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SUMAR

Dezvoltarea competenței de a învăța să înveți în afara clasei se asociază cu tema pentru acasă, 
aspect cu abordări complexe, inclusiv controversate. Multiple chestionare, inclusiv cele realizate 
pentru prezentul studiu, prezintă acest aspect ambiguu, însă în cele mai multe cazuri, atunci 
când sunt sinceri, elevii revendică o altfel de organizare a temei pentru acasă decât cea actuală. 
Ceea ce denotă o poziție nu împotriva temelor, ci pentru modificarea modului de oferire, 
realizare, evaluare a acestora. Elevii se implică în realizarea temelor pentru acasă, consumă timp 
– mai mult decât trebuie, însă nu au convingerea că participă la crearea unui mediu academic de 
succes pentru ei înșiși.

Chestionarele online cu părinții denotă o apreciere înaltă a temelor pentru acasă, oricum i-ar 
solicita acestea pe copii. Totuși, în interviurile realizate tête-à-tête, părinții se declară nemulțumiți 
de timpul prea mult pe care îl consumă copiii lor cu prepararea temelor, uneori – de gradul înalt 
de inutilitate al acestora. De asemenea, pe parcursul a circa trei decenii de activitate pedagogică 
am observat că mulți părinți acuză școala de o solicitare exagerată a efortului copiilor. 

Mai puțin convinse de necesitatea schimbării lucrurilor în aspectul organizării temelor pentru 
acasă sunt cadrele didactice: 85% ar lăsa lucrurile exact cum se derulează actualmente. 
Pedagogii afirmă că temele pe care le oferă elevilor sunt funcționale, interesante, legate cu viața. 
Examinarea cataloagelor mai multor instituții de învățământ din țară denotă peste tot același tip 
de oferire de sarcini, care nu sunt de învățare propriu-zis, ci preponderent de memorizare a unor 
algoritmi operaționali. Această observare ne-a făcut să admitem ipoteza că, în cele mai multe 
cazuri, cadrele didactice oferă teme pentru acasă în virtutea unor obișnuințe perimate, fără a 
le racorda sistemic la politicile educaționale recente, iar pentru o organizare reglementată a 
activității elevului la domiciliu nu dispun de suficiente documente care să faciliteze dezvoltarea 
universului interior al elevului în afara clasei.

Pornind de la analiza documentelor de politici referitoare la misiunea educației, la drepturile 
copiilor, la organizarea procesului educațional, am stabilit că, în esență, cadrul normativ autohton 
oferă spațiu de manevră instituțiilor de învățământ pentru a-și genera un sistem funcțional de 
dezvoltare în afara clasei a competențelor de învățare ale elevului. Știința pedagogică sugerează 
domenii de abordare complexă a temelor pentru acasă: fixare, întărire, organizare, extindere, 
creativitate, realizare a propriului produs, autoevaluare, îmbunătățire. Temele pentru acasă 
reprezentând un aspect eminamente curricular, pot fi convertite în activități de dezvoltare a 
personalității elevului, activități în care curiozitatea, interesul, motivația lui să fie activate în grad 
mult mai înalt decât presupune modelul actual.

Pentru a îmbunătăți starea lucrurilor, ar putea exista mai multe soluţii care, pe de o parte, să nu 
sfideze cadrul normativ, iar pe de alta, să lucreze în favoarea elevului, să contribuie la schimbarea 
atitudinii reprobatoare față de teme. Printre acestea enumerăm: anularea temelor pentru 
acasă (în forma exercițiului scris cotidian), realizarea temelor în cadrul școlii, în afara orelor de 
curs, atribuirea nu zilnică, ci periodică a temelor pe parcursul unității de învățare, selectarea 
unei variante optime de plan-cadru, temele de investigație independentă sau temele-proiect. 
Sondajele, realizate prin studierea poziției savanților, a documentelor de politici, a practicilor 
altor state și ale celor de la noi, prin chestionarea unui eșantion de circa 4500 de respondenți, 
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ne-au adus la concluzia că, în special în clasele de liceu, adică în ciclul curricular aprofundare și 
specializare, dar și în mare parte în clasele de gimnaziu, începând cu ciclul curricular observare 
și orientare, soluția optimă o reprezintă temele de investigație independentă. Aceasta pentru 
că proiectul ca metodă de învățare independentă constituie, pe lângă formele de învățare în 
sala de clasă, unul dintre pilonii formării personalității, implicând factori multipli ce o asigură: 
disciplină interioară a elevului, organizarea, de către acesta, a lucrurilor din exterior și a relației 
optime dintre (și cu) ele; spirit de independență, obținut din capacitatea de pătrundere în miezul 
situațiilor-problemă noi; spirit de inițiativă, necesar pentru a înlătura frica în fața necunoscutului; 
transfer al achizițiilor cognitive în contexte noi de învățare; spirit de echipă, indispensabil în 
intenția de a-ți evalua performanțele; autoreglare survenită ca rezultat al autoevaluării propriei 
implicări și a propriilor atuuri.

Studiul de față aduce argumente pe marginea necesității de a elabora, în baza cadrului normativ, 
în instituțiile de învățământ preuniversitar, politici interne care să sistematizeze implicarea 
elevilor în activități de învățare independentă out of school. 
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INTRODUCERE

Dedusă din dreptul omului la învățământ, una din misiunile educației ține de „dezvoltarea 
potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii, creșterea durabilă a economiei și bunăstarea 
poporului” (Codul educației, art. 5) [1]. De aici, importanța acordată capacității individului de 
a fi în pas cu evoluția tehnico-științifică, de a transfera realizările științei în zone concrete de 
cotidian, de a munci la construirea personalității sale, de a-și imagina în perspectivă evoluția 
– toate acestea pentru a putea participa la afirmarea democrației și a egalității de șanse în 
societatea în care trăiește.

Competența de a învăța să înveți, de care ține dezideratul de mai sus, pune în lumină capacitatea 
celui ce învață, de orice vârstă ar fi, de a-și contura propriul parcurs educațional, de a-și gestiona 
eficient propria învățare. În școală, această competență i se formează elevului atât în cadrul 
lecției, în sala de clasă, cât și out of school, în situații în care realitatea însăși și ansamblul de 
factori ce determină ființa școlarului participă la procesul de învățare.

Tradițional, dezvoltarea competenței de a învăța să înveți în afara clasei se asociază cu tema 
pentru acasă, aspect cu abordări multiple, inclusiv controversate. Actualitatea/inactualitatea 
temelor pentru acasă în maniera oferită în secolul XXI este în legătură cu concepția potrivit 
căreia doar învățarea în raport cu nevoile și interesele elevului are sens [2, p. 27]. Într-o instituție 
cu un management riguros, aceste nevoi și interese se exprimă în politici interne care reflectă 
participarea părinților și a elevilor în luarea de decizii. Punctul de vedere al părinţilor şi, mai ales, 
al elevilor contează considerabil în organizarea activităţii independente a elevilor la domiciliu. 
Sondaje pe care le vom invoca la momentul potrivit demonstrează că elevii din zilele noastre 
doresc să proiecteze, să construiască (mai ales la calculator), să întreprindă, să fie văzuți și 
chiar admirați în manifestările spiritului lor. De aceea, este actual și stringent ca pedagogul să 
modeleze procesul educațional astfel, încât orice experiență în care elevul este atras, inclusiv 
activitatea de la domiciliu, să-i devină prilej autentic de învățare. 

Problema

Multiple observații ale cercetătorilor și practicienilor ultimilor ani denotă o opunere vehementă 
a generației în creștere fenomenului temelor pentru acasă [3]. O demonstrează și interviurile cu 
elevii pe care le-am realizat în calitate de membru al comisiilor de evaluare externă a instituțiilor 
de învățământ din diferite localități ale statului. Unele studii care cercetează implicarea părinților 
în activitățile instituției de învățământ scot în evidență, printre alte aspecte negative ale 
școlii, volumul mare de teme pentru acasă [4, pp. 20, 84]. Abordările mass media în privinţa 
„incomodităţii” temelor sunt frecvente. Observarea comportamentului elevilor ne-a pus frecvent 
în fața unei dileme ce definește modul în care școala desfășoară învățarea extra muros. Pe de 
o parte, tema pentru acasă este un compartiment important al procesului educațional, care 
contribuie la dezvoltarea competenței elevului de a învăța să învețe, deci a-i acorda statutul 
de parte integrantă a demersului didactic este justificat. Pe de alta, am observat, pe parcursul 
unui decenu și jumătate, în calitate de director adjunct al unei instituții de învățământ cu circa 
1100 de elevi de clasele V-IX, că mulți părinți acuză școala de o solicitare exagerată a timpului 
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și efortului copiilor. Poziția lor ar însemna că remanierile în modul de organizare a temelor sunt 
necesare. Aspectul acesta îl întâlnim frecvent în presa periodică atât din Moldova, cât și din 
România, unde lucrurile se întâmplă similar1. Problema este pusă, la noi, la un nivel prioritar pe 
agenda Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, astfel fiind elaborată Instrucțiunea privind 
managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal [5].

Elevii înșiși manifestă frecvent o atitudine ostilă față de modul de organizare a procesului 
educațional tocmai din cauza temelor pentru acasă. În multe privințe, ostilitatea se îndreaptă 
spre cadrele didactice care, în viziunea elevilor, nu țin cont de o serie de factori, cum ar fi: 
volumul temelor, frecvența acordării lor, timpul solicitat, impactul asupra învățării etc. Dilema 
în cauză conturează o problemă a sistemului educațional contemporan, pe care o preluăm ca 
problemă majoră pentru studiul de față: un fenomen justificat științific în întreaga lume, cum este 
tema pentru acasă, recunoscut ca fiind unul necesar formării personalității celui ce învață, se soldează 
frecvent cu rezultate ineficiente şi cu animozităţi.

Criza declanșată de pandemie la mijlocul lunii martie a anului trecut; mii de elevi s-au pomenit 
în dificultatea prezentării online a temelor pentru acasă, în timp ce pentru majoritatea cadrelor 
didactice menținerea ritmului în oferirea și evaluarea temelor a fost un reper mai mult decât 
important al învățării la distanță. Uneori cadrele didactice înseși se întreabă dacă a fost cu adevărat, 
în perioada martie-mai 2020, miza pe temele pentru acasă relevantă în privința dezvoltării 
armonioase a personalității elevului. Mecanismele acestui mod de activitate s-au dovedit adesea 
ineficiente, iar uneori de-a dreptul frustrante, nu numai în Republica Moldova [6]. 

Întrebarea fundamentală

Imboldul spre studiul în cauză s-a constituit din dorința de a obține răspunsuri convingătoare la 
mai multe întrebări, dintre care cele mai relevante sunt următoarele:

	Are oare elevul, acasă, timpul necesar pentru a realiza toate temele care i se solicită?
	Contribuie oare tema pentru acasă, aşa cum se oferă astăzi, la conturarea caracterului lui?
	Este cu adevărat tema pentru acasă în concordanţă cu standardele de calitate, cu şcoala 

prietenoasă copilului?
	Se ține cont, la nivelul managementului școlar, de ceea ce elevului i se oferă în ansamblu 

ca teme pentru acasă? Există concordanță în acest sens între cadrele didactice?
	Se ține cont, la nivelul organizării lecției și al conceptualizării activității elevului la 

domiciliu, de documentele de politici elaborate/aprobate de ministerul de resort?
	În ce măsură elevul însuși are convingerea că tema pentru acasă oferită este relevantă, 

funcțională, importantă pentru formarea personalității lui?

1 Câteva din zecile de surse similare de la noi și din România:
https://diez.md/2020/01/16/video-parintii-din-moldova-isi-doresc-mai-putine-teme-pe-acasa-pentru-copiii-lor-
ce-alte-propuneri-au-acestia-pentru-imbunatatirea-educatiei-in-scoli/; 
https://noi.md/md/analitica/scutirea-de-teme-pentru-acasa;
https://www.edupedu.ro/problema-spinoasa-a-temelor-pentru-acasa-florin-buzdugan-profesor-de-limba-
engleza/;
https://adevarul.ro/educatie/scoala/temele-pentruacasa-fac-mai-rau-decat-bine-ministrul-educatiei-pune-frana-
temelor-1_583b02295ab6550cb8e6aa7f/index.html

https://diez.md/2020/01/16/video-parintii-din-moldova-isi-doresc-mai-putine-teme-pe-acasa-pentru-copiii-lor-ce-alte-propuneri-au-acestia-pentru-imbunatatirea-educatiei-in-scoli/
https://diez.md/2020/01/16/video-parintii-din-moldova-isi-doresc-mai-putine-teme-pe-acasa-pentru-copiii-lor-ce-alte-propuneri-au-acestia-pentru-imbunatatirea-educatiei-in-scoli/
https://noi.md/md/analitica/scutirea-de-teme-pentru-acasa
https://www.edupedu.ro/problema-spinoasa-a-temelor-pentru-acasa-florin-buzdugan-profesor-de-limba-engleza/
https://www.edupedu.ro/problema-spinoasa-a-temelor-pentru-acasa-florin-buzdugan-profesor-de-limba-engleza/
https://adevarul.ro/educatie/scoala/temele-pentruacasa-fac-mai-rau-decat-bine-ministrul-educatiei-pune-frana-temelor-1_583b02295ab6550cb8e6aa7f/index.html
https://adevarul.ro/educatie/scoala/temele-pentruacasa-fac-mai-rau-decat-bine-ministrul-educatiei-pune-frana-temelor-1_583b02295ab6550cb8e6aa7f/index.html
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Plasând fenomenul temei pentru acasă într-un context educațional complex, bazat pe a învăța a 
opera independent cu informații necesare profilului în formare al elevului, scoatem în evidență 
întrebarea fundamentală care ne preocupă: Se prezintă oare, în instituțiile de învățământ general 
secundar din țara noastră, activitatea independentă în care se lansează elevul, numită tema pentru 
acasă, ca una cu adevărat formativă? 

Scopul și obiectivele studiului

De aici derivă scopul studiului pe care ni-l propunem: a elucida justețea și funcționalitatea 
demersurilor instituționale de acordare a temelor pentru acasă. Adică, ne-am dori să clarificăm cât 
de valorizantă în sensul creșterii personalității este practica cotidiană din școlile noastre de a 
oferi elevilor teme.

În această ordine de idei, se conturează o triadă de obiective în demararea studiului de față:

•	 evidențierea specificului temelor pentru acasă oferite în școlile din Republica Moldova, 
pornind de la cercetarea fenomenului temei pentru acasă în literatura de specialitate și 
în documentele de politici actuale;

•	 identificarea factorilor ce ar pune elevul în situația de a cerceta voluntar, în armonie cu 
anturajul și cu sine, în interesul propriei creșteri, aspecte ale realității în care trăiește;

•	 identificarea unor soluții pedagogice și prezentarea lor ca recomandări de politici 
educaționale în legătură cu activitatea independentă a elevului realizată în afara clasei.

Justificarea demersului

Studiul pe care îl inițiem are justificare din mai multe considerente. În primul rând, elevilor 
li se va cere și de acum încolo să lucreze cu informația, inclusiv în activități independente la 
domiciliu. Tipul temelor, volumul lor, timpul revendicat, impactul asupra formării elevului – 
toate acestea vor continua să fie neuniforme în funcție de cadrul didactic, disciplină, perioada 
invocată, localitate. Devine imperios să sensibilizăm organele competente întru a elabora politici 
care să sintetizeze descoperirile științifice recente în acest sens. Aceasta ar însemna și a unifica 
demersurile instituționale într-un proces care să fie relevant pentru cel puțin niște ani înainte. În 
al doilea rând, instituțiile raportează anual în ce măsură creează condiții favorabile stării de bine 
a elevilor, motivante pentru învățare. Proiectarea activității independente a elevului în condiții 
out of school, ca și proiectarea activității la clasă, trebuie să presupună a-l vedea la ora următoare 
împlinit – misiune lesne realizabilă, pentru că, la toate vârstele, copiii manifestă tendința spre 
cunoaștere.

Însă în conștientizarea detaliată a factorilor care asigură calitatea temei pentru acasă apar tot 
mai multe aspecte dubitative. Cadrul didactic rămâne, în fond, în universul disciplinei sale atunci 
când oferă teme, dar ține oare cont de profilul psihologic, specificul individual, timpul, interesul, 
profilul social al elevului? Căci la aceasta îl obligă Standardele de calitate din învățământul primar, 
gimnazial și liceal din perspectiva școlii prietenoase copilului [7, pp. 15-19]. Cadrul didactic al unei 
discipline este la curent cu ceea ce i se oferă elevului ca temă pentru acasă la alte discipline? 
Dacă lumea este în schimbare, de ce temele rămân adesea în forma în care se dădeau acum un 
secol? Sunt cadrele didactice capabile să schimbe radical statutul temei pentru acasă, inclusiv în 
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detrimentul timpului lor, pentru a crește randamentul învățării la clasă? Este justificată poziția 
profesorului care acuză clasa de lipsă de dorință de a învăța, tocmai pentru că temele sunt 
ignorate sau, de frica notei insuficiente, copiate? Este justificată poziția cadrului didactic care, 
tocmai pentru a evita astfel de situații, nu oferă teme? Demersul pe care îl inițiem are justificare 
și pentru că își propune a spulbera aceste dubii, împărtășite pe scară largă.

Ipoteza

Frământările acestea sugerează ideea că temele pentru acasă, în maniera în care sunt oferite 
actualmente în multe școli din țară, sunt adesea inutile formării personalității elevului. Ele ne 
conturează ipoteza că, în cele mai multe cazuri, cadrele didactice oferă teme în virtutea unor 
obișnuințe perimate, fără a le racorda sistemic la politicile educaționale recente, iar pentru o 
organizare reglementată a activității elevului la domiciliu nu dispun de suficiente documente 
care să faciliteze dezvoltarea universului interior al elevului în afara clasei.

Metodologia

Lucrarea se bazează pe studiul surselor științifice și al documentelor de politici referitoare la 
tema pentru acasă, ale cărui concluzii, elucidate în primele două capitole, sunt confruntate în 
continuare cu practica alocării de teme, desfășurată în școlile din Republica Moldova. Tabloul cât 
mai aproape de realitate am încercat să-l obținem, apelând la un contingent variat de subiecți 
educaționali, pe care i-am identificat cu ajutorul organelor locale de specialitate în domeniul 
învățământului și al directorilor de instituții.

Întru confirmarea sau infirmarea ipotezei de mai sus, am realizat sondarea prin chestionare 
online și prin interviuri realizate face to face. Pentru aplicarea chestionarelor au fost selectate 
instituții de învățământ din mediul rural și urban, din sectorul public și privat, din nordul, centrul 
și sudul țării, astfel încât să tindem spre o relativă reprezentativitate la nivel național. Eșantionul 
cercetării prin chestionar l-au constituit:

•	 530 de cadre didactice care predau preponderent la gimnaziu și liceu;
•	 1986 de elevi ai claselor superioare (VIII-XII);
•	 2046 de părinți. 

La interviuri au participat 8 elevi, 5 părinți, 6 manageri ai instituțiilor de învățământ general. 

Întrebările la care s-au referit respondenții țin de timpul alocat temelor, volumul materiei 
prelucrate, starea elevilor, utilitatea muncii realizate, doleanțele/așteptările elevilor și ale 
părinților în legătură cu temele pentru acasă etc. Opinia cadrelor didactice și de conducere a 
interesat în special pe dimensiunea existenței și aplicării (sau lipsei) anumitor politici instituționale 
ale temelor pentru acasă.
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CAPITOLUL 1
PREMISE TEORETICE ÎN ABORDAREA TEMELOR 

PENTRU ACASĂ

Experiența de cunoaștere a elevului și manifestarea spiritului său de independență se determină 
și se completează reciproc. Conform psihologului rus S. Rubinștein, spiritul de sine stătător nu 
se limitează la capacitatea de a îndeplini sarcini, el include o particularitate și mai semnificativă: 
de a-și stabili în mod independent și conștient obiective și sarcini, pentru a determina direcția 
activităților ulterioare, abilitate asociată cu dezvoltarea unei viziuni integrale asupra lumii [8]. 
De aceea, oferind teme pentru acasă, școala ține cont de dimensiunea psihologică, pedagogică, 
socială, strategică a acestui fenomen.

Documentul de bază ce vizează parcursul formativ al elevului, curriculumul, în esența sa de 
sistem de experiențe de învățare planificate pentru elev și abordate psihocentrist și sociocentrist 
[9, p. 15], acordă un rol prioritar finalităților ce converg spre „formarea personalității depline prin 
dezvoltarea unui sistem de competențe ce permit participarea activă a individului la viața socială 
și economică” (art. 11) [1]. Deprinderea mecanismelor de muncă intelectuală independentă îi 
asigură elevului echilibrul psihologic între anvergura cunoașterii și capacitatea de a stăpâni în 
grad optim informația. 

Dicționarul praxiologic de pedagogie îi dă termenului activitate independentă următoarea definiție: 
„activitate intelectuală sau psihomotorie, individuală sau colectivă, bazată pe eforturile personale 
ale celor care învață și care nu sunt sprijiniți de cadrul didactic” [10]. De remarcat în definiție 
accentul pe efortul personal al elevului, cel mai strâns legat de devenirea unei personalități. 
Întrucât învățarea formală are loc într-un cadru instituționalizat și sub îndrumarea unui cadru 
didactic, precizăm că, în cazul activităților independente realizate la domiciliu, lipsa de sprijin din 
partea cadrului didactic este aparentă. Acesta ghidează elevul (grupul de elevi) de la distanță, îi 
oferă sugestii și îl lasă să acționeze conform propriilor convingeri, deduse din situații de învățare 
anterioare în care pedagogul l-a implicat.

Activitățile școlare independente, care se desfășoară în afara contactului direct cu pedagogul, 
de regulă în afara școlii, le reprezintă în cea mai mare parte acelea pe care le numim prin 
termenul deja consacrat teme pentru acasă. Un număr mare de studii identifică activitățile 
independente realizate în afara clasei cu temele pentru acasă și atribuie o relativitate 
considerabilă circumstanțelor „în afara clasei” și „acasă”, ambele vizând, în mare, cadrul extraorar. 
O definiție care își menține actualitatea timp de șase decenii în mediul savant rus stipulează: 
«Самостоятельная работа, включаемая в процесс обучения – это такая работа, которая 
выполняется без непосредственного участия педагога, но по его заданию и в специально 
предoставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть 
поставленной цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты 
своих умственных и физических действий» [11, p. 15]2. Reținem din definiție patru accente: 

2  „Activitatea independentă ca parte a procesului educațional este activitatea elevului realizată fără participarea 
directă a pedagogului, dar la solicitarea acestuia și în perioade anume oferite, activitate în care elevul își direcționează 
conștient efortul spre atingerea unei finalități, implicându-și capacitățile intelectuale și fizice” (traducerea ne 
aparține – s.o.).
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•	 lipsa relației directe cu pedagogul;
•	 un timp anume oferit (inclusiv în afara lecției propriu-zise);
•	 un efort conștient al elevului;
•	 implicarea potențialului intelectual și fizic al elevului.

Tuspatru accentele sunt definitorii pentru temele pentru acasă. Ultimele două se deplasează 
frecvent de pe conștientizare (deci acceptare, pătrundere) pe resemnare, obligativitate; de pe 
valorizarea potențialului intelectual pe exploatarea memoriei și automatizare. 

În Republica Moldova, abia o dată cu reforma curriculară, începe a se contura, în publicații 
periodice și, grație acestora, în practică, caracterul psihosocial al temelor pentru acasă, de unde 
până acum li se impunea natura informațional-reproductivă. În anii ’50-80, temele purtau un 
caracter tradițional: a continua acasă a exersa în spiritul activității din clasă. Iar volumul lor 
era în funcție de cantitatea de sarcini rezolvate în clasă – cele nerealizate treceau „pentru 
acasă”. Implementarea tot mai pe larg a drepturilor copiilor aduce cu sine revendicarea spiritului 
funcțional al activității independente a elevului, deci a legăturii acesteia cu viața. 

Polemici în jurul temelor pentru acasă

Tocmai specificul ce ține de lumea interioară a copilului și de interacțiunea lui cu lumea exterioară 
a generat în ultimul timp – nu numai la noi – discuții în contradictoriu privitoare la utilitatea 
temelor. Polemicile depășesc oscilațiile între gradul maxim sau minim de folos al acestora per 
ansamblu: există studii care evidențiază impactul considerabil al atribuirii lor la unele materii 
(matematică) și lipsa de rost a temelor pentru acasă la alte materii [științe, engleză (ca limbă 
maternă), istorie] [12].

Valoarea redusă a temelor oferite la fiecare final de lecție o argumentează sociologul elvețian 
Philippe Perrenoud. În cartea sa Métier d’élève et sens du travail scolaire, savantul dedică temelor 
pentru acasă un capitol intitulat printr-un joc de cuvinte, „Sens des devoirs, sens du devoir” 
(„Sensul temelor, simțul datoriei”), convertindu-și întreg discursul la tonul cel puțin ironic cu 
care le tratează: „De ce să vorbim despre esențial când este atât de amuzant să vorbim despre 
teme?” [13, p. 125].

Pe de altă parte, savanții sunt conștienți de faptul că efectele muncii la domiciliu asupra 
succesului academic sunt mixte, uneori chiar contrastante. Cauzând elevilor suprasolicitare, 
oboseală emoțională, plictiseală, ele dezvoltă, în același timp, curiozitatea, dorința de a acționa, 
setea de cunoaștere. Ele au proprietatea de a valoriza relația școală-părinte. „Munca în afara 
clasei, susține sociologul francez Patrick Rayou în cartea Faire ses devoirs, permite transferul 
învățării din sala de clasă acasă și garantează întoarcerea lor consolidată sau îmbunătățită” [14]. 

