragmente; 

4. de modelare sistemică - înalt: strategiile de învăţare ale profesorului vizează materia în 

întregime; 

5. de modelare sistemică a activităţii şi comportamentului - foarte înalt: pedagogul ştie 

strategii de transformare a obiectului său într-un mijloc de formare a personalităţii elevului. 

Indiferent de criteriile alese de variaţi autori în legătură cu evaluarea nivelului activităţii 

pedagogice, important este treapta iniţială de formare a eventualităţilor pedagogice: reproductiv 

şi înalt creativ. Evaluarea nivelurilor activităţii pedagogice nu este altceva decît fragmentarea 

trecerilor de la activităţi cu caracter reproductiv la activitatea creativă. În legătură cu aceasta, 

treptele realizării obiectivelor pedagogice sunt stabilite de către С.Н.Данаил [203]; N.Tomşa 

[174],  în modul următor:  

1. Nivelul reproductiv - posibilitatea rezolvării obiectivelor după schemele elaborate ale 

activităţii; 

2. Nivelul productiv - posibilitatea fiecăruia de a găsi şi a construi moduri de rezolvare a 

obiectivelor deja existente; 

3. Nivelul creativ al activităţii profesorului constă în posibilitatea de a formula obiectivele 

şi de a determina modalitatile de rezolvare ale acestora [174, 202]. 

În viziunea lui O.A. Абдулина [183], ierarhizarea privind determinarea treptelor de 

formare a posibilităţilor pedagogice în dependenţă de timp şi număr reprezintă o formă cu o 

perspectivă mai mare, deoarece posedă deja facultăţi de fixare temeinică a activităţii din punct de 

vedere structural şi procesual. 

Gradul de complexitate a formarii limbajului profesional scris revendică o analiză 

sistemică şi procesuală. 
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Abordarea sistemică a formarii limbajului profesional scris este considerată, în cercetare, 

drept o importantă presupoziţie epistemică, cu valenţe euristice în descrierea şi interpretarea 

fenomenului educaţional. Iniţiată în cercurile filosofice ale marilor gînditori din toate timpurile, 

dezvoltată şi aplicată în diverse domenii - lingvistic (F. de Saussure, R. Jakobson), antropologic 

(Cl. Levi-Strauss), biologic (L. von Bertalanffy), psihologic (J. Piaget), psihanalitc (J. Lacan) 

etc., analiza sistemică nu putea să nu se refere şi problematica educaţiei [59, 66, 137, 206 ]. 

În perspectiva sistemică, obiectele, fenomenele şi procesele, indiferent de particularităţile 

lor, sunt considerate drept sisteme de o anumită structură, ale carei elemente se afla în relaţii de 

determinare, constituind împreună o unitate ireductibila la însuşirile partilor componente [50, p. 

116]. Aceasta ireductibilitate se datoreaza prezentei raporturilor dintre componente, numite 

relaţii definitorii [94, p. 105]. 

O descriere sistemică a procesului de formare a limbajului profesional scris se poate 

realiza din trei puncte de vedere: funcţional, structural şi operaţional [36, 48]. 

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. 

S-a ţinut cont de calitatea componentelor sistemului de a reprezenta ele însele sisteme: 

teleologia, sistemul de noţiuni, metodologia (tehnologia) de formare, sistemul de evaluare 

(principii, obiective, conţinuturi, tehnologii). 

Funcţionalitatea sistemului rezidă în interacţiunile dintre componentele în interiorul 

sistemului, fiecare componentă funcţionează la rîndul său ca un microsistem. Datorită 

interacţiunilor elementelor componente, sistemul îşi asigură coerenţa şi dinamismul. Toate 

sistemele funcţionează conform principiilor dinamismului şi coerenţei [104, p. 22]. 

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 inter-relaţiilor [9, 206, 236]. 

Aspectul operaţional se constituie din activităţi de formare (predare/studiere/evaluare) 

conform strategiilor, modalităţilor şi tehnologiilor aplicate, ghidate de principii pedagogice, 

concretizate şi de principiile didactice [113, 118]. 
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O referinţă de bază în definirea competenţelor se regăseşte în obiectivul procesului 

Lisabona (2000) –ce este un obiectiv strategic al Uniunii Europene ca pînă în anul 2010: să 

devină “cea mai competitivă şi dinamică semnificaţie a cunoaşterii la nivel mondial...”. În 

scopul realizîrii acestui obiectiv, sistemele de educaţie/ formare trebuie să se adapteze la 

cerinţele “societăţii cunoaşterii”, astfel, încît să poată îmbunătăţi nivelul şi calitatea ocupării 

profesionale. În aşa mod, o parte importantă a acestui proces este dezvoltarea şi promovarea unui 

cadru comun al competenţelor de bază, competenţe relevante pentru contextul social şi 

profesional actual [233, 242, 262]. 

Literatura din domeniu oferă o multitudine de definiţii referitoare la competenţa de 

comunicare profesională, dar cu toate acestea nu există o definiţie unică acceptată. Atît nivel 

naţional, cît şi internaţional există studii ce reflectă formarea competenţei de comunicare 

profesională, însă este insuficient valorificată concepţia teoretică şi metodologică a formării 

competenţei de comunicare profesională a cadrelor didactice din perspectiva sistematizării 

situaţiilor de instruire-educare. Crearea situaţiilor de instruire-educare devine posibilă prin 

formarea competenţei de comunicare profesională şi necsită, pe de o parte, formarea unor 

cunoştinţe, capacităţi, atitudini profesionale exprimate în cadrul situaţiilor de instruire-educare, 

iar pe de altă parte, dezvoltarea competenţelor profesionale sub aspect scris, facilitînd, în aşa 

mod, integrarea studenţilor de educaţie fizică în cadrul activităţii şcoalii moderne. Din aceasta 

perspectivă formarea competenţei de comunicare profesională pentru abordarea profesional-

pedagogică a situaţiilor instructiv-educative a devenit un obiectiv al studiilor teoretice şi 

praxiologice din Republica Moldova. Argumentele expuse dovedesc că situaţiile de instruire-

educare în pregătirea  profesional-pedagogică facilitează valorificarea comunicării profesionale 

sub aspect scris şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice şi 

sportului [2, 16, 110]. 

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 [155]. 

Competenţa înseamnă cunoştinţe ce au devenit operaţionale, ceea ce presupune 

flexibilitate comportamentală, adaptabilitate, dar, mai ales, eficienţă [96]: 
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[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. 

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 [90, 92, 184]. 

Un plus de atenţie trebuie să se acorde raportului optim dintre informativ şi formativ cu 

preocuparea realizarii feed-back-lui profesor-educat/instruit. 

Din punct de vedere al abordării funcţionale învăţarea reprezintă un proces de achiziţie, 

în dependenţă de experienţă, datorită căruia anumite activităţi sau conduite se formează ori se 

modifică sub influenţa condiţiilor ce se repetă şi sunt variabile ale lumii înconjurătoare. Învăţarea 

este un proces de evoluţie permanentă şi constă în dobîndirea de către fiinţa umană a experienţei 

de viaţă [120, 124, 135]. 

Teoriile învăţării pot fi clasificate în dependenţă de criterii şi pot fi divizate într-o 

diversitate de grupe. 

E.Hilgard, H.G Bower [256] considerau că numeroasele teorii ale învăţării elaborate în 

psihologie ar putea fi împărţite în trei grupe mari: 

- teoriile de stimul-reacţie [259]; 

- teoriile cognitive; 

- teoriile acţionale [137, 198, 199]. 

În abordarea noastră ne vom referi la cea de-a 3 grupă de teorii ale învăţării, şi în special 

la teoria învăţării elaborată de către vestitul savant rus P.I. Galperin. Numele lui P.I. Galperin 

este cunoscut în lume graţie concepţiei sale a formării pe etape a acţiunilor mintale. De facto, 

contribuţia sa în domeniul psihologiei reprezintă un suport ştiinţific esenţial. Sunt cunoscute 

studiile sale asupra atenţiei, raportului dintre psihic şi creier ş.a. 

Un loc aparte în cercetările sale îl ocupă concepţia formării pe etape a acţiunilor mintale, 

ea reprezentînd o analiza minuţioasă a particularităţilor psihologice ale acţiunilor umane. 

La începutul anilor 50 ai secolului XX, P.I. Galperin propune concepţia formării pe etape 

a acţiunilor mintale. 
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În timp, concepţia elaborată de către P.I. Galperin a supravieţuit în lupta opiniilor şi a 

criticilor suferite, modificîndu-se dintr-o schemă generală (ipoteză) într-o teorie autentică de 

învăţare – teoria constructivistă. 

În elaborarea concepţiei sale, P.I.Galperin s-a axat pe unele reflecţii ale lui Vîgotski L.S; 

conform uneia din ele, la început, acţiunile mintale au fost acţiuni de ordin material. Acţiunile 

mintale se trag din acţiuni materiale. 

P.I. Galperin a căzut de comun acord cu J.Piaget, privind acţiunea – ca problemă centrală 

a vieţii psihice a omului, dar tratînd-o dintr-o poziţie diferită a atribuţiei acţiunii în reglajul 

psihic. În opinia lui J.Piaget, „... a cunoaşte nu constă în a copia realul ci în a acţiona asupra lui şi 

în a-l transforma (aparent sau realitate) astfel încît să-l înţelegem în funcţie de sistemele de 

transformare de care sunt legate aceste acţiuni” [137, p.12]. 

Potrivit lui P.I.Galperin 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. 

Din numărul acestor însuşiri primare rezultă toate celelalte caracteristici ale acţiunii: 

caracterul raţional, conştientizarea, siguranţa etc. 

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” [70, p.107]. 

Acţiunea are două caracteristici: 

a - orientarea, compusă din operaţii de „luare în seamă” a unor indicaţii sugestive ale 

situaţiei şi de coordonare a acţiunii; 
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b - execuţia, redată printr-o modificare reală a obiectului sau a situaţiei din condiţia dată, 

în una corespunzătoare obiectului analizat. 

Acţiunea are o organizare sistemică, unde diverse constituiente după esenţa lor 

psihologică configurează un ansamblu omogen. Acţiunea este organizată din: 

- obiectul dintr-o cauză; 

- obiectul ce trebuie să fie subordonat modificării; 

- sistemul după care acţioneează (intern sau extern); 

- activităţile prin care se execută mintal sau fizic modificarea obiectului. 

În derularea sa acţiunea trece prin 3 faze: 

1 - faza de orientare – subiectul soluţionează problema: ce să facă şi cum; 

2 - faza de execuţie – executarea de facto a atribuţiilor; modificarea obiectului acţiunii în 

configuraţie mintală sau materială; 

3 - faza de control şi evaluare – cuprinde derularea acţiunii, compararea rezultatelor 

dobîndite cu modelul dat, executarea corecţiilor în oriebtare şi acţiune. 

Varietatea comportamentului uman este condiţionată de orientare, gîndirea este apreciată 

ca fiind mecanism al conduitei. 

Examinarea mecanismului de orientare a acţiunii reprezintă aspectul principal al teoriei 

lui P.I. Galperin, motiv pentru care mai poartă numele de „Teoria orientării”. 

În opinia lui J.Piaget, legitatea veridică a procesului de construire a conceptelor şi a 

acţiunilor mintale rezidă în caracterul lui stadial.  

Potrivit lui P.I. Galperin, această legitate constă în stabilirea specificului fiecărei etape, 

modul de edificare şi de însuşire a laturii orientative a acţiunii. Baza orientativă a acţiunii constă 

în coeziunea cognitiv-operaţională a 2 constituiente: 

a) totalitatea de însemnări ale obiectului acţiunii şi ale conjuncturii suspecte, care necesită 

acţiunea dată; 

b) operaţiunile intelectuale de recunoaştere a acestor însemnări. 

Baza orientativă are aceleaşi patru însuşiri ca şi acţiunea: forma, gradul de generalizare, 

deplinătatea operaţională şi gradul de însuşire, fiindu-i proprii încă două: deplinătatea 

ansamblului de însemnări apreciate şi modalitatea de achiziţie a acestora. 

Acţiunile mintale vizează diverse domenii ale realităţii obiectuale. Pentru om conţinutul 

acţiunii mintale este conţtiinţa, care trebuie să se refere la obiectele ei şi potrivit căreia trebuie 

acţionat cu aceste obiecte. 

În acţiunea umană, cuprinsul ei obiectual apare iniţial ca imagine orientativă, iar în 

acţiunea de facto se percep două părţi centrale: orientativă şi executivă, care în ansamblu 
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desemnează o acţiune reală. Partea orientativă fără cea executivă nu va constitui acţiune, ci 

numai imagine a acţiunii.acţiunea mintală este „acţiune în gînd – în reprezentări sau în noţiuni – 

fără sprijin nemijlocit (...) pe obiecte materiale sau pe limbajul cu voce tare” [71, p.65]. 

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. 

Prin alte cuvinte, concretizarea acestui conţinut într-o schiţă a orientării complete este 

indispensabilă, fiind urmată de proiectarea evidentă şi executarea efectivă a creării pe etape a 

acţiunilor mintale admise de activitatea dată şi verificată experimental schema orientativă. 

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” [72, 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.  

Ceea ce este nou, permanente este perceput pe baza acţiunilor mintale deja formate. 

Derularea unei acţiuni semnifică „acea împărţire a ei în operaţiile componente datorită căreia 

elevii pot să urmărească fiecare din aceste operaţii şi legătura dintre ele” [73, p.24]. Dispersia 

acţiunilor este impulsionată de nivelul pregătirii elevului. Procesul de formare a acţiunilor 

mintale cuprinde şi constituirea noţiunilor analizată din unghiul obiectual, ideea este dată în 

accepţiunile limbajului privind cea acţiune. 

Universalizarea acţiunii reprezintă o generalizare a obiectului ei şi trece la conceptul sau 

concordanţa conceptului despre obiect. Faza finală şi forma ideală a acţiunii mintale constituie 

un gen aparte de limbaj, potrivit însuşirilor cărora este necesar de a-l numi limbaj intern şi care 

este asociat cu procesul „gîndiri pure”. 

J.Piaget considera că în procesul elaborării unor structuri operaţionale este necesar de a 

aştepta apariţia unei anumite faze. P.I. Galperin, spre deosebire de J.Piaget formulează ipoteza 

procesului de formare a acestor activităţi prin monitorizarea activităţii psihice a copilului. Astfel 

el determină etapele de formare a acţiunilor mentale şi a conceptelor, fiindcă acestea sunt 

alcătuite dintr-un sistem de acţiuni mintale [74, p.37]. 

Acestea sunt: 

Etapa de formare a motivaţiei este înglobată de către P.I. Galperin mult mai tîrziu 

comparativ cu celelalte etape propuse, fiind o etapă premergătoare primei etape (din această 

cauză a devenit etapa zero). Anume aici se formează motivaţia necesară pentru activitatea dată.  
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În această ordine de idei,  etapa unu – se referă la învăţarea acţiunii noi, adică 

constituirea unui proiect al acţiunii (crearea bazei orientative a acţiunii sau cu alte cuvinte a 

„reprezentării prealabile a sarcinii”, necesare de realizare). Pentru a învăţa o acţiune nouă, 

necunoscută va trebui să se înceapă cu procesul preventiv de cunoaştere a subiectului şi anume 

cu ideea despre acţiunea respectivă, dar nu cu acţiunea de facto. Subiectul este avizat despre 

scopul, condiţiile care trebuie să le realizeze. Astfel, se reliefează un model al acţiunii, baza 

orientativă se infiinţează avînd la bază cunoştinţele şi priceperile însuşite anterior. Rezumînd 

cele spuse, conchidem că nu orice acţiune mintală se poate constitui dar numai cele pentru care 

sunt premise ca să se formeze „reprezentarea prealabilă a sarcinii” care se reflectă sub forma de 

vorbire internă la nivelul simbolurilor adiacente, reprezentărilor elementare neunificate în plan 

integral al acţiunii. În dependenţă de premisele date, se recurge la unul din cele trei tipuri de 

orientare în sarcină [198, 199]. 

Elementele constitutive ale bazei de orientare a acţiunii (BOA) sunt: 

- scopul (ce să fac?); 

- planul ( ce operaţii şi în ce consecutivitate?); 

- informativ (cu ce şi din ce voi face?). 

P.I. Galperin, T.A. Pantina şi I.V. Dubrovina, crează trei tipuri de bază ale BOA, care la 

rîndul lor determină în general derularea şi efectele procesului instructiv [70, 74]. 

BOA a tipului I este alcătuită din exemplele acţiunii şi ale produsului. Copilul nu 

primeşte instrucţiuni, sub nici o formă, privind executarea corectă a acţiunii, el este pus în 

situaţia de a găsi de unul singur cum să acţiozeze şi în cele din urmă execută acest lucru lent, 

succesiv şi conştient. 

Executarea unei sarcini poate fi destul de exactă, dar acţiunea rîmîne schimbătoare în 

paport cu schimbarea condiţiilor. Din această cauză nu se realizează un rezultat la nivelul 

aşteptat (100%) şi respectiv, acţiunea nu îngăduie transferul în alte sarcini noi. 

BOA de tipul II are nu numai exemple ale acţiunii şi a rezultatelor ei, dar şi totalitatea 

prevederilor indispensabile a modelului corect de realizate a acţiunii cu material nou. Instruirea 

se desfăşoară mai accelerat, avînd un număr mult mai mic de greşeli. Elevul dobîndeşte 

priceperile de analiză a materialului din punctul de vedere al acţiunii ce urmează a fi realizată. 

Acest fapt condiţionează constanta, stabilitatea acţiunii în raport cu modificarea condiţiilor şi 

transferul ei în alte sarcini. Cu toate acestea, transferul este mărginit prin existenţa unor 

constituiente identice în sarcinile noi cu cele existente deja în subiectele însuşite. 

BOA de tipul III îi este specific ca învăţarea apare sub formă planificată a examinării 

subiectelor noi apărute, care favorizează scoaterea în evidenţă a punctelor de reper, stabilirea 
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clauzelor de executare exactă a sarcinilor propuse. Aceasta este urmată de procesul de formare a 

acţiunii care este în concordanţă cu subiectul dat. Greşelile se fac numai la debutul învăţării şi 

vizează procesul de examinare a condiţiilor. Însuşirea se realizează într-un tempou accelerat. 

Acţiunile formate sunt statornice (nu la nivelul absolut) raportate la modificările situaţiilor. În 

unul şi acelaşi domeniu de subiecte acţiunile sunt transferabile complet. 

Etapa a 2-a este punctul iniţial de realizare a sarcinii de către elev. N.Talîzina şi 

L.Prindule în anul 1957 au desfăşurat studii experimentale în scopul demonstrării că la fel şi în 

vărstele mai înaintate acţiunea nouă se formează cu reuşită iniţial numai sub formă exterioară. 

Astfel, specifc pentru aceste situaţii, cel mai frecvent utilizăm nu obiectele materiale de facto, ci 

formele de reprezentare a lor (scheme, modele, diagrame etc.). forma concrezizată a acţiunii este 

o configuraţie a acţiunii materiale şi salvează însuşirile de bază [70, 72].  

De cele mai multe ori, acţiunea nu poate fi materială, ci numai sub formă materializată, în 

accepţiunea că sunt redate în formă materială (prin desen sau mostră) acele caracteristici ale 

obiectelor apreciate ca de bază pentru realizarea sarcinii. 

Pentru a scoate în evidenţă cuprinsul acţiunii trebuie să subordonăm acţiunea unor 

prelucrări complexe: 

1. Derularea acţiunii semnifică procesul de reliefare a tuturor activităţilor în diversitatea 

legăturilor. 

2. Generalizarea acţiunii semnifică scoaterea în evidenţă a acelor caracteristici ale 

obiectului care sunt indispensabile pentru realizarea acţiunii date. 

Cea de-a 3-a etapă - desprinderea acţiunii de lucruri (obiecte) şi transpunerea ei în 

limbaj extern (cu voce tare), fără a recurge la ajutorul direct al unor obiecte sau al mostrelor 

acestora. Această etapă este consemnată prin reducerea operaţiilor, ceea ce nu semnifică 

transferarea lor în plan mintal. Elevului îi rămîn drept bază punctele materiale de reper. Doar 

atunci cînd acţiunea a ajuns la treapta cea mai superioară de realizare în forma materială sau 

materializată ea este delimitată de cele din urmă repere materiale, începîndu-se de aici, ce de-a 3 

etapă. Cuprinsul autentic al etapei date rezidă în transferarea acţiunii în planul vorbirii fără 

reperele axate pe obiectele materiale. Nu este vorba despre realizarea acţiunii în plan mintal, ci 

de etapa realizării acţiunii în planul vorbirii [70, 74]. 

În altă ordine de idei, operaţiile obiectuale sunt substituite cu constituiente şi acţiuni 

verbale. Ca o modalitate de reflectare a acţiunii, verbalizarea propune potenţialitate pentru 

efectuarea unor corecturi. Din acest motiv, ea este vizată ca indispensabilă transferului acţiunii în 

plan mintal. Aici, conţinutul obiectual al acţiunii devine un produs al conştiinţei. 
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Uneori, această etapă poate să nu fie scoasă în evidenţă aparte, ea se poate combina în 

timp cu etapa realizării acţiunii în plan mintal. Dar, nu este aceasta cel mai semnificativ. 

Important este cuprinsul lucrului care vizează etapa dată şi care necesită a fi realizată. Aceasta se 

datorează apariţiei unei funcţii noi a limbajului.  

Astfel, copilul pentru prima dată devine conştient de însăşi vorbirea ca proces care sunt 

atît sarcina, cît şi acţiunea. Acţiunea verbală este o oglindire a acţiunii materiale. Astfel, acţiunea 

urmează să se deruleze şi pas cu pas se transpune în planul vorbirii. Atfel, apar abstracţiile ca 

obiect nou ale acţiunii. Constituirea abstracţiilor se realizează în procesul de generalizare a 

acţiunii. După cum a mai fost spus, în cadrul acestei generalizări din cuprinsul obiectelor sunt 

scoase în evidenţă caracteristicile de bază pentru realizarea acţiunii date. În moment ce acţiunea 

este transferată în planul vorbirii, aceste caracteristici sunt consolidate conform unor cuvinte, se 

modifică în însemnătatea cuvintelor, se delimitează de la obiectele materiale şi capătă forma 

abstracţiei [74, 199]. 

Şi iarăşi, acţiunea la etapa dată ca şi la etapa a II-a, este indispensabil de a fi subordonată 

totalităţilor modificărilor, în corespundere cu caracteristicile primare (generalizarea, reducerea 

treptată, asimilarea). 

Generalizînd cele menţionate, transferarea acţiunii în plan verbal înseamnă nu numai 

expunerea acţiunii în vorbire, dar şi realizarea acţiunii materiale în planul vorbirii. Limbajul se 

constituie ca formă a acţiunii materiale. 

Etapa a IV-a se referă la limbajul extern pentru sine şi începe cu transferarea treptată 

a acţiunii realizate în planul vorbirii pentru sine (vorbirea interioară). Tranziţia la această etapă 

duce cu sine o modificare a funcţiei limbajului: din mijloc de comunicare în instrument al 

gîndirii. 

În cazul cînd limbajul în care s-a exprimat acţiunea în etapa a III-a este nesatisfăcător 

însuşit, transferul lui în plan intern ajunge să fie sarcină specifică a celei de-a IV-a etape, în 

situaţiile date, se circumscrie de anterioară [73, 74]. 

Etapa a V-a este finală, unde acţiunea este substituită cu operaţia mintală, care derulează 

automat neintegrîndu-se în limitele conştiinţei (procesul verbal devine înttr-totul intern). 

În altă ordine de idei, aici se produce reducerea a însăşi vorbirii pînă la nişte pasaje, 

frînturi separate. Vorbirea exterioară se transformă în cea interioară care se derulează 

automatizat şi în afara introspecţiei. Elevul execută acţiunea în plan psihic interior. 

Generalizînd cele enumerate, formarea pe etape a acţiunilor mintale este forma unei 

legităţi generale, care se exteriorizează în procesul devenirii oricărui act principial nou al 

activităţii psihice. 
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În opinia lui P.I. Galperin „Tocmai aceste etape şi în această ordinbe asigură conducerea 

procesului de formare a acţiunii mintale”. Strabaterea lor face posibilă participarea activă a 

subiectului la crearea sistemului său de cunoştinţe. În cele din urmă, procesul de instruire şcolară 

trebuie să decurgă aceeaşi cale de transpunere a acţiunilor materiale în acţiuni mintale [198, 

199]. 

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 mai-sus, conchidem că cadrul teoretic al cercetarii 

certifică şi validează/ ca funcţie integratoare a limbajului ştiinţific - scris, care facilitează 

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 şi formarii 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. 

1.4. Concluzii la capitolul 1 

Rezultatele analizei şi generalizării datelor ce se referă la aspectele lingvistice ale 

limbajului scris, ne-au permis să tragem următoarele concluzii: 

1. Limbajul profesional scris calitativ este necesar activităţii profesionale ştiintifice şi 

practice. Un limbaj profesional scris cult este o caracteristică nu numai a culturii profesionale ci 

şi a celei generale, el sporind prestigiul profesiei şi exercitînd o influenţă de culturalizare a 

viitorilor profesori de educaţie fizică. 

2. Abordarea sistemică a procesului de formare a limbajului profesional scris este 

semnificativă asigurării coerenţei şi eficienţei funcţionale a acestuia, proiectării şi realizării 

activităţilor didactice sub aspect scris. 

3. Cadrul teoretic al cercetarii certifică şi validează funcţia integratoare a limbajului 

ştiinţific scris, care facilitează corelaţiile şi demersurile interdisciplinare pentru însuşirea 

coerentă, concentrică, sistemică şi integrată a noţiunilor şi fenomenelor aferente domeniului; se 

bazează pe principiul interdisciplinarităţii ştiintifice, definitoriu şi formarii limbajului profesional 
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scris.Interferenţa cîmpurilor şi a microcîmpurilor terminologice specializate ale   disciplinelor 

înrudite oferă posibilităţi de abordare modulară a multor teme didactico-profesionale prin 

demersuri didactice integrative sub aspect scris. 

4. Cunoaşterea particularităţilor metalimbajului profesional este necesară pentru 

organizarea optimală a activităţlor didactice specifice de formare a unui limbaj profesional scris 

de calitate, la nivelul tuturor (varianta ideală) sau a cîtorva (varianta suficientă) discipline, pentru 

a realiza o comunicare verbală scrisă eficientă în activitatea practică ulterioară. 

5. Reperele teoretice  pentru formarea limbajului profesional şi a comunicării verbale 

profesionale scrise sunt concretizate de urmatoarele principii ale cunoaşterii ştiinţifice generale, 

lingvistice şi pedagogice: multidisciplinarităţii, interdisciplinarităţii ştiinţifice, concentric, 

economiei verbale în comunicarea ştiinţifică scrisă, abordării sistemice a limbajului profesional 

scris, axiologic (educaţiei pe şi pentru valori), educaţiei şi comunicării culturale, 

interdisciplinarităţii pedagogice, instruirii continue, abordării sistemice a procesului de formare 

a limbajului profesional scris, calităţii şi eficienţei practice a limbajului profesional scris, 

integrării şi corelării metodologiilor de formare a a limbajului profesional scris. 

6.  Modelarea teoretică a formarii limbajului profesional şi a comunicarii verbale scrise 

antrenează cu necesitate demersul educaţional modern general, conceptul de educaţie lingvistică, 

teleologia, conţinuturile şi metodologiile specifice. 

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, de 

asemenea şi argumentarea ştiinţifico-teoretică a  tehnologiei orientată spre formarea 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. 

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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  2. CADRUL METODOLOGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL AL CERCETĂRII 

 

2.1. Metodologia şi organizarea cercetării 

Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii ştiinţifice şi metodice arată că problema 

formării limbajului profesional pentru comunicarea pedagogică la studenţii de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport nu este investigată suficient. Această stare de fapt a devenit factorul 

principal în determinarea cadrului metodologic şi organizaţional al cercetării.  

 În vederea realizării sarcinilor cercetării şi pentru abordarea conceptelor de bază ale 

lucrării am utilizat metodele descrise în lucrările cunoscuţilor pedagogi, precum: S. Stanciu 

[149]; S. Chelcea [41]; Ю.К.Бабанский [188, 189]; L. Vlăsceanu [180]; I. Drăgan, I. Nicola 

[61]; I. Nicola, D. Farcaş [114]; A. Cosmovici [32]; V.Horghidan [87]: 

1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate. 

2. Studierea documentelor şcolare de planificare şi proiectare didactică. 

3. Observaţia pedagogică. 

4. Sondajul sociopedagogic. 

5. Metoda testării. 

6. Experimentul pedagogic. 

7. Metode statistico-matematice de prelucrare şi prezentare a rezultatelor cercetării.  

2.1.1. Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de specialitate 

 Pentru localizarea corectă a locului temei alese de noi în sfera preocupărilor specialiştilor 

şi pentru a ne documenta asupra problematicii limbajului şi comunicării, am studiat un număr de 

peste 200 de lucrări, elaborate de autori români şi străini, enumerate în bibliografia selectivă a 

lucrării.  

 Necesitatea studierii lucrărilor ce privesc limbajul şi comunicarea în domeniul filosofiei, 

psihologiei, lingvisticii, pedagogiei, retoricii etc. este condiţionată de un înţeles conceptual 

pluridisciplinar în realizarea analizei pe toate planurile a activităţii comunicativ - didactice.  

 Cunoaşterea materialelor accesibile din literatura de specialitate şi pedagogie a asigurat 

crearea tabloului informaţional privind limbajul profesional la profesorii de educaţie fizică şi 

pregătirea formării acestuia la studenţi, viitori profesori.  

2.1.2. Studierea documentelor şcolare de planificare şi proiectare didactică 

Optimizarea procesului de pregătire pedagogică profesională a studenţilor facultăţilor de 

educaţie fizică şi sport pentru activitatea comunicativă este posibilă numai cu condiţia studierii 

practicii activităţii profesorilor de educaţie fizică în şcoala modernă. În acest plan, direcţiile 
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principale şi conţinutul teoriei şi practicii procesului de învăţământ superior trebuie orientate 

spre particularităţile tradiţiei în acest domeniu de activitate.  

 Studierea documentelor de învăţământ ale profesorilor de educaţie fizică, documentelor 

practicii pedagogice a permis stabilirea factorilor de bază, care influenţează negativ comunicarea 

cu elevii, constatarea cauzelor principale ce împiedică organizarea pregătirii viitorilor pedagogi 

pentru comunicarea pedagogică profesională. În acelaşi timp, studierea proiectelor didactice atât 

ale profesorilor, cât şi ale studenţilor practicanţi, ne-a permis să determinăm nivelul calităţii 

discursului pedagogilor în planul construcţiei literare, stilistice, semantice şi lingvistice a 

acestuia.  

2.1.3. Observaţia pedagogică 

Observaţiile pedagogice cu caracter constatativ au fost desfăşurate în scopul examinării 

multilaterale a activităţilor de practicare a formelor limbajului scris a profesorului de educaţie 

fizică şi a studentului nemijlocit, în cadrul procesului instructiv-educativ a educaţiei fizice 

şcolare şi al facultăţilor de educaţie fizică şi sport. Observaţiile pedagogice s-au desfăşurat în trei 

etape. 

Etapa I. În cadrul acestei etape s-au desfăşurat observaţiile pedagogice deschise asupra 

activităţilor de practicare a formelor limbajului scris ale profesorului de educaţie fizică la 

studenţii facultăţilor de la USEFS, unde s-a examinat conţinutul şi specificul acestor activităţi, 

orientarea principală a cărora a fost forma de organizare de bază a procesului de învăţămînt-

lecţia. Rezultatele observaţiilor pedagogice la această etapă ne-au permis să stabilim şi să 

concretizăm unele aspecte ale elaborărilor metodice în scopul sporirii eficacităţii lor în cadrul 

procesului de pregătire profesională a studenţilor pentru activitatea de practicare a formelor 

limbajului scris.  

Etapa II. Observaţiile pedagogice deschise au fost realizate în cadrul procesului de stagiu 

de practică instructiv-educativ. S-au observat activităţile didactice ale studenţilor de la ciclul II 

(masterat) (04.02.2013-01.03.2013) avînd ca scop evaluarea nivelului de pregătire a studenţilor 

la etapa iniţială şi cea finală în procesul de desfăşurare a practicii pedagogice. Studenţii de la 

ciclul II (masterat), specilitatea Teoria şi metodologia activităţii motrice au desfăşurat 

deasemenea, practica de antrenoriat în cadrul colilor primare, axîndu-se mai mult pe activităţile 

pedagogice, ceea ce presupune realizarea unui proiect didactic. Rezultatele observaţiilor 

desfăşurate la această etapă au permis să efectuăm o analiză privind calitatea procesului de 

studiu din cadrul cursului „Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi 

„Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică şi sport”.  În acelaşi timp, observaţiile 
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efectuate ne-au permis să redefinim unele aspecte ale cursului opţional „Formarea limbajului 

profesional scris”, pentru aplicarea ulterioară a lui în procesul de pregătire a grupei experiment.  

Etapa III. La această etapă observaţiile pedagogice s-au desfăşurat în cadrul procesului 

practicii pedagogice instructiv-educative şcolare şi celei de antrenoriat a studenţilor din grupa 

experiment şi cea martor. Aplicarea metodicii de observare şi înregistrare a activităţilor de 

practicare a formelor limbajului scris, elaborate de noi, ne-au permis să apreciem în mod 

obiectiv, nivelul calitativ al lor şi nivelul propriu de pregătire al studenţilor de educaţie fizică 

pentru activitatea cercetată. La etapa de finisare a practicii pedagogice şi celei de antrenoriat au 

fost efectuate observaţiile pedagogice asupra lecţiilor de control desfăşurate de către studenţii din 

grupele experimentală şi martor, unde au participat în calitate de experţi independenţi: profesori 

de educaţie fizică, metodiştii practicii pedagogice şi celei de antrenoriat. 

Rezultatele observaţiilor pedagogice obţinute la etapa dată, împreună cu celelalte din 

etapele precedente ne-au permis să stabilim tabloul general intergrativ al procesului de formare a 

limbajului profesional scris la studenţii ciclului II din grupa martor şi a celor din grupa 

experimentală. În rezultat, am obţinut date relevante privind procesul de formare a competenţelor 

profesionale de elaborare a limbajului profesional scris, fapt ce justifică scopul acestei 

investigaţii. 

2.1.4. Sondajul sociopedagogic 

Formarea materialului empiric în contextul tematicii cercetării date s-a efectuat de 

asemenea şi în baza desfăşurării a două sondaje de opinie care au inclus 25 de întrebări, 

desfăşurat cu  studenţii Facultăţii de Sport a USEFS (100 respondenţi) şi cel de-al doilea -  21-22 

de întrebări închise, deschise, de control şi filtru desfăşurat cu studenţii USEFS (112 studenţi) – 

acesta constituind puncţul ţintă al cercetării, format din 4 blocuri de itemi vis a vis de aspectele 

specifice activităţii profesorului de educaţie fizică: autoaprecierea familiarizării cu activitatea 

comunicativă didactică a profesorilor de educaţie fizică, identificarea aspectelor ale pregătirii 

orientărilor valorice a profesorilor de educaţie fizică, stabilirea criteriilor de performanţă 

stringentă a specialiştilor din domeniu, determinarea metodelor de organizare a activităţilor 

instructive specifice diverselor activităţi, elucidarea dificultăţilor întîlnite în procesul de 

planificare şi proiectare a lecţiei de educaţie fizică, depistarea compartimentelor prioritare vis a 

vis de activitatea comunicativă profesională aspect scris a profesorului din domeniu. 

 În alcătuirea, desfăşurarea şi analiza datelor obţinute prin realizarea investigaţiei 

sociologice ne-au ghidat recomandările şi elaborărilor metodice din domeniu, propuse de către 

Gh. Popa [138]; Н.В. Кузьмина [216.];  Б. А. Ашмарин [186]; Ю.К. Бабанский [189] ş.a. 
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Scopul general al sondajelor de opinie a constituit elucidarea problemei activităţii de 

comunicare profesională a profesorului de educaţie fizică din învăţămîntul şcolar şi a problemei 

pregătirii profesionale pedagogice a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru 

activitatea respectivă. 

În cadrul investigaţiei au fost aplicate 3 feluri de chestionare, fiind aplicate diferitor 

grupuri de subiecţi implicaţi în cercetare (Anexa 1, 3, 5). 

După cum a fost menţionat anterior, materialul empiric concret pentru fiecare grupă de 

respondenţi aparte, independent de diferenţa lor, au determinat în complex prin unicul scop. 

Grupurile ţintă al cercetării sociologice s-au constituit din: 

a. Studenţii anului III şi IV (112 de respondenţi) - aprecierea nivelului cunoştinţelor 

teoretice şi reprezentărilor despre specificul şi conţinutul activităţilor de comunicare didactică, 

dinamica lor în cadrul procesului de studii, de asemenea şi stabilirea factorilor generali şi ai celor 

particulari, care condiţionează această dinamică. Totodată, au fost dezvăluite motivele principale 

ale dificultăţilor de bază întîlnite de către studenţi în activităţile de practicare a formelor 

limbajului scris în procesul practicii pedagogice şi celei de antrenoriat, însemnătatea şi 

complexitatea unor componenţi şi a priceperilor pedagogice din domeniul acestei activităţi, 

autoaprecierea nivelului propriu de pregătire profesională şi opiniile lor referitoare la 

îmbunătăţirea acestei pregătiri. 

 b. Profesorii de educaţie fizică din învăţămîntul preuniversitar (137 de respondenţi) – prin 

care s-au relevat cele concretizarea celor mai esenţiale şi complexe componente ale activităţii de 

comunicare profesională din cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei „Comunicarea 

profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică a profesorului 

de educaţie fizică”, s-a urmărit aprecierea nivelului de pregătire la facultate pentru profesarea 

actuală actuală de activitate, stabilirea căilor de îmbunătăţire a procesului de pregătire a 

studenţilor pentru activitatea comunicativă profesională. 

c. Cadre didactice universitare de educaţie fizică (107 de respondenţi) – prin care s-au 

relevat cele concretizarea celor mai esenţiale şi complexe componente ale activităţii de 

comunicare profesională din cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei „Comunicarea 

profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică a profesorului 

de educaţie fizică”, s-a urmărit aprecierea nivelului de pregătire precedentă pentru profesarea 

actuală actuală de activitate, stabilirea modalităţilor şi de îmbunătăţire a procesului de pregătire a 

studenţilor pentru activitatea didactică. 
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În cadrul conţinutului general al tuturor chestionarelor au fost incluse subiecte cu caracter 

comun în scopul stabilirii activităţilor de comunicare profesională stereotipice a profesorului de 

educaţie fizică.  

2.1.5. Metoda testării  

Testarea pedagogică este una din cele mai standardizate metode ale controlului şi evaluării 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor a celor testaţi. Respectarea normelor principiale ale 

metodologiei testării în procesul realizării sarcinilor şi construirea testelor va contribui la 

compensarea neajunsurilor tradiţionale, specifice altor metode de de control a cunoştinţelor. 

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, în principal, pe aprecierea nivelului de posedare a 

limbajului profesional scris al studenţilor. Examinările date au fost realizate pe un eşantion de 

studenţi ai anului II de la Facultăţile 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 verbal-

comunicative scrise la studenţi. Eşantionul de cercetare s-a constituit din 71 de studenţi. Pentru 

realizarea testării de vocabular au fost elaborate 7 teste standardizate (Anexa 13) , 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 [20, 21], 

I.T.Radu [142], Vl.Pîslaru, V.Cabac [127.], Vl.Pîslaru [128], care desfăşoară pe larg această 

problemă. 

Aspectele testării se referă la limbajul profesional scris sub diferite forme: filologică, ale 

pregătirii profesionale, ale didacticii disciplinelor şi ale sferei personale. 

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 într-un 

text, în cazul dat al determinării şi explicării termenilor specializaţi. 

Datele statistice care se referă la rezultatele testărilor efectuate de noi ne-au permis să 

evaluăm omogenitatea grupelor martor şi experiment, devenind totodată fundamentul orientării 

iniţiale pentru compararea lor ulterioară cu cele finale privind aprecierea eficacităţii metodei 

implementate. 
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2.1.6. Experimentul pedagogic 

În baza rezultatelor studiului experienţial, am înaintat supoziţia că supraacţiunea 

organizatorico-pedagogică adecvată asupra procesului instructiv-educativ, desfășurat conform 

programei analitice a cursului opţional Formarea limbajului profesional scris vor apărea 

posibilităţi de a dirija,urmând un scop bine determinat, procesul de pregătire a studenţilor pentru 

activităţile de practicare a formelor limbajului profesional scris  în aspectul  problemei  

examinate. 

