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À une époque où l’on assiste à une véritable explosion des informations apparaît la contradiction entre les possibilités 

de l’homme et le traitement de grandes quantités d’informations. Dans la solution de ce problème intervient la 
cybernétique, dont l’objet d’étude sont les lois universelles caractéristiques pour la gestion de tous les systèmes: la loi 
de codage, la transmission, le stockage d’informations, d’élaboraton et de transformation d’algorithmes, ce qui permet 
le traitement de l’information d’une manière efficace.  

Dans ce contexte, pour élaborer un manuel scolaire de qualité, on doit prendre en compte les acquis de la cybernétique.  
 
 
În sec.XIX şi XX apare o ştiinţă nouă – cibernetica, care studiază legi universale caracteristice pentru toate 

sistemele de gestionare: legi de codificare, de transmitere, de păstrare/stocare a informaţiei, de elaborare şi 
transformare a algoritmilor, ce efectuează prelucrarea informaţiei cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice. 
Unul dintre pionierii ciberneticii din anii 1930, Louis Couffignal, considera cibernetica drept „arta de a realiza 
eficienţa acţiunii” [1, 2, 3]. 

Pe baza ştiinţei cibernetica se dezvoltă cibernetica pedagogică (tabelul 1). 
Tabelul 1 

 Dezvoltarea ciberneticii pedagogice 

Nr.  
etapei Perioada Ştiinţa Obiectul de studiu Direcţia cercetării

1 1948-1952 Cibernetica Legi universale de gestionare 

N. Wiener 
N. Rozenblat  
N. Amosov 
V. Gluşka 

2 1950-1990 Cibernetica pedagogică 
(iniţială) Instruire programată 

B. F. Skiner  
G. Pask 
L. Kube 
V.Talîzina etc. 

3 1990-2000 Cibernetica pedagogică 
(modernă) 

Sisteme intelectuale de gestio-
nare a proceselor cognitive, 

instructive şi formative 
G.Vorobiev 

 
În anul 1980, odată cu declanşarea marii revoluţii informaţionale, a computerelor, în procesul de învăţământ 

şcolar apare contradicţia dintre posibilităţile omului şi prelucrarea unui volum mare de informaţie. În prezent, 
volumul informaţiei de care dispune omenirea se dublează o dată în 5 ani, iar în 2020 – se va dubla o dată în 
72 de zile [4]. 

Această problemă a încercat s-o rezolve medicul bulgar Gh. Lozanov, propunând o nouă pedagogie – 
sugestopedia. În cercetările sale, Gh. Lozanov a demonstrat că apelarea la pauze de relaxare în procesul de 
învăţare contribuie la eficientizarea acestuia [5, 6, 7]. 

În ultimii ani, cibernetica are o influenţă tot mai mare asupra pedagogiei şi psihologiei şi contribuie la 
perfecţionarea manualului şcolar – mijloc informaţional de bază în procesul didactic. 

Formarea PERSONALITĂŢII elevului, concepută prin perspectiva aplicării ciberneticii, reprezintă un 
proces pedagogic complex în care se recurge la modelarea matematică, larg practicată în ştiinţa modernă. 
Apelarea la sistemul de tip cibernetic dă posibilitate a utiliza analiza procesului de modelare pentru a deter-
mina structura acţiunilor mintale, a urmări evoluţia perfecţionării intelectului şi a găsi, din acest punct de 
vedere, soluţii optime de elaborare a manualului şcolar. 
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H.Zidov consideră că printre orientările teoretice dominante, cele mai potrivite pentru exprimarea gândirii 
umane complexe sunt modelele de percepţie şi de prelucrare a informaţiei. În procesul de învăţare, inclusiv 
la alegerea metodelor de predare, apar însă dificultăţi care se datorează unui mecanism de percepţie, gândire 
şi comportament al intelectului reflectate insuficient în manual [8]. 

Pentru a analiza procesul de percepţie a informaţiei în diverse situaţii de învăţare este necesar a fi selectate 
modelele intelectului. Drept exemplu de modele ale intelectului pot fi cele propuse de E.A. Alexandrov şi 
N.M. Amosov. Modelul lui E.A. Alexandrov reflectă procesul de percepţie a cerinţelor sarcinii şi rezolvării 
acesteia, iar cel al lui N.M. Amosov – interiorizarea informaţiei şi prelucrarea ei [9].  

Utilizarea mecanismului de activitate a intelectului în manual omite „necesitatea de a împărţi învăţarea în 
două etape - „asimilarea” cunoştinţelor şi „aplicarea” cunoştinţelor. „Cunoştinţele se asimilează prin acţiune, 
astfel ele devin mai trainice, iar asimilarea lor se produce uşor şi repede” [10]. 

Conexiunea cibernetică–pedagogie este reflectată în orientarea filozofică – hermeneutica, care elucidează 
înţelegerea textului şi interpretarea acestuia. Interpretarea se realizează prin prisma propriei culturi. „Înţelege-
rea textului reprezintă activitatea interioară a cititorului” [11].  

În acest context se evidenţiază principiul comunicativităţii care presupune exprimarea clară a gândului în 
formă scrisă, posedarea tehnicilor de comunicare în scris, respectarea normativelor cibernetico-psihofizio-
logice reflectate în manualul şcolar. Un exemplu de realizare a principiului comunicativităţii în manualul 
şcolar este prezentat în tabelul 2. 