Caracterul dual al temei pentru acasă, în sensul avantajelor și inconveniențelor, poate fi desprins 
din multiple studii. Cercetătoarea elvețiană E. Bessire l-a sintetizat într-un tabel [15, p. 9], care 
face trimitere la autori consacrați: Archambault, Chouinard și Rheault, Canter, Cooper, Hancock, 
Palardy, Simonato:
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Tabelul 1. Avantajele și dezavantajele temei pentru acasă (sursă: [15])

Avantaje Inconveniențe
•	 Favorizarea autonomiei elevului și dezvoltarea 

responsabilității lui
•	 Comprehensiune aprofundată 
•	 Efect sporit asupra capacității de memorare
•	 Creșterea randamentului școlar și efect pozitiv 

asupra rezultatelor elevilor
•	 Consolidarea învățării realizate la lecție
•	 Prelungirea perioadei consacrate învățării
•	 Consolidarea legăturii cu familia 
•	 Participarea părintelui la viața școlară a 

copilului

•	 Suprasarcină de muncă
•	 Presiune parentală
•	 Inegalități în ceea ce privește facilitatea/ 

dificultatea sau ritmurile școlare
•	 Inegalități în situația de acasă a elevilor
•	 Dezinteresarea de conținuturile școlare
•	 Imposibilitatea de a se consacra activităților 

fizice și celor de interes personal (loisirs)
•	 Deteriorarea climatului familial
•	 Sursa unei relații complicate profesor-elev

Tradiția oferirii temelor pentru acasă și încercările de a li se opune au generat un soi de cult, 
bazat pe legități nu întotdeauna științifice, în care sunt implicați copiii și procesul de învățare. 
Cercetătoarea C. Vatterott subliniază în studiul Rethinking Homework că convingerile în legătură 
cu beneficiile temelor sunt, pentru mulți părinți și educatori, de neclintit, se susțin cu venerație, 
încât este un adevărat tabu să abordezi eliminarea lor, fie și parțială: cum poate cineva să fie 
împotriva activității? Și deduce cinci „credințe”, pe care intenționează să le afle fundamentate 
fie pe fapte, fie pe stereotipuri:

1. Rolul școlii este de a extinde învățarea dincolo de clasă.
2. Activitatea intelectuală este intrinsec mai valoroasă decât activitatea neintelectuală.
3. Temele cultivă responsabilitatea.
4. Un volum mare de teme este un semn al unui curriculum riguros.
5. Profesorii buni dau teme; elevii buni își fac temele [16, pp. 10-13].

Scurtă abordare istorică a problemei temelor pentru acasă

Pozițiile controversate pe marginea subiectului s-au afirmat pe parcursul întregului secol trecut. 
La începutul anilor 1900, unele state americane interzic temele pentru acasă în școală, în special 
la nivelul primar. În anii 1930, condamnarea temelor a fost aproape universală în politicile 
districtelor școlare. Și chiar și acolo unde temele nu au fost desființate, acestea au fost deseori 
atribuite doar în cantități mici [17, p. 32]. În anii 1940, tendința către mai puține teme pentru 
acasă s-a identificat, în școlile din SUA, cu punerea accentului pe capacitatea de rezolvare a 
problemelor, spre deosebire de învățarea prin exerciții și memorare. Implicarea SUA în Războiul 
Rece, în special ieșirea în spațiul cosmic, generează schimbarea politicii temelor pentru acasă; 
acestea, în consecință, cresc cantitativ [18, p. 3]. 

De la hotarul deceniilor 1970 și 1980, studiile pedagogice americane revendică micșorarea 
timpului alocat temelor pentru a ușura sarcina elevului, în timp ce, pe de altă parte, temerile 
cu privire la competitivitatea economică a țării solicită politici rigide în acest sens. A Nation at 
Risk, un raport din 1983 al Comisiei Naționale pentru Excelență în Educație, a făcut din ideea 
de ameliorare a educației o problemă de politică națională [19]. Reluându-i tematica și, parțial, 
titlul, un studiu apărut peste trei decenii, A Nation at Rest, reia insistențele pe utilitatea temelor 
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pentru acasă [20]. Actualmente, în întreaga societate americană, conform unui studiu realizat de 
Center for Public Education, există un dezacord din ce în ce mai pronunțat vizând rostul, timpul 
și cantitatea temelor [21].

Atitudinea rezervată față de temele pentru acasă nu este noutatea nici măcar a secolului trecut, 
supranumit „secol al informației”. Analiza articolelor publicate cu peste un veac în urmă în revista 
franceză L’Educateur a permis o relativă constatare a „vârstei” problemei (pentru Franța): anul 1865. 
Între 1865 și 1900, peste 70 de numere ale acestei publicații s-au ocupat de subiectul activității 
școlarului în afara sălii de clasă, unele chiar criticând „sistemul împovărător pentru elev” [22, p. 16]. 

Un eveniment remarcabil, atât prin momentul și mai timpuriu al abordării temelor pentru acasă, 
cât și prin esența discuției, are loc în Anglia încă în 1842: problema se lansează din perspectiva 
interesului copilului. O comisie regală special creată studiază aspectul operațional al implicării 
elevilor în realizarea temelor pentru acasă și decide că: 1) purtarea permanentă a manualelor 
acasă și la școală este obositoare și adesea nefuncțională; 2) este preferabil ca temele școlare să 
se efectueze exclusiv în cadrul școlar, adică este necesar a crea condiții de lucru în afara orelor 
de curs tot în cadrul instituțional [23]. 

În Republica Moldova, nu se găsesc în abundență studii de psihopedagogie consacrate logicii, 
funcțiilor, formelor, beneficiilor, valorificării produselor temei pentru acasă. Există texte de 
natură prescriptivă, care recomandă ce se poate face sau ce trebuie evitat în acest context. În 
presa periodică abordările problemei sunt frecvente, dar constatările de aici comportă în mare 
parte un caracter afectiv. Exegezele de specialitate însă aproape că lipsesc.

Aceste studii nu sunt foarte numeroase nici în Occident. În lucrarea Le travail des élèves pour 
l’école en dehors de l’école, sociologul Dominique Glasman notează că, în Franța, nu vom găsi o 
duzină de texte-studiu sau cercetări referitoare la problemă. Chiar și așa, cele mai multe sunt 
acelea care se referă la timpul alocat temelor și la implicarea parentală. Mult mai dificil e să 
găsești lucrări care să pună problema conținuturilor, a condițiilor pe care le implică un produs 
calitativ realizat la domiciliu. Producția științifică, cel puțin cea franceză, remarcă Glasman în 
raportul solicitat de Haut Conseil de l’Evaluation de l’Ecole în anul 2004, nu poate oferi, în 
problema discutată, nimic comparabil cu ceea ce a dat, pe parcursul ultimilor ani, altor subiecte 
acute: deprinderi de lectură, violență școlară, abandon școlar etc. [22, p. 9].

Definiția și particularitățile temei pentru acasă

În SUA problema este cercetată mai profund, iar bibliografia referitoare la homework este 
considerabilă. Culegerea Helping Your Students With Homework: A Guide for Teachers, 1998, face 
referire la circa 20 de surse, toate realizate numai în ultimii 12-15 ani, printre care una notabilă, 
citată frecvent în studii și articole contemporane, Homework, semnată de Harris Cooper [24]. 
Îndeosebi i se citează definiția sobră, indubitabilă: „sarcini pe care pedagogii le atribuie elevilor 
pentru a fi îndeplinite în afara orelor de curs” [25, p. 86]. Poate cele mai amănunțite cercetări 
privind eficacitatea temelor se datorează lui Cooper: ele acoperă mai multe decenii, niveluri de 
clasă și subiecte.

Încorporând, firesc, tema pentru acasă în ansamblul procesului educațional, cercetătoarea 
americană Jocelyn A. Butler îi remarcă, într-un studiu din 1987, specificul out of school, ceea 



14 SERGIU OREHOVSCHI

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

reprezintă libertatea elevului de a-și face temele oriunde, nu obligatoriu acasă, și îi subliniază 
consolidarea și punerea în aplicare a achizițiilor cognitiv-aptitudinale, în special pentru 
valorificarea abilităților de studiu independent: „Homework is the time students spend outside 
the classroom in assigned activities to practice, reinforce or apply newly-acquired skills and 
knowledge and to learn necessary skills of independent study” [26]. În secvența imediat 
următoare definiției, Butler listează oportunitățile fenomenului în cauză, întru a-l prezenta în 
complexitatea lui:

•	 este util cadrului didactic pentru monitorizarea progresului elevilor și diagnosticarea 
problemelor de învățare ale acestora;

•	 este o modalitate eficientă de a spori responsabilitatea personală și aportul individual al 
elevilor;

•	 înlesnește comunicarea materiei noi la lecția următoare;
•	 duce la consolidarea contactului școală-familie;
•	 sugerează elevului/familiei că școala are așteptări mari de la elevi și la fel – societatea.

Aproape de formula lui Cooper, dar mai fixată în documentele de politici și, de aceea, oarecum 
mai largă este definiția dată temelor de către De Jong, Westerhof și Creemers: „îndeplinirea 
sarcinilor din programa școlară în afara orelor obișnuite de școală” [27]. Deși cadrul didactic nu 
este vădit prezent în ea, definiția subliniază legătura strânsă dintre natura sarcinii realizate acasă 
și curriculumul conform căruia elevul care o realizează urmează să fie format.

Identificând noțiunea homework cu activitatea independentă în afara clasei, cercetătorii americani 
J. Epstein și K. Salinas scot în relief acea activitate prin care subiectul care are a realiza teme 
prevede rezultatul implicării sale în procesul de cunoaștere și corelează cu acest rezultat resurse, 
mijloace, experiență, căpătate în activitățile de învățare desfășurate în cadrul lecțiilor [19]. Pentru 
caracterul complex al acestor corelări, care fortifică personalitatea elevului, savanții consideră 
temele ca „una dintre cele mai importante practici pentru stabilirea unui mediu academic de 
succes”. Aceeași sursă citează opinia altor cercetători, Lee și Pruitt, care încorporează detalii 
ale procesului specific temelor: practica (repetarea și exercițiul), organizarea (fundamentarea 
anticipată), extinderea (aplicarea abilităților învățate la o nouă situație) și sarcinile creative 
(utilizarea originală, inedită a abilităților învățate).

În altă ordine de idei, definițiile subordonează conceptului homework anumite finalități: pre-
învățarea sau introducerea în câmpul general al subiectului, verificarea înțelegerii, exersarea până 
la automatizare, procesarea învățării [28, pp. 9-10]. De asemenea, unele definiții pun în centrul 
atenției nu doar elevul, ci și pedagogul și chiar părintele: astfel, North și Pillay, la clasificarea 
temelor în instructive și noninstructive, atribuie ultimelor misiunea de a pune părinții la curent 
cu specificul activității școlare a copilului [29]. 

Alteori definițiile se axează pe mediu (acasă, la bibliotecă, în alte spații culturale) sau pe forme 
de lucru (independent, cu cineva din părinți, în tandem cu vreun coleg, în grup). Așa cum unii 
cercetători completează definiția cu aspecte adiționale, Cooper procedează în manieră inversă, 
punctând excluderi de care trebuie să se țină cont: nu activități de îndrumare în școală sau, 
prin legătură telefonică/televizată/poștală, la domiciliu; nu activități extracurriculare: cluburi, 
sporturi; nu rezolvarea temelor date la o disciplină pe parcursul desfășurării disciplinei următoare 
din orarul școlar [30, p. 145].
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Definiția lui Cooper se consideră printre cele esențiale în contextul dat, iar de la 1989 – cea mai 
utilizată în calitate de punct de pornire într-un studiu de specialitate. Spre deosebire însă de 
Cooper, care pune în evidență cuvântul tasks, alți cercetători, precum J. Butler, citată mai sus, 
schimbă accentul pe vocabula time. De exemplu, T. Keith definește temele ca fiind „cantitatea 
de timp petrecută de elevi în afara orelor de curs” [31, p. 248]. Variabila timp interesează pe 
exegeți atât în planul consumării zilnice a ceea ce constituie timpul extrașcolar al elevului, cât și 
al numărului de ore acordate săptămânal pentru realizarea temelor, variabilă ce ține de politică 
educațională, pe care administratorul școlii/cadrul didactic este (trebuie să fie) capabil a o 
controla [12, p. 4].

Pe lângă noțiunea timp, în definiții poate apărea ca purtătoare de accent logic vocabula 
performanță (achievement), dar și acesteia i se atestă întrebuințări nuanțate: performanța ca 
scop, ca împlinire de așteptări, ca un comportament asumat, ca demonstrare de posibilități ce se 
exprimă în notă/calificativ, ca mijloc de valorificare ulterioară a potențialului elevului etc. 

O serie de definiții acordă importanță esenței intelectuale a temei pentru acasă: „activitate 
academică oferită de instituția de învățământ, concepută pentru a extinde aria de operare a 
achizițiilor academice în împrejurării extrașcolare în afara orelor de curs” [19, p. 62]. Componenta 
academică a abordării noțiunii o pune în relație cu competența a învăța să înveți.

În mod distinct, în elucidarea specificului, temelor pentru acasă li se pot prezenta scopurile. 
Astfel, realizarea temelor asigură consolidarea responsabilității elevilor, perseverența, încrederea 
în sine, capacitatea de a gestiona timpul. Temele pot spori comunicarea părinte-copil cu privire 
la importanța acumulării experienței de cunoaștere. Fenomenul servește unui scop de relații 
publice, informând părinții, comunitatea despre ceea ce se întâmplă în clasă/în unitatea școlară. 
Tema pentru acasă a fost de asemenea folosită și ca mijloc de penalizare pentru a inocula elevilor 
principiile unui comportament adecvat etc. [32]. Altminteri, temele sunt materie de consolidare 
a achizițiilor de la lecție, domeniu de introducere în noi conținuturi academice, posibilitate de 
a utiliza biblioteca, internetul, enciclopediile, sălile de expoziții și alte resurse ale comunității, 
oportunitate de a-și manifesta talentele etc. [21].

O abordare corectă a activităților independente extra muros ale elevului le pune în relație strânsă 
cu noțiunea autoeducație. Aceasta, ca și educația în ansamblu, „oferă tânărului direcția devenirii 
sale, îi formează priceperi și deprinderi necesare unui comportament independent și îi cultivă 
încrederea în sine” [33, p. 26]. Dezvoltarea independenței în activitățile cognitive constituie 
una dintre funcțiile principale ale temelor pentru acasă. Elevul poate încerca diverse tipuri de 
autocontrol și să-l aleagă pe cel mai eficient, pe cel care îi conturează în grad maxim trăsăturile 
de personalitate.

În activitatea independentă a elevului dincolo de cadrul clasei, Glasman și Besson fac distincția 
între munca solicitată în mod explicit de școală și efortul acceptat în mod deliberat de către elevi 
sau părinții acestora, în legătură însă cu cerințele școlii, manifestând simpatie pentru accepția a 
doua. În primul caz, este vorba despre sarcini de însușire a conceptelor învățate în clasă: reluare, 
exercițiu, întărire, memorare. În al doilea, pedagogul prestabilește ce aspecte sunt inevitabil 
necesare și, totodată, interesante pentru elev, comunică cu familia cu privire la formele/
mijloacele optime de realizare a sarcinilor [22, pp. 5-6].
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Distincția și mai categorică între aceste două viziuni asupra muncii la domiciliu o face Alfie Kohn, 
autor al mai multor cărți despre psihologia și educația copilului, condiția copilului la școală, 
temele pentru acasă, efectul notelor etc. În cartea sa The Homework Myth, Kohn exprimă ideea 
că scenariul în care cadrele didactice din SUA decid dacă circumstanțele justifică intruziunea 
temelor în timpul petrecut cu familia și estimează dacă elevii vor avea folos de pe urma realizării 
temelor „nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în majoritatea școlilor americane. Temele 
pentru acasă nu sunt date numai în cazurile în care sunt necesare. Majoritatea cadrelor didactice 
nu se raportează la utilitate” [34, p. 10]. Kohn arată că niciuna dintre ipotezele referitoare la 
avantajele temelor – că promovează realizări superioare, că fortifică învățarea, că deprinde 
abilități de studiu și responsabilitate – nu trece testul cercetării, al logicii sau al experienței. 
Un mesaj și mai vehement împotriva modului tradițional în care se oferă teme Kohn îl lansează 
în cartea The schools our children deserve: „Oare nu ne-am petrecut și noi o parte considerabilă 
a copilăriei cu activități inutile exact în măsura în care ni se păreau lipsite de sens în timpul 
respectiv?” [35, p. 14]. 

Consiliul superior al educației din Québec, într-un studiu amplu asupra necesităților, funcțiilor, 
formelor și relației temelor cu lumea elevului și cu lumea exterioară, le numește „sarcini 
oferite elevilor de pedagogul lor întru realizarea în afara orelor de clasă și având ca obiectiv 
aprofundarea și consolidarea învățării realizate în clasă sau pregătirea elevilor pentru activitățile 
didactice viitoare” [23, p. 9]. Mai multe surse canadiene respectă un cadru tradițional în definirea 
fenomenului.

Același cadru tradițional cu miză pe obiectivul consolidării materiei de la lecția precedentă 
este respectat de multe surse rusești. Astfel, într-un Dicționar enciclopedic de pedagogie aflăm, 
pentru „домашнее задание”, următorul articol: „форма самостоятельной работы учащихся с 
целью повторения, закрепления и углубления знаний, полученных на уроке, а также для 
подготовки к восприятию нового учебного материала, а иногда и для самостоятельного 
решения посильной познавательной задачи”3 [36, p. 76]. Ceea ce sugerează notele de 
personalitate ale elevului se cuprinde, în definiție, după adverbul „uneori”, deci nu reprezintă 
un fenomen mereu luat în considerare. Mai puține sunt sursele care, definind tema pentru 
acasă, oferă prioritate autoeducării: „parte integrantă a procesului de învățare, care contribuie 
la formarea nevoilor elevilor de autoeducare constantă și a abilităților de activitate cognitivă 
independentă” [37, p. 415].

Conceptul temă pentru acasă se prezintă în complexitate în studii în care fenomenul de a oferi 
sarcini pentru realizarea dincolo de cadrul clasei se recomandă ca sistem didactic auxiliar, imposibil 
a fi înțeles în afara sistemului didactic principal, cel realizat în clasă. Lipsa acestei conexiuni scoate 
tradițional în evidență poziționarea elevilor în „puternici” și „slabi”, tratarea lor ca atare, în cadrul 
lecției, în funcție de cum și-au făcut temele [38, p. 93]. De aici – unul din motivele insatisfacției 
în legătură cu temele. Conștientizarea stabilirii acestei conexiuni duce spre interpretarea temei 
pentru acasă ca fenomen ce îi permite elevului să construiască la domiciliu un mediu auxiliar din 
elementele mediului edificat la școală prin triada pedagog-învățare-elev, mediu ce îi permite să-
și valorifice atuurile personalității. Componentă spațiotemporală și organizațională a învățării, 

3  „formă de activitate independentă a elevilor cu scopul de a repeta, consolida și aprofunda cunoștințele acumulate 
la lecție, precum și de a pregăti receptarea unei noi materii și, uneori, de a afla soluții proprii pentru o sarcină 
cognitivă fezabilă” (traducerea ne aparține – s.o.).
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acest spațiu privat, definit prin supunerea sa la sistemul didactic din clasă, nu trebuie comparat 
cu un sistem de rezervă, utilizat temporar sau ocazional [39, p. 486], ci unul legat logic, în toate 
contextele învățării, de sistemul didactic principal.

Cercetătorul francez R. Bonasio de asemenea este de părere că în definirea temei pentru 
acasă – fenomen la încrucișarea unor spații și timpuri educaționale diferite – trebuie susținută 
legătura cu lecția anterioară și cu cea ulterioară (sistemul didactic principal) din perspectiva 
unei dominante calitative, care să-i dea elevului certitudinea realizării nu unui număr de sarcini, 
ci a unei sarcini care să-l pună în valoare [40, p. 25]. Trecerea de la cadrul clasei la cel de acasă 
trebuie să-i solicite elevului capacitatea stabilirii elementelor de continuitate.

Rezumând definițiile conceptului tema pentru acasă (vom folosi și pluralul pentru el) și abordările 
lui științifice pe care le-am selectat din diverse surse, evidențiem câteva generalități universal 
acceptate: 

În concluzie, menţionăm că practica personală desfășurată timp de un sfert de veac la clasă, 
raportată la abordările teoretice ale specialiștilor consacrați în domeniu, ne-a demonstrat 
o apropiere a problemei temelor pentru acasă din mai multe părţi ale lumii de complexitatea 
fenomenului temelor în ţara noastră. 

• tema pentru acasă este o activitate concretă a elevului, care se desfășoară într-un timp și 
într-un spațiu deloc accidentale;

• realizarea temelor este privită ca una corectă dacă ține de un timp școlar și de un spațiu 
out of school;

• scoaterea temelor dincolo de cadrul sălii de clasă se justifică prin extinderea în afara școlii 
a fenomenului cunoașterii;

• temele aprofundează deprinderea elevului să învețe independent și autodirijat;
• tema pentru acasă este o activitate eminamente curriculară;
• tema reprezintă o activitate gândită în prealabil, dedusă din anumite necesități, conectată 

la anumite scopuri; 
• tema pentru acasă are sens logic în cazul asigurării lanțului profesor-elev-profesor;
• tema pentru acasă presupune o complexitate de abordări: fixare, întărire, organizare, 

extindere, creativitate, realizarea propriului produs;
• oricare ar fi aspectul prin care se abordează, de la repetarea prin exercițiu la exprimarea 

practică, esența temelor rezidă în stabilirea unui mediu academic de succes; 
• tema are valoare profundă în cazul respectării principiului non scholae, sed vitae, adică 

atunci când elevul este convins de utilitatea ei în propria existență.
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CAPITOLUL 2
FENOMENUL TEMEI PENTRU ACASĂ 

ÎN DIFERITE STATE ALE LUMII

Tema pentru acasă, ca fenomen existent de secole, se distinge printr-o varietate de abordări 
de sorginte culturală, economică și politică. Cutumele organizării activității ce îi ia elevului o 
treime din timpul său școlar sunt frecvent supuse criticilor, unele revendicând măsuri categorice 
precum abolirea. Pe de altă parte, specialiști consacrați, teoreticieni și practicieni în domeniu, 
afirmă că gradul de organizare al individului se datorează tocmai competenței de a învăța să 
înveți dezvoltate preponderent prin temele pentru acasă. Actualmente, nu există o viziune ce 
ar unifica opiniile privind gradul de utilitate și rolul lor în creșterea personalității, timpul alocat 
acestora, legătura lor cu realitatea cotidiană etc.

Analiza sondajelor realizate în statele vecine

În absența unor sondaje largi în țara noastră care să genereze studii ale fenomenului temei 
pentru acasă, este semnificativ a consulta practicile statelor vecine în acest sens. Și în România, 
și în Ucraina s-au desfășurat, în 2017, pe eșantioane reprezentative, consultări publice privind 
temele pentru acasă ale elevilor. Studiul ucrainean s-a bazat pe sondajul realizat în 61 de instituții 
de învățământ general secundar din municipiul Kiev [41], studiul din România a cuprins toață 
țara și a întrunit un total de 70952 de actori din învățământul preuniversitar [42].

De remarcat, în studiile realizate la București și Kiev, abordarea tradițională a temelor. 91% 
din respondenții ucraineni relevă că temele constau în exerciții de rescriere și în rezolvarea 
problemelor. 77% denotă acordarea temelor pentru zilele de week-end, 48% primesc teme 
pentru vacanțe. 19% din elevii claselor a VIII-a întrec cu o oră limita timpului alocat pentru 
realizarea temelor. 81% arată că tema pentru acasă se dă în ultimele clipe ale lecției, iar 38% 
spun că acest lucru are loc după sunetul la recreație [41, p. 10]. Temele sunt adesea o metodă 
de disciplinare, susțin 47% din elevii ucraineni.

Și elevii, și părinții eșantionului investigat în România consideră, în ponderi foarte înalte (circa 
75-80%), că volumul temelor este prea mare și extenuant și că pregătirea temelor consumă cea 
mai mare parte din timpul liber al elevilor. Tradițional, majoritatea cadrelor didactice văd altfel 
procesul realizării sarcinilor școlare la domiciliu, doar 50% considerând că temele sunt multe 
și consumă o mare parte a timpului elevilor. De asemenea, cea mai mare parte a profesorilor 
este în dezacord cu opinia majoritară a elevilor și părinților (același raport de 75-80% dintre 
respondenții ultimelor două categorii) că temele sunt dificile și necesită acordarea unui sprijin 
suplimentar în realizarea lor [42, p. 15].

Răspunsurile majorității elevilor ucraineni relatează abordarea diferențiată, într-o măsură relativ 
mică, la orele de limbă străină, istorie și limbă și literatură ucraineană. La celelalte discipline, 
per ansamblu, întregii clase i se oferă același set de sarcini și în clasele de gimnaziu, și în cele 
superioare. Mai mult de jumătate din părinți cred că profesorii nu diferențiază în general temele. 
Deși cadrele didactice au arătat în sondaj că țin cont de caracteristicile individuale ale elevilor, 
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acest lucru pare să se întâmple realmente rar. 82,7% dintre profesori au indicat că reglementează 
cantitatea și specificul temelor, ținând seama de caracteristicile individuale ale elevilor și de 
complexitatea materiei studiate.

Opinia profesorilor ucraineni se deosebește de a celorlalte categorii de respondenți și în ceea 
ce privește scopul efectuării temelor. Astfel, majoritatea cadrelor didactice corelează studiul 
independent și rezolvarea problemelor la domiciliu cu ideea pedagogică de aprofundare și 
sistematizare a cunoștințelor asimilate la lecție. Elevii și părinții lor văd în acordarea temelor 
preponderent intenția repetării materiei (75% și, respectiv, 64%). 70% dintre elevi cred că scopul 
temelor este dezvoltarea memoriei. Mai mult de o treime din elevi și circa un sfert din cadrele 
didactice nu cred că temele au vreun impact în înțelegerea și stăpânirea experiențelor noi de 
viață, adică nu leagă temele de realitatea cotidiană. Mai puțin de jumătate dintre respondenți 
consideră temele ca un mijloc de dezvoltare a abilităților intelectuale, abilități de a aplica 
cunoștințe în diferite situații de viață.