Experimentul   pedagogic   a   fost   constituit   din   trei   etape: 

La prima etapă (de explorare) se rezolvă sarcina de argumentare şi si stematizare a 

cunoştinţelor şi priceperilor a activităţii de comunicare didactică, necesare profesorului de 

educaţie fizică pentru desfăşurarea procesului de învăţămînt. Acest fapt ne-a permis să 

introducem în planul de studii, fără dereglarea structurii lui şi fără majorarea volumului 

randamentului de ore, programa pregătirii pe etape cu scop determinat a studenţilor pentru 

activitatea de practicare a formelor limbajului profesional scris în cadrul procesului de 

învăţămînt al educaţiei fizice şcolare. La etapa dată a experimentului au fost examinate 

posibilităţile disciplinelor de profil general şi specializat în vederea introducerii în procesul lor 

de studii recomandărilor metodice ce ţin cont la pregătirea viitorilor profesori pentru activităţile 

respective. În baza acestuia au fost efectuate implementări ale temelor adecvate în cadrul acestor 

cursuri din  tematica  respectivă a  elaborărilor  metodice. 

Sarcina de bază a etapei a doua a experimentului pedagogic (instructiv-formativă) a fost 

aprobarea programei şi metodicii de pregătire a studenţilor pentru activităţile de practicare a 

formelor limbajului profesional scris în cadrul   sistemului   pedagogic   integrativ   al   lecţiilor   

care   prevedea formarea cu scop determinat a cunoştiinţelor teoretice şi competenţelor practice, 

de asemenea şi formarea activităţilor de comunicare didactică în procesul parcurgerii cursului 

opţional, a elaborărilor metodice "Formarea limbajului profesional scris" în cadrul cursului 

„Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică 

a profesorului de educaţie fizică”. Totodată aici a fost efectuată analiza comparativă a indicilor 

iniţiali cu cei finali, apreciate activităţilor respective ale studenţilor din grupele experimentală şi  

cea martor. 

Sarcina principală a etapei a treia (formativă de activitate) a constituit-o formarea 

activităţilor de practicare a formelor limbajului profesional scris la studenţi în condiţiile 

parcurgerii cursului opţional şi a elaborărilor metodice "Formarea limbajului profesional scris" 

în cadrul disciplinei „Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi 

„Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”. Această pregătire sa realizat în bază 
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activităţilor practice independente, a studenţilor care prevedea rezolvarea sarcinilor pedagogice 

orientate spre aplicarea tehnologiilor didactice propuse de către conţinutul elaborărilor metodice 

din cadrul cursului opţional. De asemenea la finalul acestei etape au fost efectuate aprecierile 

competenţelor de posedare a limbajului profesional scris la studenţii grupei experimentale şi 

celei martor, analiza comparativă a nivelurilor ei, stabilirea eficacităţii a metodicei  de pregătire  

elaborată  de  noi. 

2.1.7. Metode statistico-matematice de prelucrare şi prezentare a rezultatealor 

cercetării 

 Statistica este un instrument de neînlocuit în aprecierea fenomenelor sportive, unde, 

datorită influenţelor multiple, există un anumit grad de imprevizibil; fenomenele au o desfăşurare 

probabilistică, legătura dintre cauză şi efect devine mult mai complicată, iar interpretarea 

statistică este absolut necesară pentru înţelegerea naturii specifice a fenomenelor şi a legităţii 

proceselor. 

1.  În teză au fost folosiţi în scopul analizării datelor obţinute prin măsurare mai 

multor indici statistico-matematici [53,186]: 

1. Media aritmetică - este o cantitate fictivă, care aproximează un centru spre care, în 

jurul căruia, gravitează datele provenite dintr-o măsurare reală. Aproximaţia este cu atît mai 

bună,cu cît extremele sunt mai apropiate între ele. Ea reprezintă suma valorilor individiuale 

împărţită la numărul de cazuri, după formula: 

        n

x
X

n

i i  1

                                                                                               
(2.1) 

unde:     - media aritmetică;  

             ∑ - suma valorilor individuale; 

              i – indexul de sumare; 

fiecare rezultat de măsurare; 

              n -  număr de subiecţi. 

 

2. Abaterea standard - este un număr fictiv, care aproximează măsura în care rezultatele 

(unui şir de măsurători reale) se distribuie în jurul valorii centrale, după formula: 

σ = 
1

)(
1

2






n

Xx
n

i

i

                                                                                   (2.2) 

Cu cît abaterea este mai mică, cu atît valoarea parametrilor tendinţei centrale este mai 

reprezentativă. 
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3. Eroarea medie (m) se calculează după formula:  

       ±m =
n

                                                                                                (2.3) 

unde:      – abaterea standart a valorii medii; 

               σ – abaterea standart;                

               n – număr de subiecţi. 

 

4. Coeficientul de corelaţie după metoda Breave-Pearsons: 

 r= 
yx

ii

n

YyXx

 

 )()(
                                                                         (2.4) 

unde:   r – coeficientul de corelaţie;  

           i – indexul de sumare; 

   n – numărul de cazuri. 

           xi; yi – rezultatul de calcul al fiecărei coloane;  

           - media aritmetică;  

          σx;  σy  –  media pătratică a abaterii standart. 

Studiind coeficientul de corelaţie a testelor utilizate, noi am determinat că 96,77% din 

cazuri  aveau coeficienţi veridici, care se încadrau în diapazonul de la 0,413 pînă la 0,641 pentru 

studenţi, la pragul de semnificaţie al lui P<0,05-0,001. 

1. Studierea normalităţii de distribuţie a totalităţilor selective, după metoda 

Shapiro-Wilkie, s-a calculat după următoarea formulă[61, 120, 121]: 

   W  =
2

2

)1( n

b
                                                                                      (2.5) 

unde - b
2
 suma pătratelor diferenţelor xmax  şi  xmin  pe valorile critice ale grupelor 

comparate. 

Ansamblul de date statistice alese şi prelucrate conform rezultatelor testărilor efectuate 

corespund normelor de distribuţie sau sunt aproape de acestea, numai în cazul dacă criteriul de 

calcul W corespunde cu cel din tabelă în limitele de la 0,914 pînă la 0,881 pentru un prag de 

semnificaţie P<0,05-0,01. După analiza efectuată, rezultatele experimentale alese, în ansamblu, 

au înregistrat un criteriu de calcul W de la 0,925 pînă la 0,886, ceea ce demonstrează legătura lor 

apropiată cu norma de distribuţie. Rezultatele statistice obţinute şi modul de apreciere a acestora 

ne permit să utilizăm criteriul t – Student, pentru analiza comparativă.   
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5. Semnificaţia statistică a diferenţei dintre mediis-a calculat cu ajutorul  testuluit 

(Student), pentru grupele dependente: 

t calcul = 
)(2 21

2

2

2

1

21

mmrmm

XX




  pentru f = n-1                                     (2.6) 

unde:   x1 – media aritmetică a primului grup;  

            x2 – media aritmetică a celui de-al doilea grup;  

            m1 – eroarea medie a primului grup;  

            m2 – eroarea medie a celui de-al doilea grup;  

            r – coeficientul de corelaţie;  

            f – numărul gradelor de libertate;  

   n – numărul de cazuri. 

 

6.Test „t” Student pentru grupele independente: 

      tcalcul = 
2

2

2

1

21

mm

XX




 f = n1 + n2 – 2                                                       (2.7) 

           1x  – media aritmetică a primului grup;  

            2x  – media aritmetică a celui de-al doilea grup;  

            m1 – eroarea medie a primului grup;  

            m2 – eroarea medie a celui de-al doilea grup.  

Parametrul „t” este cu atît mai mare, cu cît diferenţa dintre medii este mai mare şi cu cît 

abaterile standard ale şirurilor respective sunt mai mici [53, 186].  

Interpretarea indicilor statistici obţinuţi după prelucrarea datelor brute recoltate în urma 

observaţiilor şi a experimentului are o importanţă deosebită pentru că, în marea majoritate a 

cazurilor, într-o cercetare, nu putem analiza întreaga colectivitate de indivizi pentru a obţine 

indici care să caracterizeze complet un anumit fenomen cercetat. Posibilităţile noastre de 

cercetare se limitează la un număr redus de cazuri, respectiv un eşantion care, cu cât este mai 

mare, cu atât indicii statistici obţinuţi se apropie de cei ai colectivităţii generale.  

2.1.8. Organizarea şi desfăşurarea cercetării aplicative 

Cercetările de bază s-au desfăşurat în cadrul Facultăţii Sport şi 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.  Au fost 
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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 învăţămîntului preuniversitar. 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, au fost desfăşurate două sondaje 

sociologice, 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 căilor de îmbunătăţire a procesului de pregătire a a studenţilor de educaţie 

fizică. 

Proiectările analitice, totalizările şi sintetizările efectuate la această etapă au permis să 

elaborăm criteriile obiective de apreciere a activităţilor de practicare a formelor limbajului 

profesional scris ale profesorului de educaţie fizică, 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 disciplinei 

„Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” şi „Comunicarea 

didactică a profesorului de educaţie fizică”, de asemenea şi necesare pentru realizarea unor 

cunoştinţe teoretice, competenţele practico-metodice, formele şi metodele de formare a lor. Tot 

la această etapă am stabilit conţinutul şi structura programei pregătirii pe etape a studenţilor 

pentru activitatea dată, să formulăm poziţiile principale şi compartimentele tematice de bază a 

elaborărilor metodice orientate spre perfecţionarea şi optimizarea cursului opţional "Formarea 

limbajului profesional scris", să stabilim condiţiile şi sistemul pedagogic pentru implementarea 

lor în procesul de învăţămînt din cadrul facultăţilor respective.  

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 

limbajului profesional scris" în cadrul disciplinei „Comunicarea profesională a specialistului de 

cultură fizică şi sport”şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” a fost 
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introdus în procesul de studii a Facultăţii Sport şi Pedagogie, respectiv în calitate de factor 

adaptativ al cursului 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 

maximum de cele naturale. În acelaşi timp, construirea conţinutului cu scop determinat a 

activităţilor instructive ale studenţilor în cadrul practicii pedagogice şcolare şi celei de 

antrenoriat ne-a permis să perfecţionăm procesul pregătirii lor metodice, la nivelul conştientizării 

sigure a aspectelor procesuale a activităţii didactice de proiectare sub aspect scris. 

La etapa dată au fost stabilite nivelurile de pregătire a studenţilor pentru activitatea de 

comunicare profesională 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 a rezultatelor 

cercetării în vederea limbajului profesional scris, 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 

a 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. 

 

2.2. Limbajul profesional scris şi formele simple de practicare ale acestuia la 

studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

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 [227, 251]. 

Trebuie de menţionat că atunci cînd vorbim despre scriere ca formă independentă a 

activităţii verbale, este vorba despre limbajul scris. 
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Fiind formă productivă a activităţii, limbajul scris, oferă posibilitatea de a-şi exprima 

găndurile, de a dezvolta gîndirea critică, ceea ce activizează activitatea de crerea şi cea analitică 

[220, 255]. 

Dacă cercetăm activitatea limbajului scris în calitate de activitate comunicativă, atunci 

necesitatea de exprimare în viaţă este condiţionată de motive personale (a scri o scrisoare, cerere, 

...) sau necesitatea socială (referat, raport, adresare verbală...), ceea ce se prezintă logic într-un 

proces de exersare continuu cu aspect comunicativ. Sarcinile creative sub formă scrisă posedă un 

potenţial semnificativ în dezvoltarea limbajului scris şi a comunicării, în general. 

Analiza literaturii de specialitate şi de peste hotare 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 [223] 

- povestire, descriere, explicare, argumentare [224, p. 3–10]. 

Cu toate acestea în clasificarea lui R.Nolasco se urmăreşte o amestecare a tipului e 

vorbire funcţional-semantică şi a diferitor forme a comunicării în scris [258]. 

O clasificare creată de A.Brookes şi P.Grundy a produselor limbajului scris după 

directivitatea duncţional-pragmatică şi expresia componentului creativ [251]. 

Ei scot în evidenţă următoarele tipuri de produle ale scrisului:  

- funcţionale (notiţe şi mesaje, anunţuri, scrisori personale şi oficiale, deasemenea 

scrisoarea de angajare la serviciu); 

- creative (noţiţe, conspecte, compuneri, eseie ...). 

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. 

Cererea este definită ca o solicitare scrisă sau orală, adresată unei oficialităţi [114].  

Specific domeniului culturii fizice, cererea poate fi de mai multe tipuri:  

- angajare; 

- concediu; 

- de eliberare de la ore; 

- de motivare a absenţelor; 

- de transcriere a actelor; 

- de transfer de la o facultate la alta etc. 

http://dexonline.ro/surse
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Cererea trebuie să fie adresată unei persoane oficiale concrete. Textul oricărei ceceri va 

conţine esenţa întrebării, adresarea (rog, ...) şi va fi urmată de detalierea subictului. Forma de 

scriere fiind liberă [226]. 

Cererea poate avea anexă (de exemplu: la cererea de angajare la serviciu se va anexa 

copiile sau originalele actelor de studii, ancheta, autobiografia şi altele) [226]. 

Nivelul de dificultate al cererii este unul simplu din motiv că este pus în discuţie doar un 

subiect. 

Cererea după conţinutul său este una primară. 

Notiţa este o însemnare rezumativă ce este făcută în timpul audierii unor lecţii sau 

lecturării unor cărţi [114]. 

Alteori, notiţele poartă numele de „a lua la creion, la notiţe”, reprezintă notări fugitive pe 

parcursul citirii, audierii ... 

Notiţele pot conţine: termeni sau cuvinte necunoscute, adrese, nume, titluri de cărţi etc. 

Poate fi un gînd scris, venit pe parcursul citirii. Deseori, notiţele vin în ajutorul celor care, la 

moment, nu au reuşit să le clarifice, pentru a reveni mai tîrziu la ele. De cele mai multe ori 

notiţele pot servi ca puncte de reper la elaborarea articolelor ştiinţifice, conspecte, planurilor etc. 

Un alt tip de text scris cu un nivel de dificultate mai avansat este testul. 

Testul este o probă prin care se examinează funcţii senzoriale-motorii sau mintale, 

nivelul dezvoltării intelectuale, aptitudinale etc.; o probă scrisă sau orală de verificare a 

cunoştinţelor [114]. 

În procesul instructiv-educativ se aplică o varietate de texte (docimologice, personalitate, 

inteligenţă etc.). 

Pentru a evalua o gamă cît mai largă de cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi intelectuale, se 

recomandă de utilizat de cele mai multe ori testul. El trebuie să fie compus din două părţi: prima 

va conţine itemi de tip obiectiv sau/şi semiobiectiv, iar cealaltă parte va fi formată din itemi cu 

răspuns deschis. 

În proiectare şi elaborarea textelor este necesar de a ţine cont de următoarele etape: 

1. Precizarea obiectivelor – descrierea comportamentului ce urmează a fi evidenţiat de 

către elevi şi indicarea conţinutului aferent acestuia.  

2. Stabilirea conţinutului (teme, capitole, grup de lecţii) din care se va susţine testarea. 

3. Stabilirea variantelor de itemi - obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi în funcţie de 

obiective/ competenţe si de conţinuturi. 

4. Elaborarea itemilor. 
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5. Organizarea testului - gruparea itemilor de acelasi tip si eşalonarea lor în ordinea 

dificultăţii, începând cu cei mai uşori şi terminând cu cei mai dificili.  

6. Estimarea timpului de lucru necesar pentru rezolvarea probei.  

7. Barem de corectare şi notare. 

La elaborarea baremului de corectare şi notare se va ţine cont de următoarele:  

• Să fie uşor de înţeles şi de aplicat;  

• Să specifice în mod clar care răspunsuri sunt acceptate şi care nu sunt acceptate;  

• Să nu permită aprecieri contradictorii ale aceluiaşi răspuns; 

 • Să nu fie discutabile din punct de vedere al adevărului ştiinţific variantele de răspuns;  

• Să specifice numărul de puncte acordat pentru fiecare răspuns integral sau parţial; 

• Se va acorda punctaj integral dacă elevul a dat un răspuns corect din punct de vedere 

ştiinţific, dar care nu a fost menţionat în baremul de corectare [12, 13, 151]. 

O altă formă de practicare a limbajului scris este lucrarea de control. 

Lucrarea de control este un studiu scris asupra unui anumit subiect; scriere, operă 

artistică sau ştiinţifică, este o modalitate de a elabora şi de a exprima achiziţiile educaţiei în scris, 

fără intervenţia profesorului [114].Ea face parte din grupul probelor scrise de evaluare şi are un 

nivel de complexitate mai avanasat, avînd avanateje şi limite (Tabelul 2.1.). 

Tabelul 2.1. Avantajele şi limitele lucrării de control 

Avantaje  Limite  

într-un timp relativ scurt se evaluează un 

număr mare de elevi; 

oferă un feed-back mai slab deoarece 

momentul în care se corectează erorile este 

întârziat în timp; 

obiectivitate mai mare a evaluării, deoarece 

rezultatele sunt raportate la criterii unice de 

evaluare; 

nu este posibilă orientarea elevilor prin 

întrebări ajutătoare către un răspuns corect; 

diminuează stările de stres şi îi avantajează pe 

elevii timizi care se exprimă defectuos în cazul 

unei evaluări orale; 

uneori răspunsurile nu redau nivelul real de 

pregătire al elevului (se poate copia). 

 

Lucrarea de control este tipul de evaluare ce se realizează nu numai pe parcursul unităţii 

de învăţare, dar şi pe final de semestru sau an. Fiind frecventă, continuă şi urmăreşte în ce 

măsură obictivele educaţionale propuse au fost realizate de către fiecare elev şi are un efect 

maxim asupra realizărilor elevilor. Ea reprezintă un feedback informal dar elevilor sau 

profesorului în timp ce asimilează sau predă o anumită temă. De regulă, erorile sunt considerate 

momente ale procesului de învăţare dar nu nereuşite. Datele primite în urma desfăşurării lucrării 

de control ar trebui să fie utilizate de către elevi în scopul perfecţionării performanţelor, iar de 

http://m.dexonline.ro/surse
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către profesor în scopul varierii şi combinării optime a metodelor de predare pentru a ajuta elevul 

să recupereze cele scăpate [136]. 

Lucrarea de control ca probă de evaluare în scris impunecîteva cerinţe: 

- subiectele formulate să se regăsească în tematica recomandată de programă şi manual; 

- sarcinile de lucru să fie formulate clar, fără ambiguităţi sau cu intenţia de a-i induce în 

eroare pe elevi;  

- în formularea subiectelor să se aibă în vedere nu doar reproducerea informaţiilor, ci şi 

evaluarea capacităţii elevilor de a opera cu acestea;  

- să se facă cunoscute elevilor baremele de corectare şi notare.   

Criteriile de apreciere a probelor scrise vor fi conţinutul lucrării, forma acesteia (stil, 

ortografie, prezentare grafică) şi factorul personal (originalitate, impact).  

O altă formă a scrierii este expunerea. DEX-ul defineşte expunerea ca ceea ce se redă 

prin cuvinte; o lucrare şcolară, în special scrisă, care constă în redarea conţinutului unui text 

[114]. 

Expunerea liberă în scris a studentului face parte din aceeaşi categorie a metodelor bazate 

pe comunicarea verbală scrisă şi se supune regulilor generale specifice acestui tip de comunicare. 

Aceastămetodă de evaluare depinde de două repere principale:  

a) obiectivele urmărite în evaluarea scrisă, metoda fiind recomandată atunci când 

obiectivele vizează evaluarea capacităţii studentului de construcţie a unui mesaj scris coerent, de 

combinare şi sistematizare a cunoştinţelor, de exprimare fluentă şi expresivă, de înlănţuire logică 

a argumentaţiei în forma scrisă;  

b) conţinuturile care se evalueazăsub formă scrisă, metoda fiind recomandată în cazul 

conţinuturilor cu o structură logică şi psihologică unitară, care nu pot fi fragmentate fără a se 

pierde o parte semnificativă din logica lor internă sau care, prezentate într-o formă succintă, nu 

reflectă nivelul real de însuşire a lor de către studenţi. 

Foarte important pentru valoarea metodei de evaluare scrisă este modul în care profesorul 

formulează subiectul (tema) expunerii. Se recomandă ca subiectul sau tema să poarte un caracter 

problematizat, să implice stabilirea de relaţii, elaborarea de sinteze şi sistematizări, să nu depindă 

excesiv de informaţii memorizate şi ale căror lacune arputea să fragmenteze expunerea sau chiar 

să o blocheze. În funcţie de contextul evaluării, expunerea în scris a studentului poate fi sprijinită 

pe schiţe scrise, în care studentul îşi structurează cele mai importante puncte de reper, cum este 

cazul examinărilor orale. În aplicarea acestei metode, profesorul trebuie să aprecieze (şi să 

încurajeze) nu numai corectitudinea ştiinţifică a mesajului scris al studentului, dar şi aspectele 

referitoare la continuitatea, coerenţa şi fluenţa expunerii, expresivitatea, capacitatea studentului 
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de a valorifica maximal cunoştinţele pe care le deţine, de a evita “căile închise”, de a pune în 

valoare ceea ce ştie şi de a nu pătrunde în zone în care are lacune [232, p. 78]. 

O altă formă de practicare a limbajului scris este rezumatul. DEX-ul defineşte rezumatul 

ca o redare, o prezentare pe scurt, scrisă sau orală, a ideilor unei lucrări, ale unei expuneri etc.; o 

recapitulare succintă [114]. Altfel spus, rezumarea este prezentarea succintă ce vizează 

esenţialul, a conţinutului unor texte sau fapte diverse. Pot fi rezumate oral sau scris textele 

literare, epice, dramatice, ştiinţifice şi publicistice. La fel pot fi rezumate filmele, spectacolele de 

balet sau de teatru, o varietate largă de emisiuni radio şi de televiziune, întîmplări sau fapte din 

propria experienţă. 

Pentru a rezuma un text este necesar de a respecta anumite reguli:  

- rezumatul se scrie la persoana a III-a; 

- se prezintă numai ideile cheie din text; 

- se construieşte cu ajutorul timpurilor verbale prezent, perfectul compus şi/sau imperfect 

(neceromandabil viitorul sau perfectul simplu); 

- nu va conţine dialoguri, citate, regionalisme sau arhaisme; 

- nu se vor include termeni de tipul: autor, personaj, acţiune sau narator; 

- nu va conţine caracterizări sau interpretări/percepţii subiective. 

Pentru a realiza un rezumat se vor parcurge trei etape: 

- pregătirea rezumării, se va reciti textul pentru o împrospătare a ideii centrale a acestuia 

(tema); se vor stabili definitoriu momentele subiectului;  

- redactarea rezumatului se va face cu respectarea următoarelor cerinţe: 

 rezumatul nu va depăşi 25 de rînduri; 

 se vor exprima cu propriile cuvinte esenţialul textului; 

 relatarea faptelor va fi făcută la persoana a III-a a verbului, la timpul prezent al modului 

indicativ; 

 fiind vorba de acţiuni anterioare celei despre care se relatează, poate fi folosit perfectul 

compus sau mai mult ca perfectul; 

 nu se vor face comentarii personale asupra celor relatate, nu se vor utiliza mărci 

afective; 

 nu se vor folosi arhaisme, regionalisme sau forme populare, forme care pot apărea în 

textul de bază; 

 mai multe cuvinte/secvenţe ce se referă la aceeaşi acţiune pot fi redate mai laconic (spre 

exemplu: un gerunziu poate concentra o subordonată); 
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 din rezumat vor fi excluse descrierile, figurile de stil, elementele retorice şi interjecţiile; 

 faptele vor fi prezentate pe scurt. 

- verificarea şi definitivarea rezumatului; rezumatul se va reciti în scopul erificării 

urmăatoarelor aspecte: 

 referirea nemijlocită la ceea ce se relatează, nu la faptul cine şi cum se relatează; 

 logica prezentării şi păstrarea elementelor de bază, fără de care cititorul care nu 

cunoaşte originalul nu ar înţelege care este subiectul rezumatului vostru [6, 14, 22]. 

O formă destul de complexă a limbajului scris este eseul. DEX-ul defineşte eseul ca o 

lucrare literară, filozofică sau ştiinţifică în proză, care tratează un subiect fără a-l epuiza; altfel 

spus, este un studiu de proporţii restrînse asupra unor teme filozofice, literare sau ştiinţifice, 

compus cu mijloace originale, fără pretenţia de a epuiza subiectul [114]. 

Eseul este un text scris cu scopul de a prezenta şi argumenta un punct de vedere al 

autorului asupra unui anumit subiect. Eseurile nu sunt texte de ficţiune dar sunt subiective. Ca 

exemple de eseuri sunt: critica literară, manifestările politice, editorialele din ziare, descrierea 

unor amintiri etc. „Eseu” provine de la  verbul francez „essayer”, care în traducere înseamnă „a 

încerca”, originea care se reflectă în scopul eseului: încercarea autorului de a transmite opinia lui 

asupra unui subiect [114, 224]. 

Se practică o varietate de eseuri: structurate, nestructurate, de sinteză, argumentative, 

descriptive, narative, comparative, persuasive şi reflective. 

Elementele specifice unui eseu sunt: 

- o poziţie asumată de către autor; 

- prezentarea unor idei şi argumente care să susţină poziţia asumată; 

- asociaţie liberă a diferitor teme, motive, gînduri, simboluri; 

- libertatea în alegerea stilului de prezentare, dar dacă aceasta are o tematică ştiinţifică va 

fi de regulă, un tip argumentativ sau comparativ. Cele mai des întîlnite sunt eseul scurt (eseul 

compus din cinci paragrafe) şi eseul lung (eseul academic). 

Eseului scurt îi este propriu şi denumirea de cinci alineate, de regulă, este folosit pentru 

eseuri pînă la 1000 de cuvinte. Este un eseu foarte structurat şi popular în sistemul educaţional 

anglo-saxon. 

Eseul lung, mai este cunoscut şi sub numele de eseul academic şi are între 2000 şi 5000 

de cuvinte. Are un caracter discursiv şi uneori poate conţine un scurt sumar a ceea ce s-a scris în 

domeniu referitor la acel subiect. Eseul academic trebuie să  aibă o bibliografie şi referinţe [47, 

56, 58]. 
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La elaborarea unui eseu vor fi parcurse următoarele faze: 

1. Definirea temei de tratat. 

2. Pregătirea abordării. 

3. Stabilirea planului eseului. 

4. Redactarea eseului. 

Eseul va cuprinde:  

- introducere – primul paragraf care este destinat pentru captarea atenţiei cititorului. 

Introducerea va prezenta scopul lucrării cît mai clar exprimat; 

- cuprinsul – va cuprinde argumente sau convingeri veridice care sunt împărtăşite, atît de 

autor cît şi de cititor. Autorul poate face referiri critice asupra tezelor pe care le consideră a fi 

contradicţie cu expunerea lui, acest lucru asigurînd o mai mare obiectivitate şi credibilitate 

eseului; 

- concluzia – va cuprinde o imagine clară a temei abordate şi a argumentelor care o 

susţin. Nerecomandabil este prezentarea opiniei personale pentru a nu lăsa loc de interpretări, 

astfel pierzîndu-se din vedere scopul eseului şi anume prezentarea şi argumentarea unei idei 

adevărate, care are un suport real. 

O altă formă de practicare a limbajului scris este scrisoarea, ea purtînd  un nivel ridicat 

de dificultate. Scrisoarea este abordată ca o metodă scrisă de comunicare care îşi are originile 

încă în antichitate. De-a lungul timpurilor scrisorile au fost unica metodă de comunicare între 

persoane aflate în locuri diferite. DEX-ul defineşte scrisoarea ca o comunicare scrisă expediată 

cuiva prin poştă sau prin intermediul unei persoane; epistolă, răvaş [114, 168]. 

Succesul unei scrisori este direct proporţional cu rezultatul unei munci şi experienţe 

îndelungate.  

La scrierea unei scrisori se va ţine cont de:  

- termenii de specialitate adecvaţi; 

- de construcţia corectă a frazelor din punct de vedere gramatical; 

- de stilul agreabil al textului; 

- de cunoaşterea şi respectarea unor norme de scriere. 

Orice scrisoare se echivalează cu  o „carete de vizită” a celui ce o expediază. o scrisoare 

va conţine următoarele componente (de exemplu: scrisoarea oficială): 

- antetul, care va cuprinde elementul grafic, denumirea instituţiei, forma sa juridică, 

adresa şi sediul central, numărul de înregistrare, numărul de telefon, numărul de fax, e_mailul; 

- numărul şi data, înregistrării scrisorii sunt elemene importante ce determină identitatea 

scrisorii, momentul de la care se stabilesc obligaţii şi stă la baza clasării numerice şi cronologice; 
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- referinţele sunt incluse în scrisoare în scopul identificării fără dificultăţi a 

departamentului sau a persoanei care a redactat scrisoarea; 

- adresa destinatarului va cuprinde denumirea unităţii, adresa; 

- formula de salut/de adresare se plasează sub adresa destinatarului, după care se pune 

virgulă şi nu se recomandă abrevierea cuvintelor din formula de salut este „Domnule ...” sau 

„Doamnă ...”, dacă destinatarul exercită o funcţie de responsabilitate vom adăuga: „Domnule 

primar ...”, „Domnule Ministru ...” etc. 

- obiectul scrisorii va fi scris ca prim aliniat al scrisorii după formula de adresare, 

precedat de cuvintele „Referitor la ...” sau „Ref.”. rolul său este de a prezenta laconic problema 

tratată în scrisoarea respectivă şi simplifică operaţia de îndrumare şi clasificare a corespondenţei; 

- conţinutul sau textul propriu-zis al scrisorii va cuprinde [86, 92, 98]:  

 paragraful de introducere; 

 mesajul (cuprinsul); 

 încheierea. 

- formula de încheiere/de salut se va plasa cu 2-3 rînduri sub text, înaintea semnăturii. 

Scrisorile destinate oficialităţilor înalte vor conţine formule de salut (ca de exemplu: „Vă rog să 

acceptaţi expresia distinselor mele sentimente ...”, „Vă rog să binevoiţi de a agrea/a primi, 

expresia sentimentelor mele distinse ...”); 

- semnătura va constitui un element important al scrisorii, întrucît es este cea care redă 

autenticitate scrisorii; 

Scrisoarea va cuprinde două semnături: a conducătorului unităţii şi a şefului 

compartimentului care a emis scrisoarea. 

- ştampila se va aplica pe semnătura conducătorului, iar în documentele tipizate pe locul 

marcat cu iniţialele LŞ.  

Se cunosc şi se practică o varietate largă de tipuri de scrisori ca spre exemplu: 

- scrisori iniţiale; 

- scrisori de răspuns; 

- scrisori de revenire. 

Procesul verbal este definit de către DEX ca fiind o „succesiune de stări, etape, stadii 

prin care trec, în desfăşurarea lor temporală, în schimbarea lor, diverse obiecte, fenomene etc.; 

evoluţie, dezvoltare, desfăşurare; acţiune” [114]. Acesta este actul ce are cea mai largă utilizare 

în toate domeniile de activitate şi poate fi divizat în trei categorii, în funcţie de activitatea 

exercitată: 

a) documente cu caracter economic; 

http://m.dexonline.ro/surse
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 b) documente cu caracter social; 

c) documente cu caracter tehnic. 

Tipul de proces verbal cu caracter social este specific domeniul culturii fizice şi sportului 

şi este pe larg utilizat, acesta cuprinde [101, 105, 115]: 

- denumirea documentului; 

- data şi numărul de înregistrare; 

- menţiuni referitoare la cadrul, împrejurările în care s-a încheiat documentul; 

- temeiul legal în baza căruia are loc întrunirea; 

- menţiuni despre numele şi calitatea persoanei care îl redacteazã; 

- numele, numărul şi calitatea participanţilor; 

- ordinea de zi; 

- luările de cuvînt, în ordinea reală: 

- menţiuni cu privire la hotărârile luate (numărul de voturi pentru, contra şi abţineri 

pentrufiecare hotărîre); 

- semnăturile şefului de diviziune; 

- semnătura celui care l-a redactat. 

O altă formă de practicare a limbajului scris este comentariul (literar), el are un nivel de 

complexitate mai ridicat ca celelalte forme de practicare a limbajului scris descrise anterior. 

DEX-ul defineşte comentariul ca un ansamblu de note scrise sau de remarci scrise prin care se 

comentează un text, expozeu critic de noutăţi sau de informaţii, poate fi deasemenea un material 

public care conţine un astfel de expozeu [114]. 

Comentariul literar are următoarea structură: 

I.O frază elaborată sau un citat expresiv ce au scopul să capteze atenţia. 

II.Introducerea: 

- încadrarea fragmentului în operă; 

- încadrarea operei în creaţia autorului; 

- încadrarea autorului în epocă şi în curent literar sau curent cultural. 

III.Cuprinsul: 

1. Elemente de istorie literară (anul apariţiei, al publicării operei, prima lectură, prima 

punere în scenă, locul, etc.); 

2. Geneza (atelierul şi procesul de creaţie); 

3. Izvoarele (sursele de inspiraţie); 

4. Semnificaţia titlului; 

5. Relaţia autor-narator şi autor-eul liric; 
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6.Genul şi specia literară (argumentat); 

7.Tema şi motivele literare; 

8.Idea operei; 

9.Compoziţie, structura; 

10. Subiectul şi momentele subiectului(doar la genurile epic şi dramatic). 

11.Clasificarea  şi caracterizarea personajelor; 

12.Stilul artistic: 

a). modul de expunere(naraţiunea, descrierea, dialogul, monologul); 

b). valori expresive ale elementelor gramaticale la nivel: lexical,semantic, morfologic, 

sintactic, de topică şi punctuatie; 

c). calităţi generale şi particulare ale stilului; 

d). încadrarea într-un stil functional; 

e). figuri de stil; 

f). elemente de prozodie(doar la poezie). 

IV.Incheierea: 

- aprecieri critice- formularea unui punct de vedere personal(în forma impersonală: 

se poate spune, putem aprecia, etc. şi niciodata la persoana I singular); 

- asemănări şi deosebiri cu alte opere din literatura româna sau universală; 

V.Fraza de încheiere elaborată sau un citat expresiv. 

Compunerea - este tipul de activitate cel mai personalizat dintre componentele limbii şi 

literaturii române pentru că în mai mare măsură decît în cazul altor activităţi vizează trăsăturile 

individuale, atît ca premise, cît şi ca finalităţi [64, 120, 143]. 

DEX-ul defineşte compunerea ca o lucrare şcolară pe o temă dată; compoziţie [114].  

Activitatea de compunere contribuie la: 

a)exercitarea de către elevi a actului comunicării, în formă scrisă; 

b) dezvoltarea capacităţilor intelectuale (selecţia, comparaţia); 

c) formarea şi dezvoltarea capacităţilor de percepţie globală, prin concentrarea în acelaşi 

tip deactivitate a unor informaţii provenite din surse diferite: experienţă personală, celelalte 

obiecte de învăţămînt; 

d) stimularea imaginaţiei; 

e) afirmarea personalităţii şi cultivarea încrederii în capacităţile proprii. 

Compunerea este considerată o activitate cu grad sporit de dificultate, resimţită atît de 

către învăţător,cît şi de către elevi. Acest fapt se datorează următoarelor motive: 

a) presupune o experienţă cognitivă în timp (cunoştinţe, activităţi practice, impresii); 

http://dexonline.ro/surse
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b) implică o prezentare personală a unui obiect determinat (proces, imagine, succesiune 

de imagini). 

Activitatea propriu-zisă de elaborare a compunerii este precedată de pregătirea elevilor 

pentru aceasta,care constă în activităţi asupra modelului, respectiv analiza şi imitarea lui. Întîi 

elevii învaţă să descopere organizarea internă a unui text şi apoi trec la elaborarea textului 

personal [46, p.53]. 

Cîteva aspecte asupra cărora învăţătorul trebuie să se oprească: 

a) alegerea temei şi stabilirea conţinutului compunerii. Învăţătorul va avea în vedere 

particularităţilede vârstă ale elevilor, sfera lor de preocupări etc.; 

b) gradarea efortului elevilor. A desfăşura activitatea conform acestei cerinţe înseamnă a 

pleca de lasimplu la complex; 

c) tehnica elaborării. Aceasta presupune orientarea elevilor în adunarea materialului 

corespunzător titlului indicat, distribuirea acestui material pe cele trei părţi ale compunerii. 

Învăţătorul trebuie să asigure înţelegerea de către elevi a temei care urmează să fie prezentată. 

Stabilirea unui titlu potrivit uşurează elevilor sarcina elaborării compunerii, pentru că le 

organizează gîndirea şi imaginaţia în jurul unei idei clare. 

d) strîngerea materialului necesar pentru elaborarea compunerii. Este o operaţie dificilă 

pentru elevi,care implică stabilirea a ceea ce va cuprinde textul compunerii, procurarea 

materialului şi organizarea acestui material în conformitate cu un plan. 

e) redactarea compunerii (transformarea planului în compunere). Accentul se pune pe 

cuvînt camijloc de exprimare a ideii. În primă fază, elevii vor fi ajutaţi de învăţător. Se propun 

mai multe variante, dintre care învăţătorul o alege pe cea mai bună şi o va scrie pe tablă, în 

dreptul ideii din plan. Compunerea se redactează cu participarea tuturor elevilor. Alteori, planul 

compunerii se redactează în clasă, iar transformarea lui în text se face individual acasă de către 

elevi [64, p.145]. 

Compunerea are următoarele părţi componente:  

a) Introducerea – începutul compunerii. În general arată locul şi timpul (descrierii) sau 

cînd are loc întîmplarea povestită (naraţiunea); 

b) Cuprinsul – partea cea mai întinsă a compunerii, prezintă faptele, în ordinea în care s-

au petrecut (naraţiunea) sau elementele componente ale unui peisaj (descrierea); 

c) Încheierea – este scurtă, arată sfîrşitul acţiunii, sentimentele trăite. 

Raportul de dimensiune între părţile compunerii este acesta: introducerea să cuprindă 1/6 

din text, iar cuprinsul să fie de 2 ori mai mare decît introducerea şi încheierea luate la un loc. 
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Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de elaborarea a unei compuneri reprezintă un proces 

îndelungat, în care rolul de îndrumător al învăţătorului este considerabil. Predarea compunerii 

trebuie plasată în direcţia uneia dintre cele trei funcţii generale ale scrierii [64, 144, 152, 154]: 

1. transcrierea informaţiei (înglobează secvenţa de acţiune care urmează să fie 

comunicată); 

2. autoexprimarea (prin intermediul scrisului, orice persoană, implicit studentul, 

comunică o atitudinepersonală faţă de cele comunicate); 

3. favorizarea dezvoltării cognitive (în timpul unei elaborări scrise, elevul reuşeşte să 

priveascărealitatea din unghiuri de vedere noi). 

În momentul în care învăţătorul propune elevilor să elaboreze o compunere, el trebuie să 

ştie care estedirecţia pe care doreşte s-o cultive cu precădere, pentru că însăşi evaluarea se va 

face prin relaţionarea cu aceste direcţii: „Compunerea trebuie să fie apreciată în raport cu scopul 

sau cu funcţia pe care o îndeplineşte, iar nu după lungimea ei, deoarece, în multe cazuri, pot fi 

suficiente doar cîteva propoziţii.” [64, 78, 115]. 

La realizarea unei compunerii se vor respecta următoarele indicaţii: 

1. Se va citi cu atenţie titlul sau cerinţa temei, pînă la deplina înţelegere a înţelesului 

fiecărui cuvînt, precum şi a enunţului complet. 

2. Se vor ordona în gînd cunoştinţele ce le vom folosi în această compunere - cunoştinţe 

dobîndite prin: experienţa personală, lecturi, studiu, informaţii radio-tv. 

3. Se vor selecta din cunoştinţele potrivite cu tema, pe cele mai interesante şi mai 

semnificative. 

4. Se vor ordonaţi cunoştinţele alese într-un plan de idei, într-o ordine logică. 

5. Se va alcătuiţi planul compunerii, distribuind ideile în: introducere, cuprins, încheiere 

şi proporţionaţi părţile compunerii. 

6. Se va realiza compunerea, dezvoltînd ideile din plan şi păstrînd armonia între titlul şi 

conţinut, precum şi între părţile compunerii. 

7. Se va reciti cu atenţie compunerea şi se vor corecta eventualele greşeli. 

8. Se va citiţi de cel puţin două ori compunerea, cu voce tare, eventual în faţa oglinzii. 

Concluzionînd cele de mai-sus, menţionăm că în scopul perfecţionării procesului de 

formare a limbajului scris este necesară practicarea diferitor forme simple ale limbajului scris cu 

respectarea strictă a normelor de elaborare a fiecăruia dintre ele, la nivelul abordării sistemice, 

funcţionale şi de personalitate, ceea ce va asigura gradul înalt de pregătire profesională a 

specialistului apt pentru educare şi autoperfecţionare continuă. 
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2.3. Limbajul ştiinţifico-profesional scris şi formele complexe de practicare ale 

acestuia la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

Limbajul este forma cea mai evoluată, mai bogată şi rafinată de comunicare. Limbajul se 

formează, la fiecare individ, în condiţiile vieţii sociale. Însuşirea limbajului de către om 

înseamnă şi însuşirea modului de utilizare a mijloacelor lingvistice.  

