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Noţiuni de Psihologia Educaţiei şi Management al Clasei de Elevi este un
curs universitar, reeditat, cu peste 25% conţinut nou, care se adresează
studenţilor care urmează cele două niveluri ale Centrului de Pregătire
Pedagogică şi Didactică (C.P.P.D.) din cadrul Universităţii Naţionale de
Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, precum şi
profesorilor care doresc să dobândească noţiunile de bază ale acestor
discipline.
Cu un pronunţat caracter practic, cartea oferă oamenilor şcolii, pe lângă
cunoştinţele privind învăţarea eficientă şi formarea personalităţii elevului, o
serie de tematici recente vizând problemele de viaţă ale tinerilor, fenomenul
violenţei şcolare şi orientarea carierei. De asemenea, cartea cuprinde câteva
repere ale managementului grupurilor şcolare din învăţământul artistic.
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Introducere

Specificul şi necesitatea studiului psihologiei
educaţiei

Psihologia educaţiei, denumită şi psihologie şcolară, este o ramură
aplicativă a psihologiei, aflată la confluenţa mai multor specializări
psihologice - psihologia dezvoltării sau a vârstelor, ştiinţele cognitive şi
psihologia personalităţii. Psihologia educaţiei particularizează legităţi ale
psihologiei generale în mediul specific al şcolii, în scopul perfecţionării
activităţilor didactice desfăşurate cu elevii.
O definiţie ilustrativă - şi în sens larg - a acestei ramuri psihologice
este cea oferită de A. Cosmovici (1998): „Psihologia şcolară (educaţională)
studiază din punct de vedere psihologic, procesul instructiv-educativ
desfăşurat în şcoală, cu scopul de a spori eficienţa acestuia”.
Cu alte cuvinte, psihologul educaţional este cel care reuşeşte să
depăşească graniţele ştiinţelor psihologice, asigurând o mediere eficientă
între psihologie şi arta educaţiei, lucru remarcat încă din 1903, de către E.
Thorndike. În acelaşi timp, psihologul educaţional este cel care oferă o serie
de soluţii practice şcolii, de facilitare a proceselor de instruire şi educare a
elevilor.
Într-o accepţiune mai restrânsă, psihologia educaţiei studiază
geneza, structurarea şi procesualitatea fenomenelor psihice, în condiţiile
activităţii de învăţare, în vederea creşterii eficienţei lor (Golu şi Golu, 2003).
Psihologia educaţiei contribuie decisiv la optimizarea proceselor de predare
şi învăţare, oferind acestora un suport psihologic conceptual specific, vizând
cogniţia, particularităţile dezvoltării umane, managementul clasei de elevi,
precum şi unul practic, reprezentat de aplicarea în şcoală a metodelor
psihologiei. Scopul acestei ramuri a psihologiei este înţelegerea educaţiei şi
contribuţia la îmbunătăţirea acesteia (Gage, Berliner, 1992).
Psihologia educaţiei are, deci, un obiect de studiu cuprinzător.
Această ştiinţă examinează, printre altele: procesul învăţării; particularităţile
vârstelor şcolare; formarea personalităţii elevului (vizând influenţele
educaţionale, ambianţa şcolară şi extraşcolară); comportamentele eficiente
ale cadrului didactic; relaţia dintre profesor şi elev; managementul clasei de
elevi; intervenţiile educaţionale (implicând atât optimizarea aspectelor
psihologice ale predării, cât şi dezvoltarea gândirii şi motivaţiei elevilor,
stimularea inteligenţei şi a creativităţii acestora, însuşirea tehnicilor de