Studiul Institutului de Științe ale Educației de la București deduce, din răspunsurile celor circa 
11000 de respondenți care sunt cadre didactice, 11 poziții prioritare în descreștere, în ceea 
ce privește rolul temelor pentru acasă [42]. Pe prima poziție a rolurilor, în opțiune majoritară 
(57,6%), stă consolidarea activității derulate în clasă, urmată fiind de aprofundarea activității 
derulate în clasă (34,1%). 

Importanța întăririi ca aspect predominant în activitățile din afara clasei este, pentru ambele state 
vecine, întrucâtva exagerată, fiindcă pune accent pe învățarea mecanică și, în cel mai bun caz, 
pe sarcini de înțelegere. Aprofundarea ca specific prioritar al temei pentru acasă este oarecum 
pasibilă criticii, din considerentul că adâncirea în materia academică poate fi riscantă, dacă nu 
este prezent alături pedagogul. Nu se exclude intenția benevolă a elevului de a se aprofunda 
uneori în subiectul lansat la clasă, dar pentru aceasta este nevoie de motivație intrinsecă; or, nu 
se poate pretinde o asemenea motivație de la toți elevii clasei și încă în permanență. 

Rolul major al activităților independente de acasă se conține în răspunsuri rar bifate: 

•	 dezvoltarea capacității de muncă independentă și de organizare a timpului personal; 
•	 dezvoltarea abilităților de autoevaluare; 
•	 transferarea achizițiilor în contexte noi de învățare; 
•	 stimularea responsabilității pentru propria învățare; 
•	 dezvoltarea abilităților de a căuta, a selecta și a organiza informațiile relevante.

Din motivul că este plasată pe ultimul loc, obținând doar 5%, autorii studiului cataloghează 
dezvoltarea competențelor de lucru în echipă ca având un rol redus pentru activitatea intelectuală 
de la domiciliu. De fapt, această pondere i-o atribuie cei care administrează sarcinile de sine 
stătătoare ale elevilor. Nu elevii sunt cei care ar plasa pe ultimul loc proiectul de grup la domiciliu. 
Competența de a munci în echipă cu semenii, de a găsi soluții din totalitatea experiențelor și 
achizițiilor cognitive ale grupului îl pregătește pe elev pentru o bună implicare socioeconomică 
de peste ani. În cazul că i se acordă o atenție considerabilă, elevii devin interesați să comunice 
între ei după lecții, să iasă împreună, să-și facă vizite, să învețe a invita și a răspunde invitațiilor, 
să-și edifice cultura socializării. Răspunsurile din sondaj conving că o bună parte a pedagogilor 
nu conștientizează riguros cadrul psihopedagogic al activităților solicitate a fi efectuate în mod 
independent după lecții.
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Importanța pe care o acordă cadrele didactice din România și din Ucraina temelor pentru acasă 
este întrucâtva similară și nu pare să fie străină percepției cadrelor didactice din Republica 
Moldova (a se vedea tab. 2).

Tabelul 2. Importanța atribuită de cadrele didactice temelor pentru acasă (sursă: [42], [41])

România Ucraina
Importanța/rolul/beneficiul % Importanța/rolul/beneficiul %

Consolidarea activității derulate în clasă 57,6 Aprofundarea și sistematizarea 
cunoștințelor dobândite

75,3

Aprofundarea activității din clasă 34,1 Repetarea materiei studiate 70,9
Dezvoltarea capacității de muncă 
independentă și de organizare a 
timpului personal al elevului 

32,9 Dezvoltarea spiritului de independență 66,3

Dezvoltarea abilităților de autoevaluare 
a propriilor competențe 

27,9 Dezvoltarea abilității de a analiza, 
evidențiind principalul

64,8

Transferarea achizițiilor în contexte noi 
de învățare 

19,4 Dezvoltarea creativității 61,5

Stimularea responsabilității pentru 
propria învățare 

19,0 Dezvoltarea memoriei 58,0

Stimularea curiozității pentru 
cunoaștere 

18,1 Aplicarea cunoștințelor academice în 
diferite situații de viață

54,9

Stimularea motivației și perseverenței 
în învățare 

11,8 Dezvoltarea capacităților intelectuale 54,1

Încurajarea învățării în timpul liber 9,8 Dezvoltarea responsabilității 41,4
Dezvoltarea abilităților de a căuta, 
selecta și organiza informațiile relevante 

8,8 Abilitatea de a-și gestiona timpul 39,8

Dezvoltarea competențelor de lucru în 
echipă prin sarcinile de grup 

5,4 Dobândirea experienței noi 25,4

Dezvoltarea spiritului de organizare/
disciplină

20,8

Atât Ministerul Educației Naționale de la București, cât și Ministerul Educației și Științei de 
la Kiev nu au documente de politici ample referitoare la tema pentru acasă, metodologii care 
să reglementeze politici instituționale de formare a personalității elevilor prin implicarea în 
activități independente în afara clasei. Sondajul ucrainean scoate în evidență, deși într-un 
procent mic, alte tipuri de teme decât cele tradiționale (rescrierea, exercițiul): rezumate, 
rapoarte, prezentări, simulări de dialog/situație, proiecte, spectacole. Ceea ce converge spre 
ideea că pedagogii creează de sine stătător concepții de valorificare a timpului de lucru școlar 
la domiciliu, iar prezența unui document conceptualizat la nivel ministerial, din care să rezulte 
politici interne, ar favoriza esențial învățarea pentru generația în creștere.

„Recomandările instructiv-metodice cu privire la predarea disciplinelor de studiu în instituțiile de 
învățământ general secundar în anul școlar 2020-2021” ale ministerului de resort de la Kiev, un 
document amplu de 170 de pagini, nu stipulează organizarea temei pentru acasă. Un document 
strict orientat spre problema în cauză este Ordinul Ministrului nr. 1/9-72 din 28.01.2014 „Про 
недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх 
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завдань”4. Conform ordinului, cantitatea de teme oferită va fi în concordanță cu normele sanitare 
de stat privind organizarea și desfășurarea procesului educațional în instituțiile de învățământ 
general. Alte câteva repere semnificative ale ordinului respectiv sunt: 

•	 concentrarea pedagogului pe dozarea corectă a temelor; 
•	 luarea în considerare a angajării elevilor la alte discipline;
•	 ziua pentru care se dau teme, inclusiv ritmul muncii elevilor și starea lor de sănătate; 
•	 neadmiterea supraîncărcării elevilor cu sarcini cuprinse în manuale suplimentare și caiete 

cu bază tipărită; 
•	 calculul total al tuturor temelor pentru o anumită zi, în conformitate cu normele de stat 

cu privire la reglementarea timpului de lucru independent la domiciliu; 
•	 luarea în considerare a gradului de complexitate a sarcinilor împreună cu caracteristicile 

psihologice ale tuturor elevilor din clasă; 
•	 specificul fezabil al sarcinilor, pentru ca elevii să le îndeplinească singuri fără dificultate 

și frustrare [43].

Un ordin similar pentru clasele mijlocii și superioare nu există. Ministerul de resort din Kiev 
a remis, în 2007, către toate instituțiile de învățământ din țară, o circulară care accentuează 
că sarcina principală a unei școli moderne este de a oferi condiții pentru dezvoltarea și 
autodezvoltarea fiecărui elev, care se realizează prin actualizarea conținuturilor, prin tehnologii 
inovatoare pentru procesul educațional, prin organizarea muncii independente la domiciliu. Iar 
scopul temelor constă în: 

•	 consolidarea, aprofundarea și extinderea cunoștințelor dobândite de elevi în clasă;
•	 pregătirea pentru asimilarea materiei noi;
•	 formarea capacității copiilor de a lucra independent;
•	 dezvoltarea intereselor lor cognitive, a abilităților creative etc. 

În continuare documentul oferă repere pentru conceptualizarea, acordarea și evaluarea temelor, 
cu titlu de recomandare [44].

La București, în 2016, este emis un document analog, „Ordinul Ministrului Educației Naționale 
și Cercetării Științifice nr. 5.893/28.11.2016 privind temele pentru acasă în învățământul 
preuniversitar”. Conform acestui document, prin oferirea temelor pentru acasă se va urmări:

•	 obținerea de rezultate imediate în învățare (consolidare/aprofundare/extindere, aplicarea 
achizițiilor școlare în contexte noi de învățare);

•	 obținerea unor efecte pe termen lung în învățare (încurajarea învățării în timpul liber, 
motivația pentru a continua învățarea pe parcursul întregii vieți);

•	 obținerea unor efecte în planul dezvoltării personale a elevilor (stimularea curiozității, a 
responsabilității, capacitatea de a-și organiza timpul, creșterea încrederii în sine);

•	 consolidarea relației familie-școală [45].

În documentul de la București, diferențierea temei pentru acasă nu mai este o recomandare, ci 
o dispoziție riguroasă: survine periodic, în situații de recuperare sau de dezvoltare/aprofundare, 
având caracter individual și benevol. Se păstrează, așadar, temele obligatorii, cu nivel mediu de 

4  „Cu privire la preîntâmpinarea supraîncărcării elevilor din clasele primare cu un volum excesiv de teme” (traducerea 
ne aparține – s.o.).
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dificultate, pentru toți elevii clasei, pe care cadrul didactic le evaluează metodic. O particularitate 
valoroasă a ordinului este ideea acordării atenției, în cadrul orelor la clasă, tehnicilor de învățare 
independentă.

Articolul 10 al ordinului obligă conducătorii instituțiilor de învățământ preuniversitar să 
identifice mecanisme de transparentizare, pentru toți actorii educaționali, a modului de acordare 
a temelor pentru acasă. Astfel, cadrele didactice și de conducere, elevii și părinții urmează să 
fie informați concomitent asupra setului de factori care determină activitatea independentă de 
învățare la domiciliu a elevului: conținuturi, termene, resurse, capacitate de implicare, (eventual) 
parteneriate, competențe formate, produse. 

Divergențele de opinii între categoriile de respondenți, mai exact între elevi/părinți și cadrele 
didactice, se evidențiază și în raportul Departamentului de la Kiev. Conform diagramei 19 [41, 
p. 16], la întrebarea „Care factori sunt esențiali în determinarea volumului temei pentru acasă?”, 
profesorii acordă prioritate particularităților individuale ale elevilor (82,7%) și complexității 
materiei de studiu (82,1%). Elevii și părinții nu consideră miza pe particularitățile individuale un 
factor evident. În schimb, elevii sunt de părere că alocarea temelor este o metodă de obișnuire 
cu spiritul de disciplină la lecție (diagrama 16 relevă circa 50% de astfel de opinii), fapt invocat 
doar de 6,4% din respondenții pedagogi. 

Dezacordul de păreri între cadrele didactice, elevi și părinții acestora se ilustrează, pe eșantionul 
ucrainean, și în privința acordării frecvente a temelor pentru acasă pentru zilele de week-end, 
de sărbători și pentru vacanțe (a se vedea fig. 1).

Figura 1. Frecvența oferirii temelor în afara zilelor de lucru, în declarațiile diverșilor actori
(elaborată de autor; sursă: [41])

În ceea ce privește cadrele didactice române, circa 50% dintre acestea au răspuns că nu atribuie 
elevilor teme pentru acasă pentru perioada vacanțelor. Circa 40% au arătat că atribuie teme 
pentru vacanță doar cu caracter opțional. Iar 4,6% declară că oferă, pentru vacanță, teme cu 
caracter obligatoriu.

În opinia părinților elevilor ucraineni, motivele nerealizării sau realizării proaste a temelor pentru 
acasă se prezintă, în descreșterea opțiunilor bifate în sondaj, în felul următor:
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•	 volumul prea mare al temelor;
•	 lipsa de organizare;
•	 programe supraîncărcate și manuale prea academizate;
•	 neperceperea materiei;
•	 oboseala după școală;
•	 intensitatea activităților extrașcolare;
•	 lene.

Valori deosebitoare în percepția cadrelor didactice și ale elevilor sau părinților are unul dintre 
factorii considerați foarte importanți în studiile despre tema pentru acasă: timpul pe care elevii 
îl alocă pregătirii acesteia. În țările vecine situația este de natură să evidențieze un aspect comun 
de netăgăduit: elevii acordă zilnic temelor preponderent între 2 și 4 ore. Acest indicator este, în 
ambele state, unul care depășește considerabil normele instituite la nivel național.

Analizând datele pe care le conțin în amănunt cercetările din România și Ucraina, deducem 
următoarele unghiuri de vedere comune ambelor state vecine:

•	 abordarea subiectului temei pentru acasă este neuniformă;
•	 subiecții se plasează pe poziții divergente în foarte multe aspecte ale fenomenului în 

cauză;
•	 toți participanții la sondaj salută temele ca modalitate de dezvoltare a potențialului 

elevului, dar reclamă (mai puțin cadrele didactice) uniformitatea, miza pe repetarea 
postulatelor științifice, volumul excesiv, plictiseala frecventă, inutilitatea acestora;

•	 temele pentru acasă denotă rar varietate, curiozitate, noutate;
•	 timpul consumat pentru teme depăşeşte normele sanitare existente;
•	 suprasolicitarea și stresul sunt stări frecvente în momentul activității intelectuale la 

domiciliu;
•	 anunțarea și explicarea temei are loc aproape întotdeauna în clipele care preced sau 

urmează sunetului la recreație;
•	 o parte semnificativă din respondenți, inclusiv cadre didactice, nu văd importanța temelor 

în acumularea experiențelor de viață valoroase.

Temele pentru acasă în rapoartele OECD

Optimizarea utilizării resursei timpului în activitățile de învățare la domiciliu poate aduce cu 
sine îmbunătățirea calității și a rezultatelor educației. Numai că percepția resursei timpului 
alocat temelor pentru acasă nu trebuie redusă la numărul de ore zilnic sau săptămânal consacrat 
acestora. În plus, raportul timp de învățare–performanță academică este complex: orele în plus 
dedicate efectuării temelor nu se traduc automat în performanță.

Rapoartele PISA, pentru 2015 și 2018, arată că temele pentru acasă reprezintă un fenomen 
utilizat pe scară largă în toate țările și economiile participante la program. De exemplu, în medie 
în țările OECD în 2015, elevii de 15 ani au raportat că au petrecut 17,2 ore pe săptămână 
studiind după școală [46, p. 212]. Termenul after-school learning time desemnează, în Raport, și 
alte activități de învățare, pe lângă realizarea temelor scrise: instruirea adițională, studiul privat 
etc. În B.S.J.G. (China), Republica Dominicană, Quatar, Tunisia, Emiratele Arabe Unite, elevii 
acordă cel puțin 25 de ore pe săptămână în afara programului școlar obligatoriu.
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Datele din publicația Eurydice referitoare la timpul de instruire în cadrul instituțional arată 
că durata medie a unei săptămâni școlare în Europa, pentru aceeași grupă de vârstă, este de 
aproximativ 26 de ore [47]. Sumând cele două durate academice, se obține un total de 43 de ore 
de învățare formală pe săptămână – mai mult decât o normă adultă de muncă.

Cercetările PISA sugerează, de asemenea, că elevii care petrec mai mult timp făcând temele 
au avut tendința de a obține un scor mai mare la matematică. De asemenea, rapoartele OECD 
arată că elevii din familii avantajate sau care frecventează școli avantajate din punct de vedere 
social-economic tind să aloce mai mult timp temelor. Dificultatea de a utiliza un spațiu adecvat 
în condițiile casei, disparitatea serviciilor de internet la domiciliu și a accesului la computer, 
susținerea & supravegherea parentală diminuată explică timpul redus alocat temelor de elevii 
din mediile defavorizate.

PISA 2018 nu a colectat informații în privința timpului pe care elevii îl cheltuiesc făcând teme, 
însă a investigat modul în care școlile oferă sprijin elevilor pentru realizarea temelor. Bunăoară, 
directorii de școli au fost întrebați dacă școala lor oferă un spațiu în care elevii își pot face temele, 
dacă există personal care lucrează în acest sens și dacă se asigură fenomenul numit peer-to-peer 
tutoring, ceea ce ar însemna îndrumări ale cadrului didactic oferite ca de la egal la egal elevului 
care, după lecții, într-un spațiu oferit de școală, își face temele. 

Cel mai lesne observabil tip de sprijin în realizarea temelor după orele de școală a fost punerea la 
dispoziția elevului a unui spațiu. În medie, în toate țările OECD în PISA 2018, trei din patru elevi 
au participat la o școală care oferă un spațiu în care elevii își pot face temele. În Canada, Franța, 
Japonia, Luxemburg, Macao (China), Singapore, Slovenia, Suedia, Taipeiul Chinez și Regatul Unit, 
cel puțin 9 din 10 elevi au avut acces la o sală de studiu după orele obișnuite. În schimb, în   
Albania, Argentina, Iordania, Kosovo, Liban, Emiratele Arabe Unite, Vietnam, cel mult 4 din 10 
elevi au frecventat o școală care oferă un astfel de spațiu [48]. Elevii din mediile favorizate sunt 
mai dispuși să rămână în acest spațiu pentru a-și face temele, în comparație cu elevii din mediile 
dezavantajate. 

Figura 2. Sprijinul acordat după orele de curs, în funcție de profilul social-economic al școlilor
Media OCDE, pe baza rapoartelor directorilor (sursa: [48])
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Printre țările în care a crescut ponderea elevilor care beneficiază la școală de un spațiu în care pot să-și 
facă temele este și Republica Moldova. În 24 de țări și economii, 75% dintre elevi sau mai mulți au 
beneficiat de tutorat de la egal la egal după orele de curs, inclusiv B.S.J.Z. (China), Malaysia, Filipine, 
Thailanda, în schimb, în Finlanda, Japonia, Malta, Suedia și Elveția, doar 25% dintre elevi sau mai puțin 
au folosit această ofertă a școlilor. 

Datele OECD arată că în perioada 2003-2012, cantitatea de timp pe care elevii de 15 ani îl petrec 
făcându-și temele este în descreștere. Media OECD indică diminuarea cantității de timp pentru 
pregătirea temelor pentru acasă cu aproximativ o oră pe săptămână. 

În Raportul PISA pentru 2012, se demonstrează că elevii petrec mai mult timp făcând temele sau 
realizând anumite activități de învățare stabilite de profesorii lor decât în alte activități de învățare după 
școală, cum ar fi participarea după orele de școală la cursurile organizate de o companie comercială, 
lucrul în particular cu un cadru didactic sau studierea cu un părinte sau alt membru al familiei. În medie, 
în țările OECD, în 2012, elevii de 15 ani au raportat că petrec aproape 5 ore pe săptămână în activități 
after-school. Cantitatea de timp pe care elevii au raportat-o că și-o petrec realizând temele scrise variază 
semnificativ în funcție de țări.  

Se observă o diminuare considerabilă a cantității de timp alocate săptămânal temelor pentru acasă în 
Slovacia (-5,2 h), Ungaria (-3,7 h), Letonia (-3,2 h), Grecia (-3,0 h). În Federația Rusă, deși diminuată cu 3 
ore pe săptămână, în medie, cantitatea de timp dedicată temelor se estimează la 10 ore. În Shanghai-
China, elevii declară că își fac temele în medie 14 ore pe săptămână.  

Diminuarea în cantitate a timpului dedicat activităților de învățare în afara clasei se poate datora 
schimbării accentelor în ceea ce privește utilizarea timpului de după terminarea lecțiilor. La mijloc este și 
afluența ocupațiilor legate de utilizarea calculatorului și navigarea pe Internet. De asemenea, este 
posibil ca profesorii să-și schimbe viziunile în privința necesității în genere de a da sarcini academice 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Recommended_Annual_Instruction_Time_in_Full-time_Compulsory_Education_in_Europe_2015/16
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Printre țările în care a crescut ponderea elevilor care beneficiază la școală de un spațiu în care 
pot să-și facă temele este și Republica Moldova. În 24 de țări și economii, 75% dintre elevi sau 
mai mulți au beneficiat de tutorat de la egal la egal după orele de curs, inclusiv B.S.J.Z. (China), 
Malaysia, Filipine, Thailanda, în schimb, în   Finlanda, Japonia, Malta, Suedia și Elveția, doar 25% 
dintre elevi sau mai puțin au folosit această ofertă a școlilor.

Datele OECD arată că în perioada 2003-2012, cantitatea de timp pe care elevii de 15 ani îl 
petrec făcându-și temele este în descreștere. Media OECD indică diminuarea cantității de timp 
pentru pregătirea temelor pentru acasă cu aproximativ o oră pe săptămână.

În Raportul PISA pentru 2012, se demonstrează că elevii petrec mai mult timp făcând temele 
sau realizând anumite activități de învățare stabilite de profesorii lor decât în alte activități de 
învățare după școală, cum ar fi participarea după orele de școală la cursurile organizate de o 
companie comercială, lucrul în particular cu un cadru didactic sau studierea cu un părinte sau 
alt membru al familiei. În medie, în țările OECD, în 2012, elevii de 15 ani au raportat că petrec 
aproape 5 ore pe săptămână în activități after-school. Cantitatea de timp pe care elevii au 
raportat-o că și-o petrec realizând temele scrise variază semnificativ în funcție de țări. 

Se observă o diminuare considerabilă a cantității de timp alocate săptămânal temelor pentru 
acasă în Slovacia (-5,2 h), Ungaria (-3,7 h), Letonia (-3,2 h), Grecia (-3,0 h). În Federația Rusă, deși 
diminuată cu 3 ore pe săptămână, în medie, cantitatea de timp dedicată temelor se estimează la 
10 ore. În Shanghai-China, elevii declară că își fac temele în medie 14 ore pe săptămână. 

Diminuarea în cantitate a timpului dedicat activităților de învățare în afara clasei se poate datora 
schimbării accentelor în ceea ce privește utilizarea timpului de după terminarea lecțiilor. La 
mijloc este și afluența ocupațiilor legate de utilizarea calculatorului și navigarea pe Internet. De 
asemenea, este posibil ca profesorii să-și schimbe viziunile în privința necesității în genere de a 
da sarcini academice pentru executarea în afara clasei – în Statele Unite ale Americii și în Europa 
există practica renunțării la temele pentru acasă.

Printre explicațiile tendinței de a micșora volumul temelor pentru acasă sunt și multiple rapoarte 
ale instituțiilor din domeniul sănătății care remarcă o scădere a numărului de ore de somn la 
adolescenți, inclusiv din cauza că au multe activități după școală. Duratele medii de somn 
nocturn scad în mod alarmant, în ceea ce privește adolescenții [49]. Datele din American Time 
Use Survey (ATUS) prezintă o situație contrarie rapoartelor OECD: investigând un eșantion de 
2575 de liceeni, elevi cu vârsta de 15-18 ani, studiul a scos în evidență faptul că timpul alocat 
pentru finalizarea temelor s-a mărit cu circa o oră pe zi, în ciuda faptului că profesorii de liceu au 
raportat că alocă în medie 3,5 ore/zi pentru activitățile de după școală [50]. 

Un alt raport complex realizat în SUA, The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens 
2019, concentrându-se pe utilizarea de către adolescenți a mijloacelor media în timpul de după 
școală, publică un set bogat de date despre diverse activități în gadgeturi, de la jocuri până la 
lectură din plăcere. Studiul, realizat în martie 2019, se bazează pe un sondaj la nivel național 
de aproape 1.700 de copii americani cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani. Raportul relevă că, în 
mod substanțial, mai mulți adolescenți folosesc computerele în fiecare zi pentru teme. În ultimii 
patru ani (2015-2019), adolescenții care au raportat utilizarea zilnică au trecut de la 29% la 59%. 
Timpul în care temele se fac pe cale digitală crește și el în perioada indicată, în medie de la 29 
la 41 minute pe zi [51]. 

https://www.usnews.com/news/articles/2014/02/27/students-spend-more-time-on-homework-but-teachers-say-its-worth-it
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Termenul tema pentru acasă apare în lucrări ce elucidează învățarea vizibilă, aspectul „vizibil” 
referindu-se la transparența actului învățării pentru elevi, profesori și manageri școlari, „asigurând 
identificarea clară a atributelor care fac vizibil progresul în procesul de învățare al elevilor” [52, 
p. 16]. Luând în calcul rezultatele unor studii realizate pe un eșantion de peste 100000 de elevi 
americani, monografia Învățarea vizibilă a lui J. Hattie conchide că impactul temelor pentru acasă 
este de luat în considerare doar în clasele superioare.

În baza a peste 800 de metaanalize, s-a calculat efectul temelor de acasă asupra achiziției școlare, 
pentru raportul în cauză constatându-se mărimea d, care se egalează în clasele superioare 
cu 0,40. În clasele medii această mărime este de două ori mai mică și aproape nulă în clasele 
primare, ba există și medii școlare unde se constată d = – 0,08. De aici și constatarea că ar trebui 
schimbată „modalitatea de prezentare a temelor, pentru că tema așa cum a fost făcută în mod 
tradițional (și astfel raportată la 161 de studii) nu a fost foarte eficientă în școlile primare și 
gimnaziale”. Elocventă este secvența: „Ce oportunitate minunată pentru școli să încerce ceva 
diferit...” [52, p. 35]. 

În fond, susține autorul monografiei, un efect de d > 0,40 este cu certitudine realizabil. Toată 
explicația succesului ar fi încercarea unor abordări diferite, căutarea „cheii succesului” în elevii 
înșiși, și nu în anumite rigori reținute de profesori în cadrul formării pedagogice inițiale. Aceste 
chei se pot materializa printr-un site cu diverse „provocări pentru acasă”, el însuși un instrument 
de evaluare a impactului provocărilor didactice asupra dezvoltării motivației de a persevera în 
învățare, asupra certitudinii unor achiziții ale elevilor și asupra implicării valorice a familiei în 
învățarea copiilor [52, p. 36].