Fiecare formă de practicare a limbajului profesional, forma scrisă are caracteristici proprii 

ce se impun a fi respectate. Altfel, eficacitatea şi claritatea mesajului, sub forma scrisă sunt 

afectate pregnant. 

Formele complexe de limbaj scris, utilizate cele mai frecvent de către studenţi sunt: 

referatul, raportul, articolul ştiinţific, teza de licenţă, teza de master şi altele. 

Una dintre formele complexe ale limbajului profesional, forma scrisă este referatul. 

Referatul este o compunere argumentativă, redactată după normele de conţinut şi de stil 

academice, care indică măsura în care studentul a întreprins o cercetare temeinică pe o problemă 

foarte punctuală, fie oferind un răspuns propriu la această problemă, fie aducînd argumente în 

plus pentru un răspuns deja oferit, fie criticînd răspunsuri deja oferite sau apărînd un răspuns 

care a fost criticat [42, 154, 168].  

Elemente cheie în proiectarea unui referat vor fi [42,168, 169, 170,  201, 203, 206]: 

1. Identificarea unei probleme şi justificarea relevanţei problemei:Dacă este problemă, 

poate fi formulată ca o întrebare. De ex.: „In ce măsură este relevant dacă.... 

2. Reconstruirea textului / textelor / fragmentului de text sau de texte relevante pentru 

răspunsul la întrebare;asta înseamnă un proces de selecţie la nivelul textului, de restructurare şi 

de explicare a ideilor, conceptelor şi argumentelor din text, în măsura în care sunt relevante 

pentru problema de la care se pleacă; ceea ce avem pană aici este, în mare, prezentarea de text; 

3. Ce are in plus un referat faţă de o prezentare de text (dincolo de faptul că pot fi 

vizate mai multe texte şi că e nevoie de un aparat critic)? Dacă prezentarea de text trebuia să 

înceapă cu identificarea mizei textului, apoi să reconstruiască textul în raport cu acea miză, iar în 

final să ajungă la nişte probleme care se supun dezbaterii de seminar, referatul se diferenţiază 

prin aceea că pleacă de la o problemă (care nu e întotdeauna acelaşi lucru cu miza textului – deşi 

e adevărat că în cazul textelor de dimensiuni reduse există o quasi-identitate între cele două 

concepte), reconstruieşte textul şi încearcă să dea un răspuns la acea problemă [Ibidem]. 

4. Parcurgerea unei bibliografii: s-ar putea să constataţi că identificarea unei probleme 

(a unei vulnerabilităţi teoretice, dacă vreţi), cu propriile resurse, nu e un lucru foarte uşor de 

realizat. 
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5. Nu uitaţi să faceţi astfel incat să ajungeţi şi la un răspuns pentru problema de la 

care plecaţi. Se poate intampla „să vă fure scrisul" şi-atunci plecaţi de undeva şi, din frază-n 

frază, vă îndepărtaţi din ce in ce mai mult de subiect, încît sărmanul lector nu mai ştie de unde a 

plecat şi unde încearcă să ajungă autorul referatului. Deci, aveţi întotdeauna în vedere structura 

de ansamblu a lucrării voastre: de unde plecaţi şi unde veţi să ajungeţi. 

6. Fiţi atenţi asupra propriilor vulnerabilităţi ale răspunsului vostru: poate aţi construit 

un om de paie, poate aţi simplificat excesiv, poate aveţi nişte presupoziţii care nu se susţin, poate 

aţi omis nişte informaţii relevante din textul primar. De aceea, e mai mult decît recomandat să 

rugaţi un coleg (mai ales dacă-şi face referatul pe o problemă apropiată de a voastră) să vă 

citească o variantă preliminară a lucrării şi să o discutaţi [Ibidem]. 

7. Nu e recomandat să vă apucaţi să scrieţi din prima referatul, după ce v-aţi făcut doar 

o schiţă sumară, şi în nici un caz nu vă apucaţi să scrieţi direct la calculator, decît dacă aveţi deja 

o lungă practică a referatelor şi aveţi şi un „condei” extraordinar. Cel mai indicat e să realizaţi 

mai întai o schemă sumară, (o pagină) apoi o schemă foarte detaliată (cca. 3 pagini), iar abia apoi 

treceţi la redactarea propriu-zisă. 

8. Identificarea unei probleme pertinente şi relevante e pasul cel mai important in 

realizarea unui referat bun– cu certitudine e o condiţie necesară, chiar dacă nu şi suficientă 

pentru a obţine o notă mare. Puteţi fi originali şi da dovadă de gîndire critică mai ales la acest 

nivel: al identificării problemelor, asumpţiilor, presupoziţiilor, punctelor vulnerabile ale 

demersului argumentativ dintr-un text [Ibidem]. 

Structurarea şi redactarea referatului [42, 257]: 

I. Introducerea: trebuie să conţină problema, explicarea relevanţei problemei prin 

raportarea ei la lucrarea din care este decupată şi la miza lucrării respective (dacă e cazul), o 

anticipare a răspunsului pe care o să-l susţineţi, o prezentare succintă a modului (sau a paşilor) în 

care urmează să ajungeţi la acest răspuns, o menţionare a textului primar (cel din care decupaţi 

problema) şi a textelor secundare (bibliografia care v-a ajutat şi in ce fel anume v-a ajutat), şi 

mai ales care e contribuţia proprie în acest referat sau în ce constă originalitatea lucrării 

întreprinse.  Acest fragment introductiv (poate consta în unul sau două paragrafe) ar trebui să 

aibă cam jumătate de pagină, iar scopul lui ar fi să stîrnească interesul cititorului pentru lectură 

şi să anticipeze dezvoltarea referatului, pentru ca lectorul să poată urmări mai uşor expunerea. 

II. Justificarea: în principiu, aici reluaţi mai detaliat partea întîi a introducerii, justificînd 

motivul pentru care consideraţi că problema pe care aţi abordat-o este importantă. 
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Nici acest fragment nu ar trebui să aibă mai mult de jumătate de pagină, iar scopul lui ar 

fi să mă convingeţi că aţi abordat o problemă reală şi nu o falsă problemă, că efortul vostru a 

fost canalizat într-o direcţie de cercetare care merită interes. 

III. Prezentarea: nu e mare lucru de spus aici în comparaţie cu ceea ce am spus deja 

cînd am vorbit despre prezentarea de text (deşi, citind cîteva din prezentările pentru dosar, am 

putut constata că o bună parte din acestea nici măcar rezumate de text nu erau, darămite 

explicaţii). Şi la acest nivel al textului puteţi fi critici. Acest fragment poate să aibă circa două-

trei pagini, iar scopul lui este să ofere unui lector neavizat informaţia necesară pentru a putea 

urmări dezvoltarea argumentului prezentat de voi ca soluţie la problema propusă. 

IV. Argumentarea: aceasta va fi partea propriu-zis de analiză şi cea mai importantă 

contribuţie personală. Aici trebuie să se vadă capacitatea de gîndire critică şi de susţinere a unui 

punct de vedere. Aici criticaţi autorii pe care-i invocaţi sau argumentele prezentate, inventariaţi 

soluţiile posibile care se pot da problemei, analizaţi avantajele şi dezavantajele fiecăreia (adică 

argumente pro şi contra pentru fiecare), evaluaţi temeiurile care se pot aduce, analizaţi 

consecinţele contestării asumpţiilor sau presupoziţiilor, respingeţi contraargumentele ce vi s-ar 

putea aduce sau care au fost formulate de autori consultaţi in bibliografie etc. Cu alte cuvinte, 

aici vă construiţi pledoaria. Acest fragment trebuie să fie partea cea mai consistentă a lucrării, 

cca. 4-5 pagini, iar scopul lui, foarte direct spus, este să-l facă pe lector să vă dea dreptate pe 

bazaargumentelor pe care le prezentaţi. Să nu vă fie frică de posibilitatea că o să susţineţi 

altcevadecît ce crede evaluatorul referatului şi că acest fapt o să aibă consecinţe asupra notei – 

opinia personală a evaluatorului despre problema în chestiune chiar nu contează, tot ce 

interesează este cît de bine e construit cazul; într-un referat nu există răspunsuri corecte sau 

incorecte, ci doar răspunsuri bine susţinute, prost susţinute sau deloc susţinute. 

V. Concluziile: O cerinţă generală vizand secţiunea de concluzii, în normele de redactare 

academică, este aceea ca în această secţiune să se aducă ceva nou faţă de ceea ce s-a spus pînă 

atunci. Aici se sintetizează, într-o manieră mai detaliată totuşi decît în introducere, răspunsul la 

problema de la care aţi plecat (uneori se practică chiar o recapitulare a întregului demers, mai 

ales pentru lucrările mai ample) şi se exploatează consecinţele răspunsului dat (în asta poate 

consta caracterul de noutate al secţiunii de concluzii). Acest fragment final trebuie să aibă 

aproximativ o pagină (2-3 paragrafe), iar scopul lui este să întipărească în memoria lectorului 

soluţia pe care a dat-o autorul referatului la problemele abordate şi să exploateze consecinţele 

acestei soluţii (după cum spuneam, în ultimă instanţă în asta constă ceea ce poate să aducă în 

plus concluzia faţă de ceea ce s-a spus anterior). 
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O altă formă de practicare a limbajului scris este raportul. DEX-ul defineşte raportul ca 

o comunicare scrisă sau orală făcută de cineva în faţa unei adunări, a unei autorităţi etc., 

cuprinzînd o relatare (oficială) asupra unei activităţi personale sau colective; textul acestei 

comunicări.  

Pregătirea raportului.  Un raport bine scris este, în primul rînd, un raport care a fost 

bine pregătit şi planificat. Aceasta înseamnă aranjarea materialului disponibil într-o secvenţa 

logică care să-i permită cititorului să înteleagă cum s-a ajuns la concluzii pe baza datelor 

(experimentale, teoretice, etc.) disponibile. Pentru claritate, subiectul raportului trebuie să fie 

redus la minimum necesar. Faptele relevante trebuie prezentate într-un mod concis. Concluziile 

care se trag pe baza acestora trebuie să rezulte într-un mod logic. Materialele nerelevante trebuie 

eliminate. Deseori, studentul pierde mult timp şi depune un mare efort pentru a descrie 

dificultăţile întîmpinate şi problemele pe care le-a întîmpinat pe parcursul elaborării [222, 223, 

242].  

Din păcate, de cele mai multe ori, aceste dificultăţi şi probleme nu sunt relevante, ele 

datorîndu-se lipsei de experienţa sau ignorantei în domeniu, fiind astfel lipsite de interes pentru 

scopul final al raportului.  

Există un număr de întrebări la care trebuie răspuns în faza de planificare a raportului:  

a) De ce este scris acest raport? Care sunt obiectivele sale? 

b) Cine îl va citi şi poate va încerca sa-l folosească? Un specialist în domeniu? Un 

profesor? Un coleg student?  

c) Ce nivel tehnic şi ce conţinut este cel mai adecvat pentru audienta căreia i se adresează 

raportul? 

d) Care este cea mai eficientă modalitate de prezentare şi aranjare a faptelor pentru a 

atinge obiectivele şi scopurile propuse? 

e) Cum putem stimula o cooperare corespunzătoare din parte audientei căreia îi este 

adresat raportul? Răspunsul la aceste întrebări va impune şi stilul adecvat în care trebuie să fie 

redactat raportul.  

Cea mai frecventă structură  de raport este următoarea [241, 243]:  

a) Pagina de titlu include titlul raportului, data întocmirii (sau a prezentării), numele 

autorului, poziţia autorului şi instituţia (organizaţia) de care aparţine acesta; 

b) Rezumatul. Acesta trebuie să fie scurt (100 la 200 de cuvinte), de sine stătător şi auto 

explicativ. Din el trebuie să reiasă clar obiectivele şi concluziile. Este important ca el să fie de 

sine stătător deoarece la rîndul sau şi el poate fi rezumat şi publicat într-un index. Rezumatul 
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trebuie să conţină următoarele elemente: De ce? Problema de baza (contextul) şi scopul 

raportului Cum? Pe scurt despre abordări, proceduri, metode folosite Ce? Rezultatele importante 

Deci? Concluzii importante şi recomandări. Rezumatul poate fi urmat de un număr de câteva 

cuvinte cheie (key words); 

c) Cuprinsul. Dacă raportul are mai mult decît câteva pagini, trebuie realizat şi un cuprins 

corespunzător. Conţinutul cuprinsului va fi realizat pe baza schiţei preliminare a raportului. 

Importanta titlurilor şi a subtitlurilor este arătată prin modalitatea cum ele sunt numerotate sau 

notate. Se pot utiliza două forme: unul bazat pe litere şi respectiv unul bazat pe numere zecimale. 

Ultimul este de preferat. Numărul de pagină corespunzător titlului sau subtitlului trebuie să apară 

întotdeauna în partea dreaptă a cuprinsului, indicând poziţia acestuia in cadrul documentului. 

d) Tabelele pentru figuri şi tabele. Dacă raportul conţine un număr mare de figuri şi 

tabele vor trebui să existe tabele separate, dedicate, în care să apară numărul de pagină 

corespunzător pentru toate figurile şi tabelele care apar în text.  

e) Alte date preliminarii. Acestea pot fi de exemplu o listă cu simbolurile şi respectiv cu 

abrevierile folosite.  

f) Introducerea. Scopul unei introduceri este de a fixa cadrul prezentării subiectului, de a-

l situa într-un anumit context şi de a furniza informaţia de bază care să facă materialul prezentat 

în conţinutul propriu-zis mai uşor de inteles. Încercaţi să fiţi cît mai concişi posibil. Dacă 

raportul este specializat pe un domeniu foarte îngust sau dacă informaţia de bază este 

fragmentară, poate fi necesară o introducere mai lungă.  

g) Conţinutul. Acesta este, evident, partea principală a raportului. Va conţine orice 

descriere necesară, de natură teoretică, ştiinţifică, experimentală sau tehnologică împreună cu o 

prezentare şi o discuţie a rezultatelor finale (dacă e cazul). Lucrurile binecunoscute (modele, 

ecuaţii, teorii, etc.), cît şi tehnicile experimentale foarte cunoscute sau standardizate nu vor fi 

discutate în detaliu.  

Următoarele elemente, avînd asociate titluri corespunzătoare, pot fi incluse [201, 206]:  

- metode/proceduri şi materiale utilizate; 

- prezentarea datelor şi a informaţiilor adunate; 

- descoperiri sau rezultate/ comparaţii cu rezultate precedente - discuţii sau analize ale 

materialului. 

h) Concluzii şi/sau recomandări. Această secţiune este de obicei cel mai greu de scris 

deşi este poate cea mai importantă. Ea este de fapt o “oglindă” pentru toate obiectivele declarate 

şi ipotezele formulate de autor. Autorul trebuie să se asigure că aceste concluzii sunt formulate 

pe baza materialului disponibil şi sunt exprimate clar şi fără ambiguitate.  
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Concluziile nu trebuie să conţină nici o idee sau informaţie nouă prin raportare la 

conţinut. Ele ar trebui sa nu lase nici o întrebare, rezultată din expunerea conţinutului, fără un 

răspuns.  

Recomandările ar trebui să rezulte din concluzii, ele fiind afirmaţii ale autorului despre 

cum ar trebui rezolvata o anumită problemă, daca ea există, ele trebuie fie clare şi specifice.  

j) Bibliografia. Aceasta secţiune se prezintă ca o listă ordonată a referinţelor bibliografice 

care au fost citate ca atare în raport. O referinţă este citată în raport cu scopul de a nu duplica 

materialul deja prezentat în altă lucrare. De regulă, bibliografia este ordonată alfabetic după 

numele autorului (sau al primului autor dacă sunt mai mulţi). Materialele bibliografice trebuie 

verificate atent. Este foarte important ca fiecare referinţă să fie corectă şi completă. Altcumva, o 

altă persoană s-ar putea să nu o găsească. Nici un efort nu este prea mare pentru a ne asigura ca 

am consultat toate sursele relevante. Se mai poate include şi o aşa zisa bibliografie cu materiale 

de referinţă, care nu sunt citate ca atare, dar care este utilă pentru cititorul care doreşte să afle 

mai multe din domeniul respectiv [Ibidem]. 

k) Anexele. Anexele conţin, tot de regulă, o informaţie detailată care este relevantă pentru 

conţinutul raportului. Materiale precum seturile de date experimentale, demonstraţiile 

matematice complicate, foile de catalog pentru dispozitive electronice sau aparate, desenele 

pentru cablaje imprimate, anumite caracteristici tehnologice, listing-uri rezultate din prelucrarea 

pe calculator a datelor, etc. sunt grupate sub forma unor anexe. 

Procesul de învăţămînt este o activitate conştientă, sistematică, organizată, orientată spre 

realizarea unor finalităţi precise. Este un sistem care include o serie de subsisteme între care se 

stabilesc multiple interacţiuni. Pentru buna sa funcţionare este necesară luarea în considerare a 

tuturor relaţiilor şi coordonatelor instituite între diversele sale componente. Aceasta obligă la o 

pregătire temeinică şi anticipare a modului în care urmează a se desfăşura întreaga activitate [4, 

17, 222, ].  

O altă forma de practicare a limbajului scris este proiectarea (didactică). DEX-ul o 

defineşte ca ansamblul acţiunilor şi operaţiilor anticipate să se realizeze în cadrul activităţii de 

educaţie – instrucţie, conform finalităţilor asumate la nivel de sistem şi proces, în vederea 

asigurării funcţionalităţii  optime a acestora [114, 168, 171]. 

C.Cucoş este de părere că „Proiectarea didactică reprezintă procesul deliberativ de fixare 

mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi educaţiei” [50, 51, 168, 170]. 

Proiectarea didactică este un proces deliberativ de anticipare, de prefigurarea mentală a 

paşilor ce urmeaza a fi parcurşi în realizarea eficientă a activităţii didactice şi reprezintă un 
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ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic 

raţional şi eficient. 

Proiectarea constă în efectuarea unor operaţii de construcţie şi organizare anticipativă a 

obiectivelor, conţinutului, strategiilor de dirijare a învăţării, a probelor de evaluare şi, mai ales, a 

relaţiilor dintre acestea [50, 171, 213]. 

Proiectarea activităţii didactice se referă la ansamblul activităţii de anticipare şi pregătire 

a acestei activităţi, fiind chemată să dea răspuns la patru întrebări esenţiale pentru reuşita 

procesului instructiv-educativ: 

· ce voi face? - se finalizează cu precizarea obiectivelor ce trebuie îndeplinite; 

· cu ce voi face ce mi-am propus? - implică precizarea conţinuturilor şi a resurselor 

folosite pentru realizarea obiectivelor; 

· cum voi face? - presupune elaborarea strategiilor de predare-învăţare, de realizarea 

obiectivelor; 

· cum voi şti că ceea ce mi-am propus s-a realizat? - conduce la conceperea acţiunilor şi 

modalităţilor de evaluare. 

Proiectarea didactică pentru a conduce la un demers didactic eficient trebuie să 

întrunească o serie de condiţii: 

· trebuie să privească întreaga activitate educativă, indiferent de amploare şi cadrul de 

referinţă şi în acelaşi timp trebuie să cuprindă toate laturile, procesele, operaţiile proprii 

activitaţii didactice în care e necesară gîndirea anticipativă; 

· dat fiind caracterul procesual al activităţii didactice, care se desfăşoară pe etape cu 

obiective şi conţinuturi proprii, cu modalităţi specifice de realizare, proiectarea trebuie să fie o 

actiune continuă, sistematică, şi să vizeze orice demers didactic, indiferent de dimensiune, 

complexitate, durată [168, 170, 171, 172]; 

· proiectarea trebuie să se concretizeze într-o suită de decizii anticipative, ceea ce face să 

includă un sistem unitar de operaţii care se derulează într-o anumită succesiune, alcătuind aşa 

numitul algoritm al proiectării; 

· în acţiunea de proiectare trebuie să se aibă în vedere trei cadre de referinţă: 

- activitatea anterioară momentului în care este anticipat un anumit demers didactic care 

este supusă procesului de diagnoză în scopul de a stabili aspectele eficiente, dar şi pe cele 

susceptibile de perfecţionare pentru a putea proiecta corect modalitaţile de ameliorare; 

- situaţia prezentă care presupune cunoaşterea condiţiilor în care se va desfaşura 

activitatea, a resurselor avute la dispoziţie sau care trebuie asigurate, a restricţiilor la care se 

supune activitatea proiectată, cu deosebire a potenţialului de învăţare al elevilor, a gradului în 

care ei stăpînesc cunoştinţele şi capacitaţile care condiţionează realizarea demersului proiectat; 
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- activitatea viitoare şi rezultatele spre care aceasta tinde, prin raportare la cerinţele ce se 

degajă din programele şcolare şi alte acte normative pe temeiul cărora se conturează predicţia 

activităţii viitoare; 

- pentru a se constitui într-o premisă a unui demers reuşit, este necesar ca proiectarea 

didactică să prefigureze toate aspectele desfăşurării activităţii instructiv-educative, fără a omite 

ceva, dar şi fără a include detalii nejustificate teoretic şi lipsite de utilitate practică; 

- proiectarea trebuie gîndită ca un ghid pentru activitatea educatorului, ceea ce înseamnă 

că pe parcursul desfăşurării propriu zise a activităţii, demersul proiectat poate fi adaptat, 

reconsiderat, în anumite limite, în funcţie de apariţia unor elemente neprevăzute [25, 225, 232]. 

Una dintre cele mai cunoscute forme de practicare a limbajului scris este proiectul 

didactic. Proiectul didactic al lecţiei este definit ca scenariu didactic sau structura unei lecţii este 

o descriere anticipată a felului în care va fi desfăşurată pas cu pas activitatea didactică, astfel 

încît obiectivele stabilite să fie îndeplinite cu succes [79, 114, 168, 171]. 

Proiectul de lecţie (centrat pe obiective, care devin realitate sub efectul activitatii 

profesorului) evidentiaza modul cum devin operationale continuturile, cum se utilizeaza 

metodele si mijloacele, cum participa elevii, care sunt actiunile de predare si învatare, cum 

devine profesorul managerul actiunii didactice, care sunt modalitatile de evaluare preconizate, 

toate acestea la modul anticipativ. Proiectul este o schitare (desenare, creionare) a instruirii prin 

obiective, procedîndu-se la o abordare sistematica ce asigura eficienta manageriala a procesului 

didactic. Proiectarea unei lectii este operatia de identificare a secventelor instructionale ce se 

deruleaza în cadrul unuitimp determinat, de obicei, o ora scolară [27, 51, 168, 171]. 

Proiectarea lectiei presupune parcurgerea unor etape: 

1. Formularea clara a obiectivelor operationale; 

2. Selectarea si analiza continuturilor; 

3. Analiza resurselor; 

4. Adoptarea strategiei didactice; 

5. Evaluarea instrumentelor si probelor de evaluare.  

O altă formă de practicare a limbajului scris destul de frecventă este conspectul.  

Pentru a realiza un conspect optimal este necesar de a respecta o serie de cerinţe: 

- să fie alcătuit în aşa fel, încît să fie posibil memorizarea unui volum cît mai mare de 

informaţie în timpul scrierii; 

- volumul informaţiei trebuie să fie cît mai mic, astfel încît pregătirea de examen 

sănecesite un efort (şi timp) minim pentru lectură. 

Mecanismele aplicate pentru atingerea obiectivelor propuse [48, 49, 78]: 

I. În scopul eliminării redundanţei. 

-  se vor evita repetiţiile; 
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- se vor ignora gîndurile reformulate; 

- se vor ignora metaforele, figurile de stil şi orice altceva care nu contribuie 

la calitateamesajului . 

Aceste măsuri vor micşora volumul informaţiei care trebuie scrisă pe foaie, fără 

de areduce din calitatea acesteia. 

II. În scopul clasificării informaţiei. 

 Toată informaţia utilă pe auzită la o lecţie poate fi separată în două categorii: 

- ceea ce trebuie de memorizat; 

- ceea ce putem găsi oricînd (ex: date statistice, constante, valori numerice arbitrare,etc). 

Distincţia trebuie să fie făcută înainte de a scrie textul, astfel încît un paragraf de text 

sănu conţină date de ambele tipuri. O astfel de segregare face mai uşoară citirea conspectului, 

deoarece se poate trece cu vederea fragmentele pe care nu trebuie memorizate [48, 51]. 

III. În scopul transformării informaţiei. 

 Un alt mecanism de optimizare, analiză şi înţelegere a informaţiei înaintede 

scriereaacesteia pe foaie este transformarea. 

Transformarea în sine poate fi de diferite tipuri, spre exemplu: 

- traducerea textului într-o altă limbă; 

 -rescrierea textului în cuvinte proprii; 

-reprezentarea informaţiei în formă de grafic sau tabel. 

Aceste măsuri vor forţa să ne gîndim la ceea ce scrim, astfel apar următoarelebeneficii: 

-  înainte de a scrie textul, deja l-am înţeles; 

 - vom descoperi erorile în informaţia care ni s-a spus; 

-vom exersa abilităţile noastre lingvistice. 

IV. În scopul transformării informaţiei ne va ajuta să memorizăm mai mult, însă 

aceasta nu va exclude complet necesitatea consultaţiei ulterioare a notiţelor. 

Înaceste condiţii, putem formula cerinţele faţă de etapa citirii notiţelor: 

- să dureze cît mai puţin timp; 

 - să aibă un randament mare, astfel încît să nu fim nevoiţi să recitim aceleaşi rînduri 

deprea multe ori ca să înţelegem ce se spune acolo; 

 - să fie facilă atît la nivel logic, cît şi la nivel fizic (fizic: să nu avem nevoie de 

microscop ca să vedem textul; logic: să nu pierdem timp descifrînd abrevieri obscure). 

 Crearea unui conspect citeţ şi comprehensibil se bazează pe două elemente: 

 - textul propriu-zis; 

- aranjarea în pagină şi aspectul textului. 
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 Textul 

- Scrie fără erori şi încearcă să foloseşti cît mai puţine abrevieri. 

 Dacă erorile gramaticale sau slang’ul ar face textul mai uşor de înţeles, atunci ziarele de 

mult ar fi adaptat acest mod de scriere. 

V. În scopul evitării ambiguităţii. 

 Utilizarea unor simboluri este tentantă (graţie avantajelor enumerate mai sus), însă pot 

apărea probleme la interpretarea textului atunci cînd precizia trebuie să fie maximă. Exemplu, 

“+” poate însemna: şi , adunare, concatenare, sau(în dependenţă de context). Erorile cauzate de 

interpretările greşite pot fi nesemnificative, sau majore (mai ales înştiinţele exacte) [42, 45, 48]. 

În realizarea unui conspect optim este necesar de a ţine cont de următoarele reguli de 

bază: 

 - conspectul nu este o dictare; 

 - conspectul nu este o competiţie de compresie a datelor; 

- potem alcătui un tabel sau un grafic nu doar atunci cînd profesorul spune 

„alcătuimtabelul” sau „desenăm graficul”; 

 - dacă nu putem traduce „în direct”, lasăm cum este; 

- facem notiţe atunci cînd considerăm că datele sunt utile; 

 - nu e neapărat să scrim atunci cînd profesorul spune „scrieţi ce spun”, dacă mesajul 

luideja a fost perceput de către noi în perioada în care profesorul ţi-a „dat voie” să „nuscrii”. 

După ce informaţia a fost prelucrată, aceasta trebuie scrisă în caiet, pentru a putea 

fifolosită în viitor. 

O altă formă de practicare a limbajului scris este articolul. DEX-ul defineşte articolul ca 

o expunere scrisă (de proporţii mai reduse) cu caracter publicistic, pe o temă politică, economică, 

ştiinţifică etc. [56, 114, 168, 171].  

Structura generală a unui articol ştiintific poate conţine următoarele secţiuni succesive, 

considerate canonice în practica redactării (Figura 2.1) [178, 179]: 

-Titlu (Title)- acesta trebuie să rezume cît mai adecvat conţinutul articolului, urmat de 

numele tuturor autorilor, cu specificarea instituţiilor corespunzătoare; 

-Rezumat (Abstract) - prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 de cuvinte): 

domeniul stiintific în care se încadrează articolul; provocările ştiinţifice la care acesta propune 

soluţii; rezultatele importante obţinute împreună cu implicaţiile aferente; relevanţa, originalitatea 

şi calitatea cercetării. Nu se recomandă utilizarea citărilor bibliografice; 
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Fig. 2.1. Structura generală a unui articol ştiinţific [99]. 

 

-Introducere (Introduction)- descrie cadrul ştiinţific general al lucrării, provocările 

abordate şi importanţa lor în cercetare, ipotezele ştiinţifice ale lucrării şi metodologia de 

principiu ce a fost selectată şi utilizată, structura secţiunilor lucrării; 

-Alte abordări (Related Work) - descrie stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, într-un 

mod clar, sistematic, critic, coerent şi concis, raportat la realizări anterioare sau recente; se 

descriu în mod critic lucrările considerate relevante, descrie cu acurateţe şi în mod onest, 

deontologic şi diferenţele specifice între abordările din articol şi altele prezentate in literatură; 

-Corpul articolului: metodologii, rezultate, interpretări– prezintă metode, tehnici, 

algoritmi, tehnologii, cadrul experimental, cadrul de evaluare a rezultatelor, materialele utilizate 

în cadrul investigaţiei ştiinţifice; se descriu rezultatele obţinute, se compară cu cele cunoscute 

prin intermediul altor cercetări; conţinutul acestei secţiuni depinde de caracterul fundamental sau 

aplicativ al cercetării, dar şi de domeniul ştiinţific al lucrării [168, 171]; 

-Concluzii, dezvoltări ulterioare (Conclusions, Further Work)– descrie succint 

principalele concluzii ale cercetării şi viitoarele oportunităţi de cercetare considerate a fi fezabile 

şi fertile din punct de vedere ştiinţific; 

-Mulţumiri (acknowledgments) - opţional, printr-un text scurt, autorii prezintă 

recunoştinţa lor instituţiilor/organizaţiilor şi persoanelor fizice care i-au sprijinit, din punct de 

vedere ştiinţific sau/şi material, pentru buna desfăşurare a cercetării expuse; 

-Referinţele bibliografice (References) – de regulă, este secţiune obligatorie şi descrie o 

listă de publicaţii relevante, recente şi citate în textul articolului; aceste referinţe trebuie să poată 

fi consultate de orice persoană interesată. 

Redactarea lucrărilor ştiinţifice presupune cerinţe deosebite faţă de forma lucrărilor. Ele 

trebuie să fie elaborate citeţ cu o acurateţe deosebită, clare, pe înţelesul tuturor. Este foarte 

importantă problema exprimării şi a prezentării. Un rol aparte ţine de limbajul ştiinţific, de logica 
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exprimării, de ortografia şi de sintaxa corectă, adică o armonie dintre forma şi conţinutul lucrării 

[52, 168, 254].  

„Prezentarea unui articol ştiinţific trebuie să fie coerentă, completă dar concisă şi 

neredundantă, necontradictorie, clară, scrisă într-un limbaj extrem de atent la fiecare detaliu şi 

interpretare. Fiecare domeniu conţine termeni cu accepţiuni precise, care trebuie utilizaţi 

corespunzător în lucrare, evitînd ambiguitaţile de limbaj şi jargoanele obositoare” [52]. În 

general se recomandă adresarea impersonală prin diateza pasivă (“se demonstrează că”, “s-au 

obţinut următoarele rezultate”) evitîndu-se folosirea persoanei întîi [178, 179]. 

Principii: rigoare, claritate, concizie. Cunoaşterea de către autor a principiilor redactării 

ştiintifice va conduce la o redactare riguroasă, clară şi concisă. Trebuie să existe o coerenţă între 

FOND (conţinutul articolului) şi FORMA (redactarea) articolului („Ceea ce se ştie bine se 

enunţă clar” - Boilean) [42, 48]. 

Exprimarea unui gînd, a unui rationament, a unei idei este cu atît mai cuprinzătoare, cu 

cît este mai clar exprimat („Daca nu găseşti cuvintele, nu ai în cap ideea” – G. Calinescu; „Ideile 

sunt rădăcinile creaţiei”- Ernest Dimnet). 

Obiective: comunicare, calitate, concluzii. Se are în vedere comunicarea şi publicarea 

rezultatelor cu valoare ştiinţifică a concluziilor unor studii, a unor comparaţii şi experimente. De 

asemenea, se urmăreşte valorificarea cercetărilor şi studiilor cuprinse în lucrările ştiinţifice de 

calitate, precum şi interesul ştiinţific, calitatea redactării şi exprimarea corectă din punct de 

vedere lingvistic. 

Plagiatul. Astăzi, avînd în vedere utilizarea pe scară largă a redactării computerizate şi a 

utilizării tehnologiilor Web pentru stocare, prezentare şi căutare, autorii de articole/lucrări 

ştiinţifice sunt tentaţi să utilizeze abuziv operaţiile “Copy-Paste” şi astfel să realizeze voluntar 

sau involuntar ceea ce se numeşte plagiat. La şcoală sau la universitate, elevii şi studenţii trebuie 

să fie instruiţi şi avertizaţi să respecte rezultatele muncii autorilor de articole, să ştie şi să 

respecte regulile impuse de calitatea de autor şi de sistemul de citare. “Furtul intelectual” este 

un aspect dăunător şi trebuie respins categoric de orice persoană indiferent de vîrstă, funcţie sau 

statut social. Deşi există metode de prevenire a plagiatului, programe şi sisteme informatice de 

depistarea a cazurilor de plagiat, în fiecare an în timpul susţinerii lucrărilor de licenţă, 

conducerile facultăţilor impreună cu cadrele didactice au surprize mari cînd constată cazuri de 

plagiat. Formarea viitorilor specialişti trebuie să aibă în vedere şi acest aspect important privind 

respectarea proprietăţii intelectuale şi prevenirea plagiatului. 

„Citatele mai consistente (mai mari decît cîteva randuri succesive) se trec fie cu spaţiere 

(“indentare”) diferită în text şi cu caractere italice, fie în anexe, dacă depăşesc o pagină” [28, 50, 

83, 168, 171]. 

Conform normelor de scriere academică, impuse odată cu aparţia academiilor antice, a 

manualelor generice, specifice domeniului de cercetare, un text ştiinţific trebuie sa ţina cont de 
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prescurtările specifice, sintagme latineşti caracteristice acestui tip de text, notelor de subsol, 

sursele indirecte, stilul ştiinţific, miscelanee, indexuri, lista abrevierilor, bibliografie etc. 

- notele de subsol – pentru textele academice, notele de subsol sunt esenţiale, pentru că 

aduc un plus de informaţii de esenţa istorică, ştiinţifică, evolutivă, culturală, care nu-şi găsesc 

locul în text. Tot aici se pot încadra anumite polemici, argumente pro şi contra, referitoare la 

ideile din articol. De obicei, notele sunt aşezate în subsolul paginii, dar pot apărea şi la finele 

capitolului; 

- prescurtările specifice, de regulă, sunt sintagme latineşti şi se folosesc în funcţie de 

necesităţi, în vederea fie a eliminării unor repetiţii, fie pentru a aduce un grad de înţelegere mai 

mare [78, 92, 102, 168, 171]; 

- cf. – confer – compară; 

- s.v. – sub voce (sub verbo) – sub cuvîntul (discutat; vezi cuvîntul); 

- et. al. – şi alţii (se foloseşte după nume de persoane); 

- etc. – şi celelalte lucruri (şi aşa mai departe). Niciodată nu vom pune etc. după 

persoane. 

- supra – mai sus (atunci cînd se face referire la un pasaj din textul curent); 

- infra – mai jos. Atît supra, cît şi infra apar în combinaţie cu prescurtarea p. (ex. v. 

supra. p. 3); 

- passim – ici colo (peste tot în text). Adverbul se întrebuinţeaza în special cînd 

referinţele sunt foarte numeroase în text, infra şi passim nemaifiindu-ne de nici un folos; 

- idem – acelaşi, aceeaşi. Cînd aceeaşi pagină abundă în idei care trimit la acelaşi autor, 

la aceeaşi carte, pentru evitarea repetiţiei, folosim idem; 

- ibidem – chiar acolo, în acelaşi loc. Prescurtarea este ibid. Folosim ibidem (ibid.) cînd 

întreaga notă se repetă, diferite fiind doar paginile; 

- op.cit. – în lucrarea citată; 

- loc. cit.  – în locul citat. Ambele expresii au în vedere lucrarile citate anterior. 

-miscelanee – se referă la materialele adiacente, folosite pentru surplusul de informaţie, 

care trebuie menţionate: conferinţe, filme, diapozitive, manuscrise, scrisori inedite, recenzii, teze, 

mese rotunde, dezbateri publice, emisiuni radio – tv, surse necunoscute, expoziţii, vernisaje, 

prezentare de caz etc.; 

- erata– lista de sfîrşit, prin intermediul careia sunt semnalate şi îndreptate eventualele 

omisiuni sau greşeli; 

- sursele indirecte – cînd o operă este cotată ca fiind academică, ea trebuie să facă uz de 

surse directe, doar acestea avînd prezumţia de exactitate. În măsura în care acest fapt nu este 

posibil, se acceptă şi sursa indirectă, însă, în acest caz, se semnalează sorgintea informaţiei 

respective. De obicei, acestea au în vedere materialele vechi, manuscrisele etc., care fie s-au 
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pierdut, fie, din varii motive, nu pot fi consultate decît cu restricţii, motiv pentru care se specifică 

de unde s-a luat informaţia ca atare [I168, 171]; 

- stilul ştiiţific – acesta se aplica exclusiv lucrarilor în care limbajul trebuie să fie lipsit de 

subiectivitate, fiind limpede, echilibrat, cu fraze scurte, fără licenţe lingvistice, cu expresii 

concise, un stil neutru, detaşat, fără exagerări, fără părtinire. 

- rezumatul – de obicei, rezumatul se face în una din limbile de circulaţie, astfel încît, 

ideile din cuprinsul studiului să fie accesibile oricărei persoane aparţinînd altui sistem lingvistic; 

- dicţionar tehnic – se are în vedere un minidicţionar, în care sunt daţi termenii tehnici, 

specifici doar domeniului de cercetare specific lucrarii în cauză; 

-indexurile – se aşeaza la sfarşitul unei lucrări. O lucrare ştiinţifică, prin ceea ce 

reprezintă ea, vorbeşte ex cathedra, aşadar, indexul este o necesitate pentru compendii, tratate. 

Conform Pike, Kenneth L. How to Make an Index in Publications of M.L.A. indexul poate da 

informaţii generale cu privire la o tema, nume, discipline, subiecte etc.; 

- abrevieri – toate prescurtarile din text fac suportul listei abrevierilor;  

- bibliografia – abia dupa ce s-au uzitat toate elementele caracteristice textului academic, 

la sfîrşit se trece lista tuturor carţilor consultate, indiferent dacă au aparut în note sau în 

bibliografia selectivă, caracteristică fiecarui capitol în parte [168, 225, 235]. 

Rezultatele unor studii, cercetări sau experimente nu pot fi cunoscute de către 

comunitatea ştiinţifică, decît dacă respectă standarde şi reguli impuse de experienţa şi tradiţia din 

activitatea ştiinţifică. În fiecare etapă de dezvoltare a societăţii se constată o dinamică sporită 

privind regulile, metodele, standardele şi tehnologiile. 

Una dintre cele mai complexe forme de practicare a limbajului scris este teza (de 

licenţă). DEX-ul defineşte teza – ca o idee formulată concis, susţinută ca temei al unei concepţii 

filosofice, juridice, politice etc., lucrare ştiinţifică prezentată de un candidat pentru obţinerea 

titlului de licenţiat [65, 114]. 

1.1. Coperta lucrării trebuie să conţină [168, 170, 171, 173]:  

- denumirea instituţiei de învăţămînt superior: Universitatea de Stat De Educaţie Fizică 

Şi Sport;  

- denumirea facultăţii: Facultatea Pedagogie;  

- programul de studii: specializarea (ex.: Master: Teoria şi metodologia activităţii 

motrice);  

- tipul lucrării: teză de doctorat, lucrare de disertaţie, lucrare de seminar etc.;  

- prenumele şi numele autorului;  

- gradul didactic, prenumele şi numele conducătorului ştiinţific;  

- locul, luna şi anul susţinerii lucrării (ex: Chişinău, iunie 2013).  

