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alte institu]ii din mediul civil. Aici, studen]ii trebuie s`
realizeze dou` tipuri de adaptare:

– La noile cerin]e educative, specifice trecerii la o
nou` treapt` de înv`]`mânt;

– La mediul specific militar, un mediu diferit de
mediul civil.

Mai mult decât atât, influen]ele educative sunt
realizate nu doar de cadrele didactice, în vederea
asimil`rii de cuno[tin]e [i deprinderi specifice treptei
de [colarizare, ci [i de cadrele militare, cu scopul de a
forma viitoarele cadre, de a-i integra pe studen]i în
mediul militar.

“Programul unui student militar în Academia
For]elor Aeriene este complet diferit fa]` de programul
unui student de la o facultate civil`. Volumul de efort
intelectual dar [i fizic, precum [i solicitarea psihic`,
depuse de un student în timpul unei s`pt`mâni normale
de cursuri, este unul sus]inut [i de uzur`. O zi de rutin`
începe la ora 6 diminea]a cu înviorarea. C`scatul,
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Înc` din secolul al XVII-lea universit`]ile au
recunoscut nevoia de a lega înv`]`mântul academic
de realitatea vie]ii sociale [i au încercat s` dezvolte
înv`]area prin experien]`. Conceptul de profesionalism
impune principiul leg`rii teoriei de practic`. De aceea,
didactica universitar` din Academia For]elor Aeriene
“Henri Coand`“ este preocupat` de implementarea
strategiilor capabile s` asigure un transfer optim al
cuno[tin]elor, s` promoveze metode menite s` îmbine
informa]iile prezentate în timpul cursurilor [i seminariilor,
cu experien]a studen]ilor.

Dileme existen]iale

Vechea percep]ie conform c`reia sistemul militar
este, prin excelen]` [i în mod tradi]ional, supus unor
reguli rigide [i imuabile, nu mai este acceptabil`.
Fire[te, disciplina [i rigoarea sunt [i trebuie s` r`mân`
atributele oric`rui militar, dar acestea nu mai sunt
suficiente.

Responsabilitatea joac` un rol esen]ial în crearea
profilului militarului de care are nevoie For]ele Aeriene
în secolul XXI. Fiecare nou` genera]ie înva]` s` tr`iasc`
în mediul socio-uman specific [i global, adic`
interiorizeaz` valori fundamentale comune, simboluri,
reprezent`ri colective, a[tept`ri. Astfel, preg`tirea
pentru a deveni cet`]eni eficien]i într-o societate
deschis`, solicit` din partea studen]ilor Academiei
For]elor Aeriene dezvoltarea unor importante aptitudini
cognitive, descoperirea unor semnifica]ii pe baza unor
experien]e [i reflec]ii, structurarea unor argumenta]ii
logice.

“Academia militar` ne ofer`, pe timpul [colariz`rii,
o protec]ie social` pe care studen]ii într-o universitate
civil` nu o au. Este un avantaj major faptul c` nu e[ti
obligat, ca student, s`-]i ba]i capul cu cazarea, cu
masa, cu echiparea. Timpul [i energia c#[tigate le po]i
cuantifica în folosul propriei educa]ii. Îns`, orice medalie

are dou` fe]e. Astfel, acest avantaj evident, poate
avea un efect de bumerang dup` absolvire. Dup` 3, 4
sau chiar 8 ani, în cazul celor care au absolvit [i un
colegiu militar, trebuie s` te integrezi într-un mediu
social cu care ai avut un contact restrâns pentru o
perioad` mare [i important` din via]a ta. Dincolo de
poarta unit`]ii te a[teapt` integrarea în societate,
adaptarea la realit`]ile vie]ii, cu bune [i rele. Un mediu
înconjur`tor despre al c`rui sistem de valori ]i-ai format
doar o imagine în timpul liber sau de la televizor. Planul
de înv`]`mânt [i programele analitice din zona [tiin]elor
sociale ne ofer` informa]iile necesare. Dezvoltarea
aptitudinilor necesit` mai mult decât însu[irea unor
cuno[tin]e. Aceste deprinderi trebuie exersate în
<<colectivit`]i reale>>, printr-un contact direct cu
problemele sociale. Se impun solu]ii prin care s` fie
m`rit` responsabilitatea studentului militar privind
autoeduca]ia. Acest lucru este posibil prin eliminarea
ac]iunii tutelare asupra studen]ilor în timpul liber, din
partea comandan]ilor [i a profesorilor. Nu prin impunerea
deciziilor pe care trebuie s` le lu`m se poate controla
formarea noastr` ca militari [i cet`]eni, ci prin
supravegherea responsabilit`]ii [i corectitudinii deciziilor
pe care noi singuri le-am putea lua”, este de p`rere
Ana-Maria Laz`rAna-Maria Laz`rAna-Maria Laz`rAna-Maria Laz`rAna-Maria Laz`r, student` în an terminal, la arma
Artilerie [i Rachete Sol-Aer.