Cunoscută ca țara cu cele mai puține teme pentru acasă, Finlanda are indicatori foarte înalți 
în ceea ce privește calitatea educației. Temele sunt aici un fenomen rar, dar nu inexistent, cum 
se afirmă adesea pe Internet. Fenomenul în cauză este ocazional, în funcție de necesitățile de 
a fortifica capacitățile de cercetare, dar și în concordanță cu interesele eelevului, despre care 
școala află în prealabil. 

Există mulți indicatori care vorbesc în favoarea calității sistemului educațional finlandez. În timp 
ce elevii de 11-15 ani din SUA au în medie 27 de minute de recreere, elevii din Finlanda primesc 
aproximativ 75 de minute pe zi – fără a lua în calcul orele extrașcolare de sport, dans, aerobică, 
activități artistice la care recurg adolescenții în scopuri de agrement. În timp ce elevii din Marea 
Britanie sau Franța ies în vacanța de vară abia spre mijlocul lunii iulie, cei din Finlanda beneficiază 
de 11 săptămâni de vacanță de vară.

Unul din trei elevi beneficiază de un suport individual suplimentar în școală. 93% din elevii 
finlandezi absolvă liceul, comparativ cu 75% în SUA și 78% în Canada [53]. Doi din trei tineri 
absolvă o licență, ceea ce reprezintă unul dintre cei mai înalți indicatori în Europa. Spre deosebire 
de școlile americane, care utilizează pe scară largă testele standardizate, pentru diferite vârste 
ale elevilor, sistemul educațional finlandez aproape că nu le aplică. Învățământul se organizează 
astfel, încât și fără exercițiul frecvent al acestor teste elevii se descurcă bine (de exemplu, la 
testele PISA). De regulă, elevii sunt supuși acestor teste la absolvirea nivelului ISCED 2. În 
Finlanda unui profesor îi reveneau, acum 5-6 ani, în medie 12 elevi, în timp ce în SUA acest 
indicator este dublu.
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În anul 2014, autoritățile finlandeze revizuiesc Curriculumul național de bază (NCC), document 
care suportă și anumite critici. Cu tot sistemul democratic și cu deschiderea școlilor către 
familii, o parte considerabilă a părinților nu au cunoscut documentul nici în linii generale [54]. 
Miza sistemului de învățământ rămâne aceeași – furnizorii de educație din cele circa 300 de 
municipalități elaborează programe de învățământ locale în baza NCC, școlile preiau conducerea 
în planificarea curriculumului instituțional sub supravegherea autorităților municipale. Școlile 
înseși decid specificul și cantitatea conținuturilor, modul și strategiile de abordare a acestora, 
finalitățile învățării și produsele în care ea se poate estima, inclusiv particularitățile implicării 
elevilor în activități de învățare independentă, în afara clasei. Este evidentă flexibilitatea 
considerabilă a instituțiilor de învățământ în elaborarea modelului curricular propriu. Cu toată 
autonomia, școlile finlandeze nu deviază de la obiectivele OECD: a dezvolta o cultură școlară 
sigură și cooperantă, a promova abordări holistice în predare și învățare.

Norvegia este una dintre țările europene cu un înalt nivel de viață, o eficientă politică 
educațională, care dă rezultate remarcabile la nivel mondial și în care nu există cerințe oficiale 
referitoare la temele pentru acasă. Ministerul norvegian al educației nu stabilește norme 
distincte în privința dezvoltării pe eșantion național a abilităților de activitate intelectuală 
independentă a elevilor. Decizia de a implica elevii în activități intelectuale la domiciliu aparține 
conducătorilor instituțiilor de învățământ, care studiază particularitățile individuale ale fiecărui 
copil, comunicând îndeaproape cu familia. 

Un raport realizat de Marte Rønning, Homework and pupil achievement in Norway, care a utilizat 
baza de date TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2007, arată că 
raportul dintre timpul alocat temelor și performanța elevului nu este semnificativ decât dacă 
include și alți factori. Bunăoară, cercetătoarea pune în valoare performanța în funcție de numărul 
de cărți pe care participanții la sondaj au raportat că le au acasă. Descoperirile sale indică un 
rezultat academic nesemnificativ pentru elevii din familii care au acasă maximum un raft de 
cărți sau mai puțin [55, p. 13]. Una dintre concluziile cercetătoarei ține de domeniul studiului 
matematicii: temele la matematică au un efect benefic, dar nu pentru toți elevii. 

Timpul alocat zilnic pentru realizarea temelor se apropie, în Norvegia, de valorile medii OECD. 
4% dintre respondenții studiului nu cheltuiesc deloc timp cu temele; circa 40% le fac în mai 
puțin de 1 oră; circa 38% alocă de la 1 oră la 2; 9% – între 2 și 4 ore; 3% – mai mult de 4 ore pe 
zi. Elevii claselor superioare petrec mai mult timp făcând teme decât elevii din clasele mici.

Utdanningsdirektoratet, un fel de cadru național al calității educației în Norvegia, înaintează 
școlilor o serie de obiective majore: oferirea de șanse egale elevilor; stimularea dorinței de 
a cunoaște; stimularea elevilor întru a-și dezvolta propriile strategii de învățare și abilități de 
gândire critică; promovarea predării adaptate, a metodelor de lucru variate; facilitarea cooperării 
cu familia și asigurarea coresponsabilității părinților. Niciunul dintre acestea nu este specificat 
pentru a fi implementat acasă. Cadrul calității subliniază importanța cooperării cu familia și 
faptul că școala trebuie să fie inițiatorul stabilirii contactului. Școala este aceea care decide dacă 
și cum să ofere teme, însă, acolo unde le oferă, asigură personal pentru elucidarea instantanee 
a aspectelor neclare în învățare [32, p. 16].

Cu titlu de experiment, în Republica Cehă, mai multe instituții de învățământ au anulat de 
circa un deceniu temele pentru acasă [56]. Argumentul principal în favoarea renunțării la teme 
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l-a constituit lipsa de timp a părinților pentru a-și sprijini copiii cu rezolvarea temelor. Școlile 
pragheze încurajează cadrele didactice, în special învățătorii claselor primare, să elaboreze 
programe săptămânale de activitate, cu detalii asupra aspectelor care se vor lucra la lecții. 
Programele sunt în prealabil aduse la cunoștința părinților, pentru ca, opțional, aceștia să se 
implice, lucrând cu copiii în spiritul competențelor formate în timpul orelor. Părinții primesc din 
timp instrucțiuni cum să o facă în manieră ludică.

Ca și în cazul Norvegiei, studiile de specialitate în domeniul temelor pentru acasă nu au ajuns până 
acum la un consens cu privire la beneficiile acestora asupra educației elevilor. Nicio cercetare 
nu a arătat vreodată particularități, scopuri, beneficii sau riscuri ale fenomenului temei pentru 
acasă în Republica Cehă în comparație cu alte țări și nici ce factori sau resurse îl afectează.

Și partenerii cehi au utilizat în studiile lor date din sondajele TIMSS. Descoperirile în rândul elevilor 
din clasele a IV-a și a VIII-a, la științe naturale și matematică, arată că elevii cehi sunt mai curând 
subîncărcați cu teme în comparație cu cei din alte țări. În clasa a IV-a elevii cehi petrec în medie 
13 minute, făcând teme legate de fiecare lecție școlară, indicator sub media țărilor participante la 
sondaj. În clasa a VIII-a, timpul alocat temelor per lecție este de 9 minute, ceea ce reprezintă cea 
mai mică valoare dintre toate cele 45 de țări participante [57]. Cu toată despovărarea elevilor cehi 
în raport cu elevii din alte țări, autorii studiului în baza TIMSS nu cheamă categoric profesorii cehi să 
înceapă a oferi elevilor mai multe teme. Dar nici nu încurajează concluziile greșite, ca, de exemplu, 
acelea potrivit cărora volumul mai mare de teme înrăutățește rezultatele academice ale elevilor.

În Estonia, școlile utilizează o versiune a sistemului electronic instituțional pentru a comunica familiilor 
informații cu privire la realizările elevilor, absențe, teme. Nu există acte legislative referitoare la limite 
de timp sau cantitate în privința temelor: școlile înseși determină conținuturile temelor, forma de 
abordare a lor, modul de realizare, timpul alocat etc. Legea statului estonian impune anumite limite, 
condiționate de cerințele Ministerului Sănătății: pe lângă restricțiile de timp alocat în medie pe zi sau 
săptămână, pentru fiecare nivel de învățământ, elevii nu primesc teme pentru prima zi de lucru la 
revenirea din vacanță sau după sărbători. De asemenea, nu au de rezolvat niciun fel de teme elevii 
clasei întâi [58]. Ministerul Educației salută oferirea temelor în cazurile în care acestea contribuie 
la dezvoltarea individualității și personalității elevului, dacă ele au ca scop soluționarea anumitor 
situații de problemă, dacă elevul beneficiază de un feedback constructiv și motivant, deschizător 
de perspective în învățare. În același context, Ministerul recomandă instituțiilor de învățământ 
să elaboreze orarul lecțiilor, plasând în zilele de luni discipline care nu presupun teme scrise. De 
asemenea, în Estonia există practica organizării în școli a programelor after-school, care organizează 
activitatea elevului astfel, încât acesta să nu aibă a realiza teme scrise acasă.

În Federația Rusă, instituțiile de învățământ pun în aplicare prevederile circularei Ministerului 
Educației nr. 220/11/12 din 1999, prin care elevilor din clasa I nu li se dau teme pentru acasă; 
în clasele II-III elevilor li se dau teme care să nu ia, în totalitate, mai mult de 1,5 ore; în clasele 
IV-V – nu mai mult de 2 ore; în clasele VI-VIII – nu mai mult de 2,5 ore; în clasele IX-XI limita este 
de 3,5 ore pe zi [59]. Pentru odihna armonioasă a copiilor, nu se admite a da teme pentru ziua 
de luni. Documentul mai relatează că oferind teme, cadrul didactic ține cont de particularitățile 
psihofiziologice individuale ale elevului. 

Remarcabilă în planul conceptualizării unor politici instituționale este practica școlilor din Federația 
Rusă, care plasează pe paginile lor electronice documente de politici interne ce țin de reglementarea 
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volumului, timpului și igienei temelor pentru acasă. Internetul pune la dispoziție multiple mostre de 
„Положение о дозировке и видах домашнего задания”. Aceste documente interne, însumând 
de regulă 7-10 pagini, conțin: cadrul normativ pe care se fundamentează tezele stipulate, scopul și 
obiectivele fenomenului de a oferi teme (în anumite cazuri obiectivele fiind corelate cu specificul 
instituției), tipologia temelor pentru acasă, volumul de muncă pe care îl solicită. Și mai de luat în 
considerare este reglementarea specificului diferențiat și individual al temelor oferite [60]. Printre 
recomandările demne de atenție, pe care le-am spicuit din diverse surse web de acest tip, se regăsesc: 

•	 temele trebuie să fie clare fiecărui elev atât în conținut, cât și în modul de rezolvare; 
•	 temele trebuie să aibă caracter de problemă, întotdeauna accesibilă; 
•	 temele trebuie să evite natura reproductivă (sic!); 
•	 temele trebuie să țină cont de particularitățile elevului/clasei; 
•	 temele trebuie să fie coordonate la nivelul tuturor profesorilor care predau la clasă; 
•	 temele trebuie să evite (în unele surse – să excludă!) monotonia și forma unică de realizare; 
•	 temele trebuie să-l pună pe elev în situația de: a compara, a deduce, a generaliza, a 

clasifica, a motiva, a explica, a aplica, a realiza, a elabora, a crea, a construi. 

Inițiativa recentă a guvernului rus de a digitaliza mediul educațional va automatiza și sistematiza 
procesul de acordare și verificare a temelor pentru acasă, a declarat la sfârșitul lunii mai a anului 
curent serviciul de presă al Ministerului Educației cu referire la ministrul Serghei Kravțov [61]. 
„Dezvoltarea unui mediu educațional digital joacă, de asemenea, un rol special în sprijinirea 
profesorilor. Îi scutim de documentele de rutină prin transferarea în cloud a diverselor mecanisme 
și instrumente ale activității cadrelor didactice, cum ar fi generarea automată de rapoarte pentru 
fiecare copil, clasă, școală, verificarea automată a temei pentru acasă pe o platformă electronică”, 
a spus Kravțov. În plus, în opinia ministrului, introducerea instrumentelor digitale va face posibilă 
construirea unei traiectorii individuale în învățare pentru fiecare elev. 

Inițiativa guvernamentală vine după repetate atenționări din partea forurilor academice cu 
privire la stringența modernizării viziunii asupra temelor pentru acasă. Specialiștii Institutului 
de Dezvoltare a Învățământului sunt de părere că în școlile ruse volumul temelor este exagerat 
și în mică măsură legat de cerințele zilei de astăzi. «В российских школах домашние задания 
– больше шаблонное натаскивание. А творческих задач очень мало. У нас не принято 
искать новые знания путём эксперимента, собственного исследования ученика»5, declară 
directorul Institutului, I. Abankina [62].

Laboratorul de didactică și filozofie a educației din cadrul Institutului Strategiei Dezvoltării 
Învățământului din Federația Rusă a realizat un sondaj pe un eșantion de 217 mii de respondenți 
din 40 de regiuni federale – cadre didactice, elevi și părinți [63]. O investigație atât de amplă, în 
Rusia, s-a desfășurat pentru prima oară. Printre constatările sondajului, de un real interes pentru 
compararea cu situația din Republica Moldova sunt următoarele:

•	 42% din cadrele intervievate au spus că dau teme pentru perioada vacanțelor, deși, 
conform legii, acest lucru este interzis;

•	 95% din pedagogi oferă teme după fiecare lecție desfășurată;

5  „În școlile ruse, temele reprezintă o toceală șablonardă de proporții. La noi nu se obișnuiește a afla noi cunoștințe 
prin experiment, prin cercetarea proprie a elevului” (traducerea ne aparține – s. o.).
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•	 67% din cadrele didactice oferă teme și la finalul orei de evaluare sumativă;
•	 56% din pedagogi nu văd vreun rost în modificarea practicii temelor pentru acasă;
•	 aproximativ 3 sferturi din elevi și părinți cred contrariul: temele trebuie regândite;
•	 88% din părinții elevilor clasei I afirmă că copiilor li se dau teme – aceasta în condițiile 

când legea interzice a da teme la clasa respectivă;
•	 în catalogul electronic, învățătorii clasei I lasă spațiu alb la rubrica „Sarcini de învățare 

acasă”, în timp ce în chatul clasei le indică și la citire/scris, și la matematică;
•	 printre sarcinile de realizat acasă, elevii clasei I învață poezii pe de rost, copiază texte, fac 

calcule, învață la științe, pregătesc informație suplimentară;
•	 dacă până la pandemie situația cu volumul temelor era foarte problematică, în timpul 

învățării online tot procesul educațional s-a transformat în activitate academică 
independentă, într-o mică măsură ghidată de pedagog;

•	 printre doleanțele elevilor în privința temelor: a le aboli (în clasele superioare) la 
disciplinele care nu țin de profilul ales;

•	 zilnic, elevii își fac temele timp de 2-7 ore, normele sanitare fiind încălcate la fiecare nivel 
de învățământ;

•	 opinia experților în privința temelor pentru acasă confirmă specificul de consolidare a 
materiei;

•	 în topul preferințelor elevilor sunt temele practice, care solicită un rezultat concret.

Rezumând modul de a aborda tema pentru acasă în mai multe țări, scoatem în evidență faptul 
că școlile și societatea privesc ca pe un fenomen firesc și necesar implicarea elevilor în activități 
after school. Media raportată de circa 17 ore pe săptămână pentru temele pentru acasă nu 
este în ansamblu îngrijorătoare, mai ales că în statele OECD se observă o relativă diminuare 
a indicatorului. Totuși, anumite sisteme vorbesc de problema supraîncărcării elevilor. Temele 
pentru acasă în statele europene depășesc nivelul activităților bazate pe reproducerea informației 
sau pe remodelarea situației după un algoritm. În situații frecvente, temele țin de sondarea 
unui aspect al realității, de observări transferate în analize, mai rar – de punerea fenomenului 
investigat în raport cu lumea interioară a elevului. 

Printre cele mai frecvente probleme care se pun în legătură cu fenomenul temelor pentru acasă, 
în lume și în țara noastră, rămân cele ce țin de timpul realizării lor. Cercetările în domeniu se 
construiesc pe o serie de factori de timp: timpul alocat de către elevi, raportul timp de învățare 
petrecut în școală – timp de învățare valorificat la domiciliu; timpul oferit de pedagog explicației 
temei la finalul lecției; timpul alocat verificării și analizei temei realizate etc. Însă tema pentru 
acasă se corelează cu diverși alți factori ce influențează nu mai puțin realizările elevului: implicarea 
familiei; statutul socioeconomic al familiei; disponibilitatea pedagogului; conținuturile abordate; 
proiectarea experimentelor pedagogice; numărul de elevi în clasă. Este complicat a implementa 
sistematic într-un demers la clasă ansamblul de factori într-o organizare perfectă a lor. Harris 
Cooper este de părere că totalitatea coeficienților, valorilor, mediilor nu va da niciodată o 
formulă absolută pentru organizarea temei pentru acasă, care să satisfacă pe deplin toți actorii și 
întreaga comunitate educațională [18]. În majoritatea țărilor dezvoltate, politicile educaționale 
naționale oferă undă verde școlilor înseși, ca să-și definitiveze propriile formule de dezvoltare a 
personalității elevilor prin prisma temei pentru acasă, în baza unor analize eterogene.
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СAPITOLUL 3
ANALIZA DOCUMENTELOR DE POLITICI  CE VIZEAZĂ 

TEMELE PENTRU ACASĂ

Dincolo de insuficiența în studiile de specialitate autohtone a abordării temei pentru acasă ca 
fenomen care consumă cel puțin un sfert din timpul școlar al elevului, fenomen care este, în 
cele mai multe cazuri, secvență obligatorie a lecției, vom atesta insuficiența abordării acestui 
termen și în documentele curriculare. Codul educației, în art. 138, p. (2), „Drepturile și obligațiile 
părinților sau altor reprezentanți legali ai copiilor și elevilor”, îl aduce, indirect, în vizor: „Părinții 
sau alți reprezentanți legali ai copiilor și elevilor au următoarele obligații: a) să asigure educarea 
copilului în familie și să creeze condiții adecvate pentru pregătirea temelor și frecventarea 
studiilor, pentru dezvoltarea aptitudinilor, participarea la activități extrașcolare și pentru 
autoinstruire” [1] (sublinierile ne aparțin). Deci, activitățile de autoinstruire, în lipsa nemijlocită 
a pedagogului, reprezintă un fenomen de la sine înțeles, netăgăduit, indispensabil procesului 
educațional, consemnat prin lege.

Nici în legile organice ale altor state nu am întâlnit prevederi precise cu referire la tema pentru 
acasă. Astfel, articolul L. 511-1 al Codului francez al educației exprimă doar postulatul: „Les 
obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études”6 
[64, p. 148]. Modalitățile de aplicare a acestor obligațiuni țin de regulamentul intern de organizare 
și funcționare a instituțiilor de învățământ: acestea își definesc formele și procedeele de susținere 
și aprofundare a învățării, inclusiv prin proiectarea, administrarea și evaluarea temelor pentru 
acasă. De asemenea, în Rusia, sintagma „teme pentru acasă” nu se conţine în Legea federală 
„Об образовании в Российской Федерации” [65], deși școlile cunosc practica reglementării, 
în documente interne, a specificului, volumului, timpului alocat acestora.

„Sarcinile inerente învățării” pentru elevii Republicii Moldova le conține Codul educației în 
misiunea, idealul și principiile fundamentale ale procesului educațional. Formulate în legea 
principală a domeniului învățământului, acestea devin țintă obligatorie în realizarea oricărui 
aspect al demersului didactic.

Cadrul de referință pentru Curriculumul Național nu se raportează în mod direct la temele pentru 
acasă, dar, în vederea implementării curriculare eficiente, referindu-se la procesul educaţional în 
ansamblu, scoate în evidență aspecte care definesc fenomenul în cauză: 

•	 promovarea concepției constructiviste și interactive: centrare pe cel ce învață, 
interacțiune activă elev-elev, elev-profesor, conținuturi curriculare, construire de noi 
cunoștințe, înțelegeri și interpretări proprii etc.;

•	 realizarea intra- și interdisciplinarității în contexte autentice de învățare, asigurând 
formarea eficientă a competențelor;

•	 valorificarea principiilor individualizării, diferențierii, personalizării în procesul de învățare 
și asigurarea eficientă a procesului de incluziune;

•	 asigurarea cadrului integrativ al procesului de predare-învățare-evaluare prin realizarea 
conexiunii inverse;

6  „Obligațiunile elevilor constau în realizarea sarcinilor inerente studiului/învățării” (traducerea ne aparține – s. o.).
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•	 redimensionarea evaluării rezultatelor școlare, axându-se pe evaluarea nivelului de 
competențe ale elevilor [9, p. 76].

Astfel, orice demers educațional, inclusiv cel preconizat pentru realizarea la domiciliu, trebuie 
să se centreze pe elev, să valorifice contactul acestuia cu pedagogul întru edificarea propriului 
sistem de cunoștințe, să-i pună în valoare particularitățile individuale. Secvența citată mai sus 
oferă suficient suport ideatic pentru a conceptualiza un cadru care să reglementeze, în baza 
actelor normative existente, principii, funcții și finalități ale temei pentru acasă. Spre deosebire 
de statele din Occident, din Rusia, managerii școlari din Republica Moldova nu au, de regulă, 
inițiative de a elabora astfel de documente de politici interne. Lipsa acestei categorii de acte 
poate fi ameliorată printr-un regulament-tip care să recomande mecanisme de concepere, axare 
pe elev, punere în valoare a temelor, autoevaluare prin ele.

O viziune de sistem cu privire la modul de a oferi teme pentru acasă nu este exhaustiv prezentată 
în Curriculumul pentru clasele primare, document aprobat prin ordinul Ministerului Educației, 
Culturii și Cercetării în 2018. Clasele primare reprezintă nivelul care permite a introduce în cel 
mai fericit mod posibil, în viața micului școlar, fenomenul temelor. În primul rând, pentru că 
strategiile învățării la acest nivel de școlaritate se orientează în mod special pe:

a) paradigma învățării ca elaborare (inter)activă de cunoștințe;
b) paradigma învățării ca o construcție, preponderent ludică, a cunoașterii;
c) paradigma învățării ca autoexplorare și autodescoperire, 

tustrele paradigmele definind „competența de a învăța să înveți, care include conștientizarea 
procesului și a nevoilor proprii de învățare” [66, p. 198] – fenomen fără de care este de 
neconceput tema pentru acasă. În al doilea rând, pentru că acest fapt este favorizat de prezența, 
de regulă, a unui singur cadru didactic în fața clasei, care este capabil să observe, să stimuleze și 
să cultive sensibilitățile copiilor la diversele aspecte ale cunoașterii. 

Deși nu conține decât secvențe logic raportabile la tema pentru acasă (deducerea din curriculum, 
realizarea personalizată, în funcție de necesitățile de instruire ale elevilor, de specificul 
disciplinei, de personalitatea învățătorului), fără să o reglementeze în mod direct, documentul 
presupune totuși oferirea acesteia la fiecare dintre cele șase tipuri de lecție din perspectiva 
formării competențelor [66, pp. 199-200]. Aceasta înseamnă o poziție categorică a autorilor 
curriculumului în privința organizării activității elevilor din învăţământul primar: temele vor fi 
alocate cu regularitate.

Curriculumul pentru clasele primare prezintă două modele de structurare a activităților 
didactice: unul tradițional și altul modern. În primul – modelul învățării secvențiale a cunoștințelor 
– se păstrează ideea temei pentru acasă ca ofertă obligatorie după fiecare lecție, cu abordarea, 
la începutul lecției viitoare, a manierei în care s-a lucrat independent acasă. Însă formarea 
automatismelor – atât de necesară în ciclul curricular al achizițiilor fundamentale – trebuie să se 
realizeze cu precădere în sala de clasă, când elevul îl are pe învățător drept scut în fața erorii, dar 
mai ales îndrumător amiabil în caz de incertitudine sau blocaj. Se trece, în documentul curricular, 
peste ideea că acasă, în mediul său intim, elevul trebuie în mod prioritar să observe, să comunice 
cu membrii familiei și cu prietenii de joacă, să afle păreri (ale fraților, părinților, bunicilor, vecinilor) 
pe care să le confrunte cu cele discutate în clasă, să urmărească un fenomen – activități în care 
eroarea automată se exclude. 
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Pentru cel de-al doilea model de structurare a activităților – modelul ERRE – curriculumul pentru 
clasele primare propune o serie de strategii pe care învățătorul și le poate selecta în funcție 
de etapa lecției: evocare, realizarea sensului, reflecție și extindere. Strategiile sunt prezentate 
tipologic în baza principiului implicării active a elevului, al abordării psiho- și sociocentrice a 
acestuia: interactive de grup, de cercetare în grup, de stimulare a creativității etc. Activitatea 
independentă la domiciliu realizată în baza acestui model răspunde mai curând imperativului 
de a apropia școala de familie, de a lansa elevul în activități de cercetare în grup, învățându-l să 
învețe din propria experiență, din experiența semenilor.