1.2. Pagina de titlu va conţine, în plus faţă de elementele de pe copertă, titlul complet şi 

subtitlul lucrării. 
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1.3. Pagina de cuprins (Sumarul) va apărea imediat după pagina de titlu. Se va utiliza 

regula structurării pe niveluri (capitole, subcapitole, paragrafe), regăsită apoi în conţinutul 

propriu-zis al lucrării. Tehnoredactarea acestuia se va face astfel: numărul corespunzător paginii 

se va trece în dreptul titlului capitolelor şi al subcapitolelor, lăsîndu-se între ele două spaţii albe 

(se vor bate două tab-uri de tastatură), după care va apărea o linie oblică şi alte două spaţii albe, 

urmate de numărul. Ex: „Despre calitatea cercetării / 33”. 

1.4. Introducerea va apărea, aşa cum este firesc, la începutul lucrării, nefiind nevoie să 

fie întitulată într-un anume fel; i se poate spune simplu „Introducere”. În “Introducere” se vor 

menţiona:  

- motivaţia alegerii temei;  

- importanţa şi actualitatea temei;  

- prezentarea pe scurt a conţinutului lucrării;  

- metodologia de lucru;  

- eventualele dificultăţi întampinate în procesul de documentare.  

1.5. Corpul lucrării. Reprezintă partea cea mai importantă a unei lucrări ştiinţifice şi de 

aceea va fi foarte riguros structurată pe unităţi de text: capitole, subcapitole, paragrafe, în funcţie 

de specificul acestuia. Titlurile de capitol vor fi tehnoredactate cu corp 14 bold de rînd, vor fi 

paginate de preferat pe o pagină nouă, urmate fiind de două rînduri albe despărţitoare faţă de 

textul propriu-zis. Titlurile de subcapitol vor fi tehnoredactate cu corp 12 bold de rînd, urmate 

fiind de un rînd alb despărţitor faţă de textul propriu-zis.  

Capitolul va fi numerotat cu cifre arabe, începand cu 1, urmate de punct şi de titlul său: 

Capitolul 1. Titlul capitolului. Subcapitolele vor fi numerotate astfel: 1.1. Titlul subcapitolului 1, 

1.2. Titlul subcapitolului 2 etc., iar paragrafele, ca secţiuni ale subcapitolelor, vor fi marcate 

corespunzător: 1.1.1., 1.1.2. ş.a.m.d. Această jalonare se va regăsi în conţinutul paginii de 

cuprins.  

1.6. Concluziile. Încheierea lucrării cu cîteva pagini de concluzii este obligatorie. Ele 

permit sintetizarea ideilor autorului şi fixarea lor în memoria celui care evaluează lucrarea 

respectivă. De aceea trebuie evitată tendinţa de a include aici idei sau citate noi, care trebuie să 

între în capitolele lucrării. În „Concluzii” nu se vor regăsi decît răspunsurile la problemele 

propuse spre cercetare şi perspectivele deschise de către aceasta.  

1.7. Aparatul critic (referinţele sau trimiterile bibliografice). Lucrarea se va sprijini 

în mod obligatoriu pe referinţe bibliografice, care urmează să fie precizate în notele de subsol.  

Într-o carte de-a sa, celebrul scriitor şi savant Umberto Eco spunea că sunt cel puţin opt 

motive pentru care într-o lucrare ştiinţifică trebuie să apară note. Astfel, notele se folosesc, în 

opinia lui Eco, pentru [65, pp. 181-182]:  

- a indica sursele citatelor;  

- a adăuga alte indicaţii bibliografice de întărire despre un subiect discutat în text;  
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- a face trimiteri interne (atunci cînd se folosesc formulele v. infra, supra) şi externe 

(atunci cînd se foloseşte cf. = compară, confruntă sau a se vedea, prin care se face o trimitere 

către un paragraf din lucrare, către un alt capitol sau către o altă carte);  

- a introduce un citat de întărire a unui punct de vedere exprimat în text;  

- a a da amploare afirmaţiilor făcute în text;  

- a corecta unele afirmaţii din text;  

- a reda traducerea unui citat din text care era esenţial să fie dat în limbă străină;  

- a plăti datorii (fiind vorba de datoriile autorilor de a cita sursele din care s-au extras 

nişte idei anume).  

Eco atrage totodată atenţia că „o notă n-ar trebui niciodată să fie cu adevărat foarte 

lungă” [65, pp. 181-182]. Pe de altă parte, notele nu vor prelua la subsolul paginii informaţii 

importante şi semnificative, care în mod normal trebuie să rămană în textul propriu-zis al 

lucrării.  

Recomandarea noastră este ca trimiterile bibliografice să apară în subsolul fiecărei 

pagini, în cuprisul notelor de subsol, în aşa fel încît să poată fi aflată imediat sursa unei 

informaţii.  

Toate titlurile din note se vor regăsi în “Bibliografie”. 

O trimitere bibliografică trebuie să conţină [168, 171]:  

- prenumele şi numele autorului (dacă sunt mai mulţi autori pentru o lucrare, prenumele 

şi numele acestora vor fi despărţite prin punct şi virgulă);  

- titlul lucrării;  

- colecţia, numărul ediţiei, volumul, traducătorul (dacă e cazul);  

- editura (cuvîntul „editură” va fi scris numai dacă el face parte din numele editurii 

respective);  

- locul publicării, anul de apariţie;  

- numărul paginii (al paginilor) la care se găseşte informaţia utilizată.  

ex.:_______________________________ Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. 

Disciplinele umaniste, colecţia Biblioteca Italiană, traducere de George Popescu, Editura 

Pontica, Constanţa, 2000, pp. 181-182. 

Dacă trimiterea se face la un studiu apărut într-un volum colectiv, vom preciza: 

prenumele şi numele autorului, titlul complet al studiului (trecut între ghilimele “ ”, cu litere 

drepte), prepoziţia în, după care apare numele autorului/autorilor, titlul lucrării în care a apărut 

studiul respectiv (titlu subliniat cu italice), urmate de editură, loc, anul apariţiei şi 

pagina/paginile respective [66, 67].  

Cînd trimiterea se face la un articol apărut într-o revistă, vom preciza: prenumele şi 

numele autorului, titlul articolului (trecut între ghilimele, cu litere drepte), prepoziţia în, după 
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care apare titlul revistei (subliniat cu italice), anul apariţiei (trecut, de obicei, cu cifre romane), 

anul curent, numărul şi paginile între care se află studiul.  

Tehnoredactarea notelor. Textul notelor se va culege cu corp 10, fiind delimitat de 

textul propriu-zis printr-o linie orizontală care ocupă o treime din lăţimea paginii. Notele vor fi 

numerotate cu cifre arabe, urmate de un spaţiu alb (blanc), apărînd de pe o pagină pe alta în 

continuitate, de la 1 la n. Cifra care indică numărul notei va apărea, bineinţeles, şi în text, fiind 

poziţionată în mod diferit, după cum este cazul [168,  171]:  

- dacă nota se referă la citarea între ghilimele a unei fraze/propoziţii întregi, încheiate, 

cifra care indică numărul notei se va amplasa după ghilimelele ce închid citarea respectivă, 

aşezate la rîndul lor după punct), (ex.: „În orice caz, fiţi coerenţi: ori toate notele la subsolul 

paginii, ori toate notele la sfîrşit de capitol, ori note scurte la subsolul paginii şi apendice la 

sfarşitul lucrării”) [65, p.183];  

- dacă nota se referă la citarea între ghilimele a unei fraze/propoziţii incomplete, cifra 

care indică numărul notei se va amplasa după ghilimelele ce închid citarea respectivă, iar punctul 

de la finele propoziţiei/frazei care include citarea va apărea după cifra care indică numărul notei 

(Ex.: Cînd lansăm opinii originale, despre care bănuim că ar putea produce reacţii contrare, „a 

însera o notă parţial reductivă va fi o dovadă nu doar de lealitate ştiinţifică, ci şi de spirit 

critic”) [65, p.182].  

După fiecare notă, folosirea punctului este obligatorie.  

Există două variante de citare binecunoscute: sistemul de citare autor-dată (de origine 

americană), cunoscut sub numele de sistemul Harvard, şi sistemul autor-număr - cel tradiţional. 

Cu privire la sistemul autor-număr, U. Eco conchide: „Acest sistem este foarte comod fiindcă, 

dacă nota este la subsolul paginii, atunci cititorul ştie imediat la care operă ne referim” [65, 

p.183]. Pe acest ultim considerent recomandăm şi noi utilizarea sistemului autor-număr.  

1.8. Bibliografia. Cuprinde lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către autor 

pentru redactarea lucrării. Ar fi bine să devină un obicei ca la finele unei lucrări să se facă 

distincţie între bibliografia consultată şi bibliografia temei [168, 171].  

Bibliografia consultată (trebuie să apară obligatoriu), după cum ii spune şi numele, este 

cea din care autorii au extras idei sau citate care le-au susţinut propriile argumentaţii, la aceste 

surse făcîndu-se trimiteri bibliografice în locuri precise.  

În bibliografia temei (poate apărea opţional) autorii pot include cărţile, studiile, 

articolele care au legătură cu subiectul lucrărilor lor, dar pe care, din motive întemeiate, nu le-au 

putut afişa. Aceste titluri pot fi, astfel, de folos altor persoane preocupate şi ele de temele 

respective.  

Redactarea „Bibliografiei” se va face aplicînd criteriul alfabetic numelor autorilor. 

Dacă acelaşi autor a scris mai multe lucrări care apar în bibliografie, acestea se vor include în 

ordine cronologică, de la cea mai veche spre cea editată recent. Dacă acelaşi autor a publicat 
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două cărţi în acelaşi an, va trebui să distingem anii prin adăugarea literelor mici (a,b,c etc.) după 

anul apariţiei (ex. 2007a, 2007b). 

În cazul cărţilor vor fi menţionate: numele şi prenumele autorului/autorilor, titlul 

integral al lucrării, colecţia, numărul ediţiei, volumul, traducător (dacă este cazul) editura, locul 

publicării, anul apariţiei lucrării. Dacă pe coperta unei cărţi nu apare numele autorului, ci doar 

titlul ei, atunci se vor folosi trei asteriscuri, urmate de virgulă şi apoi de titlul cărţii. (ex. ***, 

Anuarul General al României. Adrese din Bucureşti şi Districte, 1896-1897, editat de 

L’Independence roumaine, Bucureşti, 1896) [168, 171].  

1.9. Anexele (tabele, figuri, grafice, hărţi etc., împărţite, la rîndul lor, pe categorii). 

Anexele pot avea una sau mai multe pagini, care vor fi numerotate consecutiv, şi se vor 

identifica prin menţionarea: Anexa 1, 2, 3 ş.a.m.d., în partea stîngă a paginii. Este de dorit ca 

tabelele, figurile etc. să fie incluse în anexe, iar în textul propriu-zis să rămană doar cele fără de 

care textul în sine nu ar avea cursivitate. 

Concluzionînd cele de mai-sus, putem menţiona că în scopul perfecţionării procesului de 

formare a limbajului scris este necesară practicarea diferitor forme ale limbajului scris cu 

respectarea strictă a normelor de elaborare a fiecăruia dintre ele, la nivelul abordării sistemice, 

funcţionale şi de personalitate, ceea ce va asigura gradul înalt de pregătire profesională a 

specialistului apt pentru educare şi autoperfecţionare continuă. 

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

 1. În scopul perfecţionării procesului de formare a limbajului scris este necesară practicarea 

diferitor forme ale limbajului scris cu respectarea strictă a normelor de elaborare a fiecăruia 

dintre ele, la nivelul abordării sistemice, funcţionale şi de personalitate, ceea ce va asigura gradul 

înalt de pregătire profesională a specialistului apt pentru educare şi autoperfecţionare continuă. 

 2. Cele menţionate anterior pot fi luate în consideraţie de către tinerii cercetători în scopul 

ordonării lucrărilor ştiinţifice din punctul de vedere al aspectului lingvistic. Redactarea 

lingvistică a lucrărilor ştiinţifice trebuie făcută cu minuţiozitate de care dă dovadă cercetătorul 

îngrijindu-se de veridicitatea ştiinţifică a faptelor analizate. Tezele expuse în textul lucrării 

trebuie să fie formulate ştiinţific, prin noţiuni, raţionamente clare, riguroase, precise, evitîndu-se 

frazeologismele, cuvintele cu sens figurat şi alte creaţii individuale. Acestea sînt doar cîteva 

dintre sugestiile care, după părerea noastră, vor contribui la calitatea limbajului scris al viitorului 

profesor de educaţie fizică. 

 3. Practicarea formelor simple ale limbajului profesional scris presupune cerinţe deosebite 

faţă de elaborarea lor. Ele trebuie să fie elaborate citeţ cu o acurateţe deosebită, clare, pe înţelesul 
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tuturor. Este foarte importantă problema exprimării şi a prezentării corespunzătoare cerinţelor 

impuse.  

 4. Respectarea normelor de scriere academică a formelor complexe de practicare a 

limbajului profesional scris impuse de către manualele generice, specifice domeniului de 

cercetare, un text ştiinţific (sub diferite forme complexe de practicare a limbajului profesional 

scris) trebuie sa ţina cont de indicaţiile specifice, sintagme latineşti specifice acestui tip de text, 

notelor de subsol, sursele indirecte, stilul ştiinţific, miscelanee, indexuri, lista abrevierilor, 

bibliografie etc. 
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3. DETERMINAREA NIVELULUI DE POSEDARE AL LIMBAJULUI PROFESIONAL, 

FORMA SCRISĂ LA STUDENŢII EŞANTIOANELOR EXAMINATE 

 

3.1. Rezultatele autoevaluării nivelului de posedare al limbajului profesional, forma scrisă 

la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

 

Limbajul profesional scris este unul din limbajele profesionale şi-i identificat comunicării 

verbale scrise în domeniu. Limbajul scris este un sistem autonom de comunicare, care 

îndeplineşte funcţia de fixarea a limbajului oral şi reprezintă o formă cu funcţii independente. 

Limbajul scris ne oferă posibilitatea de a asimila cunoştinţe, însuşite de către om, dezvoltă sfera 

de comunicare a personalităţii. 

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. 

Vorbirea profesională scrisă, concepută ca instrument de cunoaştere şi comunicare, este 

indispensabilă atât activităţii ştiinţifice cât şi a celei de practică profesională.  

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, aceea 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. 

După cum menţionează A. Luca, V.Brega valoarea lucrării ştiinţifice depinde în mare 

parte, de mai mulţi factori: conţinutul informaţional, structurarea logică a faptelor şi ideilor, 

rigoarea ştiinţifică, citarea corectă a surselor utilizate şi nu în ultimul rînd, redactarea stilistică şi 

tehnică a textului [95, p.44-49]. 

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. 
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Deşi există deja un şir impunător de publicaţii consacrate greşelilor de limbă [5, 10, 26, 

45, 78, 81, 95, 101, 102], aspectul lingvistic al lucrărilor ştiinţifice, mai ales ale autorilor 

începători, lasă mult de dorit. 

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 de educaţie fizică 

şi sport din Republica Moldova şi România pentru publicarea lor în materialele conferinţelor 

ştiinţifice internaţionale studenţeşti (ediţia 2006, 2007, 2008), am efectuat analiza construcţiilor 

gramaticale din cadrul a 75 de referate [162, p.43-45]. 

Analizînd lucrările ştiinţifice ale studenţilor, am stabilit faptul că 64% din lucrări nu 

corespund normelor de punctuaţie sau sunt utilizate incorect (Tabelul 2.2.) (Anexa 15). 

Tabelul 2.2.Tipologia şi frecvenţa greşelilor din construcţia gramaticală a textelor ştiinţifice 

prezentate de către studenţi în referatele ştiinţifice 

 

Nr. Tipul de greşeli % 

1 Lipsa punctuaţiei sau utilizarea lor greşit 64% 

2 Acordul greşit al substantivului cu adjectivului 64% 

3 Formularea incorectă a frazelor  60% 

4 Lipsa bibliografiei în text 60% 

5 Utilizarea greşită a articolului posesiv al, a, ai, ale 48% 

6 Utilizarea greşită a prepoziţiilor din şi dintre 20% 

7 Utilizarea frazelor suplimentare  16% 

8 Utilizarea prepoziţiilor între şi dintre 12% 

9 Utilizarea formelor incorecte (tabelul,-a; graficul, -cele). 12% 

10 Utilizarea incorectă a formelor din cauza şi datorită 12% 

11 Utilizarea neadecvată a formelor de asemenea şi astfel 8% 

12 Utilizarea greşită a prepoziţiilor cît şi precum 8% 

 

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. 
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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 [162, p.43-45].  

De exemplu: ... influenţele sectorului de activitate, a tehnologiei folosite, a modelului de 

integrare în mediul economic, a prezenţei pe piaţă, a concepţiilor organizatorice şi manageriale. 

Regula cere [5] ca articolul posesiv, al, a, ai, ale să se pună înaintea fiecărui termen începînd cu 

al doilea inclusiv. Prin urmare, corect este: ... influenţele sectorului de activitate, ale 

tehnologiilor folosite, ale modelului de integrare în mediul economic, ale prezenţei pe piaţă, ale 

concepţiilor organizatorice şi manageriale. 

Utilizarea greşită a prepoziţiilor între şi dintre, cît şi precum, din şi dintre, aformelor 

incorecte tabelul,-a; graficul, -cele,  formele din cauza şi datorită, de asemenea şi astfel, în 

lucrările ştiinţifice studenţeşti,  este destul de semnificativă şi  are o proporţie de la 20% - la 8%. 

Aceste prepoziţii şi forme pot avea mai multe sensuri şi pot fi adesea confundate.  

O categorie aparte de erori de exprimare o constituie pleonasmele şi tautologiile, care 

sunt condamnabile în comunicarea orală, cu atît mai mult, fiind inadmisibile în cea scrisă. 

În lingvistică [78] pleonasmul reprezintă este exprimarea unei idei unde se aplică mai 

multe cuvinte decît este necesar, astfel încît sensurile cuvintelor se suprapun parţial sau total. În 

funcţie de context şi de intenţie fie o greşeală de exprimare – pentru că aduce redundanţă în 

transmiterea informaţiei -, acelaşi rol ca repetiţia retorică. Exemplu: Au fost elaborate 

regulamente ce vor reglementa activitatea instituţiei superioare. Corect: Au fost elaborate 

regulamente privind activitatea instituţiei superioare. 

Autorii unor lucrări ştiinţifice utilizează adesea unităţi lexicale, forme flexionare care au 

fost, cîndva, în raport de variaţie liberă, dar s-au specializat, în cele din urmă, pentru exprimarea 

anumitor sensuri lexicale. Astfel, în limba română [45, 78] se spune exclusiv „acord atenţie 

cuiva”, dar „acordez un instrument muzical” deşi forma de infinitiv a celor două verbe este 

aceeaşi, şi anume acorda. Tot aşa, faţă de unicul singular raport formele de plural rapoarte şi 

raporturi înseamnă, prima „referate, comunicări, dări de seamă”, iar a doua „relaţii, legături”. 

O menţiune specială merită aşa-zisele variante literare libere, avînd două pronunţări ale 

aceluiaşi cuvînt, sunt cam la fel de frecvente, justificate şi din alte puncte de vedere, ortografie şi 

ortoepie. Exemplu: acum/acuma, cvadrimotor/cuadrimotor, funcţie/funcţiune. 

Corectitudinea materialului din punct de vedere tehnic ar trebui să fie primul nivel de 

evaluare a materialului, deoarece se consideră o pierdere de timp să lucrezi pe un material care 

are un conţinut eronat.  
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Recomandări pentru asigurarea corectitudinii materialului din punct de vedere stilistic 

[162, p.43-45]: 

- realizarea unor paragrafe coerente prin rearanjarea propoziţiilor şi frazelor, în scopul 

elaborării unei lucrări fluente şi logice; 

- utilizarea de preferinţă a diatezei active (verbul la diateza activă: subiectul propoziţiei 

este agentul – cel care face acţiunea, iar obiectul este cel asupra căruia se exercită acţiunea 

subiectului), în locul diatezei pasive (verbul la diateza pasivă: subiectul propoziţiei este cel ce 

asupra căruia se face acţiunea). 

Cele menţionate anterior pot fi luate în consideraţie de către tinerii cercetători în scopul 

ordonării lucrărilor ştiinţifice din punctul de vedere al aspectului lingvistic. Redactarea 

lingvistică a lucrărilor ştiinţifice trebuie făcută cu minuţiozitate de care dă dovadă cercetătorul 

îngrijindu-se de veridicitatea ştiinţifică a faptelor analizate. Tezele expuse în textul lucrării 

trebuie să fie formulate ştiinţific, prin noţiuni, raţionamente clare, riguroase, precise, evitîndu-se 

frazeologismele, cuvintele cu sens figurat şi alte creaţii individuale. Acestea sînt doar cîteva 

dintre sugestiile care, după părerea noastră, vor contribui la calitatea limbajului scris al viitorului 

profesor de educaţie fizică. 

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 [162, p.43-45]. 

Stăpânirea acestuia de către profesor determină atât succesul profesional, cît şi reuşita 

prin limbajul comun al subiecţilor încadraţi în procesul de predare-învăţare [23, 212]. 

Competenţele verbal-comunicative scrise (profesionale şi generale) sunt specifice pentru 

practica procesului educaţional al culturii fizice, unde specialistul din domeniul trebuie să aplice 

cu abilitate atât limbajul verbal ştiinţific profesional, cît şi pe cel scris din ramura dată; să treacă 

instantaneu de la un nivel de limbaj la altul, adică să posede competenţe de a realiza o 

comunicare eficientă şi cultă în scris [16, 238]. 

Competenţele verbale comunicative sunt convergente conceptului de învăţământ 

formativ, centrat pe formarea la cel educat/format a capacităţilor de personalitate/profesionale, 

printre care formarea/dezvoltarea competenţelor comunicative profesionale scrise şi se identifică 

cu instrumentarul aferent al limbajului ştiinţific scris. 

Limbajul scris, după cum se ştie, permite să se fixeze datele obţinute prin senzaţii şi 

percepţii în cursul activităţii profesionale didactice. Dacă limbajul oral poate să se modifice în 
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procesul comunicării în funcţie de situaţie, pretîndu-se la corectări şi precizări sau de câte ori 

este nevoie, limbajul scris denotă o maturitate a gândirii, înainte de a fi desfăşurat pe hârtie 

gândul fiind regîndit, iar informaţia expusă în scris nu poate fi modificată decât în situaţia când 

textul se redactează din nou. 

Problema pregătirii profesorilor de educaţie fizică privind comunicarea pedagogică şi 

didactică a fost abordată în mai multe lucrări [82, 110, 141, 174, 185, 190, 202], dar în acelaşi 

timp aspectele formării limbajului profesional scris la nivelul metodico-ştiinţific au rămas fără o 

analiză detaliată a lor. 

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. 

O definiţie generală a formării profesionale moderne o dă Vl. Pîslaru [126, p.136-140], 

prin care consideră că scopul educării specialistului vizează formarea studentului ca subiect 

receptor, valorizant şi comunicant al propriilor performanţe umaniste, culturale, ştiinţifice. 

Scopul acestei lucrări constă în determinarea nivelului de cunoaştere/posedare a 

competenţelor ale limbajului profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport – 

viitorii profesori de educaţie fizică şi antrenori. 

Obiectul cercetării date a servit aprecierea nivelului de posedare a formelor de limbaj 

scris şi a limbajului de comunicare a studenţilor; evidenţierea/stabilirea eforturilor depuse de 

studenţi pentru autoformarea şi perfecţionarea abilităţilor de limbaj sportiv, a comunicării 

verbale scrise.  

Însuşirea temeinică de către studenţi a terminologiei de specialitate, utilizarea corectă a 

acesteia constituie o garanţie şi pentru cunoaşterea exactă şi deplină a conceptelor tuturor 

specialităţilor sportive, pentru ameliorarea comunicării scrise situaţionale. 

Analizând procesul de formare la studenţii facultăţii de educaţie fizică şi sport a 

limbajului profesional şi a competenţelor verbal comunicative scrise, în plan evolutiv şi 

comparativ, constatăm că nu sunt stabilite/structurate obiective concrete ce ar viza formarea 

limbajului profesional scris [17, 110, 203]. 

În aspect pragmatic, limbajul profesional scris se particularizează prin subiectul, 

utilizatorii şi situaţiile de comunicare în formă scrisă, şi din aceste trei puncte de vedere esenţiale 

– limbajul profesional scris îşi are specificul şi funcţiile sale de bază: epistemologică şi de 

comunicare profesională [165, p.89-95]. 
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Limbajul profesional scris este necesar activităţii ştiinţifice şi sportive practice. Un limbaj 

profesional scris cult este o caracteristică nu numai a culturii profesionale ci şi a celei generale, 

el sporind prestigiul profesiei şi exercitând o influenţă de culturalizare a populaţiei [163, 236, 

237]. 

În scopul aprecierii nivelului de formare a limbajului profesional scris la studenţii 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport şi a determinării factorilor care influenţează starea nivelului 

dat am desfăşurat unul din cele două sondaje socio-pedagogice, ce s-a bazat în principal pe 

chestionarea de opinie, care a fost realizată pe un eşantion de studenţi de la Facultatea de Sport a 

USEFS, efectuându-se astfel, o cercetare cooperativă. Chestionarul cuprinde 25 de întrebări de 

ordin general şi particular privind cunoaşterea/posedarea competenţelor verbal-comunicative 

scrise la studenţi. Eşantionul de cercetare s-a constituit din 100 de studenţi. Sondajul s-a 

desfăşurat pe loturi selectate arbitrar, grupele antrenate, în totalitatea/în integralitatea lor 

excluzând orice influenţă externă. 

Întrebările chestionarului, menţionate anterior privesc limbajul profesional scris sub 

diferite aspecte: filologic, al pregătirii profesionale, al didacticii disciplinelor si al sferei 

personale. 

Tabelul 2.3. Opiniile respondenţilor privind aspectul filologic al limbajului scris 

Nr. Întrebarea Deseori % Uneori % Niciodată % 

1 Cât  de frecvent comunicaţi cu 

filologi în afara universităţii? 
5 57 38 

2 Cât de frecvent solicitaţi consultaţii 

filologice, redactare de texte scrise 

şi / sau orale? 

9 48 43 

3 Cât de frecvent consultaţi 

dicţionarele ortografice? 
10 71 19 

4 Corectaţi greşelile comise în scris 

ale colegilor dvs.? 
22 56 22 

5 Ce metode aplicaţi pentru a vă 

autoperfecţiona comportamentul 

scris? 

Nici una % 1 metodă % 2 şi m.m. met. % 

72 18 10 

6 Sunteţi familiarizaţi cu noţiunile şi 

conţinutul problematicii generale 

ale activităţii comunicative scrise a 

profesorului-antrenor? 

Da % Nu % Nu ştiu % 

 

30 

 

43 

 

27 

7 Cum vă apreciaţi nivelul dvs. de 

comportament verbal scris? 

Bun % Mediu % Redus % 

35 58 7 

 

Rezultatele analizei răspunsurilor la întrebările chestionarului ne permite sa menţionăm 

faptul, că majoritatea respondenţilor (70%) nu sunt familiarizaţi cu noţiunile şi conţinutul 
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problematicii generale ale limbajului profesional (scris) din cadrul activităţii pedagogice a 

specialistului. Fapt ce relevă experienţa insuficientă anterioare a foştilor absolvenţi ai 

învăţământului şcolar, ce poate fi explicat prin mai multe motive: lipsa manualelor la disciplina 

„Educaţia fizică”, obiectivelor ce ţin cont lucrări scrise (referate, lucrări de control în scris, 

descrierea exerciţiilor însuşite etc.) [165, p.89-95]. 

Tabelul 2.4. Opiniile respondenţilor privind aspectul didacticii disciplinelor 

 

Nr. Întrebarea % % % 

1 Cum credeţi, în ce măsură 

posedaţi terminologia sportivă? 
Nivel înalt Nivel mediu Nivel scăzut 

11 75 14 

2 Cum credeţi, ce importanţă va 

avea pentru dvs. posedarea 

limbajului scris în activitatea 

profesională? 

Mare Esenţială Neesenţială 

66 32 2 

3 În opinia dvs., practica proprie 

a comunicării cu profesorul de 

educaţie fizică (antrenor) în 

procesul studiilor a contribuit la 

formarea limbajului profesional 

scris din domeniu? 

Esenţial Neesenţial Indiferent 

 

74 

 

12 

 

14 

4 Cât de frecvent apelaţi la 

sursele dicţionarelor specializate 

(terminologice)? 

Deseori Uneori Niciodată 

10 72 18 

5 Lucraţi sistematic şi într-un 

mod special asupra vocabularului 

dvs.? 

30 59 11 

6 Întimpinaţi dificultăţi în 

realizarea unei comunicări în 

scris? 

11 60 29 

7 Care sunt, în opinia dvs., 

disciplinele de studiu la facultate 

ce au contribuit esenţial la 

formarea propriului nivel de limbaj 

profesional scris? 

Psiholog

o-

pedagog

ice  

Uma-

niste 

Medico-

biologic

e 

De 

specialitate 

Altele 

% 

28 31 11 48 6 

8 Atribuiţi importanţă aspectului  

scris al dvs.? 
Da        % Nu          % 

83 17 

 

Generalizând datele expuse în Tabelul 2.3. putem afirma că numai 11% din studenţi 

consideră că posedă terminologia specifică sportivă la un nivel înalt. Ceilalţi care posedă un 

nivel mediu de cunoaştere a terminologiei profesionale sportive (75%) şi nivelul scăzut (14%). O 

bună parte din studenţi consideră că cunoaşterea şi posedarea limbajului (aspectul comunicativ) 

în activitatea profesională va avea o mare importanţă (66%), iar 32% din viitorii specialişti în 
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domeniu sunt convinşi că limbajul scris va avea o importanţă esenţială pentru activitatea lor 

profesională şi doar 2% din numărul studenţilor anchetaţi consideră că aceasta este neesenţială 

pentru ei în posedarea limbajului profesional scris. În baza datelor fixate în urma anchetării 

putem deduce că, frecvenţa orelor de specialitate şi conţinutul lor este din ce în ce mai mare şi 

voluminos, puţini studenţi apelează la sursele dicţionarelor specializate (deseori – 10%; uneori – 

72%; niciodată – 18%) ceea ce este foarte important pentru domeniul pe care l-au ales [165, 

p.89-95]. 

Un aspect foarte important al comunicării este forma descriptivă a comunicării. 

Majoritatea viitorilor specialişti în domeniu au răspuns că atribuie importanţă aspectului scris 

(83%), celelalte 17% reprezintă la extrema cealaltă – nu atribuie deloc (Tabelul 2.4.). 

Tabelul 2.5.Opiniile respondenţilor privind aspectul limbajului profesional 

 

Nr. Întrebarea % % % % 
1 După părerea dvs., care este 

contribuţia disciplinelor teoretice în 

formarea propriului nivel de limbaj 

profesional scris? 

Foarte 

mare 
Mare Mică Nici o 

importanţă 

 
24 

 
60 

 
15 

 
1 

2 După părerea dvs., consideraţi 

necesară introducerea disciplinei 

speciale pentru formarea comunicării 

profesionale scrise la viitorii profesori 

-antrenori? 

Da       % Nu        % Nu ştiu      % 

 
81 

 
11 

 
8 

3 Aţi făcut studiu suplimentar cu 

privire la îmbunătăţirea nivelului 

propriu de limbaj şi comunicare 

profesională scrisă? 

 
19 

 
76 

 
5 

4 Cum credeţi, care limbaj îl utilizaţi 

mai bine? 

Limbaj. Oral Limbaj. Scris Ambele 
34 22 44 

5 La facultate, în opinia dvs., se 

practică lucrări scrise pe parcursul 

trecerii programului de studii la 

disciplinele predate? 

Deseori Rar Foarte rar 

59 39 2 

6 Numiţi, Vă rugăm disciplina la 

orele căreia s-a practicat cît mai mult 

lucrările scrise? 

Biologice Umaniste Probe sportive 

76 23 1 

7 Ce întreprindeţi ca să vă 

autoperfecţionaţi comportamentul 

scris? 

Studiem 

literatura 

specializată 

Scris şi 

redactăm cu 

ajutorul DEX-

lui 

Nimic 

8 6 86 

 

Întrebările care reflectă sfera personală cuprinde un areal vast. La întrebarea „Care este 

contribuţia disciplinelor teoretice în formarea propriului nivel de limbaj profesional scris?” 24% 
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din cei chestionaţi au răspuns că disciplinele teoretice au o contribuţie foarte mare, ceea ce este 

foarte important pentru activitatea profesională (Tabelul 2.5.) [165, p.89-95]. O parte bună de 

studenţi consideră că contribuţia disciplinelor teoretice pentru activitatea profesională a lor 60% 

- are un aport mare, 15% - un aport mic, de asemenea 86% din numărul viitorilor specialişti în 

domeniu nu întreprind nimic pentru a-şi perfecţiona comportamentul comunicativ. 

81% din studenţii chestionaţi consideră necesar introducerea disciplinei speciale pentru 

formarea şi perfecţionarea comunicării profesionale scrise, celelalte 19% consideră că nu este 

necesară introducerea o astfel de disciplină sau nu s-au determinat în opinie. Paralel cu aceste 

date, am putea evidenţia faptul că o bună parte a studenţilor 76% nu au practicat studiu 

suplimentar cu privire la îmbunătăţirea nivelului propriu de limbaj şi comunicare profesională 

scrisă.  

Din numărul studenţilor supuşi anchetării 34% utilizează mai bine limbajul oral, (22%) - 

limbajul scris, ceilalţi (44%) – sunt cuprinşi în grupul care posedă bine ambele limbaje. Făcând 

studiu asupra datelor fixate în anchete studenţii au subliniat la care discipline s-au practicat de 

cele mai multe ori lucrările scrise. Datele s-au repartizat în ordinea următoare: biologice – 76%; 

umaniste – 23%; probele sportive – 1%. Analizând datele prezentate anterior putem afirma că 

numai la disciplinele biologice şi umanistice se pune accent pe forma scrisă a comunicării, 

celelalte discipline de importanţă Majoră pentru profesie, nu atribuie atenţie cuvenită problemei 

date [163, 165]. 

Din cele analizate constatăm că majoritatea studenţilor atribuie o importanţă mare 

limbajului profesional, toţi dorind să deţină un limbaj cult, dar eforturile lor se limitează doar la 

declaraţii, nefiind susţinute de activităţi speciale de autoformare şi perfecţionare continuă. 

Datele prezentate în Tabelul 2.6 ne confirmă faptul că: 48% din studenţii chestionaţi au 

răspuns că atribuie o importanţă foarte mare a limbii române literare scrise pentru profesie, 6% 

consideră ca nu are nici o importanţă pentru viaţa lor. Majoritatea studenţilor (70%), viitorii 

specialişti în domeniu, n-au făcut niciodată observaţii privind aspectul comunicării scrise al 

profesorului de educaţie fizică,  4% din ei şi-au manifestat curajul şi au făcut observaţii 

profesorului (Tabelul 2.6.). 

La întrebarea generalizatoare Ce întreprindeţi ca să vă autoperfecţionaţi 

comportamentul scris? doar 8% din studenţi au apelat la literatura specializată; 6% - recurg la 

ajutorul DEX - lui în scrierea şi redactarea textelor; 86% - nu întreprind nimic pentru a-şi 

îmbunătăţi nivelul limbajului profesional scris.  
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Tabelul 2.6. Opiniile respondenţilor privind aspectul importanţa şi atenţia atribuită 

limbajului profesional 

Nr. Întrebarea Foarte mare 

% 

Mare 

% 

Mică 

% 

Nici o 

importanţă 

% 

1 Ce importanţă 

atribuiţi limbii 

române literare scrise 

pentru profesia dvs.? 

48 34 12 6 

2 Cât de frecvent 

atribuiti atenţie 

limbajului scris al 

specialistului de 

educaţie fizică? 

Deseori % Uneori % Niciodată % 

4 26 70 

 

Din cele expuse anterior rezultă faptul că [163, 165]: 

1. Studenţii nu sunt motivaţi sau nu le sunt înaintate sarcini concrete ce ar determina 

perfecţionarea limbajului profesional scris; 

2. Cât priveşte disciplinele studiate, nu sânt puse în faţa lor cerinţe concrete care ar forma 

competenţe verbal comunicative; 

3. La capitolul pregătirii profesional scrise aceştia rămân doar la afirmaţii, care nu sunt 

susţinute de argumente teoretico-metodice; 

4. Sfera personală reflectă dorinţa studenţilor de a cunoaşte metodele, procedeele formării 

limbajului profesional scris. 

Rezumînd cele expuse, putem afirma faptul lipsei sistemului de motivaţii pentru 

studenţi în vederea formării limbajului profesional scris care ar facilita la rândul său formarea 

competenţelor profesional comunicative.  

 

3.2. Rezultatele evaluării nivelului de posedare al limbajului profesional, forma 

scrisă la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport 

Scrisul şi comunicarea formează unul şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat de 

schimbare şi dezvoltare a condiţiilor vieţii materiale şi sociale. Limbajul scris constituie una 

dintre cele mai importante şi mai revoluţionare cuceriri dobîndite de oameni, în procesul muncii 

şi în condiţiile convieţuirii în societate. El joaca un rol deosebit în păstrarea şi răspîndirea ştiinţei 

şi a culturii, în precizarea şi realizarea diferitelor raporturi sociale [3, 144]. 

Comunicarea verbală scrisă are un rol primordial pe care îl ocupă din punct de vedere al 

conţinutului. Prin comunicarea scrisă se realizează o serie de obiective: obţinerea şi transmiterea 

de informaţii, elaborarea unor recomandări, exprimarea unor opinii în formă scrisă etc. 
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Limbajul este definit, cel mai adesea, ca fiind activitatea psihică de comunicare între 

oameni, cu ajutorul limbii. Limbajul profesional scris este o activitate verbală scrisă, el 

reprezintă o comunicare prin intermediul terminologiei noţiunilor şi expresiilor specifice scrise 

[93, 101].  

Limbajul scris, după cum se ştie, permite să se fixeze datele obţinute prin senzaţii şi 

percepţii în cursul activităţii profesionale. Dacă limbajul oral poate să se modifice în procesul 

comunicării în funcţie de situaţie, necesitînd corectări şi precizări ori de cîte ori este nevoie, 

limbajul scris denotă o maturitate a gîndirii, înainte de a fi desfăşurat pe hîrtie gîndul fiind 

regîndit, iar informaţia expusă în scris nu poate fi modificată decît în situaţia cînd textul se 

redactează din nou [93, 144].  

El reprezintă un sistem autonom de comunicare, care îndeplineşte funcţia de fixarea a 

limbajului oral şi reprezintă o formă cu funcţii independente şi ne oferă posibilitatea de a asimila 

cunoştinţe, însuşite de către om, dezvoltă sfera de comunicare a personalităţii [15, p. 70-75]. 

Comunicarea scrisă, alături de cea verbală, reprezintă o componentă a comunicării 

umane. Caracteristicile mesajului scris sunt: 

- are anumite restricţii de utilizare; 

- să fie conceput explicit; 

- implică un control exigent privind informaţiile, faptele şi argumentele folosite; 

- poate fi exprimat sub diferite forme;  

- este judecat după fondul şi forma textului. 

Formarea limbajului scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport reprezintă una 

din componentele principale prin care se realizează activitatea pedagogică în cadrul căreia toate 

procesele se asigură printr-un anumit limbaj specific domeniului de activitate. Posedarea 

comunicării în scris ajută studenţii să devină mai sistematici în gândire, organizaţi şi inventivi. 

Formarea în întreaga sa multilateralitate a limbajului profesional scris la studenţi, nu a 

constituit pînă acum în ştiinţa pedagogică universitară temeiul unei cercetări speciale. Deşi, 

absenţa unor studii într-o anumită direcţie nu constituie neapărat o probă pentru realizarea lor, în 

cazul nostru obiectul cercetării reflectă cu necesitate nu numai sistemele lingvistice ca structuri 

abstracte, dar şi limbajul scris în funcţiune [178, 236, 237]. 

Însuşirea profundă de către studenţi a terminologiei de specialitate, utilizarea corectă a 

acesteia, constituie o probă şi pentru cunoaşterea exactă şi deplină a conceptelor tuturor 

specialităţilor sportive, pentru ameliorarea comunicării scrise situaţionale. 

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 
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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 studenţi ai 

anului II de la Facultăţile 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 verbal-

comunicative scrise la studenţi. Eşantionul de cercetare s-a constituit din 71 de studenţi. Pentru 

realizarea testării de vocabular au fost elaborate 7 teste standardizate (Anexa 14), 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 [20, 21], 

I.T.Radu [142], Vl.Pîslaru, V.Cabac [127], Vl.Pîslaru [128] care desfăşoară pe larg această 

problemă. 

Aspectele testării, menţionate anterior, se referă la limbajul profesional scris sub diferite 

forme: filologică, ale pregătirii profesionale, ale didacticii disciplinelor şi ale sferei personale. 