Adaptarea la un
program solicitant

Anii de studii în Academie reprezint` o perioad` în
care se dezvolt` foarte mult personalitatea individului.
Adaptarea [colar` este un proces complex, proiectat
[i dirijat de profesor în vederea realiz`rii unor raporturi
optime între elev [i mediul educativ.

Institu]iile militare de înv`]`mânt sunt, din acest
punct de vedere, o categorie aparte, comparativ cu
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sau baza material`, la aspecte ce mai pot fi îmbun`t`]ite
a[ <<remarca>> sistemul de hr`nire, modul de implicare
a unora dintre cadrele militare în vederea solu]ion`rii
diferitelor aspecte ce ]in de reprezentarea studen]ilor
în activit`]ile sociale sau lipsa unor simulatoare
moderne, necesare tuturor specialit`]ilor. Ar fi o expe-
rien]` benefic` implicarea mai activ` a studen]ilor, în
schimburile de experien]` cu cei care ne viziteaz`
Academia. Pe de alt` parte, pentru noi, cei de la arma
Avia]ie, pasiunea pentru zbor a compensat multe dintre
neajunsurile pe care le-am resim]it în anumite momente.
Noi am suportat acest program numai pentru a ne
îndeplini visul de a zbura. Cam asta este motiva]ia de

baz`. Restul, sunt amintiri. Cele pl`cute sper s` se
adune [i în viitor, cele nepl`cute sper`m s` nu se
repete”.

Educa]ia a fost, este [i va r`mâne una din realit`]ile
majore ale existen]ei umane [i sociale. În aceast`
calitate deosebit`, educa]ia î[i define[te identitatea [i
necesitatea prezen]ei sale în via]a [i activitatea fiec`rui
om, a fiec`rei genera]ii [i epoci istorice. Prezen]a
educa]iei nu reprezint` un scop în sine [i pentru sine,
ci una care urm`re[te atingerea anumitor finalit`]i
specifice. Nu exist` educa]ie [i nu se poate face
educa]ie f`r` a avea în vedere finalitatea demersului
formativ, care este dat de tipul de personalitate ce se
dore[te a fi realizat.

C`pitan MIRCEA BARAC

“Rela]ia profesor-student nu este un dat.
Aceast` rela]ie se construie[te în timp. Premisa
na[terii ei este creditul de încredere pe care
dasc`lul trebuie s`-l acorde studen]ilor s`i, chiar
cu asumarea riscului de a gre[i.

Se tot vorbe[te de responsabilizarea
studen]ilor no[tri. Cum se poate realiza concret,
în via]a de zi cu zi, acest lucru ?

Responsabilitatea este corelativul libert`]ii,
a libert`]ii tr`ite, experimentate, pe care, la un
moment dat, ]i-o autogestionezi. Prin urmare,
experien]a libert`]ii, a liberului arbitru, devine un
mijloc de înv`]are a responsabilit`]ii. Iar noi,
dasc`lii lor, trebuie s` fim al`turi de ei, acor-
dându-le creditul [i sprijinul nostru de încredere,
asumându-ne noi în[ine responsabilitatea deciziilor
noastre [i riscul e[ecului”.

Lector universitar dr.
DIANA ILI{OI,

Academia For]elor Aeriene

întinsul sau frecatul la ochi nu au minute alocate. Pân`
la ora 8, când încep cursurile, trebuie s` te speli, s`-]i
faci sectorul, s` mergi la mas`, s` participi la inspec]ia
de diminea]`. Urmeaz` 4 cursuri a câte 90 de minute.
De multe ori, printre cursuri se strecoar` [i câte un
examen par]ial, astfel încât momentele de reverie
trebuie mai mereu amânate. Raportul [i masa de prânz,
dup` care studentul trebuie s`-[i gestioneze timpul
alocat studiului. Asta dac` nu mai exist` vreun curs
dup` amiaza, nu este z`pad` de îndep`rtat de pe
platou sau nu intervin alte ordine ori modific`ri de
program. Stagiile de practic` se desf`[oar` în
perioadele în care un student civil se afl`, în mod
normal, în vacan]`. Oricum, faptul c` timpul alocat
studiului este gestionat de fiecare în parte, reprezint`
un pas important în asumarea responsabilit`]ii din partea
studen]ilor, în ceea ce prive[te preg`tirea academic`.