Printre puținele studii în Republica Moldova, în care aspectul ce ne interesează are o argumentată 
punere în lumină, sunt cele dedicate strategiei gândirii critice, preponderent realizate de Centrul 
Educațional Pro Didactica în circa 10 culegeri și numeroase articole în revista Didactica Pro, 
studii ce dezvăluie esența cadrului de învățare și gândire ERRE. Etapa finală a cadrului se apropie 
cel mai mult, în natura ei, de tema pentru acasă, întrucât reprezintă faza integrării a ceea ce s-a 
asimilat, când, în situații de realitate, noile achiziții capătă sens. O situație de integrare bine 
potrivită lecției, în care transferul s-ar produce cât mai firesc, plus un anumit timp cerut pentru 
ca achizițiile cognitive proaspete să se „așeze” în sistemul de cunoștințe ale elevului reprezintă 
specificul acestei etape. Timpul alocat este subordonat necesității de a observa, a contempla, a 
căuta analogii, a deduce, a reprezenta, acțiuni ce duc la dezvoltarea creativității și la promovarea 
viziunilor strategice [67, p. 11], cel mai des dincolo de cadrul clasei. 

Documentele curriculare fac trimitere la cadrul ERRE [68, p. 95], dar nu reglementează și nu 
oferă detalii în ce măsură reflecția sau extinderea pot determina specificul activității intelectuale 
la domiciliu.

Instrucțiunea privind reglementarea managementului temelor pentru acasă în învățământul 
primar, gimnazial și liceal, aprobată prin Ordinul MECC nr. 1249 din 22 august 2018, este 
singurul document reglator în problema activităților de la domiciliu ale elevului, care 
„definește managementul temelor pentru acasă pentru fiecare treaptă de școlaritate și pentru 
fiecare arie curriculară” [5, p. 2]. Instrucțiunea stabilește misiunea și rolul temei pentru 
acasă: a consolida materialul didactic studiat la lecție, a dezvolta abilitățile de organizare a 
timpului de învățare, a obține efecte durabile ale învățării pe traseul dezvoltării personale 
a elevului, a consolida imaginea de sine a elevului, a-i stimula motivația, curiozitatea și 
responsabilitatea, a-i dezvolta manifestarea inițiativei în realizarea sarcinilor, a-i dezvolta 
deprinderile de lucru de sine stătător. Pe lângă acestea, se evidențiază, ca menire a temei 
pentru acasă, consolidarea parteneriatului școală-familie, școală-comunitate. Una din 
stipulările importante ale secțiunii inițiale a Instrucțiunii denotă unitatea de structură a 
demersului educațional care încorporează temele pentru acasă: acestea „fac parte integrantă 
din lecție, sunt o continuare firească a lecției, asigură utilizarea creatoare a capacităților 
dobândite pe parcursul lecției” [5, p. 3].

Secțiunea a doua a Instrucțiunii conține recomandări de ordin metodic și didactic, scoțând în 
evidență: 

•	 durata estimativă a realizării sarcinii, cuantificată prin corelarea cu timpul care revine 
disciplinei; 

•	 volumul care nu depășește 1/3 din totalul sarcinilor realizate în clasă pe parcursul lecției; 
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•	 specificul de aplicare și analiză și, spre finele unității de învățare, de sinteză și integrare 
(deci, nu exerciții repetitive în mod exclusiv); 

•	 caracterul practic-aplicativ, legat de viața reală (proiecte, machete), respectându-se 
preferințele și interesele elevilor; 

•	 caracterul adaptat vârstei și individualității copilului etc. 
•	 De asemenea, trebuie remarcate în document:
•	 interdicția de a utiliza teme pentru acasă în scopuri punitive, intimidante; 
•	 obligativitatea cadrului didactic de a le verifica sistematic, nu mai mult de aproximativ 10 

minute per lecție, prin metode diverse; 
•	 recomandarea de a evalua efortul elevului prin raportare la propriul lui progres, fără a 

acorda note proaste;
•	 necesitatea argumentării. 

Printre recomandările de ordin psihologic, se pun sub accent: zonele de interes ale elevilor, 
individualizarea și diferențierea sarcinilor, susținerea motivației, evitarea surmenajului, 
colaborarea cu ai casei și cu semenii. 

Secțiunea a III-a a Instrucțiunii reglementează normele de timp alocat temelor pentru acasă la 
fiecare nivel de școlaritate, dar mai întâi subliniază: „cadrului didactic îi revine responsabilitatea 
de a estima, în mod judicios, timpul temelor pentru acasă prin raportare la sarcina de învățare, 
luându-se în considerare curba efortului zilnic și săptămânal, precum și alți factori individuali” 
[5, p. 6]. În acest sens, clasele primare urmează a lucra acasă 45-60 minute zilnic sau nu mai 
mult de 5 ore per săptămână; clasele gimnaziale inferioare – 1,5 ore/zi sau 7,5 ore/săptămână, 
clasele gimnaziale superioare – 2 ore/zi sau 10 ore/săptămână, clasele liceale – 2,5 ore/zi sau 
12,5 ore/săptămână.

În ceea ce privește repartizarea timpului alocat temelor în funcție de niveluri, nu putem să ne 
pronunțăm, în absența unei bibliografii la sfârșitul Instrucțiunii, pe marginea corelării riguroase 
cu cadrul normativ în vigoare. Însă Hotărârea nr. 21 din 29.12.2005 a Medicului-șef sanitar de 
stat al al Republicii Moldova cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor 
sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal” [69, 
p. 14.5], prezintă alte norme. Astfel, durata pregătirii temelor pentru acasă în clasa întâi este de 
1 oră per zi, 1,5 ore în clasa a II-a, 2 ore în clasele III-IV (dublu față de prescripțiile Instrucțiunii), 
2,5-3 ore în clasele V-VII şi de 4 ore în clasele VIII-XII. Este adevărat că, printr-un proiect de 
hotărâre de guvern din 2020 [70, p. 3], Hotărârea sus-invocată urma să fie abrogată, însă fără să 
se propună un act similar în loc. 

Din compartimentul consacrat nivelului gimnazial și liceal al Instrucțiunii, ca și din cel ce ține de 
clasele primare, se deduce obligativitatea temelor pentru acasă ca activitate frontală, de rând cu 
periodicitatea activităților independente individuale sau de extindere. Remarcabil este faptul că 
nu doar acestora din urmă, ci și temelor frontale nu li se impune caracterul permanent, de exemplu 
în cazul disciplinei cu cel puțin 3 ore pe săptămână, cu lecții consecutive în orarul săptămânal. 

Un fapt demn de luat în atenție este dedicarea timpului școlar de acasă lecturii, activităților de 
grup, cercetării domeniilor de interes, activităților care dezvoltă atitudini. Elevilor de la liceu 
li se recomandă teme care stimulează utilizarea diferitor surse suplimentare de documentare 
accesibile și realizarea unor proiecte educaționale cu deschidere inter- și transdisciplinară.
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Conform menirii anunțate în secțiunea inițială, de a consolida parteneriatul școală-familie, 
Instrucțiunea consemnează atribuția părinților de a monitoriza zilnic temele făcute de copii, de 
a colabora cu cadrele didactice în vederea asigurării condițiilor de realizare a temelor. În acest 
sens, părinții beneficiază de consultanță pentru o monitorizare optimă a procesului în cauză. Cât 
privește rolul managerilor instituțiilor de învățământ, documentul le menționează doar rolul pe 
care îl au în formarea cadrelor didactice privind implementarea Instrucțiunii [5, pp. 13-14].

În cea mai mare parte, Instrucțiunea se prezintă ca un document valoros, care merge în 
întâmpinarea școlii prietenoase copilului. Reglementarea temporală exclude riscul supraoboselii; 
restricționarea volumului evită suprasaturarea noțională; caracterul practic-aplicativ, legat de 
viața reală reduce monotonia activităților de la domiciliu. Însă, deși Instrucțiunea anunță la 
început elucidarea unui management al temelor, acesta nu apare aici ca unul structurat, iar 
documentul are, în cele mai multe secvențe, caracter mai curând etic decât reglator, adică indică 
preponderent cum este bine să se facă și mai puțin ce și când trebuie să se facă. Lectura atentă 
a Instrucțiunii generează o serie de întrebări: 

•	 Materia predată la clasă poate fi lesne „convertită” la limitele temporale stipulate în 
Anexa 2 a Instrucțiunii? 

•	 Reușește acest procedeu de fiecare dată (la fiecare final de lecție) sau sunt cazuri când 
valoarea temporală acordată temelor nu este decât relativă sau chiar ignorată? 

•	 Ce se întâmplă cu tema pentru acasă la nivelul liceal, pentru care Instrucțiunea nu indică 
valori maxime în ceea ce privește timpul efectuării? 

•	 Cadrul didactic care predă, de exemplu, româna cunoaște și, mai ales, ține cont de 
reglementările temporale stipulate în raport cu, să zicem, matematica și de modul în care 
se administrează teme la această și alte materii?

•	 Se ține cont, la oferirea temelor, de faptul că elevii au capacități și preferințe diverse în 
ceea ce privește materia pe care o cercetează acasă?

•	 Administrația instituției de învățământ monitorizează reglementar, sistematic, în raport 
cu toți copiii instituției, valorificarea timpului școlar la domiciliu? 

•	 Există documente de politică internă care prezintă clar și în sistem oferta educațională 
la domiciliu? 

•	 În ce mod sunt atrași părinții în parteneriate educaționale care depășesc funcția de 
supraveghere a realizării temelor? 

Instrucțiunea lasă loc de manevră, însă, în absența unor documente interne riguroase, conform 
afirmaţiilor mai multor directori de liceu, rămâne cel puțin parțial neglijată.

În şcolile din Republica Moldova, nu se practică a elabora acte de politici interne care să facă trimitere 
la mecanisme instituționale de stabilire a modalității de a oferi elevilor sarcini independente la 
domiciliu. Unul din documentele importante de politici în domeniu, Standardele de calitate pentru 
instituţiile de învăţământ primar și secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului [7], 
stipulează în multiple compartimente ale sale elaborarea în interiorul instituţiilor a documentelor 
prin care modul de organizare a procesului educaţional să fie în favoarea elevului. Standardele 
vizează atât procesul desfăşurat la clasă, cât şi activităţile extracurriculare şi chiar extraşcolare. Mai 
multe secvenţe ale Standardelor pot fi atribuite şi conceptualizării unui proces eficient de activitate 
independentă a elevului în afara clasei. De exemplu, standardul 2.1. stipulează: „Copiii participă la 
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procesul decizional referitor la toate aspectele vieţii şcolare”. Aceasta îi dă elevului dreptul să se 
pronunţe pe marginea organizării demersului educaţional, inclusiv a temelor pentru acasă. 

În clasele de gimnaziu şi de liceu opiniile pot veni direct de la elevi; în clasele primare, interesele 
copiilor le pot susţine părinţii (standardul 2.2. al documentului sus-menţionat: „Instituţia şcolară 
comunică sistematic şi implică familia şi comunitatea în procesul decizional”). Conform acestui 
document de politici, instituţiile de învăţământ consemnează, în documentele de planificare 
strategică şi operaţională, „mecanisme de asigurare a participării elevilor la soluţionarea 
problemelor şi luarea deciziilor care vizează direct viaţa lor şcolară”. Standardul 2.3. obligă 
instituția să solicite partenerilor comunitari feedback privind respectarea principiilor democratice 
în instituție, ceea ce înseamnă că școala trebuie să dispună de mecanisme de cunoaștere a 
poziției comunității inclusiv în aspectul organizării temelor pentru acasă.

Evaluările externe ale instituţiilor de învăţământ general, realizate de Agenția Națională de Asigurare 
a Calității în Educație și Cercetare în perioada 2019-2021, nu au identificat mecanisme care să 
valorifice opinia elevilor sau părinților în privinţa temelor pentru acasă. În procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului elevilor nu a fost identificată vreo chestiune care să reflecte preocuparea de 
acest aspect şi înaintarea anumitor propuneri la Consiliul profesoral sau la Consiliul de administraţie. 
În procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor, de asemenea, nu figurează 
decizii care să influenţeze politica instituţiei în ceea ce priveşte acordarea de teme pentru acasă.

Standardul 3.2. al documentului în cauză, care ţine de dimensiunea Incluziune educaţională – 
„Politicile şi practicile din instituţia de învăţământ sunt incluzive, nediscriminatorii şi respectă 
diferenţele individuale” –, obligă orice şcoală să asigure respectarea psihologiei individuale a 
elevului. Învăţarea diferenţiată trebuie să fie concepută şi realizată atât în cadrul clasei, cât şi în 
activităţile pe care elevul le realizează la domiciliu. În cadrul evaluărilor, nu am identificat proiecte 
educaţionale care să diferenţieze periodic activitatea independentă, de acasă, a elevilor. După 
aparenţe, acest fenomen are loc în majoritatea cazurilor sporadic.

Şi în dimeniunea a IV-a a Standardelor, cea referitoare la eficienţa educaţională, sunt indicatori 
care revendică instituţiei documente „explicit orientate spre creşterea calităţii educaţiei, 
înţeleasă ca progres în obţinerea rezultatelor învăţării şi în privinţa „stării de bine” a copilului”. 
Rămâne un aspect nebulos modul în care instituțiile de învățământ țin cont de menținerea stării 
de bine a elevilor prin acordarea temelor pentru acasă.

Nu în ultimul rând, întru a accentua ideea de organizare a procesului educațional în favoarea 
elevului, invocăm Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice, document 
aprobat de ministerul de resort în două rânduri – în 2016 și 2018. Standardul 1.1.3, din 
domeniul Proiectare didactică, stipulează selectarea și eșalonarea conținuturilor curriculare și 
a strategiilor de învățare „în funcție de cunoștințele și particularitățile individuale ale copiilor/
elevilor”. Conform standardului 3.5.2, care aparține domeniului Procesul educațional, cadrul 
didactic „asigură utilizarea individualizată și diferențiată a strategiilor de evaluare și autoevaluare, 
pornind de la particularităţile individuale și de vârstă ale copiilor/elevilor [71]. 

Fiecare cadru managerial trebuie să se întrebe în ce măsură temele pentru acasă oferite de 
angajații instituției pe care o conduce respectă aceste acte normative? Ce a întreprins instituția 
pentru a asigura respectarea acestora?
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CAPITOLUL 4
ANALIZA REZULTATELOR SONDAJELOR DESFĂȘURATE 

ÎN RÂNDUL ACTORILOR EDUCAȚIONALI

Pentru a putea compara datele statistice ce vizează situația temelor pentru acasă în diferite 
state cu situația autohtonă și pentru a scoate în evidență particularități locale ale fenomenului 
temelor, am sondat subiectul în cauză implicând diverse categorii de actori educaționali din 
Republica Moldova. Modalitățile de sondare au fost două: chestionar și interviu. Am comunicat 
cu elevi, părinți, cadre didactice și manageri școlari prin formulare Google și intervievând pe viu 
respondenții. La chestionare au răspuns:

Tabelul 3. Eșantionul cuprins în sondajele online

Categorie Date despre respondenți
Elevi – 
în total: 1986 respondenți

•	 577 sau 29,1% – clasa a VIII-a
•	 592 sau 29,8% – clasa a IX-a
•	 366 sau 18,4% – clasa a X-a
•	 252 sau 12,7% – clasa a XI-a
•	 199 sau 10% – clasa a XII-a

Părinți – 
în total: 2046 respondenți

Mediu:
56,9% – mediu rural; 43,1% – mediu urban
Zone de amplasare: 
56,3% – centru; 31,6% – nord; 12,1 – sud
Tip proprietate instituție:
90,4% – instituții publice; 9,6% – instituții private

Cadre didactice – 
în total: 530 respondenți

Mediu:
67,9% – mediu rural; 32,1% – mediu urban
Zone de amplasare: 
56,4% – centru; 34,9% – nord; 8,7 – sud
Tip proprietate instituție:
96,8% – instituții publice; 3,2% – instituții private
Vechimea în muncă:

•	 0-5 ani – 11,7%
•	 6-10 ani – 8,3%
•	 11-15 ani – 15,3%
•	 16-20 ani – 12,1%
•	 21-25 ani – 11,3%
•	 26-30 ani – 12,1%
•	 mai mult de 30 de ani în educație – 29,2%

Deținerea gradului didactic:
•	 superior – 5,1%
•	 întâi – 14,9%
•	 doi – 59,2%
•	 fără grad – 20,8%

Chestionarele elaborate pe Google Forms au fost expediate pe cale electronică tuturor 
categoriilor de respondenți prin directorii instituțiilor de învățământ, care le-au transmis 
diriginților, iar aceștia, la rândul lor, elevilor și părinților. Se admite o rezervă de subiectivitate 
în acordarea răspunsurilor elevilor și părinților, din considerentul că în astfel de activități se 
implică, de regulă, un contingent relativ omogen. Ținând cont de faptul că cele mai multe 
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instituții care ne-au răspuns sunt din mediul rural, admitem că nu fiecare părinte de la țară intră 
cu regularitate în poșta electronică, ca să acceseze formularul. Există situații în care, referitor 
la același aspect investigat, aceeași categorie de respondenți oferă opțiuni contradictorii. Nu 
mizăm pe o reflectare obiectivă în grad maxim nici în cazul interviurilor, care ne-au fost acordate 
de un număr mic de respondenți: 8 elevi, 5 părinţi, 6 manageri.

Temele pentru acasă sunt un fenomen omniprezent în instituțiile de învăţământ general din 
Republica Moldova. Sondajele noastre îl relevă preponderent ca fenomen pozitiv.

Figura 3. Opiniile elevilor și ale părinților pe marginea aspectelor esențiale ale temei pentru acasă

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Cadrele didactice sunt de părere că organizarea fenomenului temelor pentru acasă 
este în conformitate cu normele zilei și își justifică prezența în demersul educațional. În 
comunitatea pedagogilor, verosimilitatea oferirii temelor din motiv că aceasta a devenit o 
tradiție este respinsă de 51,3% și susținută doar de 10,7%. 44,3% din numărul profesorilor 
sunt convinși, iar 51,1% – parțial convinși că elevii lor au o atitudine bună față de faptul 
că primesc teme. 

Organizarea și modul de abordare a temelor este un fapt de care administrația instituței este 
conștientă, consideră 54,1% din pedagogi, și doar 6,2% pun la îndoială această ipoteză. Aproape 
jumătate din respondenți – 48,4% – sunt de părerea că managerii școlii acceptă deplin acest 
mod de abordare, deci nu sunt motive de regândire a strategiilor de implicare a elevilor în 
activitățile intelectuale de sine stătătoare în afara clasei. O cotă ridicată – 63,3% de susținători 
convinși și 21,1% de susținători parțiali – consideră că în instituție există un document de 
politică internă, elaborat cu puterile angajaților, care reglementează scopurile, tipurile, timpul, 
produsele așteptate ale temelor pentru acasă.

Printre indicatorii înalți constatați de cadrele didactice se regăsesc:
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Părinţii 

Și părinții s-au pronunțat favorabil în mai multe rânduri pe marginea subiectului temelor. Din totalul de 
2046 de respondenți, doar 10,1% afirmă că temele, de fapt, nu-l bucură pe copil, iar în cazul celor care 
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Figura 4. Indicatori înalți în privința temelor, opinia cadrelor didactice, %

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Părinţii

Și părinții s-au pronunțat favorabil în mai multe rânduri pe marginea subiectului temelor. Din 
totalul de 2046 de respondenți, doar 10,1% afirmă că temele, de fapt, nu-l bucură pe copil, iar 
în cazul celor care se bucură, printre motivele satisfacției aflăm avantajul notei mari – 44,4%, 
despovărarea de o grijă – 14,6%. O cantitate semnificativă intuiește un element de motivație 
intrinsecă: descoperirea unui aspect interesant – 28,4%. 

Impactul pozitiv al temelor, în viziunea părinților, este ilustrat în figura de mai jos:

Figura 5. Impactul pozitiv al temelor, în viziunea părinților

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Utilitatea implicării copilului în efectuarea temelor părinții o văd în faptul că acestea:

•	 îi dezvoltă capacitatea de memorizare – 33,1%;
•	 îl pun în legătură cu o situație de viață necesară și acum, și în viitor – 28,7%;
•	 îl pun să caute informații în diverse surse, să compare și să analizeze – 23,2%;
•	 îi dau copilului ocupație, în felul acesta nu îl fură strada cu riscurile sale – 10,7%;
•	 4,3% din părinți nu consideră temele folositoare. 

32 
 

Figura 3. Opiniile elevilor și ale părinților pe marginea aspectelor esențiale ale temei pentru acasă 

 

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților. 

Cadrele didactice sunt de părere că organizarea fenomenului temelor pentru acasă este în conformitate 
cu normele zilei și își justifică prezența în demersul educațional. În comunitatea pedagogilor, 
verosimilitatea oferirii temelor din motiv că aceasta a devenit o tradiție este respinsă de 51,3% și 
susținută doar de 10,7%. 44,3% din numărul profesorilor sunt convinși, iar 51,1% – parțial convinși că 
elevii lor au o atitudine bună față de faptul că primesc teme.  

Organizarea și modul de abordare a temelor este un fapt de care administrația instituței este conștientă, 
consideră 54,1% din pedagogi, și doar 6,2% pun la îndoială această ipoteză. Aproape jumătate din 
respondenți – 48,4% – sunt de părerea că managerii școlii acceptă deplin acest mod de abordare, deci 
nu sunt motive de regândire a strategiilor de implicare a elevilor în activitățile intelectuale de sine 
stătătoare în afara clasei. O cotă ridicată – 63,3% de susținători convinși și 21,1% de susținători parțiali – 
consideră că în instituție există un document de politică internă, elaborat cu puterile angajaților, care 
reglementează scopurile, tipurile, timpul, produsele așteptate ale temelor pentru acasă. 

Printre indicatorii înalți constatați de cadrele didactice se regăsesc: 

Figura 4. Indicatori înalți în privința temelor, opinia cadrelor didactice, % 

 

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților. 

 

Părinţii 

Și părinții s-au pronunțat favorabil în mai multe rânduri pe marginea subiectului temelor. Din totalul de 
2046 de respondenți, doar 10,1% afirmă că temele, de fapt, nu-l bucură pe copil, iar în cazul celor care 
se bucură, printre motivele satisfacției aflăm avantajul notei mari – 44,4%, despovărarea de o grijă – 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

gradul de
utilitate a

temelor, %

acceptarea
temelor, %

starea de bine a
elevului, %

încrederea în
pedagog, %

gradul de
interes, %

organizarea
interioară a
elevului, %

elevi părinți

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

TA variază de la lecție la lecție

TA presupun comunicarea cu familia

Activități de formare continuă ref. la TA

Sistem clar în care se încadrează TA

TA sunt benefice, interesante și utile elevilor

TA au avantaje pentru fiecare elev în parte

acord total acord parțial dezacord

33 
 

14,6%. O cantitate semnificativă intuiește un element de motivație intrinsecă: descoperirea unui aspect 
interesant – 28,4%.  

Impactul pozitiv al temelor, în viziunea părinților, este ilustrat în figura de mai jos: 

Figura 5. Impactul pozitiv al temelor, în viziunea părinților 

 

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților. 

Utilitatea implicării copilului în efectuarea temelor părinții o văd în faptul că acestea: 
• îi dezvoltă capacitatea de memorizare – 33,1%; 
• îl pun în legătură cu o situație de viață necesară și acum, și în viitor – 28,7%; 
• îl pun să caute informații în diverse surse, să compare și să analizeze – 23,2%; 
• îi dau copilului ocupație, în felul acesta nu îl fură strada cu riscurile sale – 10,7%; 
• 4,3% din părinți nu consideră temele folositoare.  

Estimând gradul de funcționalitate al temelor, 48,6% din părinți au arătat că acestea îl fac pe copil să 
consolideze ceea ce a învățat la lecția trecută; 24,4% – că îl pun în situația să exerseze anumite operații, 
pentru a le automatiza. Acești doi indicatori vorbesc despre o abordare preponderent tradițională a 
activităților școlare realizate în afara clasei ─ în spiritul învățării reproductive. Un număr semnificativ de 
părinți (16,8% – și în el se reflectă situații pedagogice valoroase) afirmă că temele pentru acasă îl pun pe 
copil în situația să inventeze, să ofere explicații proprii, să realizeze un produs după un propriu algoritm. 
10,3% din părinții chestionați sunt de părere că temele nu dezvoltă nimic din ce ar vrea copilul. 

Puși în situația să-și observe copiii în exercițiul îndeplinirii sarcinilor date pentru acasă, cei mai mulți 
părinți au remarcat, ca efect al temelor asupra copilului, responsabilitatea și spiritul de organizare – 
63,5%. Pe locul secund, din opțiunile care li s-au propus, părinții au plasat dezvoltarea imaginației – 
11,8%. Numai 7,9% consideră că temele sunt benefice din considerentul că dezvoltă copilului 
aptitudinea de management al timpului. Aproape o cincime din părinți au indicat efecte negative ale 
temelor: dezgustul pentru activitățile de învățare (9,5%) și senzația de irosire a timpului (7,2%).  

Din aceeași postură de observatori ai efectelor pe care le au temele pentru acasă asupra stării copiilor, 
părinții au analizat și motivele eventualelor situații de întristare a copiilor din cauza lucrului școlar la 
domiciliu, dar au prezentat lucrurile dintr-o perspectivă predominant optimistă: 

Figura 6. Motivele de întristare a copiilor în raport cu temele, opinia părinţilor 
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Estimând gradul de funcționalitate al temelor, 48,6% din părinți au arătat că acestea îl fac pe copil 
să consolideze ceea ce a învățat la lecția trecută; 24,4% – că îl pun în situația să exerseze anumite 
operații, pentru a le automatiza. Acești doi indicatori vorbesc despre o abordare preponderent 
tradițională a activităților școlare realizate în afara clasei ─ în spiritul învățării reproductive. Un 
număr semnificativ de părinți (16,8% – și în el se reflectă situații pedagogice valoroase) afirmă că 
temele pentru acasă îl pun pe copil în situația să inventeze, să ofere explicații proprii, să realizeze 
un produs după un propriu algoritm. 10,3% din părinții chestionați sunt de părere că temele nu 
dezvoltă nimic din ce ar vrea copilul.