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 într-un 

text, în cazul dat al determinării şi explicării termenilor specializaţi [167, 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% din cei testaţi. 

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 2.7).  

Tabelul 2.7.Nivelul de posedare a terminologiei sportive (aspectul scris) 

Nr.  

total de 

studenţi 

Nr. testului Punctaj 

maximal 

per test 

Punctaj bun şi 

foarte bun 

Punctaj mediu Punctaj mic 

71 Testul nr. 1 10 (10%) (1%) (89%) 

71 Testul nr. 2 10 (31%) (21%) (48%) 

71 Testul nr. 3 10 (45%) (38%) (17%) 

71 Testul nr. 4 10 (14%) (24%) (62%) 

71 Testul nr. 5 10 (18%) (42%) (40%) 

71 Testul nr. 6 20 (17%) (60%) (23%) 

71 Testul nr. 7 20 (85%) (8%) (7%) 
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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). 48% dintre studenţi au obţinut un punctaj mic, 

31% au obţinut un punctaj bun între 8 şi 10 puncte, iar  celelalte 21% au fost repartizate 

studenţilor ce au obţinut un nivel mediu de cunoştinţe în domeniul dat. Rezultatele date reflectă o 

posedare vagă a terminologiei sportive, aceasta se poate explica prin faptul că studenţii - viitorii 

specialişti în domeniu nu se consultă cu literatura de specialitate destinată pentru îmbogăţirea şi 

perfecţionarea vocabularului. Studenţii manifestă un slab interes faţă de cunoaşterea şi 

perfecţionarea vocabularului şi a terminologiei specifice domeniului, nu sunt motivaţi pentru a 

studia şi descoperi în sine noi aptitudini de formare, îmbogăţire şi perfecţionare a propriului 

vocabular [167, p.9-14]. 

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 (1.Diferenţele; 2.Examenul obiectiv; 3.Antebraţe; 4.Contajios; 

5.Piept; 6.Regiditate; 7.Întroducere; 8.Competenţele colegului; 9.Implimentare; 

10.Diferenţile; 11.Antibraţe; 12.Întroducere; 13.Competenţile; 14.Implementare; 15.Pept; 

16.Pierdere; 17.Examenul obectiv; 18.Perdere; 19.Rigiditate; 20.Contagios). Cuvintele 

selectate sunt termeni ce necesită o atenţie sporită, deoarece ortografia lor poate crea dificultăţi la 

scrierea unui text, spre exemplu: implimentare/implementare, perdere/pierdere, ....  

Tabelul 2.8. Relevarea abilităţilor studentului de recunoaştere a expresiilor greşite 

 

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Enunţul 

1 Eu trag atenţia mai mult la acest capitol ...; 

2 Administraţia duce controlul asupra celor întîmplate ...; 

3 Ce-i cu cărţile astea pe masă? 

4 În acest bloc se duc lecţii pînă la orele 14.00; 

5 Condiţiile optime pentru ...; 

6 În acest mod se fac seminare; 

7 Ducînd cont de aceste comportări eu mi-am revizuit agenda; 

8 Acest moment festiv este mai special; întotdeauna mă emoţionează; 

9 Am luat cunoştinţă de conţinutul programului competiţiei; 

10 Mă străduiesc să ajung la timp la antrenament. 
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În scopul relevării abilităţilor studenţilor de recunoaştere a expresiilor greşite în limitele 

timpul indicat am propus testul nr.4, un şir de enunţuri cu expresii corecte şi greşite (Tabelul 

2.8.).  

Rezultatele obţinute în urma efectuării testului nr.4 ne demonstrează că subiecţii testaţi 

cunosc foarte slab regulile de constituire corectă a unui enunţ (62%).  

Un punctaj bun au obţinut numai 14% din studenţi, ceilalţi – 24% au obţinut un punctaj 

mediu. Asupra acestui test studenţii au avut timp-limită 30sec., în care nici un student testat nu s-

a încadrat. Majoritatea studenţilor (62%) nu cunosc forma corectă a expresiilor, spre exemplu:  

„Acest moment festiv este mai special; întotdeauna mă emoţionez” – greşit; „Acest moment 

festiv este special; întotdeauna mă emoţionează” – corect [167, p.9-14]. 

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 (Tabelul 2.9.).  

Tabelul 2.9.Relevarea abilităţilor studenţilor de recunoaştere vizuală a termenului, 

reieşind din definiţie, în timpul propus 

Nr. 

d/o 

Definiţia 

1 Competiţie sportivă între două persoane sau două echipe, dispută. 

2 Nume dat compoziţiilor organice indispensabile pentru viaţă. 

3 Loc special amenajat, unde se pregătesc un grup de sportivi. 

4 Probă sportivă combinată care constă din trei probe diferite la care participă aceeaşi 

concurenţi. 

5 Competiţie sportivă care constă în parcurgerea unei distanţe. 

 

Celelalte 58% au fost repartizate între studenţii ce au obţinut un punctaj bun – 18% şi 

punctaj mic – 40%. Aceste date dezvăluie cunoştinţele studenţilor în ceea ce priveşte 

terminologia sportivă. 

Pentru 82% din numărul viitorilor specialişti în domeniu ar fi strict necesară consultarea 

DEX - lor, studierea mai aprofundată a termenilor şi definiţiilor ce sunt proprii pentru activitatea 

lor de viitor.  

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 (1.Podium; 

2.Poiene, 3.Poieni; 4.Podiu; 5.Tunele; 6.Tuneluri; 7.Obeji; 8.Raport; 9.Rapoarte; 10.Ghem; 
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11.Antecameră; 12.Raporturi; 13.Ghemuri; 14.Antebiotic; 15.Avalanşă; 16.Traseu; 17.Obez; 

18.Antecoagulant; 19.Anticameră; 20.Amenagare.), însă, spre deosebire de testul nr.3, unde 

studenţii s-au descurcat suficient de bine, aici, 17% din numărul viitorilor specialişti în domeniu 

au obţinut un punctaj mediu şi 23% au obţinut un punctaj mic. Dintre cei 71 de studenţi testaţi, 

numai 60% au obţinut punctajul satisfăcător pentru acest test. Aceasta confirmă necesitatea 

pregătirii studenţilor privind perfecţionarea limbajului profesional în formă scrisă [167, p.9-14]. 

Tabelul 2.10. Determinarea nivelului de cunoştinţe a ortografiei în limba română 

 

Nr. 

d/o 

Enunţul Setul de termeni 

1 Ei __  construiesc un teren sportiv pentru uz 

personal.    

 a. le; b. îşi; c. îţi; d. lor. 

2 Directorul de personal __ să te ajute cu o opinie mai 

bună.   

a. aş putea; b. ar putea; 

 c. am putea; d. are putea. 

3 El trebuie să __  toate cărţile pentru a reuşi la 

examen.                                    

 a. citeşte;  b. citit;   

 c. citesc; d. citească. 

4 În competiţie __ a fost un sportiv grec, al doilea a 

venit unul rus.                    

 a. al primul; b. primul; 

 c. primului; d. prim. 

5 Îmi __  foarte mult să particip la competiţii. a. plac;  b. place; 

 c. plăcut ; d. plăcea. 

6 Universitatea nostră este _ edificiu de învăţămînt 

sportiv din ţară. 

a. cea mai mare; b. cel mai 

mare; c. cei mai mari; d. 

foarte mare 

7 Unul dintre profesori a intrat în sala de curs, _ a 

plecat la bibliotecă.              

a. celălalt; b. cealaltă;  

c. ceilalţi; d. celelalte 

 

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. Spre exemplu: Universitatea nostră este _ 

edificiu de învăţămînt sportiv din ţară. Mulţi dintre studenţi nu pot determina corect forma 

necesară a cuvintelor ce s-ar potrivi cu enunţul. De asemenea, o greşeală des întîlnită în test este 

selectarea pronumelui demonstrativ neadecvat enunţului: Unul dintre profesori a intrat în sala 

de curs, _  a plecat la bibliotecă (Tabelul 2.10.) [167, p.9-14].     

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%. 
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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 (Figura 2.2).   
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Fig. 2.2. Rezultatele datelor statistice ale testărilor 

 

Reieşind din cele menţionate anterior, putem face următoarele concluzii [167, p.9-14]: 

- 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; 

nivelul actual al posedării limbajului profesional scris de către studenţii facultăţilor cu 

profilul „Cultura fizică”, 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. 

Din multitudinea de forme de limbaj scris practicate de către studenţi, după cum s-a 

menţionat mai-sus, 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 (Anexa ), 

conspectul, articolulul, teza de licenţă. 

În continuare ne vom referi doar la cîteva exemple ale formelor de limbaj profesional, 

aspect scris, prezentate de către studenţii USEFS. 

Studenţilor li s-a propus să reproducă în scris un articol ştiinţific deja citit: 
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Fig. 2.3. Reproducerea în scris a unui articol ştiinţific deja citit. 
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Din cele prezentate, observăm că studenţii se limitează, doar la afirmaţii copiate exact din 

textul de bază, fără a depune un efort în plus, referitor la expunerea lor. Textul scris are un 

conţinut vag, ceea ce ne duce cu gîndul la faptul că studenţii nu au practicat aşa formă a 

limbajului profesional scris, din această cauză întîmpinînd şi greutăţile date. 

O altă formă a limbajului scris, destul de des întîlnită este – eseul. Este una din formele 

de practicare a limbajului scris care implică creativitatea gîndirii şi diverse modalităţi de 

exprimare. În Figura 2.4, avem un exemplu de eseu ce li s-a propus studenţilor să-l realizeze în 

limitele propuse. 

 

Fig. 2.4. Realizarea în scris a unui eseu cu titlul „Importanţa competenţei didactice – ca 

formă de comunicare pedagogică”. 

 

Analizînd figura dată, observăm că studentul s-a referit foarte scrurt la titlul temei 

propuse, aducînd numai nişte argumente vagi, nefondate cu date bibliografice. Acestea 
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demonstrează odată în plus, că studenţii nu lucrează suficient cu literatura de specialitate şi nu 

acordă atenţia cuvenită vocabularului pe care î-l posedă. 

O altă formă a limbajului scris este – comentariul. Tot în cadrul lecţiilor de seminar, 

studenţilor li s-a propus să argumenteze în scris afirmaţia „Mişcarea este viaţa” (Figura 2.5.). 

 

Fig. 2.5. Comentarea în scris a afirmaţiei „Mişcarea este viaţa”. 

 

Analizînd Figura 2.5, observăm că se conturează acelaşi tablou de mai-sus, lipsa unor 

argumente forte, a bibliografiei la care se poate face apel, a datelor experimentale din ştiinţa 

culturi fizicii şi sportului. 
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Fig. 2.6. Scrierea unei compuneri despre importanţa planificării unei unităţi de învăţare 

 

Deşi compunerea este una din cele mai practicate forme ale limbajului scris, chiar din 

şcoala primară, observăm că studentul s-a rezumat numai la cîteva fraze comune ce în comun, nu 

prezintă un conţinut cu înţeles extins (Figura 2.6).  

De rînd cu cele expuse este şi o altă formă de practicare a limbajului scris  - articolulul 

ştiinţific. Studenţilor li s-a propus să realizeze o întroducere pentru un articol ştiinţific pentru o 

revistă sportivă, avînd la bază un şir de termeni Figura 2.8. 

Făcînd apel şi la (Anexa 15), observăm că în conţinutul articolului ştiinţific sunt o 

multitudine de greleşi de diferit ordin, ceea ce ne duce cu găndul la faptul că studenţii nu fac 

nimic pentru a-şi perfecţiona vocabularul şi limbajul profesional sub aspect scris, aceasta 

aducînd la insuccesele şi la dificultăţile întîlnite de ei mai apoi (Figura 2.7). 
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Fig. 2.7. Fragment al unui articol ştiinţific 
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Fig. 2.8. Realizarea unei introduceri pentru un articol ştiinţific 

 

De asemenea, în cadrul practicii pedagogice şi de antrenoriat, au fost realizate proiecte 

didactice pentru o lecţie de control (Anexa 17) şi pentru o lecţie de antrenament (Anexa 16). Din 

cele prezentate, observăm că studenţii-masteranzi nu desfăşoară în scris pe deplin un proiect 

didactic propus, ceea ce ne duce cu gîndul la faptul că ei se rezumă numai la cunoştinţele avute 

sau nu sunt motivaţi suficient pentru a reproduce în scris un proiect didactic conform normelor 

cerute.  

În urma analizei ducentaţiei de lucru, a rezultatelor sondajului sociologic, a frecvenţei şi 

tipologiei greşelilor din construcţiile gramaticale a textelor ştiinţifice prezentate de către studenţi 

şi a exemplelor de forme de practicare a limbajului scris am determinat 6 criterii de evaluare a 

limbajului profesional scris a unui text ştiinţific (Tabelul 2.11) şi 10 criterii de evaluare a 

limbajului profesional scris a unui proiect didactic (Tabelul 2.12).  
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Tabelul 2.11. Criteriile de evaluare a limbajului profesional scris a unui text ştiinţific 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de 

evaluare a lucrărilor 

scrise 

Conţinutul criteriului (ce trebuie să evalueze 

expertul) 

Punctajul 

obţinut 

1 Corespunderea 

conţinutului temei 

alese cu 

complitudinea 

subiectului elucidat 

Evaluarea modului în care conţinutul lucrării scrise 

corespunde temei declarate şi în ce măsură tema este 

dezvăluită de către autor 

10 9 8 7 6 5 

2 Nivelul de posedare a 

abilităţilor de scriere 

Evaluarea competenţelor de scriere ale autorului în 

corespundere cu normele gramaticale ale limbii 

române. Verifivarea textului de greşeli gramaticale, 

utilizarea clişeilor; a cuvintelor-parazite; a derivatelor 

eronate; a erorilor în formarea cuvintelor (forme); 

erori de punctuaţie etc. 

10 9 8 7 6 5 

3 Stilistica limbajului 

scris 

Evaluarea structural-semantică a orzanizării textului, a 

coerenţei interne, împărţirii proporţionale pe părţi, 

subordonarea componentelor lucrării între ele şi la tot 

întreg. 

10 9 8 7 6 5 

4 Utilizarea 

terminologiei 

profesionale 

Evaluarea măsurii de reflectare a termenilor şi 

conceptelor profesionale specifice temei lucrării. 

10 

9 

8765 

5 Prezenţa delictelor Verificarea lucrării în scopul depistării în conţinut a 

unor fragmente de text cu un set de cuvinte fără sens, 

înlocuirea literelor, utilizarea sufixelor la formarea 

cuvintelor etc. 

10 9 8 7 6 5 

6 Relevanţa surselor 

bibliografice utilizate 

Evaluarea actualităţii surselor bibliografice utilizate 

(anul editării), utilizate în scrierea lucrării. 

10 9 8 7 6 5 

 

Tabelul 2.12. Criterii de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de evaluare a 

lucrărilor scrise 

Conţinutul criteriului (ce trebuie să 

evalueze expertul) 

Punctajul 

obţinut 

1 Corespunderea conţinutului 

temei cu complitudinea 

subiectului predat 

Evaluarea modului în care conţinutul temei 

scrise corespunde temei declarate şi în ce 

măsură tema este dezvăluită de către autor 

10 

9 

8765 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor 

de descriere a mijloacelor şi 

metodelor utilizate 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor 

de descriere a mijloacelor şi metodelor 

specifice temei predate 

10 

9 

8765 

3 Capacitatea de formulare şi 

scriere a strategiei didactice 

alese 

Evaluarea nivelului de formulare şi scriere a 

strategiei didactice optime alese pentru 

predarea temei 

10 

9 

8765 

4 Nivelul de posedare a abilităţilor 

de formulare şi scriere corectă a 

obiectivelor de referinţă 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor 

de formulare şi scriere corectă a obiectivelor 

de referinţă ale proiectului didactic 

10 

9 

8765 

5 Abilităţi de formulare şi scriere 

corectă a subcompetenţelor 

formate 

Evaluarea nivelului de formulare şi scriere 

corectă a subcompetenţelor formate 

10 

98765 

6 Stilistica limbajului scris al 

proiectului didactic 

Evaluarea structural-semantică a organizării 

proiectului didactic, a coerenţei interne, 

împărţirii proporţionale pe etape, subordonarea 

lor. 

10 

9 

8765 
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7 Utilizarea terminologiei 

profesionale specifice temei 

predate 

Evaluarea nivelului de reflectare a 

terminologiei specifice temei predate 

10 

98765 

8 Relevanţa surselor bibliografice 

utilizate în realizarea proiectului 

didactic 

Evaluarea actualităţii surselor bibliografice 

utilizate (anul editării), utilizate în realizarea 

proiectului de lecţie 

10 

9 

8765 

9 Nivelul de posedare a abilităţilor 

de autoevaluare şi elucidare a 

recomandărilor ce reies din 

autoevaluare 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor 

de autoevaluare a recomandărilor ce reies din 

autoevaluare 

10 

9 

8765 

10 Nivelul posedării abilităţilor de 

descriere a scenariului didactic 

(conţinutului didactic) 

Evaluarea competenţelor de scriere ale 

profesorului în corespundere cu normele 

gramaticale ale limbii române. Verificarea 

scenariului didactic de greşeli gramaticale, 

utilizarea clişeilor; a cuvintelor –parazite; a 

derivatelor eronate; a erorilor în formarea 

cuvintelor specifice domeniului; erori de 

punctuaţie etc. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

Concluzionînd cele de mai-sus, menţionăm că în scopul perfecţionării procesului de 

formare a limbajului profesional scris este necesară motivarea studenţilor pentru practicarea 

diferitor forme ale limbajului scris şi studierea de sinestătător a normelor şi formelor de 

elaborare corectă a diferitor forme a limbajului profesional scris, ceea ce va asigura gradul înalt 

de pregătire profesională a specialistului apt pentru educare şi autoperfecţionare continuă. 

 

3.3. Concluzii la capitolul 3 

1. Rezultatele analizei şi generalizării procesului de formare a limbajului şi comunicării 

didactice în instituţiile de învăţămînt permit să constatăm că s-au întreprins multiple încercări de 

reformare a acestuia prin optimizarea structurii tematice a programelor de studii, a formelor de 

organizare şi a metodelor de predare. 

2. Corectitudinea materialului din punct de vedere tehnic ar trebui să fie primul nivel de 

evaluare a materialului, deoarece se consideră o pierdere de timp să lucrezi pe un material care 

are un conţinut eronat. În scopul asigurarea corectitudinii materialului din punct de vedere 

stilistic trebuie respectate următoarele recomandări [162, p.43-45]: 

- realizarea unor paragrafe coerente prin rearanjarea propoziţiilor şi frazelor, în scopul 

elaborării unei lucrări fluente şi logice; 

- utilizarea de preferinţă a diatezei active (verbul la diateza activă: subiectul propoziţiei 

este agentul – cel care face acţiunea, iar obiectul este cel asupra căruia se exercită acţiunea 

subiectului), în locul diatezei pasive (verbul la diateza pasivă: subiectul propoziţiei este cel ce 

asupra căruia se face acţiunea). 
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3. Rezultatele analizei răspunsurilor la întrebările chestionarului ne permite sa menţionăm 

faptul, că majoritatea respondenţilor (70%) nu sunt familiarizaţi cu noţiunile şi conţinutul 

problematicii generale ale limbajului profesional (scris) din cadrul activităţii pedagogice a 

specialistului. Fapt ce relevă experienţa insuficientă anterioare a foştilor absolvenţi ai 

învăţământului şcolar, ce poate fi explicat prin mai multe motive: lipsa manualelor la disciplina 

„Educaţia fizică”, obiectivelor ce ţin cont lucrări scrise (referate, lucrări de control în scris, 

descrierea exerciţiilor însuşite etc.). 

4. Concluzionînd cele de mai-sus, menţionăm că în scopul perfecţionării procesului de 

formare a limbajului profesional scris este necesară motivarea studenţilor pentru practicarea 

diferitor forme ale limbajului scris şi studierea de sinestătător a normelor şi formelor de 

elaborare corectă a diferitor forme a limbajului profesional scris, ceea ce va asigura gradul înalt 

de pregătire profesională a specialistului apt pentru educare şi autoperfecţionare continuă. 
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4.  CONCEPŢIA ŞI DESCRIEREA PROGRAMEI CURSULUI OPŢIONAL 

„FORMAREA LIMBAJULUI PROFESIONAL SCRIS” 

 

4.1. Evaluarea şi autoevaluarea competenţelor limbajului profesional scris de către 

profesorii şi studenţii de educaţie fizică şi sport 

 

Comunicarea este una din condiţiile necesare instruirii umane, precum şi în relaţiile 

existente între societatea istorică şi cea concretă, în sensul acumulării, păstrării şi transmiterii 

sociale şi individuale [57, 84, 108]. Această condiţie se realizează în activitatea comunicativă în 

care se produce schimbul de cunoştinţe şi relaţii între oameni [139, 218]. 

În etapa contemporană, tendinţele şi perspectivele abordării problemelor de comunicare 

sub aspectul percepţiei sociale, a orientării personalităţii sunt recunoscute de toţi specialiştii şi 

reprezintă una din laturile principale ale studierii acestei probleme [111, 150, 157]. Utilizarea 

acestor date are o semnificaţie incontestabilă în sfera pregătirii specialiştilor pentru comunicarea 

profesională, mai ales pentru cea pedagogică. 

Comunicarea este studiată ca o condiţie de nedespărţit a procesului pedagogic şi a 

activităţii, fiind cel mai important factor al acţiunilor şi înţelegerilor reciproce dintre profesor şi 

elevi. 

Problema comunicării sub aspect pedagogic se reflectă în relaţia profesorului faţă de elev. 

Abordarea problemei comunicării pedagogice este determinată de nivelul empiric al cercetării cu 

orientare practico-metodică şi este examinată ca o tehnică a artei profesorului [110, pag.45]. 

Încadrată în ansamblul comunicării umane, privită ca formă fundamentală de interacţiune 

psihosocială, comunicarea profesională presupune şi ea „efortul fiecărui interlocutor de a ieşi din 

propriul sistem, stabilirea unor cadre de referinţă şi a unor repertorii de experienţă identice, 

comune, astfel încît, prin intercunoaştere, fiecare partener să ajungă să cunoască relaţiile 

celuilalt” [75, 159]. 

În legătură cu pregătirea profesională pedagogică a studenţilor de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport, trebuie subliniat că volumul şi structura cunoştinţelor se asigură prin aria 

destul de largă a disciplinelor teoretico-ştiinţifice şi a celor metodice, de specialitate, care la 

rîndul său într-o măsură corespunzătoare formează limbajul profesional la viitorul profesor de 

educaţie fizică – parte componentă a pregătirii pedagogice [109, 110, 174] 

Pentru a răspunde rigorilor comunicării profesionale corecte şi eficiente, adecvate 

situaţiei profesionale, viitorul absolvent ar trebui să poată comunica liber, oral şi scris. 

În scopul aprecierii nivelului de formare al limbajului profesional la studenţii facultăţilor 

de educaţie fizică şi sport, la cadrele didactice universitare, profesorii şcolari de educacaţie fizică 
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şi a determinării factorilor care influenţează starea nivelului dat am desfăşurat unul din cele două 

sondaje socio-pedagogice, ce s-a bazat în principal, pe chestionarea de opinie, care a fost 

realizată pe un eşantion de 112 studenţi de la USEFS (Anexa 5, 6), 107 cadre didactice 

universitare (Anexa 1, 2) şi 137 profesori şcolari de educaţie fizică (Anexa 3, 4), efectuîndu-se 

astfel, o cercetare cooperativă. Chestionarul a cuprins 21 de întrebări de ordin general şi 

particular privind cunoaşterea/posedarea aspectelor ale comunicării profesionale de către 

studenţii facultăţilor ale USEFS, profesorii USEFS şi profesorii din învăţămîntul preuniversitar. 

Sondajul s-a desfăşurat pe loturi selectate arbitrar, grupele antrenate, în totalitatea/în 

integralitatea lor excluzînd orice influenţă externă. 

Întrebările chestionarului privesc problematica activităţii comunicative a profesorului de 

educaţie fizică. Rezultatele analizei răspunsurilor la întrebările chestionarului permit să 

menţionăm faptul, că majoritatea studenţilor chestionaţi (84%),  37,4% din cadrele didactice 

universitare de educaţie fizică şi sport şi 37,2 % din profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport 

afirmă că sunt familiarizaţi cu noţiunile şi conţinutul problematicii generale ale activităţii 

comunicative a profesorului de educaţie fizică (Figura 4.1). 

 36,5 % din cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport şi 35 % din profesorii 

şcolari de educaţie fizică şi sport au ales varianta „Dificil de răspuns” la întrebarea dată. Doar 6,3 

% dintre studenţii chestionaţi au răspuns că „Nu” sunt familiarizaţi cu noţiunile şi conţinutul 

problematicii generale ale activităţii comunicative a profesorului de educaţie fizică. 

 

 
 

Fig. 4.1. Opiniile respondenţilor privind familiarizarea cu noţiunile şi conţinutul problematicii 

generale ale activităţii comunicative profesionale a profesorului de educaţie fizică 

 

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 
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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 s-au supraapreciat cunoştinţele vis 

a vis de întrebarea propusă. 

Fig. 4.2. Opiniile respondenţilor privind determinarea formelor de vorbire ce predomină în 

comunicarea profesională a profesorului de educaţie fizică în procesul desfăşurării lecţiei 

 

Generalizînd datele obţinute la întrebarea privind „Care din formele de vorbire 

predomină în comunicarea profesională a profesorului de educaţie fizică în procesul 

desfăşurării lecţiei?” (Figura 4.2.), putem afirma că 32,9 % dintre profesorii şcolari de ducaţie 

fizică şi sport consideră că monologul predomină în comunicarea profesională a profesorului de 

educaţie fizică în procesul desfăşurării lecţiei. 36,5 % dintre cadre didactice universitare de 

educaţie fizică şi sport sunt de părere că dialogul – ca formă de vorbire, predomină în 

comunicarea profesională a profesorului de educaţie fizică în procesul desfăşurării lecţiei. 

În baza datelor colectate privind determinarea timpului comunicării în general, al 

profesorului în procesul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică (Figura 4.3) putem afirma că 33 % 

dintre studenţii chestionaţi sunt de părere că timpul comunicării în general, al profesorului în 

procesul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică este de 20 min., profesorii şcolari de educaţie 

fizică şi sport (32 %) şi cadre didactice universitare de educaţie fizică şi sport (27,1 %) consideră 
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că timpul de comunicare în general al profesorului în procesul desfăşurării lecţiei de educaţie 

fizică este de 30 min.  

În baza datelor fixate putem deduce că opiniile atît a studenţilor, cît şi ale cadrelor 

didactice universitare de educaţie fizică şi sport şi profesorii preşcolari de educaţie fizică şi sport 

privind determinarea timpului comunicării general, al profesorului în procesul desfăşurării lecţiei 

de educaţie fizică se axează pe axa timpului între 20 şi 40 min. 

Fig. 4.3. Opiniile respondenţilor privind determinarea timpului comunicării în general, ap 

profesorului în procesul desfăşurării lecţiei de educaţie fizică 

 

Un aspect foarte important al comunicării profesorului este aria curriculară ce a contribuit 

la formarea limbajului profesional scris al cadrului didactic. În scopul determinării ariei 

curriculare ce a contribuit esenţial la formarea propriului nivel de limbaj profesional scris li s-a 

propus respondenţilor un set de arii curriculare pendente domeniului culturii fizice (Figura 4.4). 

Studenţii (46,4 %) sunt de părere că ariile curriculare de specialitate au stat la baza 

formării propriului nilel al lor de limbaj profesional scris, dar în acelaşi timp 42 % dintre studenţi 

afirmă că şi disciplinele psihologo-pedagogice au o pondere esenţială la formarea propriului 

nivel al lor de limbaj profesional scris. 
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Fig. 4.4. Opiniile respondenţilor privind determinarea ariei curriculare ce a contribuit esenţial la 

formarea propriului nivel de limbaj profesional 

 

De aceeaşi opinie sunt profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport (32,1 %) şi cadrele 

didactice universitare de educaţie fizică (27,1 %) că ariile curriculare de specialitate au contribuit 

esenţial la formarea propriului lor nivel de limbaj profesional scris. 

Analizînd datele obţinute la întrebarea „Care din părţile lecţiei de educaţie fizică este mai 

complexă cu privire la desfăşurarea comunicării profesionale?”(Figura 4.5), constatăm că 

majoritatea studenţilor (50,1 %), cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport (53,3 

%) şi profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport (42,3 %) sunt de părere că partea 

findamentală a lecţiei de educaţie fizică este mai complexă cu privire la desfăşurarea comunicării 

profesionale. 

 
Fig. 4.5. Opiniile respondenţilor privind determinarea complităţii părţilor lecţiei de educaţie 

fizică este mai cu privire la desfăşurarea comunicării profesionale 
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O parte bună din studenţi (45,5 %) şi profesori şcolari de educaţie fizică şi sport (33,6 %) 

consideră partea pregătitoare a lecţiei de educaţie fizică este mai complexă cu privire la 

desfăşurarea comunicării profesionale. 

 
Fig. 4.6. Opiniile respondenţilor privind satisfacerea de propriul nivel de posedare şi stăpînire a 

textului comunicativ profesional pentru desfăşurarea lecţiei de educaţie fizică 

 

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?”  (Figura 4.6), 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. 

Din numărul de studenţi şi profesori chestionaţi, 28,6 % dintre studenţi, 17,8 % din 

profesori şcolari de educaţie fizică şi sport afirmă că au făcut studiu suplimentar în scopul 

îmbunătăţirii nivelului propriu de limbaj şi comunicare profesională (Figura 4.7). 
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Fig. 4.7. Opiniile respondenţilor privind îmbunătăţirea nivelului propriu de limbaj scrisşi 

comunicare profesională prin studiu suplimentar 

 

Analizînd datele din Figura 4.7 constatăm că majoritatea respondenţilor 72,3 % din 

prodesorii şcolari de educaţie fizică şi sport, 60,7 % din studenţi şi 57 % din cadrele didactice 

niversitare de educaţie fizică şi sport au răspuns că nu au făcut studiu suplimentar cu privire la 

îmbunătăţirea nivelului propriu de limbaj scris şi comunicare profesională. Respectiv, din datele 

studiate se impune cu necesitate întrebarea privind corespunderea cerinţelor practicii şcolare a 

procesului actual de pregătire pentru comunicarea profesională a studenţilor de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport (Figura 4.8) 

Fig. 4.8. Opiniile respondenţilor privind corespunderea cerinţelor practicii şcolare cu procesul 

actual de pregătire a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport pentru comunicarea 

profesională scrisă 
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studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport corespunde parţial cerinţelor practicii 

şcolare. Totodată, am putea menţiona că o bună parte a profesorilor şcolari de educaţie fizică şi 

sport (49,7 %) consideră că procesul actual de pregătire pentru comunicarea profesională scrisă a 

studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport nu corespunde cerinţelor practicii şcolare. 

Generalizînd 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 ?” (Figura 4.9). 

 

 
Fig. 4.9. Opiniile respondenţilor privind necesitatea introducerii disciplinei speciale pentru 

formarea limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică 

 

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. 

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 educ aţie fizică şi sport (37,2%) posedă şi sunt familiarizaţi cu 

noţiunile şi conţinutul problematicii generale a activităţii comunicative a profesorului de educaţie 
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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. 

 

4.2. Programa formării pe etape a limbajului profesional scris la studenţii de educaţie fizică 

şi sport 

Orice act de vorbire se înscrie în contextul unei situaţii reale, în cadrul unuia dintre 

domeniile vieţii sociale. Problematica formării competenţelor comunicative este abordată de 

către mai mulţi autori – L. Şoitu [158], L. Iacob [88, p. 237-252], L. Ionescu-Ruxăndoiu [89], И. 

А. Зимняя [208, p. 16-26.], – care o examinează din perspectivă epistemologico-pedagogică şi 

socială. Elaborările în acest sens reflectă schimbările de viziune în ceea ce priveşte 

conceptualizarea noţiunii de competenţă [238, 239, 240, 241, 243, 245, 246]. Această 

(competenţă) fiind înţeleasă mai mult ca o cunoaştere de care au nevoie locuitorii şi pe care ei o 

pun în aplicare pentru a comunica eficient unul cu altul [2, pag. 4.]. Comunicarea pedagogică, ca 

formă de interacţiune, presupune cîştigarea şi activarea competenţei profesionale, care este 

deopotrivă aptitudinală şi dobîndită [243,  p. 29-31.].  

Limba este un sistem de semne organizat pe mai multe nivele, sistem ce oferă 

vorbitorului structuri, posibilităţi şi opoziţii funcţionale [39], din care acesta să „aleagă” ceea ce 

consideră necesar şi potrivit pentru a-şi exprima – la un moment dat şi într-un limbaj dat – 

anumite idei. 

Competenţele comunicative reprezintă o construcţie teoretică de valorificare a procesului 

de comunicare, în general, şi de comunicare didactică, în special, în învăţământul pedagogic 

profesional [2, pag. 4.]. 

Mai întâi de toate, competenţa face apel la organizarea unui ansamblu de resurse: 

cunoştinţe, experienţe, scheme, automatisme, capacităţi, savoir-faire de diferite tipuri etc. 

Contextul comunicativ devine hotărîtor în realizarea comportamentelor pedagogice, concepute 

nu doar ca un aparat al interacţiunilor cu caracter pedagogic, ci ca obiect al preocupărilor privind 

dezvoltarea profesională a pedagogului. Deci, formarea competenţei de comunicare didactică la 

studenţii pedagogi răspunde principiului de abordare comunicativă a educaţiei şi completării 

registrului competenţelor de specialitate ale profesorului [166, p.5-10]. 
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În opinia autorilor И. А. Зимняя [208, p. 16-26], С. Данаил [203, p. 86-87] – 

comunicarea didactico-verbală reprezintă prin sine un sistem de texte, care se materializează prin 

expunerea lor în rezultatul exteriorizării vorbirii interne (formaţiunilor textuale însuşite la nivelul 

priceperilor pedagogice). 

Prin alte cuvinte, sistemul dat nu este altceva decît un anumit proiect care obţine în 

rezultatul exteriorizării o anumită calitate ca proces. 

În acest context realizarea procesului de comunicare didactică vizează respectarea 

obligatorie a următoarelor algoritme de proiectare didactică: elaborarea textului la nivelul ideilor 

şi reprezentărilor (vorbire internă generalizată), compunerea scrisă  a textului (vorbire 

concretizată exteriorizată), însuşirea textului scris (vorbire interiorizată concretă) şi expunere a 

textului (vorbire-comunicare concretă). În contextul concepţiilor despre formarea pe etape a 

acţiunilor şi noţiunilor [198, p. 441-469.] şi despre dirijarea procesului de însuşire a cunoştinţelor 

[228, p. 92-98], formarea competenţelor limbajului profesional scris poate fi prezentată astfel 

(fig.4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10. Etapizarea procesului de formare a competenţelor limbajului profesional scris sub 

aspect „formarea pe etape a acţiunilor şi noţiunilor” [198, p. 441-469.] 
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discursului didactic, iar pe de altă parte, dezvoltarea comportamentelor relaţionale, facilitînd, 

astfel, integrarea viitorilor profesori în aria de   activitate educaţională modernă [166, p.5-10]. 

Analiza şi generalizarea teoriei şi practicii procesului de pregătire profesional-pedagogică 

a studenţilor de la facultăţile de educaţie fizică şi sport ne demonstrează faptul, că în instituţiile 

de învăţămînt de resort problemei ce ţine de formarea limbajului profesional scris (fundamentul 

comunicării profesionale) la viitorii pedagogi nu i se atribuie atenţia cuvenită. De aceea, 

majoritatea absolvenţilor obţin competenţele date cel puţin peste cinci ani după absolvirea 

facultăţii în procesul activităţii pedagogice [110, 174, 203]. 

Procesul reformării sistemului profesional pedagogic a învăţămîntului superior se 

caracterizează prin schimbarea priorităţilor în conţinutul instruirii şi educării, condiţionate de 

către cerinţele înaintate faţă de pregătirea specialiştilor, inclusiv şi a specialiştilor din sfera 

culrutii fizice. Formele date ale activităţii profesionale împun cerinţe înalte faţă de nivelul de 

competenţe didactice ale specialistului, formarea cărora se realizează în perioada instruirii la 

universitate. 

Deci, putem concluziona că una din sarcinile în pregătirea profesională a specialiştilor în 

domeniul educaţiei fizice este formarea la studenţi a „aptitudinilor didactice” care cuprind nu 

numai cunoştinţele şi posedarea sistemului lingvistic şi semantic dar şi posedarea celor specifice 

(profesional-neverbale) „motorii” a componentei comunicare [68, 77, 110, 166, 185, 190, 202]. 

Este necesar de a menţiona că la etapa actuală standardele învăţămîntului superior 

profesional pedagogic ale învăţămîntului se construiesc pe baza abordării competenţionale 

„esenţa căruia este în consolidarea orientării spre rezultatele învăţămîntului ca componentă 

sistemică de bază în construirea standardului” [209, p.104-105]. 

În contextul dat, în teoria şi practica modernă prin instruirea competenţională se observă 

destule dificultăţi atît în definirea tipologiei obiective a însăşi competenţelor (în vederea 

entropiei conceptuale), cît şi în stabilirea măsurilor lor cantitative ce tind la infinit, ca rezultat  - 

abordări – paradoxale. 

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 4.11.) [166, p.5-10]: 

1.  Portante – învăţătură, instruire, educare. 

2. Procesuale – comunicarea, activitatea motorie, comunicarea şi activitatea motorie. 

3. Rezultative – cunoştinţe, priceperi, deprinderi, calităţi, valori şi relaţii. 
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În contextul dat, deservirea categoriilor menţionate poate fi posibilă numai printr-un 

sistem pedagogic holostic al lecţiilor: prelegeri, metodice, seminare, de laborator (practice), 

pregătire fizică şi antrenament. 

În dependenţă de specificul influenţei pedagogice formative a categoriei portante este 

posibilă formarea doar a trei competenţe fundamentale (aşa numitele „cheie”)  - cognitive, 

operaţionale, poziţionale (psiho-socio-fizice), care în unitatea lor compun competenţa integrativă 

profesională a profesorului de educaţie fizică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. Aspectul „Comunicare” al construcţiei „Învăţământ din domeniul culturii fizice” [161, 

166] 

 

Analiza teoretică şi generalizarea materialelor din izvoarele literare [193, 199, 202, 204, 

2154, 215, 221], rezultatele studierii programelor accesibile a cursurilor existente la facultăţile 

specializate a instituţiilor de învăţămînt pe problemele activităţii profesionale –didactice, 

deasemenea şi rezultatele teoretico-analitice şi a proiectării pedagogice ne-au permis să realizăm 

proiectul structurii programei de pregătire general-teoretică şi practică a studenţilor pentru 

activitatea profesional didactică (Figura 4.11). 

Programa pregătirii pe etape prevede două aspecte de bază [166, p.5-10]: 

competenţe integrative 

rezultative cunoştinţe capacităţi, 

deprinderi 

valori, calităţi, 

raporturi 

competenţe cognitive operaţionale complexe 

Componente 

portante învăţare instruire educaţie 

procesuale comunicare activitate motorie comunicare, 

activitate motorie 

деятельность 

 

Cultură fizică 

Învăţământ 
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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 control-

corecţională 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 [200, p.90-93]. 

La etapa a doua, formarea triadei categoriei a activităţii integrative – cogmitive, 

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 

[166, 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 a 

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 a 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 [166, 229, 230]: 

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. 

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 [220, 230]. 
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Fig. 4.12. Componentele categoriale ale programei formării pe etape a competenţelor 

didactice în cadrulînvăţămîntului profesional de cultură fizică [ 230, p. 90-93] 

 

Dacă să 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 

instructivă în contextul formării complexului de competenţe profesional-pedagogice, unde cea 

comunicativă este în calitate de universală. 

Programa formării pe etape a competenţelor 

Etapele formării reprezentărilor despre acţiuni şi activităţi 

Etapa formării competenţelor de acţiune şi activitate 

etape orientare  executare control-corecţională 

tipuri de lecţii teoretice practice metodice, seminare 
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gnostice empirice logice 
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abstractă 
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simbolurilor şi imaginaţiilor. 
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cognitive operaţionale poziţionale 

1.Conceptual 

2.Instrumental 
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3.Contextual 

4.Adaptiv 
5.Integrativ 
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În aşa mod, formarea competenţelor didactice este privită ca o modalitate de actualizare a 

calităţilor personale şi profesionale a viitorului profesor. Acest proces se caracterizează întîi de 

toate, prin interacţiunea de finalitate pedagogică a subiecţilor procesului instructiv în condiţiile 

unui mediu personal orientat intructiv în contextul abordării competenţionale [200, p.90-93]. 