Din acest an, într-o camer` de c`min locuiesc
studen]i din ani diferi]i. În acest fel, fa]` de ac]iunile
celor mai mici, în timpul liber, o parte din r`spundere o

poart`, într-o anumit` m`sur`, studentul de an mai
mare. Acest lucru contribuie la sporirea coeziunii între
studen]i, astfel încât spiritul cazon este înlocuit de
respectul reciproc între studen]ii din ani diferi]i de studii.
În orice caz, de[i am absolvit un colegiu militar [i, prin
urmare, nu am avut probleme de adaptare, exist` o
diferen]` sensibil` între un colegiu [i o academie. O
diferen]`, din fericire, în bine. Din toate punctele de
vedere: al perspectivei, al programului, al dot`rilor.
Sper s` fie din ce în ce mai bine”, s-a dest`inuit studentul
Andrei BlaguAndrei BlaguAndrei BlaguAndrei BlaguAndrei Blagu, unul din “bobocii” Academiei For]elor
Aeriene.

Cultur` general`
versus specializare

A face educa]ie înseamn` a ac]iona în numele
unor exigen]e valorizatoare, care imprim` o anumit`
structur` [i func]ionalitate demersului educativ. O lec]ie
nu este valoroas` doar prin faptul c` o serie de metode
sau artificii procedurale sunt în sine valoroase, ori c`
au fost impecabil transpuse didactic. Devine valoroas`
atunci când coordon`rile dintre secven]ele de instruire
ale acesteia sunt  judicioase [i inspirate, iar articula]iile
realizate între elementele lec]iei sunt congruente [i au
eficien]`.

“Datorit` specificului, dar [i ]inând cont de realit`]ile
sociale cu care un om se poate confrunta pe parcursul
vie]ii, un student beneficiaz`, în cadrul Academiei, de
o ofert` educa]ional` foarte variat`, din punct de vedere
academic. Exist` foarte multe materii în programa
[colar`, de la informatic` [i matematici speciale, pân`
la sociologie sau economie. F`r` a lua în calcul materiile

de specialitate. Ofer` posibilitatea
dezvolt`rii mai mult a unei culturi
generale, decât aprofundarea unui
domeniu. Pe de o parte este bine, c`
]i se ofer` o viziune de ansamblu.
Ulterior, î]i po]i aprofunda cuno[tin-
]ele într-un anumit domeniu. Pe de
alt` parte, este p`cat, deoarece unii
r`mân cu percep]ia c` au f`cut cursuri
[i au primit informa]ii pe care nu le
vor folosi niciodat` dup` ce au trecut
examenul la materia respectiv`. Cred
c` ponderea limbilor str`ine în
programa de înv`]`mânt este total
nesatisf`c`toare, în condi]iile în care
necesitatea cunoa[terii unei limbi
str`ine este esen]ial` pentru dezvol-
tarea carierei militare”, este de p`rere Violeta DuloiuVioleta DuloiuVioleta DuloiuVioleta DuloiuVioleta Duloiu,
student` în anul IV la arma Artilerie [i Rachete Sol-
Aer.

Exist`
motiva]ie ?

Angajarea studen]ilor în procesul de
instruire/autoinstruire este greu de
realizat f`r` o baz` motiva]ional`
adecvat`. Se [tie c` natura motiva]iei,
for]a ei dinamizatoare determin` calitatea
înv`]`rii. Motiva]ia reprezint` o tensiune
interioar` direc]ionat` spre realizarea unui
scop acceptat subiectiv. Motiva]ia
asigur` sens, coeren]` intern` conduitei,
mijloce[te stabilizarea [i realizarea unor
scopuri con[tiente.

Studentul George LucianGeorge LucianGeorge LucianGeorge LucianGeorge Lucian
Rafail`Rafail`Rafail`Rafail`Rafail`, anul IV avia]ie, ne-a declarat: “Dup` aproape
patru ani de studiu în Academia For]elor Aeriene, am
ajuns la concluzia c` tot ceea ce ]ine de sistemul
militar este într-o continu` schimbare. Dintotdeauna,
schimb`rile sociale au fost înso]ite [i au generat
schimb`ri în via]a [colii, în educa]ie. Modernizarea
[colii presupune adecvarea acesteia la provoc`rile [i
la noile solicit`ri ale mediului socio–profesional, iar
înv`]`mântul militar nu poate evolua în afara acestui
adev`r. Am constatat, pe parcursul [colii, multe
schimb`ri la toate nivelurile: dot`ri, mentalitate,
programe [colare. Concret, dac` la aspecte pozitive
pot s` remarc condi]iile de cazare, d`ruirea profesorilor