Puși în situația să-și observe copiii în exercițiul îndeplinirii sarcinilor date pentru acasă, cei mai 
mulți părinți au remarcat, ca efect al temelor asupra copilului, responsabilitatea și spiritul de 
organizare – 63,5%. Pe locul secund, din opțiunile care li s-au propus, părinții au plasat dezvoltarea 
imaginației – 11,8%. Numai 7,9% consideră că temele sunt benefice din considerentul că 
dezvoltă copilului aptitudinea de management al timpului. Aproape o cincime din părinți au 
indicat efecte negative ale temelor: dezgustul pentru activitățile de învățare (9,5%) și senzația 
de irosire a timpului (7,2%). 

Din aceeași postură de observatori ai efectelor pe care le au temele pentru acasă asupra stării 
copiilor, părinții au analizat și motivele eventualelor situații de întristare a copiilor din cauza 
lucrului școlar la domiciliu, dar au prezentat lucrurile dintr-o perspectivă predominant optimistă:

Figura 6. Motivele de întristare a copiilor în raport cu temele, opinia părinţilor

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Interviurile pun în evidenţă problema volumului exagerat de teme, care îi iau copilului mult 
timp. Unii părinţi cunosc că există timp şcolar rezervat activităţilor la domiciliu, dar operează, 
de asemenea, cu noţiunile timp liber, timp al familiei. În opinia lor, volumul temelor afectează şi 
timpul liber al copilului, şi timpul în care el ar trebui să fie cu familia. Aceeaşi constatare o găsim 
în alte studii realizate în ultimii ani [72].

Elevii

Spre deosebire de răspunsurile cadrelor didactice și ale părinților, în care opiniile scot adesea în 
evidență un grup majoritar și altul minoritar, adică pot să oscileze, între „adevărat” și „fals”, de la 
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Ceea ce înseamnă că și partea care anunță aspectul problematic, ca și cea care nu îl recunoaște, este 
suficient de numeroasă, pentru ca problema să fie abordată public și oficial.  

Siguranța de sine în situația când și-au făcut conștiincios temele, chiar acordându-le mai mult timp, o 
încearcă 54,4% din elevi; nu o simt 45,5%. Convingerea că școala trebuie reformată în primul rând de la 
modificarea viziunii asupra temelor pentru acasă o împărtășesc 55,7% din elevi; această idee pare lipsită 
de temei pentru 44,2%. Totodată, 44,6% din elevi susțin că le pare bine că li se dau teme pentru acasă; 
55,3% din elevii chestionați afirmă contrariul. 47% din elevii cărora li s-au dat vreodată teme declară că 
aproape întotdeauna primesc sarcini și pentru perioada vacanțelor (de toamnă, de iarnă, de primăvară), 
în timp ce 52,9% nu susțin acest punct de vedere. 

Fie că reprezintă grupul mai numeros, fie pe cel mai puțin numeros, opiniile elevilor, analizate numai în 
secvența de mai sus, pun în lumină următoarele aspecte problematice: 

• efectuarea temelor nu-i dă elevului siguranță în ceea ce privește transferul de informație 
preparată acasă în realitatea de dincolo de școală; 

• faptul că se dau teme pentru acasă nu este, în mare, un fenomen agreat de elevi; 
• viziunea școlii asupra temelor trebuie modernizată. 

Răspunsurile elevilor evidențiază și situații care atestă solidaritate de opinie. Reprezentăm convențional 
aceste situații numerotându-le, pentru a le vizualiza în figura 8, cu remarca că ele anunță cu prioritate o 
problemă sau necesitatea unor remanieri:  

1. Cu cât volumul temei la o disciplină este mai mare, cu atât respectul față de ea crește. 
2. De cele mai multe ori, temele m-au pus în situații stresante. 
3. Majoritatea colegilor mei de clasă sunt împotriva temelor ca fenomen în genere. 
4. Că să nu fie pedepsiți, mulți elevi copiază înainte de lecție de la colegii cu tema făcută. 
5. Cred că temele trebuie să rămână cum sunt în prezent încă vreo 20 de ani înainte. 
6. Când verifică temele pentru acasă, profesorii urmăresc să-i prindă pe cei care nu și le fac. 
7. Ceea ce se dă pentru acasă poate fi, cu o mai bună organizare, realizat și în clasă. 

Figura 7. Situații cu decalaj considerabil în numărul adepților și al adversarilor opiniilor enunțate 
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20% la 80%, răspunsurile elevilor împart frecvent această categorie de respondenți aproximativ 
în jumătate. Ceea ce înseamnă că și partea care anunță aspectul problematic, ca și cea care nu 
îl recunoaște, este suficient de numeroasă, pentru ca problema să fie abordată public și oficial. 

Siguranța de sine în situația când și-au făcut conștiincios temele, chiar acordându-le mai mult 
timp, o încearcă 54,4% din elevi; nu o simt 45,5%. Convingerea că școala trebuie reformată în 
primul rând de la modificarea viziunii asupra temelor pentru acasă o împărtășesc 55,7% din 
elevi; această idee pare lipsită de temei pentru 44,2%. Totodată, 44,6% din elevi susțin că le 
pare bine că li se dau teme pentru acasă; 55,3% din elevii chestionați afirmă contrariul. 47% din 
elevii cărora li s-au dat vreodată teme declară că aproape întotdeauna primesc sarcini și pentru 
perioada vacanțelor (de toamnă, de iarnă, de primăvară), în timp ce 52,9% nu susțin acest punct 
de vedere.

Fie că reprezintă grupul mai numeros, fie pe cel mai puțin numeros, opiniile elevilor, analizate 
numai în secvența de mai sus, pun în lumină următoarele aspecte problematice:

•	 efectuarea temelor nu-i dă elevului siguranță în ceea ce privește transferul de informație 
preparată acasă în realitatea de dincolo de școală;

•	 faptul că se dau teme pentru acasă nu este, în mare, un fenomen agreat de elevi;
•	 viziunea școlii asupra temelor trebuie modernizată.

Răspunsurile elevilor evidențiază și situații care atestă solidaritate de opinie. Reprezentăm 
convențional aceste situații numerotându-le, pentru a le vizualiza în figura 8, cu remarca că ele 
anunță cu prioritate o problemă sau necesitatea unor remanieri: 

1. Cu cât volumul temei la o disciplină este mai mare, cu atât respectul față de ea crește.
2. De cele mai multe ori, temele m-au pus în situații stresante.
3. Majoritatea colegilor mei de clasă sunt împotriva temelor ca fenomen în genere.
4. Că să nu fie pedepsiți, mulți elevi copiază înainte de lecție de la colegii cu tema făcută.
5. Cred că temele trebuie să rămână cum sunt în prezent încă vreo 20 de ani înainte.
6. Când verifică temele pentru acasă, profesorii urmăresc să-i prindă pe cei care nu și le fac.
7. Ceea ce se dă pentru acasă poate fi, cu o mai bună organizare, realizat și în clasă.

Figura 7. Situații cu decalaj considerabil în numărul adepților și al adversarilor opiniilor enunțate

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.
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50,1%, 4-5 ore – 18,1%. 7,5% din elevi au declarat că nu și le fac conștiincios, de aceea, pentru justețea 
tabloului, am repartizat uniform, câte 2,5%, în cele trei coloane din față. 
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Aproximativ la fel estimează părinții: în viziunea lor, copiii se pregătesc de lecțiile de a doua zi în medie 
până la 1 oră – 26,5%, timp de 2-3 ore – 54,8%, 4-5 ore – 15,7%. 

Avem în Republica Moldova, aparent, cea mai bună situație în acest sens: elevii care reușesc să-și facă 
temele timp de 1 oră în medie sunt mai numeroși decât colegii lor la fel de performanți din țările vecine. 
Indicatorul nu este foarte elocvent din motivul că ora în cauză poate fi consumată atât de elevul 
cunoscător, rapid, bine organizat, cât și de elevul mai puțin conștiincios, care trece superficial și prin 
lecție, și prin sarcinile oferite pentru acasă. 

Elevilor din Moldova le revine un indicator mai scăzut (cantitativ) în clasamentul celor care își fac temele 
timp de 2-3 și de 4-5 ore în medie pe zi, ceea ce iarăși vorbește despre o stare relativ avantajoasă a 
lucrurilor. În același timp, deducem din figura 9 că procentul elevilor care se pregătesc de lecțiile de a 
doua zi într-un inerval de timp ce depășește normele sanitare este îngrijorător. Parțial, această realitate 
o atestă interviurile atât cu elevii, cât și cu părinții. De asemenea stârnește îngrijorări situația surprinsă 
în figura 10, mai cu seamă că ea a fost confirmată prin interviurile cu elevii. 
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În ceea ce privește cantitatea zilnică de timp pe care elevii o consumă pentru realizarea temelor, 
datele par să fie interesante în comparație, cu toate că contingentul de respondenți nu este 
uniform (la sondajul nostru au participat doar elevi din clasele VIII-XII, la sondajele din România 
și Ucraina – și alte categorii de vârstă).

Respondenții moldoveni au notificat că-și fac, în medie, temele: până la 1 oră – 24,3%, timp 
de 2-3 ore – 50,1%, 4-5 ore – 18,1%. 7,5% din elevi au declarat că nu și le fac conștiincios, 
de aceea, pentru justețea tabloului, am repartizat uniform, câte 2,5%, în cele trei coloane 
din față.

Figura 8. Cantitatea de timp distribuită în medie pe zi pentru efectuarea temelor, 
în accepția elevilor, %

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților [41], [42].

Aproximativ la fel estimează părinții: în viziunea lor, copiii se pregătesc de lecțiile de a doua zi în 
medie până la 1 oră – 26,5%, timp de 2-3 ore – 54,8%, 4-5 ore – 15,7%.

Avem în Republica Moldova, aparent, cea mai bună situație în acest sens: elevii care reușesc să-
și facă temele timp de 1 oră în medie sunt mai numeroși decât colegii lor la fel de performanți 
din țările vecine. Indicatorul nu este foarte elocvent din motivul că ora în cauză poate fi con-
sumată atât de elevul cunoscător, rapid, bine organizat, cât și de elevul mai puțin conștiincios, 
care trece superficial și prin lecție, și prin sarcinile oferite pentru acasă.

Elevilor din Moldova le revine un indicator mai scăzut (cantitativ) în clasamentul celor care își 
fac temele timp de 2-3 și de 4-5 ore în medie pe zi, ceea ce iarăși vorbește despre o stare rel-
ativ avantajoasă a lucrurilor. În același timp, deducem din figura 9 că procentul elevilor care se 
pregătesc de lecțiile de a doua zi într-un inerval de timp ce depășește normele sanitare este 
îngrijorător. Parțial, această realitate o atestă interviurile atât cu elevii, cât și cu părinții. De 
asemenea stârnește îngrijorări situația surprinsă în figura 10, mai cu seamă că ea a fost confir-
mată prin interviurile cu elevii.
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Figura 9. Realizarea temelor la ore târzii

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Este de remarcat un cult al temei pentru acasă la elevii din Republica Moldova, pe care îl demon-
strează și sondajele, și interviurile. Știe-nu știe subiectul lecției, elevul trăiește necesitatea să prezinte 
pedagogului temele făcute. Chiar în cazurile când temele nu le sunt pe plac, elevii au tendința de a 
le realiza, fie și copiind de la colegi. Deși conștientizează că copiatul este un flagel, elevii relatează că 
recurg frecvent la această metodă. Nu copiază temele 20,9% din elevii chestionați.

Printre motivele care le dau imbold elevilor să aibă tema realizată cu orice preț se regăsesc 
severitatea profesorului, eventualitatea unei note insuficiente, nedorința de a supăra părinții. 
Există o parte semnificativă a elevilor cărora nu le pasă că pentru neexecutarea temei vor avea 
„2” sau îi va certa fie profesorul, fie părintele.

Printre elevii care se apucă de pregătirea temelor aproape imediat după revenirea de la școală 
se regăsesc 6,1%. Cei mai mulți (37,7%) se apucă de teme după vreo oră de relaxare (prânz, 
comunicare cu părinții etc.) sau după ce revin de la activitățile extrașcolare (22,4%). Un număr 
considerabil de elevi (33,9%) nu sunt consecvenți în alegerea timpului pentru pregătirea activi-
tăților școlare din ziua următoare.

Cadrele didactice

Verificarea temelor realizate acasă are loc, în opinia majorității cadrelor didactice (64,5%), în 
primele 5-10 minute ale lecției. Un sfert din profesorimea chestionată verifică temele în 10-15 
minute. Interviurile cu elevii confirmă această stare de lucruri, ceea ce lasă să se creadă că tim-
pul pentru realizarea sensului și pentru reflecție se respectă per ansamblu în procesul didactic 
autohton.

În dorința de a oferi teme pentru acasă, cadrul didactic mizează pe:

•	 legătura operațiilor realizate cu realitatea din jur – 37,4%;
•	 capacitatea elevului de memorizare și de realizare algoritmică – 32,6%;
•	 spiritul rebel, care îl va pune să caute în alte surse afirmații diferite de ale profesorului – 15,5%;
•	 certitudinea că elevul trebuie să depășească un grad de dificultate sporit – 14,5%.
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Cadrele didactice 

Verificarea temelor realizate acasă are loc, în opinia majorității cadrelor didactice (64,5%), în primele 5-
10 minute ale lecției. Un sfert din profesorimea chestionată verifică temele în 10-15 minute. Interviurile 
cu elevii confirmă această stare de lucruri, ceea ce lasă să se creadă că timpul pentru realizarea sensului 
și pentru reflecție se respectă per ansamblu în procesul didactic autohton. 

În dorința de a oferi teme pentru acasă, cadrul didactic mizează pe: 
• legătura operațiilor realizate cu realitatea din jur – 37,4%; 
• capacitatea elevului de memorizare și de realizare algoritmică – 32,6%; 
• spiritul rebel, care îl va pune să caute în alte surse afirmații diferite de ale profesorului – 15,5%; 
• certitudinea că elevul trebuie să depășească un grad de dificultate sporit – 14,5%. 

Se constată, în secvența de mai sus, în conformitate cu cele mai multe răspunsuri ale cadrelor didactice, 
că temele pentru acasă respectă parţial principiul conform căruia învățarea se bazează pe cunoașterea 
realității în care trăiește elevul și se desfășoară în interesul dezvoltării multilaterale a personalității lui. În 
special elocventă în acest sens este prima poziție, cel mai mult bifată. Pozițiile a treia și a patra, 
exprimate semnificativ în peste un sfert de opțiuni, pun în evidență miza cadrului didactic pe 
dezvoltarea universului psihologic al elevului. Și doar a doua poziție „trădează” inactivitatea atât a 
cadrului didactic, cât și, oarecum, a elevului, care necesită, pentru formarea personalității, nu memorare 
a informației, ci învățare a modalităților de valorificare a ei. 
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dezvoltarea universului psihologic al elevului. Și doar a doua poziție „trădează” inactivitatea atât a 
cadrului didactic, cât și, oarecum, a elevului, care necesită, pentru formarea personalității, nu memorare 
a informației, ci învățare a modalităților de valorificare a ei. 
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Se constată, în secvența de mai sus, în conformitate cu cele mai multe răspunsuri ale cadrelor 
didactice, că temele pentru acasă respectă parţial principiul conform căruia învățarea se bazează 
pe cunoașterea realității în care trăiește elevul și se desfășoară în interesul dezvoltării multilate-
rale a personalității lui. În special elocventă în acest sens este prima poziție, cel mai mult bifată. 
Pozițiile a treia și a patra, exprimate semnificativ în peste un sfert de opțiuni, pun în evidență 
miza cadrului didactic pe dezvoltarea universului psihologic al elevului. Și doar a doua poziție 
„trădează” inactivitatea atât a cadrului didactic, cât și, oarecum, a elevului, care necesită, pentru 
formarea personalității, nu memorare a informației, ci învățare a modalităților de valorificare a ei.

Fundamentarea învățării pe cunoașterea lumii exterioare și a celei interioare a elevului, dorința 
de a identifica, în materia predată, aspecte de interes pentru elev și de motivare a lui pentru 
cunoașterea neîntreruptă sunt aspecte pe care cadrele didactice le conștientizează în măsură 
considerabilă, după cum arată figura 10.

Figura 10. Intențiile cadrelor didactice în oferirea temelor (posibilitate de a bifa o singură opțiune)

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Diagrama de mai sus urmărește să scoată în evidență în ce măsură activitatea școlară indepen-
dentă, desfășurată la domiciliul elevului, este capabilă să-l motiveze intrinsec. Cele mai multe 
opțiuni ale profesorilor (32,8%) tocmai spre aspectul intrinsec se orientează.

Latura „mecanică” a activității o denotă 27,5% din cadrele didactice, pentru care specificul te-
mei pentru acasă se rezumă la continuarea unui număr de exerciții similare celor care s-au făcut 
în clasă, pentru automatizare. Un indicator valoros îl reprezintă 42,6% din respondenții aces-
tei categorii, pentru care tema este continuarea produsului început în clasă – text-prezentare, 
text-caracterizare, produs digital, reprezentare schematică, desen, colaj, obiect modelat etc., 
ceea ce denotă faptul că se ţine cont de unitatea de structură a demersului educațional care 
încorporează temele pentru acasă. Alte 16,6% din cadrele didactice mizează pe căutarea infor-
mațiilor din afara manualului, iar pentru 13,2% tema constituie un exercițiu simplu, dat pentru ca 
elevul să se bucure că l-a realizat repede, în fond, fără vreo intenție de a-l cufunda în cunoaștere.

Cadrele didactice văd preponderent utilitatea temei pentru acasă în:
•	 26% – un produs „dincolo de” disciplină, elevul realizează ceva concret, de natură tran-
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•	 24,2% – o acțiune cu specific academic interdisciplinar: elevul îmbină în răspunsul său 
teoriile mai multor discipline;

•	 19,8% – acțiuni de consolidare a memoriei elevului;
•	 17,2% – acțiuni ce presupun învățarea propriu-zisă a materiei predate la lecție;
•	 12,8% – activități pe care și le alege elevul însuși dintr-un șir de opțiuni care țin de dis-

ciplina în cauză.

Dintr-o varietate de forme în care se pot încadra temele pentru acasă, cadrele didactice optează 
pentru:

•	 34,3% – teme comune, în care însă anumiți parametri sunt la latitudinea elevului (con-
ceptul de ansamblu, sursa consultată, metoda de lucru, exemplul oferit etc.);

•	 31,1% – teme oferite frontal (comune pentru toți);
•	 17,5% – teme oferite fiecărui elev în parte, după capacitățile și condițiile de care dispune;
•	 17% – teme oferite grupurilor de elevi, în funcție de interesul grupului.

Pozițiile cadrelor didactice sunt uneori divergente chiar atunci când aceeași situație reapare în 
chestionar ușor reformulată. Tabelul 6 surprinde două întrebări consecutive din chestionar:

Tabelul 4. Specificul teoretic-imitativ și practic-aplicativ al temei pentru acasă,
 în viziunea cadrelor didactice

Tema pentru acasă, în viziunea Dvs., trebuie 
să reprezinte:

În viziunea Dvs., temele trebuie să respecte 
următoarea periodicitate:

65,8% aplicații exclusiv practice (teoria fiind 
doar pentru timpul lecției)

64,3% după fiecare lecție, cu exerciții aplicative 
de întărire a materiei

34,2% învățare teoretică a unui subiect, 
inclusiv prin exerciții

28,1% după un grup de câteva lecții, cu probleme 
ce pun în evidență o anumită competență 
care i s-a dezvoltat elevului în acest 
răstimp

7,5% o singură dată pe parcursul unității de 
învățare, cu sarcini de cercetare și analiză

Sursă: sondaj în rândul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților.

Opțiunile respondenților denotă că, deși se pronunță majoritar (65,8%) pentru exprimarea te-
mei pentru acasă în manieră exclusiv practică, rezervând aspectul teoretic pentru timpul lecției, 
cadrele didactice continuă a oferi, tradițional, la finele fiecărei lecții, teme de întărire a materiei 
(deci a părții teoretice). 

Cadrele manageriale

Opinia cadrelor de conducere este prezentă în studiul de faţă prin cele 6 interviuri, în care se 
exprimă o părere generală. Instituțiile cu ale căror manageri am discutat reprezintă tipologic:

•	 5 instituții publice, 1 privată;
•	 4 instituții urbane, 2 rurale;
•	 4 licee, 2 gimnazii;
•	 2 instituții din nordul țării, 1 din sud, 3 din capitală.
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Prin interviuri s-a evidenţiat capacitatea managerului de a implementa o politică transparentă, 
funcţională în ceea ce priveşte oferirea temelor pentru acasă. Tradițional, temele se dau la 
sfârșitul lecției. În majoritatea cazurilor, temele reprezintă o serie din lista sarcinilor din manual. 
Nu se exclud situațiile în care profesorul este creativ și propune tema „de la sine”, continuând 
reflecția provocată la oră sau extinzând cele discutate dincolo de subiectul studiat la lecție.

Documentele de planificare operațională conțin referiri la organizarea chestionarelor actorilor 
educaționali: cadre didactice, elevi, părinți. În cazul tuturor managerilor cu care am discutat, 
chestionarele au fost proiectate în anul școlar 2019-2020, adică peste un an de la aprobarea 
prin ordinul ministrului a Instrucținuii Managementul temelor pentru acasă. Alte referiri la abordar-
ea fenomenului temei pentru acasă, în planurile de activitate anuală ale instituțiilor, nu se conțin.

Pentru anul școlar următor, instituțiile nu au planificat niciun mecanism de reglementare a mo-
dalității de a da elevilor teme pentru acasă, cu toate că riscurile pandemiei nu se diminuau, la în-
ceputul lui septembrie 2020, iar studiul la distanță s-a transformat într-o continuă temă pentru 
acasă. Toți managerii au declarat că în mare parte elevii s-au pomenit debusolați, în martie-mai 
2020. Mai ales, a suferit procesul de predare, în care singurul aspect de „stabilitate” erau temele 
afișate pe platforme educaționale, pe care elevii, într-un răstimp, trebuiau să le returneze rezol-
vate.

Chestionarele realizate în 2019 au fost analizate în note informative, prezentate în rapoarte se-
mestriale de activitate. Niciunul dintre managerii intervievați nu a relevat vreun impact deosebit 
fie în cazul chestionarelor, fie în cazul analizelor realizate. 

Completarea rubricii „Sarcini de învăţare” din catalogul clasei denotă consecvență în acordarea 
zilnică, în formulă aproape identică, a unor sarcini de realizat pentru lecția viitoare. Înscrierile 
demonstrează caracterul frontal al sarcinilor și specificul lor de cunoaștere-înțelegere, cu mani-
festări sporadice de aplicare-analiză.

Centrarea pe fiecare elev, implicând activități individuale, diferențiate, se realizează sporadic 
la orele de curs, afirmă managerii intervievați. Cadrele didactice nu au însă obișnuința să dif-
erențeize temele pentru acasă. Procesul ar lua foarte mult timp, în opinia cadrelor didactice. De 
asemenea, se infirmă corelarea în acordarea temelor între profesorii diferitelor discipline. Un 
total de timp necesar efectuării temelor pentru elevii unei clase arbitrare nu a fost calculat, cu 
toate că toate instituțiile sunt la curent în privința reglementării timpului în Instrucțiune. În toate 
școlile s-au desfășurat seminare în care s-a studiat documentul.

Din chestionarele realizate în 2019, iese în evidență că elevilor le place în fond să fie implicați 
în activități intelectuale în timpul de după lecții. Sunt interesați de domeniile cunoașterii și de 
abordarea acestora cu cadrele didactice. Elevii indică în chestionare că vor o schimbare a viziunii 
asupra temelor pentru acasă: mai puține cu statut obligatoriu, mai multe cu statut opțional, 
posibilitate de a alege dintr-un țir de teme propuse pe aceea care îi este elevului apropiată ca 
interes cognitiv. Elevii solicită teme care să se refere mai mult la cercetarea unui aspect de real-
itate decât la algoritmi de automatizare a unor proceduri intelectuale (gramatică, calcule).

Unii manageri sunt încrezători că ar putea conceptualiza o politică internă, cel puțin pentru 
un nivel de învățământ deocamdată, referitoare la implicarea elevilor în realizarea indepen-
dentă, în afara clasei, a sarcinilor școlare. Alții declară că ține doar de competența ministerului 
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să elaboreze metodologii-tip, pe care instituțiile să le adapteze, în funcție de specific, contingent 
de elevi, resurse etc.

În finalul analizei sondajelor realizate, estimăm o deviere într-un grad considerabil de la starea 
obiectivă a lucrurilor în ceea ce ține de temele pentru acasă în instituțiile de învățământ din țară. 
Specificul online al chestionarelor implică, mai cu seamă printre elevi și părinți, partea intere-
sată, conștiincioasă, ordonată a respondenților. Admitem că majoritatea contingentului așa-zis 
rebel, nemulțumit de fenomenul temelor nu a răspuns invitației la sondaj.

Concluzii în baza sondajelor – constatări ce anunţă un spectru larg de probleme:

1. Temele pentru acasă rămân a fi formulate, în mare parte, în cheia învăţământului bazat 
pe reproducerea materiei şi pe urmarea unor algoritmi ficşi de rezolvare a problemelor.

2. Circa 40% din elevi nu le găsesc utile. Acelaşi raport îl constituie elevii care infirmă star-
ea de bine pe care le-ar oferi-o temele pentru acasă.

3. O treime din cadrele didactice se axează, în formularea temelor pentru acasă, pe situaţii 
în legătură cu realitatea trăită de elev.

4. Intenţia de motivare intrinsecă a elevilor prin situaţiile de rezolvat la domiciliu se relevă 
de asemenea în o treime din poziţiile exprimate de cadrele didactice.

5. O treime din profesori, vorbind despre raportarea elevilor la temele pentru acasă, îi 
vede interesaţi doar de nota pe care urmează să o obţină pentru îndeplinirea sarcinilor.