În calitate de caracteristici cheie ale procesului dat iese directivitatea în posedarea 

abilităţilor de analiză a situaţiei didactice, recepţionarea stabilirii obiectivelor şi planificarea 

activităţii didactice, deprinderile de interacţiune interpersonală şi profesională, abilităţile de 

evaluare obiectivă a activităţii didactice proprii şi a situaţiilor de interacţiune comunicativă prin 

reflexia intelectual-profesională şi profesională [166, 229, 230]. 

Din cele expuse mai sus concluzionăm că standardele învăţămîntului profesional superior 

este constituit avînd la bază competenţe, „a căror esenţă constau în consolidarea orientării spre 

rezultatele învăţămîntului, ca fiind o componentă în construcţia standardului care formează 

întregul sistem” [209, p.104-105], unde competenţa (rezultatul) reprezintă totalitatea şi 

cunoştinţelor, capacităţilor şi deprinderilor în diferite genuri de activitate, a calităţilor modurilor 

de activitate, calităţilor, proprietăţilor, valorilor şi orientărilor valorice ale personalităţii. 

Elaborarea problemei de formare a limbajului scris şi, în special, a competenţelor 

didactice ale profesorului de educaţie fizică reprezintă o elaborare de perspectivă, cu condiţia 

orientării spre legăturile corelative ale acestor competenţe cu categoriile fundamentale ale 

învăţămîntului din domeniul culturii fizice, precum şi spre adecvarea lor, în plan ierarhic şi 

structural, cu totalitatea componentelor factoriale, care asigură integritatea strategiei didactice a 

procesului instructiv-formativ [166, 229, 230]. 

 

4.3. Criterii ale eficienţei programei „Formarea limbajului profesional scris” şi valori ale 

limbajului profesional scris al studenţilor de cultură fizică 

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 perioada de desfăşurare 

optimă pentru implementarea programei experimentale în procesul instructive-educativ – 

semestrul I de studii (ciclul II masterat). 

Perioada dată de studii este baza fundamentală pentru pregătirea profesional-pedagogică 

a studenţilor-masteranzi, unde se realizează formarea limbajului profesional scris a profesorului 

de educaţie fizică. Cursul opţional propus vizează posibilităţi extinse de instruire intensivă a 

viitorilor profesori de educaţie fizică şi sport, privind formarea limbajului profesional scris prin 
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perfecţionarea – ajustarea procesului de practicare a formelor limbajului scris, ceea ce 

corespunde integrităţii şi continuităţii procesului de studii actual [248, p.46-51]. 

Analiza şi generalizarea datelor din literatura de specialitate, a programelor disciplinelor 

„Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport”, „Comunicarea didactică a 

profesorului de educaţie fizică”, Practica pedagogică şi cea de antrenoriat pentru facultăţile de 

educaţie fizică şi sport, precum şi a rezultatelor celor două sondaje sociologice desfăşurate ne-au 

permis să elaborăm structura programei experimentale a cursului opţional „Formarea limbajului 

profesional scris” în cadrul disciplinelor “Comunicarea profesională a specialistului de cultură 

fizică şi sport” şi „Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”. 

Programa de pregătire pe etape a viitorilor specialişti în domeniu pentru activitatea de 

proiectare didactică vizează următoarele compartimente ale cursului opţional “Formarea 

limbajului profesional scris”: 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, felurile comunicării. niveluri de comunicare. 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 (Anexa 7, 8) etc. [161, 164, 229, 230]. 

Aceste compartimente vizează 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 4.1). 

În cadrul prelegerilor studenţii obţin informaţii generale despre conţinutul controlului 

pedagogic, li se oferă cele mai importante şi complexe tematici ale cursului, se evidenţiază 

întrebările ce ţin de instruirea problematică şi informaţiile cu caracter de discuţie. Se determină 

abordările de bază ce vor fi studiate productiv la lecţiile seminar şi lucrul individual. 
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Tabelul 4.1. Programa analitică a cursului “Comunicarea profesională a specialistului 

de cultură fizică şi sport” şi “Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” 248, 

p.46-51]. 

Nr. 

d/o 

Formele de studii “Comunicarea profesională a 

specialistului de cultură fizică şi 

sport” 

“Comunicarea didactică a 

profesorului de educaţie 

fizică” 

Nr. de ore Nr. de ore 

1 Prelegeri  30 20 

2 Seminare  10 20 

 

Cursul  opţional “Formarea limbajului profesional scris” 

 

3 Lecţii facultative 20 20 

4 Lecţii 

independente 
20 20 

Total: 80 80 

 

 În cadrul lecţiilor – seminarse propunetematica auxiliară care suplimentează conţinutul 

cursului de bază, care contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea capacităţilor de 

cunoaştere, gîndire şi creativitate ale studenţilor, la evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor şi 

competenţelor lor prin intermediul rezolvării sarcinilor propuse, discuţiilor, jocurilor cu caracter 

instructiv etc. 

 În cadrul activităţilor instructive facultativestudenţilor le-au fost propuse sarcini pentru 

lucru, pentru a verifica nivelul însuşirii acestora al cursului predat.   

 În cadrul activităţilor instructive independente ale studenţilor se ţine cont de nivelul 

competenţelor studenţilor unde se propune tematica accesibilă şi care se desfăşoară în afara 

orelor de curs. 

Planul-tematic al cursului “Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi 

sport”, prezentat în Tabelul 3.1, conţine 9 teme generale, iar Planul-tematic al cursului 

“Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică” – conţine 9 teme generale. 

Pentru eficientizarea procesului pregătirii didactice a studenţilor - viitorilor specialişti, 

este necesar să luăm în consideraţie factorii care formează integritatea logică a activităţii 

respective: personalitatea profesorului (calităţile de personalitate), tehnica pedagogică, 

competenţele pedagogice (nivelul de operaţionalizare) şi criteriile argumentate pentru aprecierea 

activităţii didactice a profesorului. 
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Tabelul 4.2. Planul-tematic al cursului opţional “Formarea limbajului profesional scris la studenţii 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport” în cadrul disciplinei „Comunicarea profesională a specialistului de 

cultură fizică şi sport” şi “Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”. 

 

C
u
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l 

p
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d
at

 

Nr. 

d/o 
Conţinutul de bază al cursurilor „Comunicarea 

profesională a specialistului de cultură fizică şi sport” 

(Com. Prof. a sp. Cult. Fiz.) şi “Comunicarea 

didactică a profesorului de educaţie fizică” (Com. Did. 

A prof. Ed. Fiz.) 

Numărul de ore 

P
re

le
g

er
i 

 

S
em

in
a

re
  

F
a

cu
lt

a
-

ti
v

e 
 

In
d

ep
en

-

d
en

te
  

T
o

ta
l 

(C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 s
p

. 
 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 1. 

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. 

3 1 2 - 6 

1.1. Comunicarea. Definiţii şi principii ale comunicării.  1 - 1 - 2 

1.2. 
Comunicare şi informare. Nevoia de comunicare şi 

funcţiile acesteia. 
1 1 - - 2 

1.3. 
Comunicare – categoria principală a activităţii profesionale 

a specialistului de cultură fizică şi sport. 
1 - 1 - 2 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 p
ro

f.
 

E
d

. 
F

iz
.)

 

 

1. 

Comunicarea. Definiţii şi principii ale comunicării. 

Limbajul şi rolurile comunicării. Comunicare şi 

informare. Formele şi funcţiile comunicării. Nevoia de 

comunicare, formele şi funcţiile acesteia. 

2 1 2 1 6 

1.1. 
Definiţii şi principii ale comunicării. Limbajul şi rolurile 

comunicării. 
1 - 1 - 2 

1.2. 
Comunicare şi informare. Formele şi funcţiile comunicării. 

Nevoia de comunicare, formele şi funcţiile acesteia. 
1 1 1 1 2 

(C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 

sp
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

2. 

Procesul de comunicare. Elementele procesului de 

comunicare. Niveluri de comunicare. Felurile 

comunicării. Comunicarea ca relaţie. 

1 - 2 1 4 

2.1. 

Procesul de comunicare. Elementele procesului de 

comunicare. Felurile comunicării. Niveluri de comunicare. 

Comunicarea ca relaţie. 

1 - 2 1 4 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 E

d
. 

F
iz

.)
 

 

2. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de 

comunicare. Felurile şi nivelurile comunicării. 
1 1 1 2 5 

2.1. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de 

comunicare. Felurile şi nivelurile comunicării. 
1 1 1 2 5 

(C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 

sp
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

3. 

Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale 

comunicării. Ierarhia structural-textuală a comunicării 

profesionale. 

2 1 2 1 6 

3.1. 
Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale 

comunicării. 
1 - 1 1 3 

3.2. Ierarhia structural-textuală a comunicării profesionale. 1 1 1 - 3 

(C
o

m
. 

D
id

. 

A
 

p
ro

f.
 

E
d

. 3.  Conceptul de sine şi comunicarea ca relaţie. 1 2 1 1 5 

3.1. 
Conceptul de sine şi comunicarea ca relaţie. 

 
1 2 1 1 5 

(C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 

sp
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

4. 

Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe 

educaţionale. Formarea competenţelor verbal 

comunicative scrise. 

4 1 2 2 9 

4.1. 
Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe 

educaţionale. 
2 - 1 1 4 

4.2 
Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 

 
2 1 1 1 5 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 E

d
. 

F
iz

.)
 

 

4. 

Conceptul de competenţă. Competenţe 

comunicare.Tipuri de competenţe 

educaţionale.Formarea competenţelor verbal 

comunicative scrise. 

4 6 7 5 22 

4.1. Competenţa – aspecte generale. 1 2 2 2 7 

4.2. Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe 2 2 2 1 7 
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educaţionale. 

4.3. Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 1 2 3 2 8 
(C

o
m

. 
P

ro
f.

 a
 s

p
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

5. 

Comunicarea profesional-pedagogică, stereotipul 

comunicării profesional-pedagogice. Principii şi reguli 

de eficientizare a unei comunicări. 

5 2 3 4 14 

5.1. Comunicarea profesional-pedagogică. 1 - 1 1 3 

5.2. Stereotipul comunicării profesional-pedagogice. 2 1 1 1 5 

5.3. Principii şi reguli de eficientizare a unei comunicări. 2 1 1 2 6 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 E

d
. 

F
iz

.)
 

 

5. 
Comunicarea profesional-pedagogică.Stereotipul 

comunicării profesional-pedagogice. Eficientizarea 

comunicării profesionale prin reguli şi principii. 
4 5 3 5 17 

5.1. Comunicarea profesional – pedagogică. 1 1 1 1 4 

5.2. Stereotipul comunicării profesional-pedagogice. 1 2 1 2 6 

5.3. 
Eficientizarea comunicării profesionale prin reguli şi 

principii. 
2 2 1 2 7 

(C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 

 s
p

. 
C

u
lt

. 
F

iz
.)

 

6. 

Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. 

Reguli şi sugestii privind comunicarea profesională 

scrisă. 

5 1 3 4 13 

6.1. Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. 2 - 1 2 5 

6.2. Reguli şi sugestii privind comunicarea profesională scrisă. 3 1 2 2 8 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 E

d
. 

F
iz

.)
 

 

6. 
Documentele oficiale folosite în activitatea didactică 

aprofesorului.Documentelespecificefolosite 

înactivitateadidactică aprofesorului. 
4 2 4 4 14 

6.1. 
Documentele oficiale folosite în activitatea didactică a 

profesorului. 
2 1 2 2 7 

6.2. 
Documentelespecificefolosite în activitatea didactică a 

profesorului. 
2 1 2 2 7 

C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 s
p

. 
 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 7. 

Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-

pedagogică. Documentele specifice folosite în 

activitatea profesional-pedagogică. Proiectarea 

activităţii „lecţia de educaţie fizică”. 

5 3 3 5 16 

7.1. 
Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-

pedagogică. 
2 1 1 2 6 

7.2. 
Documentele specifice folosite în activitatea profesional-

pedagogică. 
2 1 1 2 6 

7.3. Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 1 1 1 1 4 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 

E
d

. 

F
iz

.)
  7. 

Aspecte generale ale proiectării didactice în cadrul 

lecţiei de educaţie fizică. 
2 1 - 1 4 

7.1. 
Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 

 
2 1 - 1 4 

C
o

m
. 

P
ro

f.
 

a
 s

p
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

8. 
Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor 

ştiinţifice. 
3 1 2 2 8 

8.1. Prezentarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice. 2 1 1 1 5 

8.2. Tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 1 - 1 1 3 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 

E
d

. 

F
iz

.)
  8. 

Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor 

ştiinţifice. 
1 1 1 1 4 

8.1. 
Prezentarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice.Tehnica 

scrierii lucrărilor ştiinţifice. 
1 1 1 1 4 

C
o

m
. 

P
ro

f.
 a

 

sp
. 

C
u

lt
. 

F
iz

.)
 

9. Comunicarea mediată de calculator. 2 - 1 1 4 

9.1. 
Norme privind identitatea utilizatorului, scrierea şi 

conţinutul mesajului, atitudinea expeditorului. 
1 - 1 - 2 

9.2. 
Glifele ASCII. Funcţiile clienţilor de e_mail. Semnătura 

de e_mail. 
1 - - 1 2 

(C
o

m
. 

D
id

. 
A

 

p
ro

f.
 E

d
. 

F
iz

.)
 

9. Comunicarea mediată de calculator. 1 1 1 - 3 

9.1. 

Norme privind identitatea utilizatorului, scrierea şi 

conţinutul mesajului, atitudinea expeditorului.Glifele 

ASCII. Funcţiile clienţilor de e_mail. Semnătura de 

e_mail. 

1 1 1 - 3 

Total:(Com. Prof. a sp. Cult. Fiz.) 30 10 20 20 80 
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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 ce poartă caracter semi-independent şi independent. 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 (Anexa 7, 8). De asemenea, orele 

facultative conţin o serie de termeni ce necesită a fi explicaţi din din cursurile de lecţii propuse, , 

ce necesită a fi explicaţi şi ulterior, încadraţi în enunţuri, fraze, compuneri şi esee la un anumit 

subiect. 

Totodată, orele independente sunt asigurate cu sarcini ce prevăd aplicarea competenţelor 

de ordin creativ – realizarea eseurilor, rezumatelor, referatelor cu o temă anumită.  

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 [248, 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. 

În urma analizei planurilor de studii de la facultăţile de educaţie fizică şi sport a fost 

stabilită perioada cu cel mai bun impact de implementare a programei experimentale în procesul 

de învăţămînt. Am considerat că această perioadă optimă poate fi semestrul I (ciclul II masterat), 

ca argument fiind, următorul set de factori [248, p.46-51]:  
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1. Pentru majoritatea disciplinelor practice specializate, semestrul I (ciclul II masterat) 

reprezintă perioada de organizare şi desfăşurare pentru practica pedagogică la capitolul “Lecţia 

de educaţie fizică şcolară”. 

2. În această perioadă, are loc proiectarea şi modelarea lecţiei şcolare de “Educaţie 

fizică”. 

3. Practica pedagogică la anul I (ciclul II masterat) de studii prevede organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor de educaţie fizică în şcoală avînd la activ 2 practici anterioare (ciclul I). 

4. În semestrul dat creşte interesul studenţilor-masteranzi faţă de tot ce este legat de 

procesul de elaborate a diferitor forme de practicare a limbajului scris, în special, specific fiind 

elaborarea tezei de master. 

Elaborările metodice ale cursului opţional “Formarea limbajului profesional scris” au fost 

implementate în procesul de învăţămînt al studenţilor anului I de studii (semestrul I) în procesul 

experimentului formativ, care s-a desfăşurat în perioada anului universitar 2011-2012 [248, p.46-

51]. 

Procesul formării limbajului profesional scris viza organizarea unui set de tipuri de lecţii, 

care s-au desfăşurat cu două grupe de studenţi: grupa experimental şi grupa martor. 

În grupa experiment toate lecţiile opţionale din cadrul cursului opţional “Formarea 

limbajul profesional scris” s-au desfăşurat conform cerinţelor elaborărilor metodice ale cursului 

experimental. În grupa martor, lecţiile au fost predate conform programei disciplinei de studii 

“Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică”, după metoda tradiţională. 

Pentru a stabili nivelul omogenităţii grupelor experimentale şi martor, au fost desfăşurate 

testări de apreciere ce ţin de [248, p.46-51]: 

- cunoştinţele teoretice şi priceperile practico-metodice (Tabelul 4.3),  

- limbajul scris al unui text ştiinţific (Tabelul 4.4), datele statistice comparative ne 

demonstrează omogenitatea grupelor experiment şi martor la nivelul pragului de 

veridicitate P>0,05 (Anexa 9); 

- limbajul scris al unui proiect didactic (Tabelul 4.8), (Anexa 10). 

Cunoştinţele teoretice au fost stabilite în rezultatul desfăşurării unei testări. Priceperile 

practico-metodice au fost apreciate în baza elaborării de către masteranzi a unui proiect didactic 

pentru o lecţie stereotipică de educaţie fizică (cu obiectivele, conţinuturi şi forme de organizare 

indicate de noi). Rezultatele aprecierii nivelului de pregătire a studenţilor pentru formarea 

limbajului profesional scris sunt prezentate în Tabelul 3.3 fiind apreciate conform sistemului de 

10 puncte [248, p.46-51]. 
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Tabelul 4.3. Rezultatele aprecierii pregătiri teoretice a studenţilor masteranzi pentru 

formarea limbajului profesional-scris la etapa iniţială [248, p.46-51] 

 
Nr. 

crt. 
Cunoştinţe şi priceperi Rezultatele iniţiale 

(note)  
I. Cunoştinţe teoretice Grupa 

experimentală 
Grupa 

martor 
1 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. 

6,00 6,07 

2 Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. 

Niveluri de comunicare. Felurile comunicării. Comunicarea ca 

relaţie. 
5,78 5,71 

3 Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. 

Ierarhia structural-textuală a comunicării profesionale. 
6,00 6,00 

4 Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. 

Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 
6,21 6,28 

5 Comunicarea profesional-pedagogică, stereotipul comunicării 

profesional-pedagogice. Principii şi reguli de eficientizare a unei 

comunicări. 
5,71 5,78 

6 Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli şi 

sugestii privind comunicarea profesională scrisă. 
5,85 6,00 

7 Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-

pedagogică. Documentele specifice folosite în activitatea 

profesional-pedagogică. Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie 

fizică”. 

6,14 6,00 

8 Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 5,71 5,57 
9 Comunicarea mediată de calculator. 6,50 6,57 

 

Notele medii per grup ale aprecierii cunoştinţelor şi priceperilor de formare a limbajului 

profesional scris a studenţilor-masteranzi ne-au permis să determinăm nivelul iniţial de pregătire 

al studenţilor-masteranzi, precum şi să stabilim omogenitatea grupelor experiment şi martor. 

Tabelul 4.4.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui text ştiinţific la etapa iniţială (note) 

 

Nr. 

d/o 

Criterii  Grupa 

martor 

n=14 

Grupa 

experiment 

n=14 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei alese cu 

complitudinea subiectului elucidat 

7,00±0,31 7,10±0,30 0,23 > 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de scriere 7,15±0,33 7,30±0,32 0,33 > 0,05 

3 Stilistica limbajului scris 6,99±0,33 7,22±0,35 0,48 > 0,05 

4 Utilizarea terminologiei profesionale 6,85±0,36 7,00±0,36 0,29 > 0,05 

5 Prezenţa delictelor 6,88±0,31 7,05±0,32 0,39 > 0,05 

6 Relevanţa surselor bibliografice utilizate 6,85±0,38 7,00±0,37 0,28 > 0,05 
Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 28;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001 

f = 26;    t  =     2,056      2,779     3,707 

 

X m
X m



 139 

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 (Tabelul 4.5, 4.9, 4.12). 

Tabelul 4.5.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui text ştiinţific la etapa finală (note) 

 

Nr. 

d/o 

Criterii  Grupa 

martor 

n=14 

Grupa 

experiment 

n=14 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei alese cu 

complitudinea subiectului elucidat 
7,23±0,30 8,07±0,27 2,10 < 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de 

scriere 
7,35±0,30 8,22±0,28 2,12 < 0,05 

3 Stilistica limbajului scris 7,33±0,32 8,25±0,30 2,09 < 0,05 

4 Utilizarea terminologiei profesionale 7,25±0,35 8,25±0,31 2,13 < 0,05 

5 Prezenţa delictelor 7,25±0,29 8,14±0,25 2,34 < 0,05 

6 Relevanţa surselor bibliografice utilizate 7,19±0,37 8,31±0,32 2,28 < 0,05 
Legendă: E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 14;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001 

f = 26;    t  =     2,056      2,779      3,707 

                              

 

După prelucrarea datelor furnizate de testarea crieteriilor de evaluare a limbajului scris a 

unui text ştiinţific la etapa finală (Tabelul 4.5), constatăm diferenţe statistice semnificative dintre 

cele două grupe examinate, în favoarea grupei experiment (P<0,05). 

Analizînd din punct de vedere statistico-matematic rezultatele privind evaluarea 

limbajului scris a unui text ştiinţific a grupei martor la etapa iniţială şi finală (Tabelul 4.6)  

observăm că la majoritatea criteriilor testate au fost obţinute rezultate ce demonstrează că „t” 

calculat pentru toate criteriile variază între 0,66 – 1,54, mai mic decît „t” tabelar, ceea ce denotă 

diferenţe nesemnificative (P>0,05) dintre testările iniţiale şi finale. 

Tabelul 4.6.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui text ştiinţific a grupei martor la etapa 

iniţială şi finală (note)  (n=14) 

Nr. 

d/o 

Criterii  Etapa 

iniţială 

Etapa 

finală 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei alese cu 

complitudinea subiectului elucidat 
7,00±0,31 7,23±0,30 0,79 > 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de scriere 7,15±0,33 7,35±0,30 0,66 > 0,05 

3 Stilistica limbajului scris 6,99±0,33 7,33±0,32 1,10 > 0,05 

4 Utilizarea terminologiei profesionale 6,85±0,36 7,25±0,35 1,21 > 0,05 

5 Prezenţa delictelor 6,88±0,31 7,25±0,29 1,54 > 0,05 

6 Relevanţa surselor bibliografice utilizate 6,85±0,38 7,19±0,37 0,97 > 0,05 
Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 14;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.r  = 0,553 

f = 13;   t  =      2,160     3,012      4,221                                

X m X m
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După prelucrarea datelor furnizate în urma testării criteriilor de evaluare a limbajului 

scris a unui text ştiinţific a grupei experiment (Tabelul 4.7), constatăm diferenţe semnificative 

(P<0,01). 

Tabelul 4.7.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui text ştiinţific a grupei experiment la 

etapa iniţială şi finală (note) (n=14) 

 

Nr. 

d/o 

Criterii  Etapa 

iniţială 

Etapa 

finală 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei alese cu 

complitudinea subiectului elucidat 
7,10±0,30 8,07±0,27 3,60 < 0,01 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de 

scriere 
7,30±0,32 8,22±0,28 3,28 < 0,01 

3 Stilistica limbajului scris 7,22±0,35 8,25±0,30 3,32 < 0,01 

4 Utilizarea terminologiei profesionale 7,00±0,36 8,25±0,31 3,91 < 0,01 

5 Prezenţa delictelor 7,05±0,32 8,14±0,25 3,89 < 0,01 

6 Relevanţa surselor bibliografice utilizate 7,00±0,37 8,31±0,32 3,97 < 0,01 
Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 14;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.r  = 0,553 

f = 13;   t  =       2,160    3,012      4,221                      

 

Tabelul 4.8.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic la etapa iniţială (note) 

 

Nr. 

d/o 
Criterii  Grupa 

martor 

n=14 

Grupa 

experiment 

n=14 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei cu 

complitudinea subiectului predat 
7,21±0,46 7,33±0,45 0,19 > 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de descriere 

a mijloacelor şi metodelor utilizate 
7,00±0,38 7,19±0,36 0,36 > 0,05 

3 Capacitatea de formulare şi scriere a strategiei 

didactice alese 
6,92±0,46 7,10±0,45 0,28 > 0,05 

4 Nivelul de posedare a abilităţilor de formulare 

şi scriere corectă a obiectivelor de referinţă 
7,21±0,46 7,34±0,45 0,20 > 0,05 

5 Abilităţi de formulare şi scriere corectă a 

subcompetenţelor formate 
7,00±0,46 7,21±0,45 0,33 > 0,05 

6 Stilistica limbajului scris al proiectului 

didactic 
7,00±0,46 6,80±0,44 0,31 > 0,05 

7 Utilizarea terminologiei profesionale specifice 

temei predate 
7,00±0,33 7,18±0,32 0,39 > 0,05 

8 Relevanţa surselor bibliografice utilizate în 

realizarea proiectului didactic 
6,92±0,43 7,20±0,42 0,47 > 0,05 

9 Nivelul de posedare a abilităţilor de 

autoevaluare şi elucidare a recomandărilor ce 

reies din autoevaluare 
7,00±0,46 7,22±0,47 0,33 > 0,05 

10 Nivelul posedării abilităţilor de descriere a 

scenariului didactic (conţinutului didactic) 
6,78±0,45 7,05±0,46 0,42 > 0,05 

Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 28;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001 

f = 26;    t  =     2,056      2,779     3,707 

f = 13;   t  =     2,160       3,012     4,221 

X m X m
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Dacă analizăm din punct de vedere statistico-matematic testul privind evaluarea 

limbajului profesional scris al unui proiect didactic a grupei martor şi experiment ls etapa iniţială 

(Tabelul 4.8), 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 Tabelul 4.8 şi 4.9, observăm că rezultatele obţinute de la 

etapa finală sunt în favoarea grupei experiment (P<0,05), unde valoarea lui „t” calculat la etapa 

finală pentru toate criteriile testate variază între 2,07 – 2,49 (Tabelul 4.9) şi este mai mare decît 

„t” tabelar, ceea ce dovedeşte că diferenţele între cele două grupe sunt semnificative. Aceastea 

fiind spuse, ne dovedeşte 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. 

Tabelul 4.9.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic la etapa finală (note) 

 

Nr. 

d/o 
Criterii  Grupa 

martor 
n=14 

Grupa 

experiment 
n=14 

t P 

1 Corespunderea conţinutului temei cu 

complitudinea subiectului predat 
7,50±0,44 8,97±0,40 2,49 < 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de descriere 

a mijloacelor şi metodelor utilizate 
7,27±0,37 8,36±0,29 2,32 < 0,05 

3 Capacitatea de formulare şi scriere a strategiei 

didactice alese 
7,36±044 8,58±0,40 2,07 < 0,05 

4 Nivelul de posedare a abilităţilor de formulare 

şi scriere corectă a obiectivelor de referinţă 
7,60±0,44 8,87±0,40 2,15 < 0,05 

5 Abilităţi de formulare şi scriere corectă a 

subcompetenţelor formate 
7,42±0,44 8,72±0,39 2,20 < 0,05 

6 Stilistica limbajului scris al proiectului 

didactic 
7,24±0,45 8,49±0,40 2,08 < 0,05 

7 Utilizarea terminologiei profesionale specifice 

temei predate 
7,42±0,34 8,33±0,27 2,12 < 0,05 

8 Relevanţa surselor bibliografice utilizate în 

realizarea proiectului didactic 
7,43±0,41 8,71±0,38 2,28 < 0,05 

9 Nivelul de posedare a abilităţilor de 

autoevaluare şi elucidare a recomandărilor ce 

reies din autoevaluare 
7,46±0,45 8,87±0,41 2,31 < 0,05 

10 Nivelul posedării abilităţilor de descriere a 

scenariului didactic (conţinutului didactic) 
7,29±0,44 8,68±0,42 2,27 < 0,05 

Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 28;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001 

f = 26;    t  =     2,056      2,779     3,707 

 

Analizînd din punct de vedere statistic dinamica dintre testările criteriilor de evaluare a 

limbajului scris a unui proiect didactic a grupei martor la etapa iniţială şi cea finală (Tabelul 

4.10), observăm că „t” calculat pentru fiecare criteriu variază în diapazonul 0,56 – 1,31 valoarea 
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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 pentru 

grupa martor sunt necemnificative (P>0,05). 

Totodată, analizînd statistico-matematic dinamica dintre testerile criteriilor de evaluare a 

limbajului scris a unui proiect didactic a grupei experiment la etapa iniţială şi cea finală (Tabelul 

4.11), observăm că diferenţele între cele două etape sunt semnificative, în favoarea grupei 

experiment (P<0,01-0,001). Interpretînd diferenţele dintre etapele iniţială şi finală a grupei 

experiment, observăm că „t” calculat variază între 3,77-4,23, fiind mai mare ca „t” tabelar, ceea 

ce dovedeşte că diferenţele statistice obţinute dintre etapa iniţială şi cea finală a grupei 

experiment sunt semnificative. 

Analiza statistico-comparativă a notele generale obţinute de către studenţii grupei 

experiment şi martor la examenul oficial (Anexa 11, 12, 13) 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 4.12). 

Tabelul 4.10. Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic a grupei martor la 

etapa iniţială şi finală(note) (n=14) 

 

Nr. 

d/o 
Criterii  Etapa 

iniţială 
Etapa 

finală 
t P 

1 Corespunderea conţinutului temei cu complitudinea 

subiectului predat 
7,21±0,46 7,50±0,44 0,69 > 0,05 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de descriere a 

mijloacelor şi metodelor utilizate 
7,00±0,38 7,27±0,37 0,77 > 0,05 

3 Capacitatea de formulare şi scriere a strategiei 

didactice alese 
6,92±0,46 7,36±044 1,05 > 0,05 

4 Nivelul de posedare a abilităţilor de formulare şi 

scriere corectă a obiectivelor de referinţă 
7,21±0,46 7,60±0,44 0,93 > 0,05 

5 Abilităţi de formulare şi scriere corectă a 

subcompetenţelor formate 
7,00±0,46 7,42±0,44 

   

1,00 
> 0,05 

6 Stilistica limbajului scris al proiectului didactic 7,00±0,46 7,24±0,45  0,56 > 0,05 
7 Utilizarea terminologiei profesionale specifice temei 

predate 
7,00±0,33 7,42±0,34 1,31 > 0,05 

8 Relevanţa surselor bibliografice utilizate în 

realizarea proiectului didactic 
6,92±0,43 7,43±0,41 1,27 > 0,05 

9 Nivelul de posedare a abilităţilor de autoevaluare şi 

elucidare a recomandărilor ce reies din autoevaluare 
7,00±0,46 7,46±0,45 

   

1,07 
> 0,05 

10 Nivelul posedării abilităţilor de descriere a 

scenariului didactic (conţinutului didactic) 
6,78±0,45 7,29±0,44 

   

1,21 
> 0,05 

Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor   

n= 14;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.r  = 0,553 

f = 13;   t  =      2,160      3,012     4,221                  

X m X m
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Tabelul 4.11.Criteriile de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic a grupei experiment 

la etapa iniţială şi finală (n=14) 

 

Nr. 

d/o 
Criterii  Etapa 

iniţială 
Etapa 

finală 
t P 

1 Corespunderea conţinutului temei cu complitudinea 

subiectului predat 
7,33±0,45 8,97±0,40 4,10 < 0,01 

2 Nivelul de posedare a abilităţilor de descriere a 

mijloacelor şi metodelor utilizate 
7,19±0,36 8,36±0,29 3,77 < 0,01 

3 Capacitatea de formulare şi scriere a strategiei 

didactice alese 
7,10±0,45 8,58±0,40 3,95 < 0,01 

4 Nivelul de posedare a abilităţilor de formulare şi 

scriere corectă a obiectivelor de referinţă 
7,34±0,45 8,87±0,40 3,82 < 0,01 

5 Abilităţi de formulare şi scriere corectă a 

subcompetenţelor formate 
7,21±0,45 8,72±0,39 3,77 < 0,01 

6 Stilistica limbajului scris al proiectului didactic 6,80±0,44 8,49±0,40    ,23 < 0,001 
7 Utilizarea terminologiei profesionale specifice temei 

predate 
7,18±0,32 8,33±0,27 4,10 < 0,01 

8 Relevanţa surselor bibliografice utilizate în 

realizarea proiectului didactic 
7,20±0,42 8,71±0,38 

   

3,97 
< 0,01 

9 Nivelul de posedare a abilităţilor de autoevaluare şi 

elucidare a recomandărilor ce reies din autoevaluare 
7,22±0,47 8,87±0,41 

   

3,93 
< 0,01 

10 Nivelul posedării abilităţilor de descriere a 

scenariului didactic (conţinutului didactic) 
7,05±0,46 8,68±0,42 

   

3,88 
< 0,01 

Legendă:E – Grupa experiment, M – Grupa martor 
n= 14;    Р  -      0,05;      0,01;      0,001.r  = 0,553 

f = 13;   t  =     2,160    3,012      4,221                  

 

Tabelul 4.12. Rezultatele aprecierii pregătiri teoretice ale studenţilor masteranzi pentru formarea 

limbajului profesional-scris la etapa finală 

 

Nr. 

d/o 

Cunoştinţe  Rezultate 

finale (note) 

Cunoştinţe teoretice G.Exp. G.Mar. 

1 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. 
9,21 8,14 

2 Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Niveluri de 

comunicare. Felurile comunicării. Comunicarea ca relaţie. 
9,07 8,14 

3 Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. Ierarhia 

structural-textuală a comunicării profesionale. 
9,28 8,07 

4 Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. Formarea 

competenţelor verbal comunicative scrise. 
9,11 8,35 

5 Comunicarea profesional-pedagogică, stereotipul comunicării profesional-

pedagogice. Principii şi reguli de eficientizare a unei comunicări. 
9,14 8,35 

6 Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli şi sugestii privind 

comunicarea profesională scrisă. 
9,42 8,28 

7 Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 
9,35 8,21 

8 Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 9,28 8,64 

9 Comunicarea mediată de calculator. 9,78 8,57 

X m X m
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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 studenţii-

masteranzi, aflaţi în mediul academic modern [248, p.46-51]. 

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. 

 

4.4. Concluzii la capitolul 4 

 1. Rezumînd cele expuse, putem afirmna că la capitolul pregătirii profesionale sub 

aspect comunicativ în vederea formării limbajului şi comunicării profesionale nu sunt înaintate 

cerinţe concrete ce ar determina perfecţionarea limbajului şi comunicării profesionale. 

 2. Cele expuse mai sus, scoatem în evidenţă că în urma realizării sondajului 

sociopedagogic, s-a determinat că profesorii de educaţie fizică din învăţămîntul universitar 

(37,4%) şi cei din învăţămîntul preuniversitar (37,2%) posedă 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 a limbajului scris corect sub diferite forme practicate. 

 3. Programa realizată, după cum presupunem, posedă un potenţial direcţionat de 

influenţă instructivă în contextul formării complexului de competenţe profesional-pedagogice, 

unde cea comunicativă este în calitate de universală. În aşa mod, formarea competenţelor 

didactice este privită ca o modalitate de actualizare a calităţilor personale şi profesionale a 

viitorului profesor. Acest proces se caracterizează întîi de toate, prin interacţiunea de finalitate 

pedagogică a subiecţilor procesului instructiv în condiţiile unui mediu personal orientat intructiv 

în contextul abordării competenţionale. 

 4. Analiza statistico-comparativă a notele generale obţinute de către studenţii grupei 

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 scris”. 
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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. 

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 
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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”. 

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 metodico-evaluative. 

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. 
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- 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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Anexa  1 

Chestionar pentru cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport 

 

CHESTIONAR 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi folosite numai în scop ştiinţific. 

Vă mulţumim! 

Stimate coleg! 

În scopul obţinerii informaţiei privind perfecţiunea procesului de pregătire didactică a 

viitorilor profesori de educaţie fizică în cadrul învaţământului universitar de profil Catedra de 

TMCF a U.S.E.F.S. al RM se adresează D-voastră cu rugămintea să răspundeţi la următoarele 

întrebări: 

 
Vechimea de muncă pedagogică .................................... ani. 

 
Nr. 

d/o 

Întrebarea  Variante de răspuns Datele 

în cifre 

Datele în 

procente 

1. 

 

 

Sunteţi familiarizaţi cu noţiunile 

şi conţinutul problematicii 

generale a activităţii didactice a 

profesorului de educaţie fizică: 

Da    

Greu de răspuns   

Nu   

2. 

 

 

 

 

 

 

Menţionaţi, care este deosebirea 

dintre comunicarea pedagogică 

a profesorului de educaţie fizică 

în comparaţie cu profesorii de la 

alte discipline (bifaţi o 

variantă). 

 

1. Este obişnuită.   

2. Este specifică.   

3. Este mai complexă în 

comparaţie cu alte discipline. 

  

4. Este mai complexă la nivel 

de înţelegere pentru elevi prin 

terminologia folosită. 

  

3. 

 

 

După opinia Dvs. care din 

formele de vorbire predomină în 

comunicarea profesională a 

profesorului a profesorului de 

educaţie fizică în procesul 

desfăşurării lecţiei? 

Monolog.   

Dialog.   

Comunicare nonverbală 

(gesticulare, demonstrare, 

kinezică...). 

 

  

4. 

 

 

Menţionaţi 3 funcţii principale 

ale comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie fizică 

din cele propuse (bifaţi cu 1, 2, 

3,, unde 1 reprezintă gradul 

superior). 

Organizaţională; 

 

1.   

2.   

3.   

Comunicativă; 

 

1.   

2.   

3.   

Afectivă 

(expresivă); 

 

1.   

2.   

3.   

Semnalizare, 

avertizare; 

 

1.   

2.   

3.   

Persuasivă; 

 

1.   

2.   

3.   
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Practic -

operaţională;   

 

1.   

2.   

3.   

Cognitivă; 

 

1.   

2.   

3.   

  Relaxare-

evaluare. 

 

1.   

2.   

3.   

5. 

 

 

 

 După opinia Dvs. care este 

timpul comunicării în general a 

profesorului în procesul 

desfăşurării lecţie de educaţie 

fizică? (bifaţi o variantă). 

45 min.    

40 min.    

30 min.    

20 min.    

10 min.    

6. 

 

 

 

 

Apreciaţi nivelul propriu al 

posedării terminologiei 

profesionale. Încercuiţi nota 

corespunzătoare. 

la absolvirea 

facultăţii 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

după 5 ani de 

muncă                                       

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

în prezent                                                        4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

7. 

 

 

 

În opinia Dvs. care sunt ariile 

curriculare ce au contribuit 

esenţial la formarea propriului 

nivel de limbaj profesional 

(bifaţi o variantă). 

Psihologo-

pedagogice. 
   

Umaniste.    

Medico-biologice.    

De specialitate.    

Altele     

8. După părerea Dvs. care este 

contribuţia în formarea 

propriului nivel de limbaj 

profesional a disciplinelor 

practice? (bifaţi cu 1, 2, 3 

valoarea acestora, unde 1 – 

reprezintă gradul superior). 

gimnastica; 

 

 

1.   

 2.   

3.   

atletism;                                                           1.   

2.   

3.   

jocuri sportive;                                                 1.   
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2.   

3.   

sporturi luptă;                                                   1.   

2.   

3.   

sporturi sezon;                                                  1.   

2.   

3.   

altele (numiţi) 1.   

2.   

3.   

9. 

 

 

 

În opinia Dvs. care din părţile 

lecţiei de educaţie fizică este 

mai complexă cu privire la 

desfăşurarea comunicării 

profesorului? (bifaţi o variantă 

din cele propuse). 

Pregătitoare   

Fundamentală   

De încheiere   

10. 

 

 

Sunteţi satisfăcut de nivelul 

propriu de posedare şi stăpînire 

a textului comunicativ 

profesional pentru desfăşurarea 

lecţiei de educaţie fizică? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

11. 

 

 

Aţi făcut studiu suplimentar cu 

privire la îmbunătăţirea 

nivelului propriu de limbaj şi 

comunicare profesională? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

12. 

 

 

 

 

După părerea Dvs. procesul 

actual de pregătire a studenţilor 

de la facultăţile de educaţie 

fizică de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport pentru 

comunicarea profesională 

corespunde cerinţelor practicii 

şcolare? (bifaţi nivelul 

corelaţiei prin una din 

variantele propuse). 

Corespunde în totalitate   

Corespunde parţial   

Nu corespunde   

13. 

 

 

După părerea Dvs. consideraţi 

necesară introducerea 

disciplinei speciale pentru 

formarea comunicării 

profesionale scrise la studenţii 

de educaţie fizică. 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

14. 

 

 

Dvs. aţi fost pregătiţi după 

absolvirea facultăţii pentru 

activitatea didactică în sistemul 

lecţiei de educaţie fizică? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu  

 

  

14.1 Dacă răspunsul este afirmativ, 

precizaţi (apreciaţi) nivelul 

propriu de pregătire pentru 

După   absolvirea 

facultăţii                                   

1.   

 2.   

 3.   
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activitatea didactică privind 

desfăşurarea lecţiei          

(încercuiţi nota aprecierii): 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

În  prezent                                                            1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

15. 