Tabelul 2 

Realizarea principiului comunicativităţii în manualul şcolar modern 

Principiul Principiul comunicativităţii 
Esenţa 

principiului 
reflectată în 

manual 

Principiul comunicativităţii presupune exprimarea clară a gândului în formă scrisă, 
posedarea tehnicilor de comunicare în scris, respectarea normativelor 

cibernetico-psihofiziologice 
 

Exemple NB! În continuare, sunt prezentate sarcini didactice la biologie, rezolvarea cărora 
contribuie la dezvoltarea capacităţilor de comunicare în scris 

 
Ciclul gimnazial, clasa a VI-a 

Tema: Plante şi animale pe cale de dispariţie 
• Alcătuieşte un album cu titlul: Plante şi animale din Republica Moldova 

ocrotite prin lege.  
Inserează în album fotografii, desene şi informaţii despre plantele şi  
animalele pe cale de dispariţie din Republica Moldova. 

 
• Citeşte fraza din chenarul de mai jos. 

Alcătuieşte cu ajutorul expresiilor evidenţiate o poezie, o povestioară sau o  
ghicitoare prin care să argumentezi sensul acestor expresii. 

 
 
  

 
 
 

Ciclul gimnazial, clasa a VII-a 

Tema: Urechea şi auzul 
• Completează careurile de mai jos cu denumirea părţilor componente ale urechii 

corespunzător cifrelor din imagine. 

Poate că aş fi mulţumit de mine, dacă aş avea tăria stejarului,  
răcoarea nucului şi răbdarea salcâmului.  
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Ciclul gimnazial, clasa a VIII-a 
Tema: Funcţia sistemului nervos. Reflexe condiţionate şi necondiţionate 

• Scrie un eseu la temă în care să foloseşti noţiunile: integrare, excitaţie, inhibiţie, 
stimuli, adaptare etc. 
Intitulează eseul. 

 

Ciclul liceal, clasa a X-a 
Tema: Încrengătura Gimnosperme 

• Gimnospermele mai sunt numite conifere sau răşinoase. 
Formulează şi scrie definiţii pentru aceste două noţiuni. 

 
Ciclul liceal, clasa a XI-a 

Tema: Digestia la om 
• Elaborează o schemă a absorbţiei compuşilor rezultaţi din consumarea unui prânz care 

a inclus: ciorbă de legume, pireu de cartofi, carne grasă de porc, fructe proaspete. 
 

Ciclul liceal, clasa a XII-a 
Tema: Legile lui Gregor Mendel 

• Rezolvă problema: 
La om miopia şi culoarea căpruie a ochilor sunt caractere dominante autozomale 
neînlănţuite, iar vederea normală şi culoarea albastră sunt caractere recisive. Un bărbat 
miop cu ochi căprui, tatăl caruia avea vedere normală şi ochi albaştri, s-a căsătorit cu o 
femeie cu vedere normală şi ochi albaştri. Care este probabilitatea naşterii în această 
familie a unui copil cu ochi căprui şi vedere normală? 

 
În psihologie, se cunosc un şir de concepţii care tratează sinteza informaţie–procese psihice. 
• Conform primei concepţii, dezvoltarea gândirii reprezintă nu numai acumularea experienţei personale, 

dar şi însuşirea unui sistem de cunoştinţe social-pedagogice şi, ca urmare, formarea capacităţii de 
administrare şi activizare a proceselor de gândire [12, 13]. 
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• Esenţa celei de a doua concepţii constă în faptul că în urma analizei minuţioase a operaţiilor logice 
participante la procesul de învăţare pot fi evidenţiate un şir de operaţii algoritmice [14]. De aceea în 
procesul de învăţare este importantă axarea pe formarea metodelor generale de implicare a gândirii 
logice, care facilitează rezolvarea unui şir întreg de sarcini.  

• A treia concepţie se bazează pe faptul că elementul principal în dezvoltarea intelectuală a celui care 
învaţă îl constituie conţinutul învăţării, dar nu metoda de învăţare [15]. 

• A patra concepţie examinează posibilitatea gestionării sistemului [16]. Această concepţie presupune 
utilizarea unui algoritm strict în procesul de învăţare. 

B.F. Lomov consideră că „procesele psihice de bază implicate în asimilarea informaţiei sunt: senzaţia, 
percepţia, imaginaţia şi gândirea”. Dar senzaţia nu este altceva decât percepţia informaţiei prin organele de 
simţ: auz, văz, miros etc. [12, p.15-21]. 

S.I. Arhanghelski susţine: „...gândirea reprezintă forma superioară de cunoaştere... Cu ajutorul gândirii 
omul generalizează experienţa senzorială care reprezintă baza cunoaşterii”. Aşadar, pe de o parte, gândirea 
reprezintă procesul psihic de dobândire a informaţiei, iar pe de alta - forma superioară a cunoaşterii [13, p.318]. 

Deocamdată nici una dintre concepţii nu poate fi luată drept bază la organizarea procesului de învăţare 
prin intermediul manualului. Dar, folosind elemente din aceste teorii, se poate elabora un manual care ar in-
clude o gamă amplă de metode şi procedee ce ar activiza procesul de învăţare. Printre acestea am menţiona: 
expunerea laconică a informaţiei, structurarea acesteia şi expunerea ei sub formă de scheme [6, 17].  

Aşadar, cele expuse mai sus evidenţiază următoarele cerinţe faţă de manualul şcolar modern: 
 să reflecte pedagogia cibernetică - legile codificării, transmiterii, păstrării şi gestionării informaţiei; 
 să ţină cont în expunerea materiei de rigorile faţă de informaţia prezentată şi de particularităţile 

psihofiziologice ale elevilor; 
 să orienteze prezentarea unităţii didactice spre formarea unui model psihic de acţiune; 
 să reflecte funcţia de autoorganizare a învăţării; 
 să reflecte funcţia gnoseologică în procesul de învăţare. 
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