6. Un sfert din respondenţii pedagogi afirmă că actualmente elevii aproape că nu-şi fac 
temele.

7. Specificul a circa o treime din temele oferite elevilor se bazează pe memorarea/imitarea 
unei secvenţe teoretice.

8. Mai mult de jumătate din cadrele didactice consideră că obligaţia în legătură cu temele 
este a elevilor; profesorul le verifică când găseşte de cuviinţă.

9. Predomină temele oferite frontal, în formulă unică. Deşi o cincime din cadrele didactice 
anunţă că cel mai frecvent oferite sunt temele care se îndreaptă spre fiecare elev în 
parte, elevii şi părinţii nu atestă această realitate.

10. Într-o proporţie de 5-10%, părinţii consideră oferirea temelor un fenomen inutil, irositor 
de timp, distractor de la ocupaţiile care ţin de inteligenţele multiple, departe de a dez-
volta ceva pentru firea şi caracterul copilului.

11. Aproape o cincime din părinți au indicat efecte negative ale realizării temelor asupra 
copiilor lor: dezgustul pentru activitățile de învățare, supraîncărcarea ce îi fură de la 
ocupaţiile de interes, starea tensionată în momentul plecării la şcoală, senzația de con-
sumare zadarnică a timpului.

12. Circa două treimi din elevi afirmă în sondaj că temele pentru acasă i-au pus în situaţii 
stresante.

13. Senzaţia a trei sferturi din elevi este că ceea ce se oferă a lucra acasă poate fi cu mai 
mult succes realizat în clasă.

14. Fenomenul copiatului temelor pentru acasă este prezent masiv în fiecare şcoală. Elevii 
îşi transmit reciproc temele rezolvate seara, prin reţelele de socializare sau copiază în 
pauze înainte de lecţii.

15. Circa patru cincimi din elevi observă caracterul punitiv al temelor. 
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16. Circa două treimi din elevi consideră că modul de stabilire, monitorizare şi evaluare a 
temelor pentru acasă trebuie revăzut. Mai mult de 50% din cadrele didactice nu simt 
nevoia de a interveni în procedură.

17. Un număr considerabil de elevi îşi pregătesc lecțiile de a doua zi într-un interval de timp 
ce depășește normele sanitare, mulţi ajungând cu activitatea spre sau chiar după miezul 
nopţii.

18. Instituțiile de învățământ răspund mecanic solicitării Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării de a evalua, prin sondaje interne, starea de lucruri în privința temelor pentru 
acasă: realizează chestionarea actorilor educaționali și (în cazuri mai rare) analizează 
rezultatul.

19. Administrațiile școlilor aduc la cunoștința comunității Instrucțiunea Managementul te-
melor pentru acasă, anunță limitele de timp, aprobate și de instituțiile sanitare, pentru 
efectuarea temelor, maximum 2,5 ore pe zi. Însă nu reglementează cantitatea de timp 
revendicată de fiecare disciplină în parte: nu există o coordonare în acest sens a profe-
sorilor de la aceeași clasă.

20. Instituţiile nu au politici interne prin care să reglementeze rosturile, specificul şi modul 
de valorificare a temelor pentru acasă.
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CAPITOLUL 5
SUGESTII  PENTRU EVENTUALELE POLITICI 

ÎN DOMENIUL TEMELOR PENTRU ACASĂ

Am enunţat, la începutul studiului de faţă, ipoteza că, adesea, cadrele didactice oferă teme 
pentru acasă în virtutea unor obișnuințe demult existente, în manieră perimată, iar instituţiile 
duc lipsă de documente interne care să reglementeze şi să modernizeze procesul. Sondajele în 
care am implicat circa 4500 de actori educaţionali o confirmă, deși mai mult de jumătate din 
respondenţii pedagogi nu simt necesitatea modificării cutumei. Fără conexiune sistemică cu do-
cumentele de politici recente, de la organizarea procesului educaţional până la asigurarea drep-
turilor copilului în fiecare segment şcolar, temele pentru acasă rămân inactuale, iar demersurile 
pedagogilor sfidează principiile şcolii prietenoase copilului.

Cercetările pe care le-am iniţiat scot la iveală opunerea ascendentă modului de a primi sarcini 
de realizat acasă. Fenomenul temelor pentru acasă este privit de elevi şi, în măsură mai mică, 
de părinţi ca unul care împovărează prin cantitatea conţinuturilor, fură timpul liber al copilului, 
împiedică consacrarea activităţilor extraşcolare ce ţin de interesul lui. De aceea, pentru circa ju-
mătate din actorii chestionaţi acest fenomen este demotivant. Factorii care generează stările de 
demotivare extinsă pot fi de natură diversă: firea elevului, capacităţile sale intelectuale, relaţia 
cu şcoala, prieteniile, mediul familial, implicarea în activităţi extraşcolare (sport, arte, voluntari-
at). Însă suntem îndreptăţiţi să afirmăm, în conformitate cu rezultatele sondajelor pe teren, că 
principalele cauze trebuie identificate în şcoală. Instituţia de învăţământ augmentează an de an 
problema temelor pentru acasă prin delăsarea acestui aspect, prin îngăduinţa de a-l desfăşura 
arbitrar, inconsecvent.

Fenomenul în sine al temelor pentru acasă este unul salutat în societate. Cu toată nemulţumirea 
pentru modul în care se manifestă, nici părinţii, nici elevii nu doresc abolirea lui. Faptul că se 
oferă printr-o tradiţie seculară îi demonstrează justificarea ştiinţifică: elevul trebuie să înveţe 
a-şi stabili în mod conştient obiective şi sarcini, trasee pe care să le parcurgă independent. Nu 
tradiţia în fond, ci neglijenţa care o învăluie trebuie să determine decidenţii să revadă modul în 
care elevilor li se dau teme.

Analiza sondajelor realizate cu diverşi actori ai procesului educaţional scoate la suprafaţă 
adevărul că instituţiile de învăţământ nu dispun de suficiente documente care să faciliteze dez-
voltarea universului interior al elevului în afara clasei. Documentele de politici naţionale în-
dreptate spre copil nu sunt detaliat studiate în colectivele didactice, managerii nu elaborează 
documente interne care să clarifice ce întreprinde şcoala pentru ameliorarea atitudinii elevilor 
şi comunităţii în genere pentru un segment de importanţă maximă în formarea competenţei de 
a învăţa să înveţi.

Oricare ar fi documentul, el trebuie să conţină riguros mecanismul implicării întregii comunităţi 
educaţionale în sistematizarea politicii temelor pentru acasă, promovată în şcoală. Ar putea exis-
ta mai multe soluţii care, pe de o parte, să nu sfideze cadrul normativ, iar pe de alta – să lucreze 
în favoarea elevului, să contribuie la schimbarea atitudinii reprobatoare pentru teme.
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Anularea temelor pentru acasă

Soluţia ţine de o realitate existentă în mai multe ţări, în şcoli separate, deoarece niciun stat 
din lume nu a renunţat totalmente la practica temelor pentru acasă. În Republica Moldova, la 
deschidere, în 2018, Liceul „Da Vinci” anunţa că instituţia va fi una fără teme pentru acasă [73]. 
Angajaţii instituţiei afirmă că şi acum elevii pleacă acasă fără să aibă teme de scris. Însă, fiind o 
instituție privată, liceul are program până la ora 18. În partea a doua a zilei, elevii au, conform 
afirmației managerilor, activități intelectuale îmbrăcate în forme ludice, care și asigură împlinirea 
etapei de extindere a celor învățate la lecție.

Anularea temelor pentru acasă poate fi decizia unei instituţii, a unui cadru didactic în raport 
cu o clasă. Codul educaţiei stipulează că una din misiunile educaţiei este satisfacerea cerinţe-
lor educaţionale ale individului şi ale societăţii; dacă o comunitate decide a organiza educaţia 
fără teme scrise pentru acasă, în baza solicitării masive a beneficiarilor, decidenţii îşi pot asuma 
responsabilitatea pentru consecinţe. Articolul 7 al Codului reliefează respectarea dreptului la 
opinie al elevului. Și elevii, în special din clasele superioare, consideră că activitățile pe care le au 
după lecții sunt mai importante decât rezolvarea temelor. În topul acestora sunt învățarea unei 
limbi străine pentru nivelul B sau C, obținerea permisului de conducere. De asemenea, o bună 
parte din liceeni doresc să urmeze cursuri în care să deprindă elemente de design (culinar, ves-
timentar, digital), care le-ar permite practicarea unei ocupații: bucătar, chelner, maseur, coafor, 
make-up artist etc. Aceste înclinații demonstrează o intenție profesională clară.

Anularea temelor este în consonanţă cu doleanţele unei bune părţi de elevi sau părinţi. Eliberaţi 
de corvoada temelor zilnice, elevii ar avea timp pentru activităţile extraşcolare: ar practica mai 
mult sport, ar studia/aplica arte plastice şi muzicale. O serie de elevi simt nevoia implicării intense 
în activităţi de utilitate socială – timpul de după lecţii şi l-ar dedica voluntariatului. Alte beneficii 
ale acestei soluții: elevii s-ar elibera de stres, de volumul frapant de exerciţii şi probleme (cele mai 
multe – de calcul), de insomnii cauzate de activităţi intelectuale trecute de miezul nopţii.

În acelaşi timp, susţinut de psihologi, se reliefează un alt punct de vedere: cu tot caracterul lor 
care obligă, temele se prezintă ca remediu sigur împotriva aşa-numitelor „riscuri ale străzii”. Ele 
responsabilizează copiii, în special din clasele medii, să se concentreze pe activităţi intelectuale; 
în lipsa lor, elevul se lasă atras de aspecte străine educaţiei.

Există și poziții didactice în detrimentul ideii de anulare a temelor pentru acasă. În tendinţa pro-
cesului educaţional de a stabili legături cu realitatea, temelor li se atribuie funcţia de asigurare a 
continuităţii învăţării. Declanşată prin noţiuni teoretice pe care cadrul didactic le prezintă acce-
sibil, etapa de realizare a sensului se împleteşte cu reflecţia, pentru ca să genereze situaţii legate 
de viaţă, pe care elevul le aprofundează – adesea de sine stătător, la domiciliu. Identificarea 
etapei de extindere cu tema pentru acasă îndepărtează riscul monotoniei sarcinilor, se orien-
tează spre individ şi îl invită şă-şi manifeste atuurile personalităţii. Doar în cazul lecțiilor duble, 
extinderea se desfăşoară armonios în sala de clasă; în cazul lecţiei de 45 de minute, extinderea 
se realizează după ora de curs, adică, de regulă, acasă. Excluderea acestei proceduri produce 
rupturi în ansamblul demersului didactic.

Anularea temelor pentru acasă se prezintă ca soluţie judicioasă:
•	 în clasele I şi a II-a, când elevii sunt încă în ciclul curricular Achiziţii fundamentale; organi-

zarea în manieră ludică a activităţilor de cunoaştere a realităţii poate fi suficientă în sala 
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de clasă, învăţătorul îndrumând elevii doar să discute acasă cu părinţii despre cele aflate, 
să le afle opiniile, să le confrunte cu ale altcuiva;

•	 într-o perioadă a anului şcolar caracterizată de o implicare diminuată a elevilor, de exem-
plu timp de o săptămână înainte de vacanţe; nu ar fi lipsit de logică să nu se dea teme 
scrise în prima săptămână a fiecărui semestru;

•	 într-o perioadă a anului școlar, cum ar fi o unitate de învățare, care să ia forme neobișnu-
ite de desfășurare pentru varietate și relaxare; secvența de program selectată, în acest 
caz, trebuie să fie una cu priză la elevi, cu conținuturi accesibile, incitante pentru o cate-
gorie largă de elevi.

Deși este la latitudinea instituției, anularea temelor pentru acasă nu este o procedură simplă, 
pentru că vizează o secvență importantă a procesului educațional în genere, de care este res-
ponsabil, prin lege, statul. Din cele trei cazuri propuse mai sus, primul ar solicita instituției do-
cumente doveditoare de strategii care asigură învățarea și în lipsa temelor și coordonarea docu-
mentelor respective cu ministerul de resort. În cazul al doilea, administrația instituției de învăță-
mânt este liberă să decidă de sine stătător anularea temporară a temelor în anumite săptămâni 
până la sau după vacanță. În cel de-al treilea, o poate decide pedagogul, prezentând aspectul 
respectiv în proiectul didactic anual, pe care directorul instituției, în coordonare cu comisia me-
todică, îl aprobă la începutul anului școlar.

Anularea definitivă a temelor pe plan național nu s-ar putea înfăptui decât printr-o reformă care 
să reconceptualizeze întreg sistemul educațional al statului.

Realizarea temelor în cadrul școlii în afara orelor de curs

Abordarea tradițională a temelor, însă nu acasă, ci în interiorul instituției reprezintă o soluție 
demnă de luat în calcul. Am arătat, în capitolul doi al prezentului studiu, că viziunea în cau-
ză este împărtășită în școlile mai multor state din lume, în unele mai frecvent, în altele mai 
puțin. Republica Moldova se înscrie în cea de-a doua categorie, fenomenul fiind prezent în 
mod prevalent în instituțiile private, care își pot permite angajarea personalului în timpul de 
după-masă. 

Pentru acest gen de activități se încetățenește, la noi, termenul program after-school. Una din 
misiunile programului este să asigure plecarea acasă a elevilor fără niciun fel de sarcini scrise 
(lectura operelor literare, audierea secvențelor muzicale, vizionarea filmelor rămân să fie realiza-
te și la domiciliu, în timpul liber al elevilor). Cu teme atribuite la fiecare final de lecție, la aproape 
toate materiile, viziunea în cauză are avantajul prezenței pedagogului alături de elev în momente 
confuze, în situații de lipsă de înțelegere, pentru înlăturarea oricărui stres.

Programele after-school sunt o soluție optimă pentru familiile în care ambii părinți sunt implicați 
în activități de serviciu până la ore târzii. Evitarea riscurilor rămânerii fără supraveghere a copilu-
lui, încredințarea acestuia unui pedagog care îl va ghida în învățarea independentă, certitudinea 
că a doua zi copilul nu vine la școală nepregătit se numără printre avantajele acestei variante. 
Punctul forte indubitabil este oportunitatea realizării temelor în grup, fapt care sporește dezvol-
tarea abilităților sociale ale elevului, dezvoltarea abilităților de a identifica, a analiza în comun și 
a organiza informațiile relevante.
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Neajunsul acestei variante îl reprezintă restricțiile financiare care vor opri elanul multor instituții 
de a organiza activități didactice în partea a doua a zilei, după încheierea programului educați-
onal de bază.

Atribuirea periodică a temelor pe parcursul unității de învățare

Atribuirea temelor pentru acasă nu la finalul fiecărei lecții, ci doar de câteva ori pe parcursul uni-
tății de învățare este un remediu acceptabil pentru despovărarea de multitudinea de exerciții la 
care este frecvent supus elevul. Necesitatea de despovărare o justifică, conform sondajelor, fap-
tul că elevul vede adesea aceste exerciții  inutile și, din cauza numărului lor exagerat, agasante.

În astfel de situații, în locul termenului consacrat ar putea fi mai curând utilizat termenul teme de 
perspectivă. Logica acestei soluții vine din ideea că în cadrul unei unități de învățare se lucrează 
la dezvoltarea unei (sau a 2-3) competențe. Mai curând, se lucrează, la o lecție, pe segmente de 
competență. Atunci întreaga unitate de învățare poate fi văzută în cadrul ERRE, iar primele lecții 
ale ei – ca elemente ce asigură evocarea și realizarea sensului. În mod firesc, la această fază, în 
afara unor observări, comparații, exprimări simple ale punctului de vedere, elevul nu ar trebui 
să mai aibă ceva de lucrat acasă. Însă, după un anumit parcurs, poate primi sarcini care îi solicită 
reflecția, capacitatea de analiză, iar după alte câteva lecții – capacitatea de sinteză, abilitatea de 
a propune o soluție proprie, de a o implementa în sfera cotidianului. 

Acest fel de „porționare” a timpului presupune a-i da elevului sarcini pentru o perspectivă de 
mai multe zile, în faze concrete ale unității de învățare. La o anumită lecție se anunță tema la 
care va lucra elevul, iar el o prezintă peste 3-4 (5-6) lecții. Între timp, elevul se concentrează 
pe subiectul de investigat, îl raportează la secvențele asimilate în etapa de realizare a sensului, 
îi definește particularitățile, concepe un algoritm propriu de lucru. Prezentarea temei la data 
scadentă devine mai plină, profesorul având posibilitatea să-i acorde până și o lecție întreagă, 
timp în care poziția elevului se analizează, se dezbate, i se relevă în detalii punctele tari. Timpul 
acordat ar reprezenta, în fond, aceeași cantitate de timp alocată tradițional la începutul fiecărei 
lecții pentru verificarea realizării temei pentru acasă.

Temele de perspectivă sunt o soluție de luat în seamă. Cu condiția că elevul este obișnuit a se 
apropia treptat de esența investigației, că nu-și amână tema pentru ziua din ajunul lecției în care 
trebuie să o predea, soluția în cauză îl învață să abordeze metodic o situație de problemă până în 
momentul rezolvării definitive. O apropiere de durată, tot mai strânsă, de problema examinată îi 
dă elevului șansa să pătrundă mai adânc în miezul ei, să și-o asume, însușindu-și responsabilități 
față de soluția pe care o propune. Elevul îi alocă temei, în sumă, mai puțin timp decât ar aloca 
temelor tradiționale, zilnice. 

Temele de perspectivă sunt, în învățământul liceal, o soluție salvatoare, inclusiv pentru că ar 
contribui la eradicarea unui flagel greu de înlăturat – copierea. Liceenii copiază masiv, în toată 
țara, și numai individualizarea sarcinii de realizat poate opri această calamitate. Avantajul alter-
nativei în cauză este că pedagogul poate proiecta temele, fie și sumar, cu referire la fiecare elev. 
Soluția asigură și concordanța cu standardele de calitate, care stipulează implicarea valorică a 
fiecărui individ în procesul educațional. În cazul temelor tradiționale, la finele fiecărei lecții, pro-
iectarea axată pe elev este excesiv de cronofagă pentru cadrul didactic.
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În structurarea lor etapizată în conformitate cu procesul de formare a competenței, temele de 
perspectivă presupun revizuirea/modernizarea evaluării. Sistemului de notare în interiorul uni-
tății de învățare, ca și la finele acesteia, trebuie să-i revină o pondere accentuată. Notele curen-
te, puse tradițional pentru fragmente mici de activitate, se înlocuiesc cu note obținute pentru 
asimilarea unui segment concret de competență.

Evaluarea formativă însoțește fiecare secvență de lecție, dar nu solicită punerea notei. Iar poli-
tica disciplinei, politica instituției urmează să reglementeze calcularea notei semestriale din no-
tele pentru temele de perspectivă și cele de la evaluările sumative. Se acordă astfel importanță 
efortului elevului, se valorifică ascendența cognitivă a lui, se conturează, pentru cadrul didactic, 
rolul de mentor în parcursul formativ al elevului. În plus, responsabilitatea elevului pentru pro-
pria realizare crește substanțial.

Incertitudinile acestei variante de oferire a temelor constau în dificultatea monitorizării îndea-
proape a activității școlare independente. O mare parte din elevi riscă să se apuce de temele 
de perspectivă exact în ajunul lecției de totalizare, iar acest fapt reduce din efectele pe care ar 
putea să le aibă. Ieșirea (parțială) din situație o constituie comunicarea permanentă cu elevii, 
întrebările cu privire la avansarea lor în temă, la dificultățile pe care le au. 

Dezavantajul alternativei propuse aici se referă la cadrul didactic. Este nevoie, în fiecare clasă, 
de formularea unui subiect de investigat pentru fiecare elev (grup) în parte și, mai mult, de pro-
iectarea acestui aspect. Iar procesul este cronofag.

Selectarea unei variante optime de plan-cadru

Soluția poate fi atribuită deocamdată numai nivelului liceal de învățământ. Ea constă în selecta-
rea unui model optim de plan-cadru, convenabil majorității elevilor, conținând numărul minim 
obligator de discipline care acordă teme pentru acasă. Pentru anul școlar 2021-2022, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării propune, ca și în anul de studiu trecut, patru variante de plan-ca-
dru aplicabile profilurilor umanist, real, arte și sport. Modelul al IV-lea este unul tradițional. 
Celelalte trei presupun:

•	 componenta invariabilă, extensia curriculară, setul de discipline specifice profilului și 
componenta variabilă (modelul I);

•	 discipline obligatorii, discipline la alegere, discipline opționale (modelul II);
•	 instruirea academică de bază, cea opțională, implicarea/dezvoltarea de vocație (modelul III).

Chiar dacă se admite că, în baza primelor trei modele, elevilor nu li se vor atribui teme pentru 
acasă la disciplinele opționale și de vocație, numărul disciplinelor trunchiului obligatoriu rămâne 
a fi mare, iar soluția înlătură împovărarea cu teme într-o măsură mică. 

Temele-proiect/temele de investigație independentă

Parțial în clasele de gimnaziu, începând cu precădere de la clasa a VII-a, când demarează cel de-
al treilea ciclu curricular, Observare și orientare, dar mai cu seamă în clasele de liceu, când vorbim 
de ciclul Aprofundare și specializare, activitatea independentă a elevului realizată în afara clasei și 
în lipsa contactului cu pedagogul se poate desfășura sub formă de proiect. Avem în vedere acti-
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vitățile independente de investigație a unei probleme într-un interval temporal extins, realizate 
de elevi individual sau în perechi/în grup, activități care le fortifică achizițiile cognitive și le pun 
în valoare potențialul spiritual. Problema investigată, sugerată de un aspect concret de realitate, 
ține prioritar de domeniul unei discipline, dar este examinată și soluționată prin prismă inter- sau 
chiar transdisciplinară.

În ultimii ani, proiectul a devenit un trend educațional, iar elevii acuză implicarea prea frecven-
tă în ele. Faptul pare paradoxal, pentru că ideea s-a implementat tocmai pentru a înlesni situ-
ația elevilor: „Argumentul prim al abordării participative a proiectului ca metodă de învățare 
și evaluare vine de la o problemă alarmantă cu care se confruntă elevii noștri: împovărarea cu 
teme de casă și cu sarcini nedozate de lucru, fie ignorate sau efectuate superficial de unii, fie 
generatoare de surmenaj și stres cotidian pentru alții” [74]. În aceeași sursă aflăm confirmată 
realitatea care îi face pe elevi să reclame, în interviurile realizate recent, metoda: „cooperarea 
insuficientă, dacă nu chiar inexistentă, între profesori”. La ea se adaugă faptul că elevilor li se 
mai dau teme pentru acasă pe lângă proiectele pe care au a le realiza, uneori într-un interval 
de timp destul de scurt!

Interviurile cu cadrele didactice în cadrul evaluărilor externe ale instituțiilor, evaluări realizate 
de ANACEC în vederea acreditării liceelor, pun în evidență o situație nefavorabilă proiectului 
ca metodă de învățare: metoda se aplică, de regulă, când profesorul crede că elevul ar trebui 
să prezinte ceva informație suplimentară. Interviurile pe care le-am realizat recent cu elevii de 
asemenea scot în vileag specificul pur informativ al proiectului.

Proiectul ca metodă de învățare independentă constituie, pe lângă formele de învățare în sala 
de clasă, unul dintre pilonii formării personalității, întrucât implică factori multipli ce o asigură: 

•	 disciplină interioară a elevului, fenomen ce duce la organizarea, de către acesta, a lucru-
rilor din exterior și a relației optime dintre (și cu) ele; 

•	 spirit de independență, obținut din capacitatea de pătrundere în miezul situațiilor-pro-
blemă noi, neașteptate și de soluționare a lor fără concursul altora; 

•	 dezvoltarea abilităților de a căuta, a selecta și a organiza informațiile relevante; 
•	 responsabilitate în fața acelora care depind de modul în care este soluționată problema; 
•	 spirit de inițiativă, necesar în cazul situațiilor noi pentru a înlătura frica în fața necunos-

cutului, pentru a testa ideile proaspete;
•	 transfer al achizițiilor cognitive în contexte noi de învățare;
•	 spirit de echipă, indispensabil în intenția de a-ți evalua performanțele; 
•	 autoreglare survenită ca rezultat al autoevaluării propriei implicări și a propriilor atuuri.

Nicio altă organizare a activității școlare în afara clasei nu implică atâtea laturi ale personalității 
elevului.

Ca procedeu ce ar înlocui temele pentru acasă, proiectul solicită și o implicare a comunității 
educaționale, pentru a contura aspectele ce țin de interesele elevului, pentru precizări ce țin de 
asigurarea condițiilor de învățare, fizice și psihologice, pentru identificarea resurselor care i-ar 
veni în ajutor la realizarea sarcinii complexe. 

Natura interdisciplinară constituie unul din avantajele proiectului ca soluție de ameliorare a 
viziunii asupra temelor pentru acasă. Ea oferă elevului posibilitatea investigării multilaterale a 
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unui aspect de realitate, în multe privințe pornind de la curiozitatea firească pentru aspectul 
respectiv. Obișnuit cu tradiționala abordare disciplinară, elevul manifestă mai mult interes 
pentru un domeniu proaspăt, parcă din afara sălilor de clasă. Pentru elev, „organizarea învă-
țării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică și com-
plexă, caracterizată de explozia informațională. O învățare dincolo de discipline, de rigiditatea 
canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului 
contemporan” [75, p. 72].

Temele pentru acasă tradiționale, cu exerciții de consolidare a materiei teoretice, în special în 
clasele liceale, se pretează înlocuirii cu teme de investigație, din considerente psihologice: după 
ani de exersări algoritmice, elevul devine irascibil la sarcinile repetitive, dorește să fie pus în 
fața noului, în fața realității cu care se identifică tot mai mult. Admis la liceu pentru performanțe 
academice obținute în gimnaziu, elevul este conștient de necesitatea implicării mai adânci în 
procesul de cunoaștere, depășind simpla exersare. Imboldul adolescenților de a cunoaște, care 
în mod firesc nu dispare – oricare ar fi rutina orelor de curs, trebuie valorificat prin punerea lor 
în situații de cercetare, de laborator, de atelier.