 

 

După cîţi ani aţi obţinut nivelul 

de pregătire menţionat? 

1   

3   

5   

10   

16. 

 

 

 

 

 

 

Care din componentele 

structurale din cadrul activităţii 

profesionale pedagogice a 

profesorului de educaţie fizică 

sunt prioritatea pentru 

activitatea 

didactică în cadrul lecţiei? 

 

(Indicaţi cu cifre 1, 2, 3, 

cele trei principale) 

 

Componenta 

comunicativă                                           
1.   

2.   

3.   

Componenta 

organizatorică                              
1.   

2.   

3.   

Componenta 

motrică                                                   
1.   

2.   

3.   

Componenta 

constructivă      
1.   

2.   

3.   

Componenta 

gnostică (de 

cunoaştere)               

1.   

2.   

3.   

17. 

 

 

 

 

Care dintre următoarele 

componente vă sunt 

caracteristice cu prioritate?       

(Indicaţi cu cifre 1, 2, 3 cele 3 

principale). 

comunicativă;                                                       1.   

2.   

3.   

organizatorică;                                                       1.   

2.   

3.   

constructivă (de 

proiectare şi 

modelare);           

1.   

2.   

3.   

gnostică (de 

cunoaştere); 
1.   

2.   

3.   
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18. 

 

 

 

 

Care din calităţile de 

personalitate sunt necesare 

profesorului pentru posedarea 

componentelor menţionate? 

(Notaţi cu 1, 2, 3 gradul 

fiecărei calităţi, 1 fiind grad 

superior) 

 

Memorie 

(volumul) 
1.   

2.   

3.   

Atenţie 

(concentrarea, 

repartizarea) 

1.   

2.   

3.   

Gândirea   (viteza, 

analiza, 

operaţionalizarea) 

1.   

2.   

3.   

Coordonarea 

generală şi specială 

(motrică) 

1.   

2.   

3.   

Comunicativitatea 

 
1.   

2.   

3.   

19. 

 

 

 

 

 

Care din metodele generale 

didactice aplicaţi d-voastră în 

primul rând, pentru realizarea 

procesului didactic al părţii 

pregătitoare a lecţiei? (Încercuiţi 

o variantă din cele propuse). 

Comunicative (inclusiv şi forma 

demonstrativă, intuitivă, etc.). 
  

Practice.   

Combinate (din cele menţionate 

anterior). 

  

20. 

 

 

 

 

 

D-voastră aţi făcut autoinstruire 

- pregătire pentru formarea-

perfecţionarea cunoştinţelor şi 

priceperilor de activitatea 

didactică integrativă de 

coordonare complexă 

(demonstrare – vorbire – 

observaţie – indicaţii - 

corectare)? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

21. 

 

 

Dumneavoastră    aţi    făcut    

observaţii pedagogice asupra 

activităţii date a colegilor? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

22. 

 

107 

Dvs. consideraţi că există o 

corelaţie directă dintre limbajul 

scris şi limbajul oral? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

22.1 

 

Dacă răspunsul este afirmativ 

vă rugăm menţionaţi pe scurt 
Dezavantajele    

Avantajele    

23. 

 

 

Sunteţi satisfăcuţi de 

comportamentul verbal scris al 

Dvs.? 

Da    

Nu    

24. 

 

 

Corectaţi greşelile studenţilor în 

exprimarea scrisă? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

25. 

 

 

Evaluaţi calitatea şi cantitatea 

vocabularului scris al 

studenţilor? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

26. 

 

Cum credeţi, limbajul scris al 

dvs. este bun, foarte bun, sau 
Bun    

Foarte bun    
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 impecabil? Impecabil    

27. 

 

 

 

 

Dumneavoastră atribuiţi 

importanţă deosebită aspectului 

scris al comunicării 

profesionale a viitorilor 

profesori de educaţie fizică? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

28. 

 

 

Cât de frecvent comunicaţi cu 

filologi? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

29. 

 

 

Cât de frecvent solicitaţi 

consultaţii filologice, redactare 

de texte scrise şi /sau orale? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

30. 

 

 

Cât de frecvent apelaţi la 

sursele dicţionarului ortografic? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

31. 

 

 

Aţi făcut studiu suplimentar cu 

privire la îmbunătăţirea 

nivelului propriu de limbaj şi 

comunicare profesională scrisă? 

Da    

Nu    

Greu  de răspuns   

32. 

 

 

Întâmpinaţi greutăţi în 

realizarea unei comunicări în 

scris? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum credeţi, care limbaj îl 

utilizaţi mai bine? 

Oral  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Scris  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

34. 

 

Cât de frecvent audiaţi emisiuni 

radio de cultivare a limbii 

române literare scrise? 

Radio.  

 

 

Foarte 

rar 

  

 Rar    

Frecvent    

Sistematic    

TV 

 

Foarte 

rar 
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Rar    

Frecvent    

Sistematic    

35. Ce întreprindeţi ca să vă 

autoperfecţionaţi 

comportamentul scris? 

    

36. Vă rugăm să expuneţi opiniile 

privind îmbunătăţirea 

procesului de pregătire a 

profesorilor de educaţie fizică 

pentru activitatea didactică de 

coordonare complexă (pe scurt). 
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Anexa 2 

 

Rezultatele chestionarului pentru cadrele didactice universitare de educaţie fizică şi sport 

 

 
Fig. A2.1. Răspunsurile cadrelor didactice universitare privind deosebirea dintre comunicarea 

pedagogică a profesorului de educaţie fizică în comparaţie cu profesorii de la alte discipline 

 

 

 

Fig. A2.2. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind determinarea a 3 funcţii 

principale a comunicării profesionale a profesorului de educaţie fizică 
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24,3 
27,1 

0 

5 

10 

15 
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25 

30 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Este obişnuită Este specifică Este mai complexă ?n 
compara?ie cu alte 

discipline 

Este mai complexă la 
nivel de înşelegere 
pentru elevi prin 

terminologia folosit? 
Variante de răspuns 

Menţionaţi, care este deosebirea dintre comunicarea pedagogică a profesorului de  
educaţie fizică în comparaţie cu profesorii de la alte discipline? 

Menţionaţi 3 funcţii principale ale comunicării profesionale a profesorului de educaţie fizică din cele propuse  
(bifaţi cu 1,2,3, unde 1 reprezintă gradul superior)? 

4,36 

9,66 

8,41 

6,54 

3,74 
3,43 

2,8 
3,12 

3,74 

4,67 

5,92 
5,31 

2,49 
3,12 

2,49 
2,8 

2,18 

5,92 

4,67 
4,36 

2,18 
2,8 

2,49 
2,8 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Organizaţională Comunicativă Afectivă 
(expresivă) 

Semnalizare, 
avertizare 

Persuasivă Practic- 
operaţional? 

Cognitivă Relaxare-evaluare 

Variante de răspuns 

Nr. de respondenţi, (%) 
Gradul 1 
Gradul 2 
Gradul 3 



 173 

 

Fig. A2.3. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind posedarea nivelului propriu al 

terminologiei profesionale 

 

 

 
Fig. A2.4. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind contribuţia disciplinelor practice 

în formarea propriului nivel de limbaj profesional 

0 0 0 0 

3,74 
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Note 

Apreciaţi nivelul propriu al posedării terminologiei profesionale. Încercuiţi nota  
corespunzătoare. 

La absolvirea facultăţii 
După 5 ani de muncă 
În prezent 

6,24 

6,86 

5,61 
5,29 

7,16 

4,67 

5,61 

6,54 

5,92 

5,29 
5,61 

5,29 

5,92 
5,61 

6,23 

4,98 

4,36 

2,81 

0 
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8 
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Variante de răspuns 
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Gradul 1 
Gradul 2 
Gradul 3 
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Fig. A2.5. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind pregătirea după absolvirea 

facultăţii pentru activitatea didactică în sistemul de educaţie fizică 

 

 

 
Fig. A2.6. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare (care au răspuns afirmativ la întrebarea 

nr.5) privind aprecierea nivelului propriu de pregătire pentru activitatea didactică privind 

desfăşurarea lecţiei 

 

 

 

 

 

40,19 

14,95 

44,86 

0 
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10 

15 
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25 

30 

35 

40 

45 Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi fost pregătiţi după absolvirea facultăţii pentru activitatea didactică în sistemul  
lecţiei de educaţie fizică? 

0 0 0 0 0 0 0 0 
2,33 

4,65 

9,3 

13,96 

23,26 

34,88 

20,93 

25,58 25,58 

16,28 
18,6 

4,65 

0 
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10 

15 

20 

25 

30 

35 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota aprecierii 

Precizaţi nivelul propriu de pregătire pentru activitatea didactică privind desfăşurarea  
lecţiei. 

După absolvirea facultăţii 

În prezent 
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Fig. A2.7. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare (care au răspuns la întrebarea nr.6) 

privind obţinerea nivelului de pregătire menţionat 

 

 

Fig. A2. 8. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind determinarea componentelor 

structurale prioritare pentru activitatea didactică în cadrul lecţiei 
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Care din componentele structurale din cadrul activit??ii profesionale pedagogice a profesorului de educa?ie  
fizic? sunt prioritare pentru activitatea didactic? ?n cadrul lec?iei (indica?i cele 3 principale)? 

Gradul 1 

Gradul 2 
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11,63 

32,56 

39,53 

16,28 
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10 
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30 

35 

40 Nr. de respondenţi,  
(%) 

1 an 3 ani 5 ani 10 ani 

ani 

După cîţi ani aţi obţinut nivelul de pregătire menţionat? 
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Fig.A2. 9. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind determinarea  componentelor ce 

le sunt caracteristice cu prioritate 

 

 

Fig. A2.10. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind calităţile de personalitate 

necesare profesorului pentru posedarea componentelor menţionate în Fig. 9 
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10,98 
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11,21 

7,01 
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11,45 
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3,04 
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Care din următoarele componente, Vă sunt caracteristice cu prioritate (indicaţi  
cele 3 principale)? 

Gradul 1 

Gradul 2 

Gradul 3 

10,59 

8,1 

3,12 

5,3 

9,97 

2,8 

11,53 

8,72 

2,18 

6,23 

3,74 

9,34 

10,91 

5,91 

1,56 
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4 

6 

8 

10 

12 
Nr. de respondenţi,  

(%) 

Memoria Atenţia Gîndirea Coordonarea 
(generală, specială) 

Comunicativitatea 

Calităţi 

Care din calităţile de personalitate sunt necesare profesorului pentru posedarea  
componente men?ionate (notaţi cu 1,2,3, gradul 1 fiind superior)? 

Gradul 1 

Gradul 2 

Gradul 3 
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Fig. A2.11. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind aplicarea metodelor generale 

didactice în procesul de realizare a lecţiei 

 

 

 
Fig. A2.12. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind autoinstruirea pentru formarea-

perfecţionarea cunoştinţelor şi priceperilor de activitate didactică integrativă de coordonare 

complexă 

 

 

 

 

 

 

36,45 

32,71 

30,84 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Comunicative Practice Combinate 
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pentru realizarea procesului didactic a părţii pregătitoare a lecţiei? 
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45 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi făcut autoinstruire-pregătire pentru formarea-perfecţionarea cunoştinţelor şi  
priceperilor de activitate didactică integrativă de coordonare complexă? 
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Fig. A2.13. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind realizarea observaţiilor 

pedagogice a activităţii didactice a colegilor 

Fig. A2.14. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind existenţa unei corelaţii directe 

între limbajul scris şi cel oral? 

Fig. A2.15. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind satisfacerea faţă de 

comportamentul verbal scris al lor 
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34,58 
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Fig. A2.16. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind corectarea greşelilor studenţilor 

în exprimarea scrisă a lor 

 

Fig. A2.17. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind evaluarea calităţii şi cantităţii 

vocabularului scris al studenţilor 

Fig. A2.18. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind aprecierea limbajului scris 

propriu 
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Fig. A2.19. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind atribuirea importanţei asupra 

aspectului scris a comunicării profesionale a viitorilor profesori de educaţie fizică 

 

Fig. A2.20. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind frecvenţa comunicării cu 

filologi 

 

 
Fig. A2.21. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind solicitarea consultaţiilor 

filologice, redactare de texte scrise şi/sau orale 
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Fig.A2.22. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind frecvenţa apelărilor la sursele 

dicţionarului ortografic 

 

 
Fig. A2.23. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind efectuarea studiilor 

suplimentare în scopul îmbunătăţirii nivelului propriu de limbaj şi comunicare profesională 

scrisă 

 

 
Fig. A2.24. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind întîmpinarea greutăţilor în 

realizarea unei comunicări în scris 
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Fig. A2.25. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind aprecierea utilizării limbajului 

oral şi scris 

 

 

Fig. A2.26. Răspunsurile  cadrelor didactice universitare privind frecvenţa audierii emisiunilor 

de ultivare a limbii române literare scrise 
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Anexa 3 

Chestionar pentru profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport 

 

CHESTIONAR 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi folosite numai în scop ştiinţific. 

Vă mulţumim! 

Stimate coleg! 

În scopul obţinerii informaţiei privind perfecţiunea procesului de pregătire didactică a 

viitorilor profesori de educaţie fizică în cadrul învaţământului universitar de profil Catedra de 

TMCF a U.S.E.F.S. al RM se adresează D-voastră cu rugămintea să răspundeţi la următoarele 

întrebări: 

 
Vechimea de muncă pedagogică .................................... ani. 

 
Nr. 

d/o 

Întrebarea  Variante de răspuns Datele 

în cifre 

Datele în 

procente 

1. 

 

 

Sunteţi familiarizaţi cu noţiunile 

şi conţinutul problematicii 

generale a activităţii didactice a 

profesorului de educaţie fizică: 

Da    

Greu de răspuns   

Nu   

2. 

 

 

 

 

 

 

Menţionaţi, care este deosebirea 

dintre comunicarea pedagogică 

a profesorului de educaţie fizică 

în comparaţie cu profesorii de la 

alte discipline (bifaţi o 

variantă). 

 

1. Este obişnuită.   

2. Este specifică.   

3. Este mai complexă în 

comparaţie cu alte discipline. 

  

4. Este mai complexă la nivel 

de înţelegere pentru elevi prin 

terminologia folosită. 

  

3. 

 

 

După opinia Dvs. care din 

formele de vorbire predomină în 

comunicarea profesională a 

profesorului a profesorului de 

educaţie fizică în procesul 

desfăşurării lecţiei? 

Monolog.   

Dialog.   

Comunicare nonverbală 

(gesticulare, demonstrare, 

kinezică...). 

 

  

4. 

 

 

Menţionaţi 3 funcţii principale 

ale comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie fizică 

din cele propuse (bifaţi cu 1, 2, 

3,, unde 1 reprezintă gradul 

superior). 

Organizaţională; 

 

1.   

2.   

3.   

Comunicativă; 

 

1.   

2.   

3.   

Afectivă 

(expresivă); 

 

1.   

2.   

3.   

Semnalizare, 

avertizare; 

 

1.   

2.   

3.   

Persuasivă; 

 

1.   

2.   

3.   
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Practic -

operaţională;   

 

1.   

2.   

3.   

Cognitivă; 1.   

2.   

3.   

  Relaxare-

evaluare. 

1.   

2.   

3.   

5. 

 

 

 

 După opinia Dvs. care este 

timpul comunicării în general a 

profesorului în procesul 

desfăşurării lecţie de educaţie 

fizică? (bifaţi o variantă). 

45 min.    

40 min.    

30 min.    

20 min.    

10 min.    

6. 

 

 

 

 

Apreciaţi nivelul propriu al 

posedării terminologiei 

profesionale. Încercuiţi nota 

corespunzătoare. 

la absolvirea 

facultăţii 

 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

după 5 ani de 

muncă          

 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

în prezent   

 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

7. 

 

 

În opinia Dvs. care sunt ariile 

curriculare ce au contribuit 

esenţial la formarea propriului 

nivel de limbaj profesional 

(bifaţi o variantă). 

Psihologo-

pedagogice. 
   

Umaniste.    

Medico-biologice.    

De specialitate.    

Altele     

8. După părerea Dvs. care este 

contribuţia în formarea 

propriului nivel de limbaj 

profesional a disciplinelor 

practice? (bifaţi cu 1, 2, 3 

valoarea acestora, unde 1 – 

reprezintă gradul superior). 

gimnastica; 

 

 

1.   

 2.   

3.   

atletism;                                                           1.   

2.   

3.   

jocuri sportive;                                                 1.   



 185 

2.   

3.   

sporturi luptă;                                                   1.   

2.   

3.   

sporturi sezon;                                                  1.   

2.   

3.   

altele (numiţi) 1.   

2.   

3.   

9. 

 

 

În opinia Dvs. care din părţile 

lecţiei de educaţie fizică este 

mai complexă cu privire la 

desfăşurarea comunicării 

profesorului? (bifaţi o variantă 

din cele propuse). 

Pregătitoare   

Fundamentală   

De încheiere   

10. 

 

 

Sunteţi satisfăcut de nivelul 

propriu de posedare şi stăpînire 

a textului comunicativ 

profesional pentru desfăşurarea 

lecţiei de educaţie fizică? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

11. 

 

 

Aţi făcut studiu suplimentar cu 

privire la îmbunătăţirea 

nivelului propriu de limbaj şi 

comunicare profesională? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

12. 

 

 

 

 

După părerea Dvs. procesul 

actual de pregătire a studenţilor 

de la facultăţile de educaţie 

fizică de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport pentru 

comunicarea profesională 

corespunde cerinţelor practicii 

şcolare? (bifaţi nivelul 

corelaţiei prin una din 

variantele propuse). 

Corespunde în totalitate   

Corespunde parţial   

Nu corespunde   

13. 

 

 

 

După părerea Dvs. consideraţi 

necesară introducerea 

disciplinei speciale pentru 

formarea comunicării 

profesionale scrise la studenţii 

de educaţie fizică. 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

14. 

 

 

 

Dvs. aţi fost pregătiţi după 

absolvirea facultăţii pentru 

activitatea didactică în sistemul 

lecţiei de educaţie fizică? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu  

 

  

14.1 Dacă răspunsul este afirmativ, 

precizaţi (apreciaţi) nivelul 

propriu de pregătire pentru 

După   absolvirea 

facultăţii                                   

1.   

 2.   

 3.   
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activitatea didactică privind 

desfăşurarea lecţiei          

(încercuiţi nota aprecierii): 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

În  prezent 

 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

15. 

 

 

După cîţi ani aţi obţinut nivelul 

de pregătire menţionat? 

1   

3   

5   

10   

16. 

 

 

 

 

 

Care din componentele 

structurale din cadrul activităţii 

profesionale pedagogice a 

profesorului de educaţie fizică 

sunt prioritatea pentru 

activitatea 

didactică în cadrul lecţiei? 

 

(Indicaţi cu cifre 1, 2, 3, 

cele trei principale) 

 

Componenta 

comunicativă                                      
1.   

2.   

3.   

Componenta 

organizatorică                           
1.   

2.   

3.   

Componenta 

motrică                                                  
1.   

2.   

3.   

Componenta 

constructivă      
1.   

2.   

3.   

Componenta 

gnostică (de 

cunoaştere)               

1.   

2.   

3.   

17. 

 

 

 

 

Care dintre următoarele 

componente vă sunt 

caracteristice cu prioritate?       

(Indicaţi cu cifre 1, 2, 3 cele 3 

principale). 

comunicativă;                                                        1.   

2.   

3.   

organizatorică;    1.   

2.   

3.   

constructivă (de 

proiectare şi 

modelare);            

1.   

2.   

3.   

gnostică (de 

cunoaştere); 
1.   

2.   

3.   
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18. 

 

 

 

 

Care din calităţile de 

personalitate sunt necesare 

profesorului pentru posedarea 

componentelor menţionate? 

(Notaţi cu 1, 2, 3 gradul 

fiecărei calităţi, 1 fiind grad 

superior) 

 

Memorie 

(volumul) 
1.   

2.   

3.   

Atenţie 

(concentrarea, 

repartizarea) 

1.   

2.   

3.   

Gândirea   (viteza, 

analiza, 

operaţionalizarea) 

1.   

2.   

3.   

Coordonarea 

generală şi specială 

(motrică) 

1.   

2.   

3.   

Comunicativitatea 

 

 

1.   

2.   

3.   

19. 

 

 

 

 

 

Care din metodele generale 

didactice aplicaţi d-voastră în 

primul rând, pentru realizarea 

procesului didactic al părţii 

pregătitoare a lecţiei? (Încercuiţi 

o variantă din cele propuse). 

Comunicative (inclusiv şi forma 

demonstrativă, intuitivă, etc.). 
  

Practice.   

Combinate (din cele menţionate 

anterior). 

  

20. 

 

 

 

 

 

D-voastră aţi făcut autoinstruire - 

pregătire pentru formarea-

perfecţionarea cunoştinţelor şi 

priceperilor de activitatea 

didactică integrativă de 

coordonare complexă 

(demonstrare – vorbire – 

observaţie – indicaţii - 

corectare)? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

21. 

 

 

Dumneavoastră    aţi    făcut    

observaţii pedagogice asupra 

activităţii date a colegilor? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

22. 

 

 

Dvs. consideraţi că există o 

corelaţie directă dintre limbajul 

scris şi limbajul oral? 

Da    

Greu de răspuns   

Nu    

22.1 

 

Dacă răspunsul este afirmativ 

vă rugăm menţionaţi pe scurt 
Dezavantajele    

Avantajele    

23. 

 

 

Sunteţi satisfăcuţi de 

comportamentul verbal scris al 

Dvs.? 

Da    

Nu    

24. 

 

 

Corectaţi greşelile studenţilor în 

exprimarea scrisă? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

25. 

 

 

Evaluaţi calitatea şi cantitatea 

vocabularului scris al 

studenţilor? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

26. 

 

Cum credeţi, limbajul scris al 

dvs. este bun, foarte bun, sau 
Bun    

Foarte bun    



 188 

 impecabil? Impecabil    

27. 

 

 

 

Dumneavoastră atribuiţi 

importanţă deosebită aspectului 

scris al comunicării 

profesionale a viitorilor 

profesori de educaţie fizică? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

28. 

 

 

Cât de frecvent comunicaţi cu 

filologi? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

29. 

 

 

Cât de frecvent solicitaţi 

consultaţii filologice, redactare 

de texte scrise şi /sau orale? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

30. 

 

 

Cât de frecvent apelaţi la 

sursele dicţionarului ortografic? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

31. 

 

 

Aţi făcut studiu suplimentar cu 

privire la îmbunătăţirea 

nivelului propriu de limbaj şi 

comunicare profesională scrisă? 

Da    

Nu    

Greu  de răspuns   

32. 

 

 

Întâmpinaţi greutăţi în 

realizarea unei comunicări în 

scris? 

Deseori    

Uneori    

Niciodată    

33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum credeţi, care limbaj îl 

utilizaţi mai bine? 

Oral  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Scris  1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

34. 

 

Cât de frecvent audiaţi emisiuni 

radio de cultivare a limbii 

române literare scrise? 

Radio.  

 

 

Foarte rar   

 Rar    

Frecvent    

Sistematic    

TV 

 

Foarte rar   

Rar    
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Frecvent    

Sistematic    

35. Ce întreprindeţi ca să vă 

autoperfecţionaţi 

comportamentul scris? 

    

36. Vă rugăm să expuneţi opiniile 

privind îmbunătăţirea 

procesului de pregătire a 

profesorilor de educaţie fizică 

pentru activitatea didactică de 

coordonare complexă (pe scurt). 
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Anexa 4 

 

Rezultatele chestionarului pentru profesorii şcolari de educaţie fizică şi sport 

 

 
Fig. A4.1. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind deosebirea 

dintre comunicarea pedagogică a profesorului de educaţie fizică în comparaţie cu 

profesorii de la alte discipline 

 

 

 

 Fig. A4.2. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

determinarea a 3 funcţii principale a comunicării profesionale a profesorului de educaţie 

fizică 

 

29,92 

22,63 

27,01 

20,44 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Este obişnuită Este specifică Este mai complexă în 
comparaţie cu alte 

discipline 

Este mai complexă la 
nivel de înţelegere 
pentru elevi prin 

terminologia folosită 
Variante de răspuns 

Menţionaţi, care este deosebirea dintre comunicarea pedagogică a profesorului de  
educaţie fizică în comparaţie cu profesorii de la alte discipline? 

Menţionaţi 3 funcţii principale ale comunicării profesionale a profesorului de educaţie fizică din cele propuse  
(bifaţi cu 1,2,3, unde 1 reprezintă gradul superior)? 

6,33 
6,81 

5,6 
5,84 

4,62 
5,11 

5,35 

4,38 
4,62 

3,89 
3,65 

3,89 
3,41 

4,14 

3,16 
2,68 

4,14 
4,38 

3,16 3,16 
2,92 

3,16 
3,41 

2,19 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Organizaţională Comunicativă Afectivă (expresivă) Semnalizare, 
avertizare 

Persuasivă Practic- 
operaţională 

Cognitivă Relaxare-evaluare 

Variante de răspuns 

Nr. de respondenţi, (%) 
Gradul 1 
Gradul 2 
Gradul 3 
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 Fig. A4.3. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind posedarea 

nivelului propriu al terminologiei profesionale 

 

 

 
Fig. A4.4. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind contribuţia 

disciplinelor practice în formarea propriului nivel de limbaj profesional 

 

 

0 0 0 
2,19 

0 0 

9,49 

0,72 

8,03 

21,17 

6,57 
8,76 

31,39 

35,04 

31,39 

24,82 

28,69 

35,76 

10,94 

18,98 

16,06 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 
Nr. de respondenţi, (%) 

4 5 6 7 8 9 10 
Note 

Apreciaţi nivelul propriu al posedării terminologiei profesionale. Încercuiţi nota  
corespunzătoare. 

La absolvirea facult??ii 
Dup? 5 ani de munc? 
?n prezent 

7,78 

5,84 
5,35 

5,11 

7,06 

6,33 6,57 

5,6 

4,87 

6,08 

4,87 

5,6 5,84 

5,11 
4,87 

4,14 
4,62 

4,37 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nr. de respondenţi, (%) 

Gimnastica Atletism Jocuri sportive Sporturi luptă Sporturi sezon Altele 
Variante de răspuns 

Care este contribuţia disciplinelor practice în formarea propriului nivel de limbaj profesional? 

Gradul 1 
Gradul 2 
Gradul 3 
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Fig. A4.5. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind pregătirea 

după absolvirea facultăţii pentru activitatea didactică în sistemul de educaţie fizică 

 

 

 
Fig. A4.6. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport (care au răspuns 

afirmativ la întrebarea nr.5) privind aprecierea nivelului propriu de pregătire pentru 

activitatea didactică privind desfăşurarea lecţiei 

 

 

 

 

 

28,47 

34,3 
37,23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi fost pregătiţi după absolvirea facultăţii pentru activitatea didactică în sistemul  
lecţiei de educaţie fizică? 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,56 

5,13 5,13 

17,95 

25,64 

35,9 
33,33 

30,77 
28,21 

10,25 

5,13 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota aprecierii 

Precizaţi nivelul propriu de pregătire pentru activitatea didactică privind desfăşurarea  
lecţiei. 

După absolvirea facultăţii 

În prezent 
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Fig. A4.7. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport (care au răspuns la 

întrebarea nr.6) privind obţinerea nivelului de pregătire menţionat 

 

 

 Fig. A4.8. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

determinarea componentelor structurale prioritare pentru activitatea didactică în cadrul 

lecţiei 

 

 

7,69 

30,77 

35,9 

25,64 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 Nr. de respondenţi,  
(%) 

1 an 3 ani 5 ani 10 ani 

ani 

După cîţi ani aţi obţinut nivelul de pregătire menţionat? 

7,31 

12,12 

7,15 

11,24 

6,13 

3,06 

7,88 

5,26 

2,63 

5,69 

9,93 

2,48 

10,51 

5,84 

2,77 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 
Nr. de respondenţi,  

(%) 

Comunicativă Organizatorică Motrice Constructivă Gnostică 

Componente 

Care din componentele structurale din cadrul activităţi profesionale pedagogice a profesorului de educaţie  
fizică sunt prioritare pentru activitatea didactică în cadrul lecţiei (indicaţi cele 3 principale)? 

Gradul 1 

Gradul 2 

Gradul 3 
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Fig. A4. 9. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

determinarea  componentelor ce le sunt caracteristice cu prioritate 

 

 

 Fig. A4.10. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind calităţile 

de personalitate necesare profesorului pentru posedarea componentelor menţionate în Fig. 

9 

 

 

 

13,87 

9,67 

3,65 

7,48 

12,41 

2,01 

9,3 

12,96 

3,83 

12,77 

7,85 

4,2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 
Nr. de  

respondenţi, (%) 

Comunicativă Oragnizatorică Constructivă Gnostică 

Componente 

Care din următoarele componente, Vă sunt caracteristice cu prioritate (indicaţi  
cele 3 principale)? 

Gradul 1 

Gradul 2 

Gradul 3 

6,33 
5,84 

7,54 
7,06 

6,57 6,33 

9 

6,33 6,57 6,8 

5,84 

4,87 

6,57 

8,27 

6,08 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Nr. de respondenţi,  

(%) 

Memoria Atenţia Gîndirea Coordonarea 
(generală, specială) 

Comunicativitatea 

Calităţi 

Care din calităţile de personalitate sunt necesare profesorului pentru posedarea  
componente menţionate (notaţi cu 1,2,3, gradul 1 fiind superior)? 

Gradul 1 

Gradul 2 

Gradul 3 
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Fig. A4.11. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind aplicarea 

metodelor generale didactice în procesul de realizare a lecţiei 

 

 

 
Fig. A4.12. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

autoinstruirea pentru formarea-perfecţionarea cunoştinţelor şi priceperilor de activitate 

didactică integrativă de coordonare complexă 

 

 

 

 

 

 

40,87 

24,82 

34,31 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Comunicative Practice Combinate 

Metode 

Care din metodele generale didactice le aplicaţi Dvs. în primul rînd,  
pentru realizarea procesului didactic a părţii pregătitoare a lecţiei? 

19,71 

28,47 

51,82 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi făcut autoinstruire-pregătire pentru formarea-perfecţionarea cunoştinţelor şi  
priceperilor de activitate didactică integrativă de coordonare complexă? 
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Fig. A4.13. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind realizarea 

observaţiilor pedagogice a activităţii didactice a colegilor 

 Fig. A4.14. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind existenţa 

unei corelaţii directe între limbajul scris şi cel oral? 

 Fig. A4.15. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

satisfacerea faţă de comportamentul verbal scris al lor 

27,74 

35,04 
37,23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Nr.  de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi făcut observaţii pedagogice asupra activităţii date a colegilor? 

29,93 31,38 

38,69 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu Dificil de 
răspuns 

Variante de răspuns 

Consideraţi că există o corelaţie directă dintre limbajul scris şi cel oral? 

39,42 

60,58 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Da Nu 

Variante de răspuns 

Sunteţi satisfăcuţi de comportamentul verbal scris al Dvs.? 
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Fig. A4.16. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind corectarea 

greşelilor studenţilor în exprimarea scrisă a lor 

Fig. A4.17. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind evaluarea 

calităţii şi cantităţii vocabularului scris al studenţilor 

 

 Fig. A4.18. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind aprecierea 

limbajului scris propriu 

28,47 

37,23 
34,3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Corectaţi greşelile studenţilor în exprimarea scrisă? 

26,28 

39,42 
34,3 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Evaluaţi calitatea şi cantitatea vocabularului scris al studenţilor? 

42,33 
36,5 

21,17 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Bun Foarte bun Impecabil 

Variante de răspuns 

Cum credeţi că este limbajul scris al Dvs.? 
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Fig. A4.19. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind atribuirea 

importanţei asupra aspectului scris a comunicării profesionale a viitorilor profesori de 

educaţie fizică 

 

 Fig. A4.20. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind frecvenţa 

comunicării cu filologi 

 

 
Fig. A4.21. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind solicitarea 

consultaţiilor filologice, redactare de texte scrise şi/sau orale 

27 

35,04 
37,96 

0 

10 

20 

30 

40 

Nr.de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Dvs. atribuiţi importantă deosebită aspectului scris a comunicării  
profesionale a viitorilor profesori de educaţie fizică? 

20,44 

36,5 
43,06 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Cît de frecvent comunicaţi cu filologi? 

18,98 

42,33 
38,69 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Cît de frecvent solicitaţi consultaţii filologice, redactare de texte  
scrise şi/sau orale? 
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Fig. A4.22. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind frecvenţa 

apelărilor la sursele dicţionarului ortografic 

 

 
Fig. A4.23. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind efectuarea 

studiilor suplimentare în scopul îmbunătăţirii nivelului propriu de limbaj şi comunicare 

profesională scrisă 

 

 
Fig. A4.24. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind 

întîmpinarea greutăţilor în realizarea unei comunicări în scris 

 

16,79 

34,3 

48,91 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Nr. de  
respondenţi, (%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 

Cît de frecvent apelaţi la sursele dicţionarului ortografic? 

13,87 

65,69 

20,44 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 Nr. de respondenţi,  

(%) 

Da Nu Dificil de 
răspuns 

Variante de răspuns 

Aţi făcut studiu suplimentar cu privire la îmbunătăţirea nivelului propriu  
de limbaj şi comunicare profesională scrisă? 

42,33 
39,42 

18,25 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Nr. de respondenţi,  
(%) 

Deseori Uneori Niciodată 

Variante de răspuns 
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Fig. A4.25. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind aprecierea 

utilizării limbajului oral şi scris 

 

 

 

 Fig. A4.26. Răspunsurile  profesorilor şcolari de educaţie fizică şi sport privind frecvenţa 

audierii emisiunilor de ultivare a limbii române literare scrise 
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Anexa 5 

 

Chestionar pentru studenţii USEFS 

 

CHESTIONAR 

Rezultatele sondajului vor fi folosite numai în scop ştiinţific 

 

 Stimate student! 

 În scopul perfecţionării procesului de pregătire profesională a specialiştilor în domeniul 

culturii fizice şi sportului, Catedra TMCF, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, vine 

cu rugămintea de a răspunde la întrebările chestionarului. Răspunsurile dvs. vor fi luate în 

considerare pentru optimizarea programei de studii la disciplina "Comunicarea profesională a 

specialistului de cultură fizică" din cadrul USEFS.  

 Vă mulţumim anticipat pentru colaborare! 

Sunteţi student(ă) la Facultatea de _____________________ a USEFS Anul de studii 

_________________ 

 

  Variante de răspuns Datele în 

cifre 

Datele în 

procente 

1. 

 

 

Sunteţi familiarizaţi cu 

noţiunile şi conţinutul 

problematicii generale ale 

activităţii comunicative a 

profesorului de educaţie 

fizică? 

Da 

 

  

Greu de răspuns 

 

  

Nu   

1.1. 

 

 

Dacă aţi răspuns afirmativ, 

Vă rugăm să menţionaţi ce 

constituie comunicarea 

profesională a profesorului de 

educaţie fizică (bifaţi o 

variantă din cele propuse): 

1.1.1. Vorbire cu elevi în procesul 

lecţiei; 

  

1.1.2. Interacţiunea cu elevii;   

1.1.3. Comunicare prin limbaj 

specific. 

  

2.  

 

 

Aţi făcut observaţii asupra 

comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie 

fizică? 

 

Da 

 

  

Greu de răspuns   

Nu   

2.1. 

 

 

Dacă aţi răspuns afirmativ, vă 

rugăm să menţionaţi 

deosebirea acesteia în 

comparaţie cu profesorii de la 

alte discipline (bifaţi o 

variantă din cele propuse): 

 

2.1.1. Este obişnuită prin limbaj 

uzual; 

  

2.1.2. Este specifică ca şi la alte 

discipline; 

  

2.1.3. Este mai complexă în 

comparaţie cu ale discipline; 

  

2.1.4. Este mai complexă la nivel 

de înţelegere pentru elevi prin 

terminologia folosită. 
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3.  

 

 

Care din formele de vorbire, 

după opinia Dvs., predomină 

în comunicarea profesională 

la profesorul de educaţie 

fizică în procesul lecţiei? 

(bifaţi o variantă din cele 

propuse): 

3.1. Monolog;   

3.2. Dialog;   

3.3. Comunicare nonverbală 

(gesticulare, demonstrare, 

kinezică, etc.). 

  

4. 

 

 

În observaţiile Dvs. asupra 

comunicării profesorului de 

educaţie în procesul lecţiei aţi 

atras atenţia asupra 

corectitudinii terminologice? 

Da   

Greu de răspuns   

Nu   

4.1. 

 

 

Dacă aţi răspuns afirmativ, 

Vă rugăm să menţionaţi 

nivelul de aplicare a 

limbajului terminologic 

(semantic) - bifaţi o variantă 

din cele propuse: 

 

4.1.1. Nivel slab; 

  

4.1.2. Nivel suficient;   

4.1.3. Nivel înalt.   

5.  

 

În opinia Dvs., care sunt 

lipsurile în comunicarea 

profesională a pedagogului în 

procesul desfăşurării lecţiei? 

(bifaţi cu 1,2,3 variantele 

propuse, unde 1 reprezintă 

gradul superior): 

 

1.  Repetări 

nemotivate a frazelor, 

cuvintelor.           

1.   

2.   

3.   

2.  

Aglomeraţiacuvintelo

rparaziţi învorbire 

(nu, ci, şi, dacă, deci, 

etc.).                                    

 

1.   

2.   

3.   

3. Pauze nemotivate. 

 

1.   

2.   

3.   

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

După părerea Dvs., care sunt 

cel mai rar întâlniţi 

substituenţi şi auxiliari ai 

limbajului la profesorii de 

educaţie fizică în 

comunicarea 

paralingvistică? (bifaţi cu 

1,2,3 valoarea variantei 

propuse, unde 1 reprezintă 

gradul superior): 

 

Cod prozodic 

  Variaţii ale înălţimii 

vorbirii.  

1.   

2.   

3.   

Intensitatea vorbirii 

articulate. 

 

1.   

2.   

3.   

Intonaţia vorbirii. 

 

1.   

2.   

3.   

Dicţia vorbirii. 1.   

2.   

3.   

Cod kinezic 

Gesturi. 

 

1.   

2.   

3.   
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Mimică. 

 

1.   

2.   

3.   

Elementele 

demonstrative. 

 

1.   

2.   

3.   

Poze. 

 

1.   

2.   

3.   

Cod proxemic 

Utilizarea 

locului de 

comunicare.       

1.   

2.   

3.   

Alegerea 

spaţiului pentru 

demonstrare.      

1.   

2.   

3.   

Organizarea 

spaţială a activităţilor 

comune cu elevii.   

1.   

2.   

3.   

Cod practic 

   Semnale sonore. 

 

1.   

2.   

3.   

Semnale vizuale. 

 

1.   

2.   

3.   

   Semnale tactile. 

 

 

1.   

2.   

3.   

7. 

 

 

 

Vă rugăm, să menţionaţi trei 

funcţii principale ale 

comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie 

fizică din cele propuse (bifaţi 

cu 1,2,3, unde 1 reprezintă 

gradul superior): 

 

   Organizaţională. 

 

1.   

2.   

3.   

Comunicativă. 

 

1.   

2.   

3.   

Afectivă (expresivă). 

 

1.   

2.   

3.   

   Semnalizare, 1.   
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avertizare. 

 

2.   

3.   

   Persuasivă. 

 

1.   

2.   

3.   

Practic-operaţională. 

 

1.   

2.   

3.   

   Cognitivă. 

 

1.   

2.   

3.   

   Reglare, evaluare. 

 

1.   

2.   

3.   

8.  

 

 

După părerea Dvs., care este 

timpul comunicării în general 

a profesorului în procesul 

lecţiei de educaţie fizică? 

(bifaţi o variantă din cele 

propuse): 

 

45 minute; 

  

40 minute;   

30 minute;   

20 minute;   

10 minute.   

9.  

 

 

Comparând acest timp cu 

timpul comunicării realizat de 

către Dvs., în procesul 

desfăşurării lecţiilor la 

practica pedagogică, 

menţionaţi care este diferenţa 

(bifaţi o variantă din cele 

propuse): 

cu mult mai mare;   

mai mare; 

 

  

acelaşi;   

mai scăzut;   

nu se compară.   

10. 

 

 

Vă rugăm să apreciaţi nivelul 

propriu al posedării 

terminologiei profesionale: 

 

 

 

 

10.1. La faza de 

iniţiere la facultate. 

 

 

 

 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

10.2. După anul I de 

studii. 

 

 

 

 

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 10.3. După practica 4.   
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pedagogică. 

 

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11. 

 

 

În opinia Dvs., practica 

proprie a comunicării cu 

profesorul de educaţie fizică 

în procesul studiilor şcolare a 

contribuit la formarea 

limbajului profesional scris 

din domeniu? 