Soluțiile pe care le-am prezentat mai sus au corespondente similare în lume, dovadă a faptului 
că există instituții temerare care variază, experimentează strategiile educaționale, în căutarea 
modalității optime de valorificare a potențialului propriilor copii. Elucidăm câteva din ele, des-
fășurate la aceleași niveluri de învățământ în alte state, evidențiind avantajele pe care le au față 
de temele tradiționale. Primul tip detaliat în tabelul 8 se apropie în esența sa de temele-proiect 
pe care le-am prezentat mai sus.

Tabelul 5. Particularități și avantaje ale organizării activității independente a elevului 
în afara clasei față de modul tradițional de alocare a temelor (sinteză a autorului)

Tipuri de 
activitate Particularități Avantaje față de modul tradițional cu teme 

pentru acasă
Phenomenon-
based learning 
(Finlanda) [76]

•	 învățare bazată pe fenomene
•	 elevii învață ceea ce descoperă
•	 stăpânirea de abilități transferabile
•	 dirijată de propriile întrebări ale elevilor 

despre lume
•	 elevii sunt învățați să-și transforme 

întrebăririle în oportunități de cercetare, 
interesante și originale

•	 învățare bazată pe examinarea de 
probleme, propunere de soluții

•	 acordă prioritate activităților practice
•	 oferă elevilor controlul asupra direcției 

cercetării
•	 operează sarcini care se referă la realitate
•	 devansează un set restrâns de fapte 

identificate de profesori
•	 oferă copiilor mai multă libertate de a 

explora subiectele pe care le consideră mai 
interesante

•	 proiecte interdisciplinare cu durată de 9 
săptămâni 

Work-based 
learning (UE) 
[77]

•	 învățare bazată pe acțiune
•	 2-3 sau mai mulți elevi sunt antrenați în 

acțiuni comune
•	 programe aplicabile la toate nivelurile de 

învățământ
•	 programe apropiate de cerințele pieții 

muncii
•	 viziune apropiată de conceptul învățământ 

dual

•	 aprofundează competențele formate
•	 dezvoltă spiritul de competitivitate
•	 favorizează incluziunea socială
•	 presupune beneficiul parteneriatelor
•	 implică un rezultat material (financiar), 

motivant pentru elev



56 SERGIU OREHOVSCHI

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

Standard tests 
learning (SUA) 

•	 derivă din reforma bazată pe standarde în 
educație

•	 învățare bazată pe testare și pe analiza 
acesteia

•	 extindere pe un eșantion mult mai larg 
decât al unei școli

•	 determină progresul academic realizat 
într-o perioadă de timp

•	 măsoară nivelul de realizare al elevilor în 
diferite domenii de conținut și abilități

•	 comparare a performanței unor elevi cu 
performanța altor elevi

•	 selectează elevii pentru programe specifice

•	 uniformitate de procedură în notare
•	 criterii explicite de apreciere
•	 uniformitate de procedură în interpretarea 

rezultatelor testului
•	 teste procesate și universalizate pentru 

varii situații și scopuri
•	 face posibilă compararea performanței 

relative a elevilor
•	 prezic capacitatea unui elev de a reuși într-

un efort intelectual sau fizic
•	 adună sumar într-un document multiple 

domenii asimilate de elev
•	 vizează creșterea performanței școlii

Nu putem să nu admitem că orice tip prezentat în tabel poate presupune anumite inconveniente 
pentru un sistem educațional sau altul. Toate suportă suficiente critici, inclusiv în instituțiile care 
le-au adoptat. Din punctul nostru de vedere, pentru învățământul bazat pe competențe, având 
ca scop formarea personalității libere în cuget și acțiune, capabile să ofere societății produse 
de calitate, învățarea axată pe testele standardizate se îndepărtează de natura constructivă a 
educației. Cu toate plusurile sale, oferit pentru realizare la domiciliu, acest tip de activitate inde-
pendentă nu-i oferă elevului senzația descoperirii unui adevăr, a participării proprii la edificarea 
adevărului.
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RECOMANDĂRI

Democrația unei instituții presupune libertatea de acțiune a acesteia în numele oamenilor pe 
care îi reprezintă într-un cadru normativ. Odată stipulate prevederile ce țin de drepturile fiecărui 
copil la un proces educațional care să-i asigure protecția și sănătatea, starea de bine și condițiile 
de învățare, rolul instituțiilor de învățământ constă în a ajusta acest cadru normativ la specificul 
lor, la contingentul de elevi, la resursele umane ale instituțiilor, la condițiile fizice ale spațiilor de 
care acestea dispun etc.

Sondarea pe teren scoate în vileag o problemă bazată pe un fapt indubitabil: instituțiile de învă-
țământ din Republica Moldova nu elaborează documente interne care să sistematizeze funcțiile, 
specificul, organizarea și estimarea impactului educațional al temelor pentru acasă. Urmând în 
măsură tot mai amplă politicile naționale construite pe recomandările europene în domeniul 
educației, școlile își modernizează treptat viziunea asupra procesului de instruire și formare a 
personalității. De exemplu, dimensiunea incluziunii educaționale, dimensiunea participării de-
mocratice a elevilor și a părinților la procesul decizional intră tot mai convingător în planurile 
strategice și operaționale. Este nevoie de un timp pentru a conștientiza opțiunile de reorganiza-
re a procesului educațional prin oferirea temelor pentru acasă.

Din cele câteva soluții de ameliorare a viziunii asupra temelor pentru acasă, prezentate în capi-
tolul anterior, ne vom axa pe ultima, prezentând modul în care ea poate deveni politică institu-
țională, reglementată în documente interne.

Înlocuirea temelor pentru acasă cu teme de investigație sau teme-proiect nu diminuează, ci, 
dimpotrivă, sporește importanța care se acordă studiului independent. Elevii au mai puțin de 
lucru cantitativ, în schimb se afundă mai adânc în aspectele investigate. Întrucât treapta liceală 
este premergătoare studiului la facultate (art. 30 al Codului educației), această modalitate de 
organizare a temelor facilitează adaptarea absolvenților la specificul academic propriu-zis, care 
presupune primordial studiul independent. Punctul ei forte ține de diminuarea aspectului repro-
ductiv (de informație) și intensificarea celui productiv, cu impact asupra comunității.

Instituția organizează activitatea intelectuală independentă a elevului, cea dincolo de cadrul 
clasei, pe două dimensiuni de cunoaștere, corespunzătoare profilului real și umanistic. Elevul 
le selectează consecutiv pentru investigațiile independente, prioritar fiind profilul ales, iar te-
mele-proiect pe care și le asumă, într-un total de 9-12 anual, se încadrează în raportul 1 : 2, 
temele de profil fiind mai numeroase. 

Reflectarea temelor de investigație în proiectele didactice anuale: indicatorii de resurse

Pasul inițial în construirea unei politici interne a temelor pentru acasă este conștientizarea in-
dicatorilor de resurse. Analizând riguros curriculumul tuturor disciplinelor unei arii curriculare, 
comisia metodică stabilește domeniile de tangență a materiilor școlare și formulează tematici 
orientative care ar putea fi cercetate din perspectivă inter- sau transdisciplinară. La ultimele 
lecții din anul de studiu precedent, cadrele didactice includ și elevii în discutarea acestor tem-
atici. Ulterior, proiectând parcursul didactic pentru tot anul, profesorii introduc subiectele dis-
cutate în rubrica „Teme de investigație”. Temele de investigație le va conține fiecare disciplină 
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în proiectul său didactic anual pentru clasele de liceu. Pentru fiecare unitate de învățare, se vor 
formula câteva teme, de natură interdisciplinară sau, dacă acest lucru devine posibil pentru co-
munitatea școlară, transdisciplinară. Opțiunile tematice se vor formula:

•	 din perspectiva unui set de conținuturi deja asimilat, valoros în raport cu subiectele pre-
date-învățate în prezent;

•	 din perspectiva legăturii unității de învățare cu o secvență de realitate, de importanță 
socială/economică/ecologică/spirituală etc.;

•	 din perspectiva formării unei competențe sau a unui set de competențe, inclusiv nece-
sare a fi demonstrate la examenul de bacalaureat;

•	 din perspectiva inițiativei elevilor înșiși, manifestând interes pentru un segment de reali-
tate pe care vor să-l cerceteze;

•	 din perspectiva diversității psihologice a adolescenților, a domeniilor științifice care îi 
captează, a capacităților lor intelectuale;

•	 din perspectiva angajării a 2-3 elevi într-un proiect, dar și, în cazul când copilului îi este 
comod să lucreze individual, a implicării mai multor elevi, în mod separat, în același sub-
iect de cercetare.

Figura 11. Perspective care definesc în ansamblu formularea tematicilor de investigație

Temele din sfera ambelor profiluri, cu avizul comisiei metodice și aprobarea conducătorului li-
ceului, sunt aduse la cunoștința tuturor elevilor nivelului liceal de învățământ, care, fie la începu-
tul anului școlar, fie pe parcursul lui – chestiune la latitudinea instituției, se pronunță în favoarea 
unora dintre acestea, la bunul lor plac. Pentru transparență, temele se plasează pe o pagină 
anumită a site-ului instituției, într-o secvență de pe o platformă educațională pe care o utilizează 
liceul, pe panoul informativ al liceului etc. Pentru cazurile când mai mulți elevi optează pentru 
același subiect, profesorul îl completează cu nuanțe/detalii, pentru ca să obțină în final aspecte 
diferite de investigație.
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Reflectarea temelor în documentele de planificare strategică ale instituției 

Fenomenul temelor de investigație este reflectat în planul de activitate al comisiei metodice, cu 
precizarea mecanismelor de lucru pe acest segment. Semestrial sau o dată la 8-9 săptămâni, se 
completează schema de distribuire a temelor-proiect, pe niveluri, fiecare diriginte introducându-și elevii 
în draftul documentului. 

Tabelul 6. Schema de distribuire a temelor de investigație 

Nume elev, 
clasa 

Tema selectată Spectrul 
disciplinar vizat 

Perioada 
realizării 

Mentor/-i 

     

O dată informația plasată pe site/platformă, cadrul didactic care predă la o anumită clasă cunoaște în ce 
fel de activități independente extra muros este implicat fiecare dintre elevii clasei respective și, la 
necesitate, îl poate îndruma. Dacă elevul lucrează la un proiect, el nu poate fi implicat concomitent într-
un alt proiect. Iar profesorii diverselor discipline nu-i dau sarcini scrise, ci îi pot recomanda să revadă, din 
manual și din caietul de lucru în clasă, conceptele-cheie elucidate la lecția anterioară. 

În planul anual de activitate al instituției, referiri la temele de investigație se vor regăsi în: 
• obiectivele anului de studiu; 
• planul anual de activitate al Consiliului profesoral; 
• planul anual de activitate al Consiliului de administrație; 
• planul anual de activitate al Consiliului metodic; 
• planul anual de activitate al Consiliului elevilor; 

Formularea 
opțiunilor 
tematice

conținu-
turi deja 

cunoscute
legătura 

cu 
realitatea

formarea 
compe-
tenței

inițiativa 
elevilor

diversi-
tatea 

elevilor

angajare 
individuală
sau câte 
2-3 elevi
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Reflectarea temelor în documentele de planificare strategică ale instituției

Fenomenul temelor de investigație este reflectat în planul de activitate al comisiei metodice, cu 
precizarea mecanismelor de lucru pe acest segment. Semestrial sau o dată la 8-9 săptămâni, se 
completează schema de distribuire a temelor-proiect, pe niveluri, fiecare diriginte introducân-
du-și elevii în draftul documentului.

Tabelul 6. Schema de distribuire a temelor de investigație

Nume elev, 
clasa Tema selectată Spectrul 

disciplinar vizat
Perioada 
realizării Mentor/-i

O dată informația plasată pe site/platformă, cadrul didactic care predă la o anumită clasă cu-
noaște în ce fel de activități independente extra muros este implicat fiecare dintre elevii clasei 
respective și, la necesitate, îl poate îndruma. Dacă elevul lucrează la un proiect, el nu poate fi 
implicat concomitent într-un alt proiect. Iar profesorii diverselor discipline nu-i dau sarcini scri-
se, ci îi pot recomanda să revadă, din manual și din caietul de lucru în clasă, conceptele-cheie 
elucidate la lecția anterioară.

În planul anual de activitate al instituției, referiri la temele de investigație se vor regăsi în:

•	 obiectivele anului de studiu;
•	 planul anual de activitate al Consiliului profesoral;
•	 planul anual de activitate al Consiliului de administrație;
•	 planul anual de activitate al Consiliului metodic;
•	 planul anual de activitate al Consiliului elevilor;
•	 direcțiile fundamentale ale activității instituției, supuse controlului intern.

Toate documentele sus-enumerate vor constitui împreună o viziune sistemică a instituției asu-
pra fenomenului temelor.

Reflectarea modului de realizare a temelor de investigație va constitui unul din subiectele rapor-
tate semestrial la ședințele consiliului profesoral.

Indicatorii de proces ai temei de investigație/proiectului 

Componenta esențială a politicii temelor pentru acasă a instituției de învățământ o constituie 
indicatorii de proces. Aceștia reflectă acțiunile concrete ale actorilor implicați, în segmente de 
timp eșalonate. De modul în care elevul se angajează în acest parcurs, își distribuie resursele, își 
gestionează timpul, depinde în ce măsură are loc dezvoltarea competenței lui de a învăța să învețe.

Elevul alege teme de lucru pentru două domenii generale de cunoaștere, reprezentate prin pro-
filurile academice propuse de liceu. În cazul instituțiilor cu profilul arte sau sport, domeniul 
umanistic se poate substitui/îmbina cu artele, cel al științelor exacte – cu sportul. Temele de in-
vestigație din domeniul profilulului elevului sunt, aproximativ, în cantitate dublă față de temele 
celuilalt profil. Într-un an școlar, elevul lucrează la 9-12 (12-15?) teme-proiect. În clasa termina-



60 SERGIU OREHOVSCHI

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

lă, numărul acestora se reglementează în funcție de necesitățile de pregătire pentru examenele 
de bacalaureat.

Orice activitate de investigație independentă pornește de la un algoritm însușit de elev, care conține 
o suită de etape și pe care acesta îl respectă. Algoritmul este elaborat de profesor și adaptat la elev, 
dacă acesta se pronunță pentru adaptare. Etapele pe care le presupune algoritmul țin de:

•	 focalizarea pe un aspect-problemă, elucidând imboldul în declanșarea cercetării;
•	 formularea unor întrebări în legătură cu aspectul identificat;
•	 precizarea surselor în care se poate afla răspunsul;
•	 construirea răspunsului;
•	 listarea beneficiilor soluțiilor găsite;
•	 identificarea formulei optime de a face public rezultatul investigației.

Natura activității de investigație independentă a elevului exclude acumularea informației în nu-
mele unui volum anumit al lucrării. De asemenea, se anulează acumularea informației nepro-
cesate de elev la lecție, străină universului său cognitiv. De remarcat însă că, într-o cercetare, 
elevul poate să apeleze la alte surse decât manualele, adică poate adânci subiectul, dacă acesta 
îl captează, dacă simte plăcerea comunicării lucrurilor care depășesc cadrul lecției și sunt rele-
vante pentru subiect.

În procesul de investigație, după ce și-a conturat limitele activității, și-a stabilit finalitățile, a ela-
borat schema de lucru, elevul realizează, în măsura necesității, un set de sarcini, care pot conți-
ne, în diferite etape ale realizării proiectului, specificul acelora pe care profesorii le oferă în mod 
tradițional: identifică, compară, deduce, calculează, află, exprimă etc. Așadar, temele-proiect nu 
reneagă aspectul învățării consecvente pe care se bizuie temele tradiționale: întărirea și conso-
lidarea materiei are loc. Stă în capacitatea pedagogică a mentorului să-l ajute pe elev să includă 
un set cât mai larg de astfel de sarcini.

Indicatorii de rezultat ai temelor de investigație/temelor-proiect

Temele-proiect, presupunând un produs final palpabil, trebuie estimate în complexitatea feno-
menului. Grila de evaluare, elaborată de cadrul didactic, se coordonează la Consiliul metodic și 
vizează atât rezultatul final (produsul), cât și procesul. Găsim justificată acordarea notei și pentru 
produsul în sine, și pentru procesul desfășurat în timp, despre care cadrul didactic va ști dintr-un 
jurnal al proiectului, prezentat periodic de către elev.

Jurnalul proiectului reprezintă o formă de raportare periodică exprimată în termeni de acțiu-
ne: am selectat, am comparat, am calculat, am analizat, am dedus. Fiecare înscriere, corespunză-
toare unui segment de activitate dedicat investigației, conține 3-5 enunțuri. Formula exclude 
consumarea timpului pe activități superflue. În schimb, elevul are obligația de a nota în aceste 
enunțuri esența activității sale astfel, încât mentorul să-l poată ghida în continuare, stimulându-i 
punctele tari și corectând devierile.

În funcție de timpul de care dispune cadrul didactic coordonator, etapele investigației se apreciază 
cu un calificativ. Maxima eficiență a acestei metode este capacitatea mentorului de a-l învăța pe 
elev să-și aprecieze singur porțiunea realizată, evidențiind și puncte tari, și puncte slabe, fără a 
avea frica unei estimări descurajante. Procesul în care elevul își stabilește minusurile unui rezultat 
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provizoriu și pașii de redresare a situației, apoi prezintă dovada sigură a ameliorării obține un califi-
cativ înalt. Astfel, eroarea nu-l stresează, iar tendința spre un rezultat final consistent îl motivează.

Evaluarea produsului în cadrul clasei presupune nota în ultimul rând. Primordială este o grilă de 
notare în baza unor criterii judicios formulați de cadrul didactic. Indicatorii pentru descifrarea 
criteriilor profesorul îi poate formula împreună cu clasa. Grila este cunoscută din momentul im-
plicării în activitatea de investigație independentă, iar elevii sunt învățați să participe efectiv la 
estimarea fiecărui indicator. Aprecierea se va referi la produsul în sine, la parametrii lui fizici, la 
prezentarea produsului.

Nota pentru realizarea temei-proiect trebuie să aibă o pondere nu mai mică decât nota obținută 
la evaluarea sumativă. Caracterul ei obligatoriu îl va determina pe elev să lucreze conștiincios. 
Acumularea punctajului pentru temele unui semestru se egalează cu o sumă de credite. Dacă 
elevul nu depășește un minim de astfel de credite, situația lui școlară devine problematică.

Notele obținute pe parcursul unui semestru pentru susținerea temelor-proiect și din evaluările su-
mative sunt suficiente pentru calcularea mediei semestriale. Se exclude, în felul acesta, aprecierea 
punitivă a unui pas eronat al elevului, oricare i-ar fi natura: neatenție, lipsă de comprehensiune, ges-
tionare greșită a timpului, apatie de moment. Se impune, așadar, spiritul școlii prietenoase copilului.

Indicatorii de efect ai temelor de investigație

Aceștia se reflectă în documentele de totalizare ale instituției. Implicarea fiecărui elev în parte în 
realizarea temelor de investigație este monitorizată – nu doar de profesorul-mentor, ci de corpul 
didactic în ansamblu. Rezultatele activităților de investigație se exprimă:

•	 în sublinierea modului de formare a competențelor generale și a celor specifice ale elevului;
•	 în evidențerea particularităților intelectuale ale elevului, manifestate în cadrul teme-

lor-proiect, cu estimarea ascensiunii sau stagnării.

Ierarhic, responsabilii de fixarea ansamblului de trăsături care definesc implicarea elevului sunt, 
la nivel instituțional, cadrul didactic, comisia metodică, consiliul profesoral.

Tabelul 7. Responsabilități în organizarea activităților legate de temele de investigație propuse elevilor

Cadrul didactic Comisia metodică Consiliul profesoral
•	fixează consecutiv reușitele 

elevului, le comentează, scoate 
în vizor factorii înlesnitori

•	stabilește gradul de dezvoltare 
a competenței lingvistice, 
digitale, civice, culturale

•	raportează rezultatul elevului 
la competențele specifice ale 
disciplinelor adiacente

•	precizează impactul temelor-
proiect asupra lecției 

•	notează produsul elevului
•	raportează analitic evoluția 

clasei/grupului de elevi

•	acumulează și analizează 
rapoartele cadrelor didactice

•	stabilește domeniile curriculare 
de maxim interes

•	propune viziuni de adâncire a 
domeniilor cunoașterii în care 
elevii se simt confortabil

•	raportează rezultatul 
investigațiilor independente la 
nivelul de realizare curriculară

•	constată moduri de ameliorare 
a procesului educațional

•	determină gradul de dezvoltare 
a competenței de a învăța să 
înveți

•	analizează rapoartele comisiilor 
metodice pe marginea temelor-
proiect

•	estimează aportul temelor-
proiect la dezvoltarea 
competenței de învățare

•	dezbate rolul formativ al 
implicării elevilor în investigații 
independente

•	stabilește orientări de 
ameliorare a condițiilor de 
realizare a temelor

•	aprobă direcții de dezvoltare 
a procesului educațional per 
ansamblu
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Indicatorii de impact ai viziunii propuse de noi se pot releva în timp, într-un proces amplu care 
implică mai multe instituții și este monitorizat de organele ierarhic superioare instituției de în-
vățământ.

Documentul de politică internă

Una din intențiile prezentului studiu este de a demonstra importanța elaborării în instituție a 
unui document reglator, bazat pe cadrul normativ, referitor la activitatea școlară independentă 
la domiciliu. Fenomenul merită o astfel de reglementare, întrucât, așa cum am demonstrat mai 
sus, temele pentru acasă generează suficiente probleme în societate. Iar problema merită să fie 
tratată prin prisma unei politici, întrucât este definită cumulativ de cel puțin trei particularități:

•	 este suficient de semnificativă, un număr considerabil de persoane fiind afectate;
•	 are intensitate, presupunând un impact de magnitudine înaltă;
•	 este durabilă în timp [78, p. 46].

Reiterăm că am constatat, în sondajele pe teren, că fenomenul atribuirii temelor pentru acasă 
în instituțiile de învățământ din țara noastră este, în cele mai multe cazuri, arbitrar, în afara 
unui sistem bazat pe formarea personalității elevului. Problema nu se explică prin curriculum 
incomplet, necunoaștere a strategiilor didactice sau ignorare a psihologiei copilului. Deducția ni 
se construiește pe lipsa unei viziuni clare care s-ar încorpora în acest sistem și s-ar subordona 
misiunii generale a educației. Temele pentru acasă nu sunt corelate cu documentele de politici 
referitoare la copil. Convingerea noastră este că școlile trebuie să lucreze întru a conceptualiza 
o politică eficientă de antrenare a elevilor în efectuarea temelor pentru acasă, astfel ca acest 
fenomen să nu fie identificat cu plictisul, stresul și inutilitatea.

Ne-am referit mai sus la una dintre soluțiile de ameliorare a fenomenului temelor, arătând că la 
treapta liceală este mai potrivit a înlocui temele de azi pe mâine cu teme-proiect (teme de inves-
tigație). Mizăm pe înțelegerea proiectului ca ansamblu etapizat de activități care generează un 
produs al elevului, dovadă a soluționării unei situații de problemă. Avantajul proiectului constă 
în prezentarea situației în totalitatea aspectelor ei, elucidată și soluționată suficient pentru a o 
reintroduce în circuitul cotidian.

Un specific al temelor tradiționale este că ele antrenează preponderent în scris abilitățile elevu-
lui. Punctul forte al temelor-proiect, care le prezintă preferabile, este că îmbină scrisul cu oralul 
în egală măsură: un produs elaborat algoritmic, în baza achizițiilor cognitive asimilate în timp, 
preponderent la lecție, este făcut public într-un discurs oral organizat și argumentat. Acest avan-
taj, plus miza pe individualitatea elevului, plus libertatea lui de acțiune într-un interval de timp 
considerabil sunt de natură să determine instituțiile de învățământ să sistematizeze procesul 
educațional într-un ansamblu armonios în care activitatea la lecție și cea în afara lecției să se 
prezinte organic, interdependent.

Conștienți de necesitatea reorientării activității intelectuale a elevului în cadrul din afara lecției, 
pedagogii și managerii din instituțiile de învățământ trebuie să fie capabili:

•	 să prezinte fenomenul temelor în totalitatea particularităților în care acesta se manifestă;
•	 să listeze obiectiv multitudinea avantajelor și dezavantajelor pe care le conține modul în 

care se oferă temele în momentul de față;
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•	 să identifice o variantă care ar înlocui cu eficiență maximă modul în care se oferă temele 
în momentul de față;

•	 să contabilizeze totalitatea resurselor disponibile pentru implementarea noii variante;
•	 să justifice varianta selectată printr-o listă de așteptări realizabile;
•	 să elucideze mecanismul de oferire a sarcinilor la domiciliu în formulă nouă;
•	 să detalieze aspecte ce țin de specific, scop, finalități, proiectare didactică, algoritmi, im-

plicare elevi, implicare personal, reglementări de timp, evaluare, valorificare a impactului.

Anumite aspecte ale politicii propuse mai sus nu pot fi aprobate din propria inițiativă a instituției 
de învățământ, de exemplu minimul de credite acumulate semestrial de elev prin realizarea te-
melor de investigație. Este nevoie pentru aceasta de susținerea autorităților, de un cadru nor-
mativ. Întru evitarea dificultăților și confuziilor pe care le vor avea suficient de multe instituții 
de învățământ în elaborarea unui document intern de reglementare a temelor pentru acasă, 
ministerul de resort poate implica specialiști din domeniul teoriei curriculumului, didacticii dis-
ciplinelor, evaluării, calității educației, pentru a propune un regulament-tip de organizare, realizare 
și evaluare a temelor pentru acasă.
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