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu   

12. 

 

 

Vă rugăm să menţionaţi 

diferenţa dintre nivelul 

limbajului profesional al 

lecţiilor la disciplinele 

practice din cadrul  facultăţii 

şi cel şcolar (bifaţi o variantă 

din cele propuse): 

foarte mare;   

mare;   

nu există.   

13.  

 

Care sunt în opinia Dvs., 

ariile curriculare ce au 

contribuit esenţial la formarea 

propriului nivel de limbaj 

profesional? (bifaţi o 

variantă din cele propuse): 

psihologo-pedagogice;   

umaniste;   

medico-biologice;   

de specialitate;   

altele (numiţi).   

14. 

 

După părerea Dvs., care este 

contribuţia în formarea 

propriului nivel de limbaj 

profesional scris a 

disciplinelor practice? (bifaţi 

cu 1,2,3 valoarea acestora, 

unde 1 reprezintă gradul 

superior): 

 

Gimnastică. 

 

1.   

2.   

3.   

   Atletism. 

 

1.   

2.   

3.   

   Jocuri sportive. 

 

1.   

2.   

3.   

   Sporturi de luptă. 

 

1.   

2.   

3.   

   Nataţie. 

 

1.   

2.   

3.   

   Practica 

pedagogică. 

 

1.   

2.   

3.   
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   Altele (numiţi).  

 

1.   

2.   

3.   

15. 

 

Dacă aţi menţionat o 

disciplină, vă rugăm să 

menţionaţi compartimentele 

de bază ale acesteia care 

contribuie în mai mare 

măsură la formarea limbajului 

profesional scris (bifaţi cu 

1,2,3 valoarea acestora, unde 

1 reprezintă gradul 

superior): 

  Compartimentul 

teoretic. 

 

1.   

2.   

3.   

   Compartimentul 

metodic. 

 

1.   

2.   

3.   

Compartimentul 

practic. 

 

1.   

2.   

3.   

16. 

 

 

Care din părţile lecţiei de 

educaţie fizică, în opinia 

Dvs., este mai complexă cu 

privire la desfăşurarea 

comunicării profesionale 

scrise? (bifaţi o variantă din 

cele propuse): 

pregătitoare;   

fundamentală   

de încheiere. 

 

 

 

  

17. 

 

 

Aţi încercat să alcătuiţi un 

text al comunicării 

profesionale în cadrul 

proiectului lecţiei şi să vi-l 

însuşiţi pe de rost şi cu 

elemente de dicţie şi 

expresie?  

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu   

18.  

 

În cadrul practicii pedagogice 

instructive (din auditoriu – 

sală - teren) la disciplinele 

practice, menţionaţi câte lecţii 

aţi desfăşurat cu colegii dvs.? 

(bifaţi o variantă potrivită): 

1 lecţie;   

3 lecţii;   

mai mult de 5 lecţii. 

 

 

  

19.  

 

 

Care au fost dificultăţile 

principale pentru Dvs., cu 

privire la ordonarea textului 

întreg cu limbaj profesional al 

lecţiei de educaţie fizică 

desfăşurate în condiţii de 

auditoriu şi ale practicii 

pedagogice cu elevii? (bifaţi 

3 variante corespunzătoare): 

 

orientarea spaţială slabă pentru 

comunicarea cu elevii; 

  

lipsa stăpânirii mişcărilor, 

mimicii şi gesturilor; 

  

lipsa stăpânirii vocii;   

pauze lungi în căutarea 

terminologiei şi cuvintelor 

necesare comunicării; 

  

folosirea excesivă a cuvintelor 

paraziţi şi a repetărilor 

nemotivate; 

  

uitarea textului însuşit.   



 207 

20. 

 

 

 

Din partea profesorilor şi 

metodiştilor aţi avut 

observaţii concrete asupra 

dezavantajului propriu cu 

privire la realizarea 

comunicării (limbajului) 

profesionale scris în procesul 

desfăşurării lecţiei? 

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu   

21.  

 

Actualmente, sunteţi 

satisfăcut de nivelul propriu 

de posedare şi stăpânire a 

textului comunicativ 

profesional pentru 

desfăşurarea lecţiei de 

educaţie fizică? 

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu 

 
  

22. 

 

Aţi făcut studiu suplimentar 

(autopregătire, 

autoperfecţionare) cu privire 

la îmbunătăţirea nivelului 

propriu de limbaj şi 

comunicare profesională 

scrisă? 

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu   

23. 

 

În opinia Dvs., procesul 

actual de pregătire a 

studenţilor de la facultăţile de 

educaţie fizică şi sport pentru 

comunicarea profesională 

corespunde cerinţelor 

practicii şcolare? (bifaţi 

nivelul corelaţiei prin una 

din variantele propuse): 

corespunde în totalitate;   

corespunde parţial;   

nu corespunde.   

24.  

 

După părerea Dvs., 

consideraţi necesară 

introducerea disciplinei 

speciale pentru formarea 

comunicării profesionale 

scrise la studenţii de educaţie 

fizică? 

 

Da 

  

Greu de răspuns   

Nu   

25.  Vă rugăm, dacă aveţi să 

scrieţi propunerile Dvs., cu 

privire la îmbunătăţirea 

conţinutului de pregătire a 

viitorilor profesori de 

educaţie fizică pentru 

comunicarea profesională. 

   

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 



 208 

Anexa 6 

 

Rezultatele chestionarului pentru studenţii USEFS 

 
 

Fig. A6.1.Răspunsurile  studenţilor privind comunicarea profesională din punct de vedere 

constitutiv (întrebare propusă pentru cei care au răspuns afirmativ la întrebarea nr.1 din 

chestionar) 

 

 
Fig.A6.2.Răspunsurile  studenţilor privind observaţiile asupra comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie fizică 
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Fig. A6. 3.Răspunsurile  studenţilor privind deosebirea comunicării profesionale a 

profesorului de educaţie fizică în comparaţie cu profesorii de la alte discipline (întrebarea 

filtru pentru întrebarea nr.2 din chestionar) 

 

 
Fig.A6.4.Răspunsurile  studenţilor privind atenţia asupra coretitudinii terminologice a  

comunicării profesorului în cadrul observaţiilor efectuate 
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Fig.A6.5.Răspunsurile  studenţilor privind determinarea nivelului de aplicare a limbajului 

terminologic (întrebare propusă pentru respondenţii care au răspuns afirmativ la 

întrebarea nr.4 din chestionar) 

 

 

 
Fig. A6.6.Răspunsurile  studenţilor privind determinarea lipsurilor în comunicarea 

profesională a pedagogului în procesul desfăşurării lecţiei 
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profesional scris a practicii proprii de comunicare cu profesorul de educaţie fizică în 

procesul studiilor şcolare 
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Fig. A6.12.Răspunsurile  studenţilor privind detrminarea diferenţei dintre nivelul 

limbajului profesional al lecţiilor la disciplinele practice din cadrul facultăţii şi cel şcolar 
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Fig. A6.13.Răspunsurile  studenţilor privind contribuţia disciplinelor practice în formarea 

propriului nivel de limbaj profesional scris 
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Fig. A6.14.Răspunsurile  studenţilor privind determinarea compartimentelor de bază ale 

disciplinei menţionate, care a contribuit în mai mare măsură la formarea limbajului 

profesional scris 
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l însuşiţi pe de rost şi cu elemente de dicţie şi expresie?

Fig. A6.15.Răspunsurile  studenţilor privind încercarea de a alcătui un text al comunicării 

profesionale şi de al însuşi pe de rost cu elemente de dicţie şi expresie 
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Fig. A6.16.Răspunsurile  studenţilor privind determinare a numărului de lecţii desfăşurate 

cu colegii în cadrul practicii pedagogice instructive 
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profesional al lecţiei de educaţie fizică desfăşurate în condiţii de auditoriu şi ale practicii pedagogice cu 

elevii?

Fig. A6.17.Răspunsurile  studenţilor privind dificultăţile întîlnite cu privire la ordonarea 

textului întreg cu limbaj profesional al lecţiei de educaţie fizică desfăşurate în condiţii de 

auditoriu şi ale practicii pedagogice cu elevii 
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propriu cu privire la realizarea comunicării profesionale scrise în procesul desfăşurării 

lecţiei?

Fig. A6.18.Răspunsurile  studenţilor privind observaţiile concrete din partea profesorilor şi 

metodiştilor asupra dezavantajului propriu cu privire la realizarea comunicării 

profesionale scrise în procesul desfăşurării lecţiei  
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Anexa 7 

PROGRAMA TEMATICĂ A CURSULUI  

„Formarea limbajului profesional scris” (ore facultative) 

Nr. 

d/o 
 

Conţinutul de bază al cursului 
(teme generale) 

Numărul 

de ore 
Faculta-

tive  

1. 
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. 
2 

1.1. Comunicarea. Definiţii şi principii ale comunicării.  1 

1.2. 
Comunicare – categoria principală a activităţii profesionale a specialistului de 

cultură fizică şi sport. 
1 

2. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Niveluri de 

comunicare. Felurile comunicării. Comunicarea ca relaţie. 
2 

2.1. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Felurile 

comunicării. Niveluri de comunicare. Comunicarea ca relaţie. 
2 

3. 
Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. Ierarhia 

structural-textuală a comunicării profesionale. 
2 

3.1. Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. 1 
3.2. Ierarhia structural-textuală a comunicării profesionale. 1 

4. 
Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. Formarea 

competenţelor verbal comunicative scrise. 
2 

4.1. Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. 1 
4.2 Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 1 

5. 
Comunicarea profesional-pedagogică, stereotipul comunicării profesional-

pedagogice. Principii şi reguli de eficientizare a unei comunicări. 
3 

5.1. Comunicarea profesional-pedagogică. 1 
5.2. Stereotipul comunicării profesional-pedagogice. 1 
5.3. Principii şi reguli de eficientizare a unei comunicări. 1 

6. 
Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli şi sugestii privind 

comunicarea profesională scrisă. 
3 

6.1. Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. 1 
6.2. Reguli şi sugestii privind comunicarea profesională scrisă. 2 

7. 
Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 
3 

7.1. Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică. 1 
7.2. Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică. 1 
7.3. Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 1 
8. Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 2 

8.1. Prezentarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice. 1 
8.2. Tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 1 
9. Comunicarea mediată de calculator. 1 

9.1. 
Norme privind identitatea utilizatorului, scrierea şi conţinutul mesajului, atitudinea 

expeditorului. 
1 

9.2. Glifele ASCII. Funcţiile clienţilor de e_mail. Semnătura de e_mail. - 
Total 20 
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Anexa 8 

 

PROGRAMA 

„Formarea limbajului profesional scris”  (ore independente) 

Nr. 

d/o 
 

Conţinutul de bază al cursului 

(teme generale) 

Numărul 

de ore 

Indepen-

dente  

2. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Niveluri 

de comunicare. Felurile comunicării. Comunicarea ca relaţie. 
1 

2.1. 
Procesul de comunicare. Elementele procesului de comunicare. Felurile 

comunicării. Niveluri de comunicare. Comunicarea ca relaţie. 
1 

3. 
Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. 

Ierarhia structural-textuală a comunicării profesionale. 
1 

3.1. Conceptul de sine şi comunicarea. Particularităţi ale comunicării. 1 

4. 
Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. 

Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 
2 

4.1. Competenţe de comunicare. Tipuri de competenţe educaţionale. 1 

4.2 Formarea competenţelor verbal comunicative scrise. 1 

5. 

Comunicarea profesional-pedagogică, stereotipul comunicării 

profesional-pedagogice. Principii şi reguli de eficientizare a unei 

comunicări. 

4 

5.1. Comunicarea profesional-pedagogică. 1 

5.2. Stereotipul comunicării profesional-pedagogice. 1 

5.3. Principii şi reguli de eficientizare a unei comunicări. 2 

6. 
Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. Reguli şi sugestii 

privind comunicarea profesională scrisă. 
4 

6.1. Conţinutul şi esenţa comunicării profesionale scrise. 2 

6.2. Reguli şi sugestii privind comunicarea profesională scrisă. 2 

7. 

Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică. 

Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 

5 

7.1. Documentele oficiale folosite în activitatea profesional-pedagogică. 2 

7.2. Documentele specifice folosite în activitatea profesional-pedagogică. 2 

7.3. Proiectarea activităţii „Lecţia de educaţie fizică”. 1 

8. Prezentarea, redactarea şi tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 2 

8.1. Prezentarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice. 1 

8.2. Tehnica scrierii lucrărilor ştiinţifice. 1 

9. Comunicarea mediată de calculator. 1 

9.2. Glifele ASCII. Funcţiile clienţilor de e_mail. Semnătura de e_mail. 1 

Total 20 
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Anexa 9 

Conţinutul criteriilor de evaluare a limbajului scris 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de evaluare a 

lucrărilor scrise 

Conţinutul criteriului (ce trebuie să 

evalueze expertul) 

Punctajul 

obţinut 

1 Corespunderea conţinutului 

temei alese cu complitudinea 

subiectului elucidat 

Evaluarea modului în care conţinutul 

lucrării scrise corespunde temei 

declarate şi în ce măsură tema este 

dezvăluită de către autor 

10 

8 

5 

 

2 Nivelul de posedare a 

abilităţilor de scriere 

Evaluarea competenţelor de scriere ale 

autorului în corespundere cu normele 

gramaticale ale limbii române. 

Verifivarea textului de greşeli 

gramaticale, utilizarea clişeilor; a 

cuvintelor-parazite; a derivatelor 

eronate; a erorilor în formarea 

cuvintelor (forme); erori de punctuaţie 

etc. 

10 

8 

5 

 

3 Stilistica limbajului scris Evaluarea structural-semantică a 

orzanizării textului, a coerenţei 

interne, împărţirii proporţionale pe 

părţi, subordonarea componentelor 

lucrării între ele şi la tot întreg. 

10 

8 

5 

 

4 Utilizarea terminologiei 

profesionale 

Evaluarea măsurii de reflectare a 

termenilor şi conceptelor profesionale 

specifice temei lucrării. 

10 

8 

5 

 

5 Prezenţa delictelor Verificarea lucrării în scopul depistării 

în conţinut a unor fragmente de text cu 

un set de cuvinte fără sens, înlocuirea 

literelor, utilizarea sufixelor la 

formarea cuvintelor etc. 

10 

8 

5 

 

6 Relevanţa surselor 

bibliografice utilizate 

Evaluarea actualităţii surselor 

bibliografice utilizate (anul editării), 

utilizate în scrierea lucrării. 

10 

8 

5 
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Anexa 10 

Conţinutul criteriilor de evaluare a limbajului scris a unui proiect didactic 

 

Nr. 

d/o 

Criteriile de evaluare a 

lucrărilor scrise 

Conţinutul criteriului (ce trebuie să evalueze 

expertul) 

Punctaju

l obţinut 

1 Corespunderea conţinutului 

temei cu complitudinea 

subiectului predat 

Evaluarea modului în care conţinutul temei 

scrise corespunde temei declarate şi în ce măsură 

tema este dezvăluită de către autor 

10 

9 

8765 

2 Nivelul de posedare a 

abilităţilor de descriere a 

mijloacelor şi metodelor 

utilizate 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor de 

descriere a mijloacelor şi metodelor specifice 

temei predate 

10 

9 

8765 

3 Capacitatea de formulare şi 

scriere a strategiei didactice 

alese 

Evaluarea nivelului de formulare şi scriere a 

strategiei didactice optime alese pentru predarea 

temei 

10 

9 

8765 

4 Nivelul de posedare a 

abilităţilor de formulare şi 

scriere corectă a obiectivelor 

de referinţă 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor de 

formulare şi scriere corectă a obiectivelor de 

referinţă ale proiectului didactic 

10 

9 

8765 

5 Abilităţi de formulare şi scriere 

corectă a subcompetenţelor 

formate 

Evaluarea nivelului de formulare şi scriere 

corectă a subcompetenţelor formate 

10 

98765 

6 Stilistica limbajului scris al 

proiectului didactic 

Evaluarea structural-semantică a organizării 

proiectului didactic, a coerenţei interne, 

împărţirii proporţionale pe etape, subordonarea 

lor. 

10 

9 

8765 

7 Utilizarea terminologiei 

profesionale specifice temei 

predate 

Evaluarea nivelului de reflectare a terminologiei 

specifice temei predate 

10 

98765 

8 Relevanţa surselor 

bibliografice utilizate în 

realizarea proiectului didactic 

Evaluarea actualităţii surselor bibliografice 

utilizate (anul editării), utilizate în realizarea 

proiectului de lecţie 

10 

9 

8765 

9 Nivelul de posedare a 

abilităţilor de autoevaluare şi 

elucidare a recomandărilor ce 

reies din autoevaluare 

Evaluarea nivelului de posedare a abilităţilor de 

autoevaluare a recomandărilor ce reies din 

autoevaluare 

10 

9 

8765 

10 Nivelul posedării abilităţilor de 

descriere a scenariului didactic 

(conţinutului didactic) 

Evaluarea competenţelor de scriere ale 

profesorului în corespundere cu normele 

gramaticale ale limbii române. Verificarea 

scenariului didactic de greşeli gramaticale, 

utilizarea clişeilor; a cuvintelor –parazite; a 

derivatelor eronate; a erorilor în formarea 

cuvintelor specifice domeniului; erori de 

punctuaţie etc. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Anexa 11 

MEDIA NOTELOR DE GRUP LA EXAMENUL OFICIAL 

Grupa experiment 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Nota  

1 V.M. 10 

2 Ş.A. 10 

3 B.V. 10 

4 A.L. 10 

5 Z.C. 10 

6 B.I. 10 

7 D.A. 10 

8 R.D. 10 

9 Ţ.A. 10 

10 C.L. 9 

11 B.A. 9 

12 C.V. 9 

13 D.M. 9 

14 M.A. 8 

Media 9,57 

 

 

Grupa martor 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Nota  

1 I.S. 10 

2 A.E. 8 

3 C.R. 8 

4 G.A. 9 

5 A.E. 8 

6 S.M. 8 

7 C.L. 9 

8 C.I. 9 

9 R.T. 8 

10 C.M. 8 

11 C.D. 10 

12 B.I. 9 

13 C.M. 8 

14 G.S. 9 

Media 8,64 
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Anexa 12 

Testul de evaluare a cunoştinţelor la examenul oficial la disciplina  

Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

 

 

 

TEST 

de evaluare a cunoştinţelor (competenţelor profesionale) la disciplina  

„COMUNICAREA PROFESIONALĂ A SPECIALISTULUI DE 

CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT” 

 

Timpul efectiv de lucru 180 minute 

 

 

Instrucţiuni: 

Citeşte atent fiecare item şi îndeplineşte cerinţele solicitate. 

Lucrează independent. 

 

 

Vă dorim mult succes ! 

Numele, prenumele pretendentului 

__________________________________ 

__________________________________ 

Specializarea 

__________________________________ 
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1. Completaţi enunţul. 

Privit din punct de vedere ştiinţific, actul de comunicare este procesul de 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   2 puncte 

2. Care sunt cele 4 componente fundamentale ale comunicării din punct de vedere ştiinţific? 

1._________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

                                                                                                                              4 puncte 

3. Definiţi termenul de „comunicare”. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                2 puncte 

 4. După prezenţa sau absenţa unor obiective comunicarea poate fi: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                                                              7 puncte 

5. Care sunt funcţiile comunicării: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                                                                              6 puncte 

6. Nevoia de comunicare poate lua diferite forme: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              3 puncte 

7. Care sunt cele 3 abordări de bază care determină esenţa învăţămîntului de cultură fizică? 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

                                                                                                                                3 puncte 

8. Care sunt scopurile esenţiale urmărite în procesul de comunicare? 

1.__________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 
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4.___________________________________________________________ 

                                                                                                                                 4 puncte 

 

9. Care sunt cele 5 niveluri în comunicare: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

5 puncte 

 

10. Distingem următoarele forme de dezvoltare ale limbajului scris: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                                                                                3 puncte 

11. Evidenţiază cele 3 componente de bază ale comunicării profesionale pedagogice în opinia 

lui A.Kan-Kalik. 

1. _______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

                                                                                                                                  3 puncte 

 

12. Pregătirea studenţilor din perspectiva comunicării vizează dezvoltarea următoarelor 

calităţi: 

1. _________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 

13. În cadrul Comun European, competenţa de comunicare lingvistică se defineşte prin relaţia 

a 3 componente specifice: 

 

1. _________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

                                                                                                                                  3 puncte 

14. Formula definiţiei competenţei este reprezentată de verbele:  

 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

                                                                                                                                     4 puncte 

15. Competenţa de comunicare poate fi definită prin următoarele componente:  

 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 
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4.________________________________________ 

5.________________________________________ 

6.________________________________________ 

                                                                                                                                       6 puncte 

 

16.Componentele competenţei de comunicare: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4 puncte 

17. Stanton N., referindu-se la planificarea mesajului scris, enumeră patru trepte: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     4 puncte 

18. Structura şi modelul comunicării profesional pedagogice după A. Kan-Kalic: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       4 puncte 

19. Abilităţile comunicării pedagogice: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                                                                                         3 puncte 

20. Tipologia lecţiei: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 

21. Completaţi enunţul. 

Conţinutul lecţiei este determinat de către __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    2 puncte 

22. Regulile unei comunicări eficiente sunt: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                 7 puncte 

23. Care sunt variantele de realizare a limbajului oral: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3 puncte 

 

24. Care sunt verigile limbajului scris: 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                                 2 puncte 

25. Scrieti 6  forme ale limbajului scris: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                                6 puncte 

26. Principiile de bază ale comunicării profesionale sunt: 

1. _________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   3 puncte 

27. Determinaţi 5 puncte de distincţie dintre comunicarea scrisă şi cea orală 

Comunicarea scrisă Comunicarea orală 

  

  

  

  

  

                                                                                                                          5 puncte 

28. Curriculum-ul Naţional cuprinde: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                          4 puncte 

29. Completaţi enunţul. 

Programele şcolare sau analitice sunt________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            2 puncte 

 

30. Programa şcolară pentru învăţămîntul liceal are următoarea structură: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                                                                                                                             5 puncte 
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31. Principalele caracteristici ale stilului corespondenţei oficiale sunt: 

__________________________                          ___________________________ 

___________________________                        ___________________________ 

___________________________                        ____________________________ 

__________________________                         ____________________________ 

__________________________                          ____________________________ 

                                                                                                                             10 puncte 

 

32. Definiţi „proiectarea didactică”. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             2 puncte 

33. Care sunt întrebările esenţiale pentru reuşita procesului instructiv-educativ: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                            4 puncte 

34. Proiectarea eşalonată se concretizează în următoarele documente: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                                                                                                                    4 puncte 

35. Indiferent de disciplina predată, proiectul de lecţie trebuie să facă referiri la componentele 

date: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                                                                        10 puncte 

36. Care sunt funcţiile unui citat? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                      6 puncte 

 

37. Scrieţi 10 exemple de tipuri de lucrări ştiinţifice: 

___________________________________           _______________________________ 
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___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 

38. Care este structura articolului ştiinţific: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                    8 puncte 

39. Structura unei lucrări ştiinţifice: 

________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                                                                     9 puncte 

40. Completaţi enunţul: 

Comunicarea mediată de calculator desemnează ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       2 puncte 

41. Definiţi semnătura de e_mail. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     1 punct 

 

 

 

 

 

Punctaj 

obţinut 
78-60 99-79 129-100 149-130 169-150 170-180 

Nota  

 
5 6 7 8 9 10 
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Anexa 13 

 

Testul de evaluare a cunoştinţelor la examenul oficial la disciplina 

Comunicarea didactică a profesorului de educaţie fizică 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

 

 

 

 

 

TEST 

de evaluare a cunoştinţelor (competenţelor profesionale) la disciplina  

„COMUNICAREA DIDACTICĂ A PROFESORULUI DE EDUCAŢIE 

FIZICĂ” 

 

Timpul efectiv de lucru 180 minute 

 

Instrucţiuni: 

Citeşte atent fiecare item şi îndeplineşte cerinţele solicitate. 

Lucrează independent. 

 

Vă dorim mult succes ! 

Numele, prenumele pretendentului 

__________________________________ 

__________________________________ 

Specializarea 

__________________________________ 
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1. Completaţi enunţul. 

Privit din punct de vedere ştiinţific, actul de comunicare este procesul de 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                               2 puncte 

 

2. Care sunt cele 4 componente fundamentale ale comunicării din punct de vedere ştiinţific? 

1._________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3._________________________________________ 

4._________________________________________ 

                                                                                                                              4 puncte 

3. Definiţi termenul de „comunicare”. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                2 puncte 

 4. După prezenţa sau absenţa unor obiective comunicarea poate fi: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                                                              7 puncte 

5. Care sunt funcţiile comunicării: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                                                                              6 puncte 

6. Nevoia de comunicare poate lua diferite forme: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                              3 puncte 

 

7. Care sunt cele 3 abordări de bază care determină esenţa învăţămîntului de cultură fizică? 

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

                                                                                                                                3 puncte 
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8. Care sunt scopurile esenţiale urmărite în procesul de comunicare? 

1.__________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

                                                                                                                                 4 puncte 

9. Care sunt cele 5 niveluri în comunicare: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

                                                                                                                  5 puncte 

10. Distingem următoarele forme de dezvoltare ale limbajului scris: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

                                                                                                                                3 puncte 

11. Evidenţiază cele 3 componente de bază ale comunicării profesionale didactice în opinia lui 

A.Kan-Kalik. 

1. _______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

                                                                                                                                  3 puncte 

12. Pregătirea studenţilor din perspectiva comunicării vizează dezvoltarea următoarelor 

calităţi: 

1. _________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 

13. În cadrul Comun European, competenţa de comunicare lingvistică se defineşte prin relaţia 

a 3 componente specifice: 

1. _________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

                                                                                                                                  3 puncte 

14. Formula definiţiei competenţei este reprezentată de verbele:  

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

                                                                                                                                     4 puncte 

15. Competenţa de comunicare poate fi definită prin următoarele componente:  

1.________________________________________ 

2.________________________________________ 

3.________________________________________ 

4.________________________________________ 

5.________________________________________ 
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6.________________________________________ 

                                                                                                                                       6 puncte 

16.Componentele competenţei de comunicare: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

4 puncte 

 

17. Stanton N., referindu-se la planificarea mesajului scris, enumeră patru trepte: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     4 puncte 

18. Structura şi modelul comunicării profesional pedagogice după A. Kan-Kalic: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       4 puncte 

19. Abilităţile comunicării pedagogice: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                                                                                         3 puncte 

20. Tipologia lecţiei: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 

21. Completaţi enunţul. 

Conţinutul lecţiei este determinat de către __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    2 puncte 

22. Regulile unei comunicări eficiente sunt: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 7 puncte 

23. Care sunt variantele de realizare a limbajului oral: 

_________________________________ 
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_________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                     3 puncte 

24. Care sunt verigile limbajului scris: 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                                                                                                                 2 puncte 

25. Scrieti 6  forme ale limbajului scris: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                                                6 puncte 

26. Principiile de bază ale comunicării didactice sunt: 

1. _________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                   3 puncte 

27. Determinaţi 5 puncte de distincţie dintre comunicarea scrisă şi cea orală 

Comunicarea scrisă Comunicarea orală 

  

  

  

  

  

                                                                                                                          5 puncte 

28. Curriculum-ul Naţional cuprinde: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                          4 puncte 

29. Completaţi enunţul. 

Programele şcolare sau analitice sunt________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            2 puncte 

 

30. Programa şcolară pentru învăţămîntul liceal are următoarea structură: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                                                                                                                             5 puncte 

31. Principalele caracteristici ale stilului corespondenţei oficiale sunt: 

__________________________                          ___________________________ 

___________________________                        ___________________________ 
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___________________________                        ____________________________ 

__________________________                         ____________________________ 

__________________________                          ____________________________ 

                                                                                                                             10 puncte 

32. Definiţi „proiectarea didactică”. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             2 puncte 

 

33. Care sunt întrebările esenţiale pentru reuşita procesului instructiv-educativ: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                            4 puncte 

 

34. Proiectarea eşalonată se concretizează în următoarele documente: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                                                                                                                    4 puncte 

35. Indiferent de disciplina predată, proiectul de lecţie trebuie să facă referiri la componentele 

date: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                                                                                                        10 puncte 

36. Care sunt funcţiile unui citat? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                      6 puncte 

37. Scrieţi 10 exemple de tipuri de lucrări ştiinţifice: 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

___________________________________           _______________________________ 

                                                                                                                                    5 puncte 
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38. Care este structura articolului ştiinţific: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                    8 puncte 

39. Structura unei lucrări ştiinţifice: 

________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                                                                     9 puncte 

40. Completaţi enunţul: 

Comunicarea mediată de calculator desemnează ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                       2 puncte 

41. Definiţi semnătura de e_mail. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     1 punct 

 

 

 

 

 

 

 

Punctaj 

obţinut 
78-60 99-79 129-100 149-130 169-150 180-170 

Nota  

 
5 6 7 8 9 10 
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Anexa 14 

Test de evaluate sumativă a cunoştinţelor 

 

Itemul 1. Obiective: Relevarea capacităţilor de stăpînire a terminologiei ştiinţifice(abrevieri).  

 Direcţionări:  Ce semnifică abrevierile enumerate: 

 Timp de executare: 30 sec.  

 

a. etc. - ___________________________________________________________;                                         

b. op.cit. - _________________________________________________________; 

c. idem. - _________________________________________________________; 

d. ibid. - __________________________________________________________; 

e. infra - __________________________________________________________. 

             La realizarea corectă a acestui item se acordă 10 puncte. 
 

Itemul 2. Obiective: Relevarea capacităţilor de stăpînire a terminologiei sportive.  

 Direcţionări:  Ce semnifică termenii: 

 Timp de executare: 2 min.  

 

f. Maestru în sport - _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

g. Arbitru - _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

h. Blocaj - ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

i. Campion - ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

j. Maraton - ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

              La realizarea corectă a acestui item se acordă 10 puncte. 

 

Itemul 3. Obiective: Evidentierea capacitatilor subiectului de cunoaştere a scrierii fara greşeli 

a termenilor/cuvintelor în timpul propus.  

Direcţionări: Recunoaşte forma corectă a termenilor propuşi  conform principiului: corect 

– incorect. 

Timp de executare: 2 min  

1.Diferenţele; 2.Examenul obiectiv; 3.Antebraţe; 4.Contajios; 5.Piept; 6.Regiditate; 

7.Întroducere; 8.Competenţele colegului; 9.Implimentare; 10.Diferenţile; 11.Antibraţe; 

12.Întroducere;13.Competenţile;14.Implementare; 15.Pept; 16.Pierdere; 17.Examenul 

obectiv; 18.Perdere; 19.Rigiditate;20.Contagios. 

Corect                                                    Incorect 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

La realizarea corectă a acestui item se acordă 10 puncte 
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Itemul 4. Obiective: A releva abilitatile studentului de recunoaştere a expresiilor greşite în 

timpul propus.  

Direcţionări: Determină expresiile greşite: 

Timp de executare: 30 sec.   

k. Eu trag atenţia mai mult la acest capitol ...; 

l. Administraţia duce controlul asupra celor întîmplate ...; 

m. Ce-i cu cărţile astea pe masă? 

n. În acest bloc se duc lecţii pînă la orele 14.00; 

o. Condiţiile optime pentru ...; 

p. În acest mod se fac seminare; 

q. Ducînd cont de aceste comportări eu mi-am revizuit agenda; 

r. Acest moment festiv este mai special; întotdeauna mă emoţionează; 

s. Am luat cunoştinţă de conţinutul programului competiţiei; 

t. Mă străduiesc să ajung la timp la antrenament. 

La realizarea corectă a acestui item se acordă 10 puncte. 

 

Itemul 5. Obiective: A releva abilitatile studentului de recunoaştere vizuala a termenului, 

reieşind din definiţie, în timpul propus.  

Direcţionări: Determină termenul conform definiţiei date: 

Timp de executare: 1 min   

u. Competiţie sportivă între două persoane sau două echipe, dispută.  

Termenul: _____________________________________________________________; 

v. Nume dat compoziţiilor organice indispensabile pentru viaţă. 

Termenul: _____________________________________________________________; 

w. Loc special amenajat, unde se pregătesc un grup de sportivi. 

Termenul: _____________________________________________________________; 

x. Probă sportivă combinată care constă din trei probe diferite la care participă aceeaşi 

concurenţi. 

Termenul: _____________________________________________________________; 

y. Competiţie sportivă care constă în parcurgerea unei distanţe. 

Termenul: _____________________________________________________________. 

La realizarea corectă a acestui item se acordă 10 puncte 

 

Itemul 6. Obiective: Evidentierea capacităţilor subiectului de cunoaştere a scrierii fără greşeli 

a termenilor/cuvintelor în timpul propus.  

Direcţionări: Recunoaşte forma corectă a termenilor propuşi  conform principiului: corect 

– incorect. 

Timp de executare: 2 min  

 

1.Podium; 2.Poiene, 3.Poieni; 4.Podiu; 5.Tunele; 6.Tuneluri; 7.Obeji; 8.Raport; 

9.Rapoarte; 10.Ghem; 11.Antecameră; 12.Raporturi; 13.Ghemuri; 14.Antebiotic; 

15.Avalanşă; 16.Traseu; 17.Obez; 18.Antecoagulant; 19.Anticameră; 20.Amenagare. 

Corect                                                                        Incorect 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 237 

La realizarea corectă a acestui item se acordă 20 puncte 

Itemul 7. Obiective: Evidenţierea formelor corecte utilizate în propoziţie. 

Direcţionări: Recunoaşte forma corectă a termenilor necesari de a fi introduşi în 

propoziţie. Timp de executare: 4 min  
 

1. Bună ziua! _____ numesc Ion 
Ionescu.                            
a. vă 
b. mine 
c. mă 
d. va 
2. Acolo este un sportiv. _____ este în 
sală.                                                                   
 a. sportiv 
 b. sportivul 
 c. sportivului 
 d. sportivi 
3. Intraţi, _____ rog! Luaţi loc!                                                                                         
 a. vă 
b. te 
 c. mă 
 d. am 
4. Radu şi Magdalena _____ 
regulamentul competiţiei.                                                
a. cit 
 b. citesc 
 c. a citi 
 d. citeşti 
5. _____ traseului turistic este pe perete, 
lângă tablou.                                                 
 a. harta 
 b. hârtia 
 c. harpa 
 d. harpia 
6. Daniel are o medalie de aur. Medalia 
este a _____.                                                    
 a. meu 
 b. vostru 
 c. lor 
 d. lui 
7. În sala de lectură sunt _____ studente.                                                                       
 a. doisprezece 
 b. douăsprezecea 
 c. douăsprezece 
 d. doi 
8. Colegii _____ mers în turism acum 
şapte zile.                                                           
a. are 
 b. a 
 c. au 
 d. ai 
9. Seara trecută am _____ două 
energizante.                                                                
a. beat 
 b. beau 
 c. beut 
 d. băut 
10. Ei _____ construiesc un teren sportiv 
pentru uz personal.                                    
 a. le 
 b. îşi 
 c. îţi 
 d. lor 
11. Sportivul _____ este unul de 
performanţă.                                                              
 a. acesta 

 b. acestea 
 c. aceasta 
 d. acela 
12. În competiţie _____ a fost un sportiv 
grec, al doilea a venit unul rus.                    
a. al primul 
 b. primul 
 c. primului 
 d. prim 
13. Îmi _____ foarte mult să particip la 
competiţii.                                                        
a. plac 
 b. place 
 c. plăcut 
 d. plăcea 
14. _____ nu a spus adevărul la 
conferinţa de presă.                                                     
a. altcineva 
 b. toţi 
 c. nimeni 
d. ceilalţi 
15. Când eu am intrat în cameră, Maria 
_____ pentru examen.                                   
 a. a învăţat 
 b. învăţa 
 c. învăţat 
 d. învaţă 
16. În pauză studenţii _____ pe hol.                                                                               
a. stau de vorbă 
 b. stau jos 
 c. stau pe ace 
 d. stau pe roze 
 
17. El trebuie să _____ toate cărţile 
pentru a reuşi la examen.                                    
 a. citeşte 
 b. citit 
 c. citesc 
 d. citească 
18. Universitatea nostră este _____ 
edificiu de învăţămînt sportiv din ţară.                    
a. cea mai mare 
 b. cel mai mare 
 c. cei mai mari 
 d. foarte mare 
 
19. Unul dintre profesori a intrat în sala 
de curs, _____ a plecat la bibliotecă.               
 a. celălalt 
 b. cealaltă 
 c. ceilalţi 
d. celelalte 
20. Directorul de personal _____ să te 
ajute cu o opinie mai bună.                                
 a. aş putea 
 b. ar putea 
c. am putea 
 d. are putea 
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Evaluare. La efectuarea corectă a fiecărui item se acordă cîte un punct. 

 

sub 49p. – punctaj mic: nivel  scăzut de cunoştinţe 

 

Scopul vizat:atingerea unui nivel minim de corectitudine în emiterea şi receptarea 

mesajelor scrise şi vorbite. 

 

 

50 – 69p. – punctaj mediu: nivel mediu de cunoştinţe 

 

Scopul vizat:consolidarea cunoştinţelor deja asimilate şi activarea abilităţilor de 

vorbire. 

 

 

Evaluare: 70 - 80p. – punctaj bun şi foarte bun: nivel avansat de cunoştinţe 

 

Scopul vizat: consolidarea şi perfecţionarea nivelului de cunoştinţe. 

 

Punctaj acumulat____________                 nota _______________ 

 

Numele ______________________________ 

 

Prenumele ____________________________ 

 

Specializarea ________________________________ 
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Anexa 15 

 

Model de articol ştiinţific elaborat de către studentul-masterand 
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Anexa 16 

Model de proiect al lecţiei de antrenament elaborat de către studentul masterand 
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Anexa 17 

Model de proiect didactic al lecţiei de control elaborat de către studentul-masterand 
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 253 

Anexa 18 

 

ADEVERINŢE DE IMPLEMENTARE 
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Anexa 19 

 

. 

 

 

 

 

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

 

Subsemnaa Timuş Maria, declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza 

de doctorat, se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar urmînd să suport 

consecinţele, în conformitate cu legile în vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

Timuş Maria 

 

 

 

Data 8 octombrie 2015 
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Anexa 20 

 

Informaţii personale  

 

Nume 

Adresa  

Telefon  

 

Fax 

E_mail 

Data naşterii 

 

Experienţa Profesională 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- compania angajatoare 

 

- poziţia ocupată 

 

 

Studii şi traininguri 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- instituţia 

 

- poziţia ocupată 

- specializarea 

 

 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- instituţia 

 

- poziţia ocupată 

- specializarea 

 

 

- perioada (de la – pînă la) 

- instituţie 

- specializarea 

 

 

Limba maternă 

Alte limbi 

- citit 

- scris 

- vorbit 

 

- citit 

- scris 

CURRICULUM VITAE 

 

TIMUŞ MARIA 

Chişinău, str. Aerodromului, 11/2, ap.145 

(+373 22)  

068832600 (mob.) 

 

timus_maria@bk.ru 

5, decembrie, 1980 s.Bieşti, rl.Orhei 

 

 

 

Iulie, 2005- prezent 

 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport 

Laborant superior Catedra Teoria şi Metodica 

Culturii Fizice 

 

 

 

Octombrie, 2007 - prezent 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport 

doctorand 
533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi 

recreaţie 

 

Septembrie, 2005 – iunie, 2006 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport 

masterand 

Managementul sportului civil 

 

 

Septembrie, 2001 – iunie, 2005 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Filologie  

- Limba română cu specializare în birotică 

 

 

L.Română 

 

Rusă 

avansat 

avansat 

avansat 

Franceza 

mailto:timus_maria@bk.ru
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- vorbit 

 

 

- citit 

- scris 

- vorbit 

 

Aptitudini şi competenţe 

Aptitudini şi competenţe organizatorice, 

sociale 

 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

mediu 

mediu 

mediu 

Spaniola 
mediu 

mediu 

mediu 

organizată, disciplinată, responsabilă, 

punctuală, spirit creativ, lucru în echipă, 

abilităţi de comunicare, organizare, analiză, 

convingere 

 

Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, 

Corel Draw 

Participări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

- Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică privind problemele culturii fizice şi sportului 

ale ţărilor CSI, Minsk, Belarus,  2012; 

- Conferinţa înternaţională ştiinţifico-practică “Основні напрямки розвитку фізичної 

культури, спорту та фізичної реабілітації”, Dnepropetrovsk, Ucraina, 2013; 

- Conferinţa intrnaţională ştiinţifico-practică „Молодая спортивная наука Беларуси”, 

Minsk, 2014; 

- Conferinţa intrnaţională ştiinţifico-practică „Молодая спортивная наука Беларуси”, 

Minsk, 2015. 

 

 

 

 

 

 