7

memorare eficientă, formarea atitudinilor, a sentimentelor şi a deprinderilor
morale).
Recent, în sfera de studiu a psihologiei educaţiei au pătruns şi
problematici noi, care depăşesc analiza psihologică a procesului clasic de
predare-învăţare, oferind cadrului didactic repere importante ale dezvoltării
unor relaţii apropiate cu copiii şi, în acelaşi timp, o serie de criterii minime
pentru diagnosticarea şi soluţionarea problemelor de viaţă ale elevilor.
Fenomenul violenţei şcolare sau înlăturarea impasului în alegerea şi
formarea viitoarei cariere sunt alte două tematici de actualitate ale acestei
discipline.
Cartea Noţiuni de Psihologia Educaţiei şi Management al Clasei de Elevi
este structurată în patru capitole corelate.
Primul capitol se axează pe învăţarea şcolară. Sunt prezentate
principalele coordonate ale proceselor şi mecanismelor psihice implicate în
această activitate complexă. Din acest capitol, viitorul profesor va desprinde
direcţii aplicative importante pentru activitatea de predare şi va dobândi
noţiuni privind învăţarea eficientă.
Cel de-al doilea capitol se referă la formarea personalităţii elevului.
Sunt examinate în mod analitic cele cinci laturi ale personalităţii –
temperamentul
(latura
dinamico-energetică),
aptitudinile
(latura
instrumentală), caracterul (latura relaţional-valorică şi de autoreglaj,
implicând constelaţia atitudinală), inteligenţa (latura rezolutivă) şi
creativitatea (latura transformativ-constructivă). De asemenea, în acest
capitol sunt cuprinse o serie de aspecte privind structurarea defectuoasă a
personalităţii, pe care cadrul didactic profesionist ar trebui să le cunoască, să
le sesizeze şi să le prevină.
Cel de-al treilea capitol tratează problematica vârstelor şcolare, mai
precis abilităţile mentale, emoţionale şi fizice ale elevilor aflaţi în diferite
stadii ale dezvoltării, astfel încât viitorul profesor să-şi poată adapta
metodele la particularităţile copiilor pe care-i instruieşte şi-i educă. În cadrul
acestui capitol au fost incluse şi noţiuni recente din sfera psihologiei
educaţiei, vizând problemele de viaţă ale tinerilor, fenomenul violenţei
şcolare şi orientarea carierei elevilor, în funcţie de posibilităţile şi aspiraţiile
lor.
Cel de-al patrulea capitol cuprinde cuprinde câteva repere ale
managementului grupurilor şcolare din învăţământul artistic, în funcţie de
particularităţile de vârstă ale elevilor şi de abilităţile care se doresc a fi
formate, urmărind obiective-cadru şi obiective de referinţă.
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Capitolul I

Învăţarea umană

Învăţarea este o activitate complexă, cu o bogată încărcătură
cognitivă, afectivă şi motivaţională, care acoperă toate aspectele vieţii
omului, ajutându-l să dobândească cunoştinţe şi abilităţi, să rezolve
situaţiile problematice, să stabilească relaţii cu semenii, să-şi dezvolte
capacităţile emoţionale, să-şi construiască personalitatea şi să şi-o afirme,
transformând mediul în care trăieşte.
Marele dicţionar al psihologiei, Larousse (1989) defineşte învăţarea
ca fiind „o modalitate de achiziţie a cunoştinţelor, competenţelor sau
aptitudinilor”. Unii autori (Cosmovici, 2008) lărgesc această perspectivă,
subliniind că învăţarea nu este numai procesul de însuşire a cunoştinţelor,
priceperilor acumulate de omenire, ci şi procesul de formare a capacităţilor
necesare utilizării acestor cunoştinţe şi priceperi.
Sensul învăţării este şi acela de „a primi învăţătură”, într-un cadru
organizat precum cel şcolar.
„Învăţarea şcolară reprezintă forma tipică, specifică în care se
efectuează învăţarea la om, forma ei completă şi cea mai înaltă, deoarece la
nivelul ei învăţarea nu decurge pur şi simplu de la sine, ci este concepută,
anticipată şi proiectată să decurgă într-un fel anume, ca activitate
dominantă” (P. Golu, 1985).
„În sens restrâns, prin învăţare înţelegem activitatea pe care
individul uman o desfăşoară sistematic, într-un cadru socialmente
organizat, în vederea asimilării de informaţii în forma cunoştinţelor, a
elaborării unor ansambluri de operaţii şi deprinderi, precum şi a unor
capacităţi de înţelegere, interpretare şi explicare a fenomenelor din natură şi
societate”, punctează, la rândul său, M. Golu (2005). Acesta subliniază
caracterul dinamic, evolutiv, al învăţării, al cărei scop final este „reglarea”
sau adaptarea individului la mediul în care trăieşte: „În sens larg, prin
învăţare, se înţelege trecerea unui sistem instruibil dintr-o stare iniţială A°,
de neinstruire (slabă organizare, absenţa experienţei necesare pentru
abordarea eficientă a situaţiilor problematice, absenţa unor informaţii, a
unor operaţii etc.), într-o stare finală An, de instruire (pregătire), care
permite realizarea unor obiective specifice de reglare”.
De-a lungul timpului, învăţarea a fost explicată prin numeroase
teorii. V. Negovan (2010) a inventariat cele mai productive teorii ale
învăţării umane: teoriile behavioriste (Pavlov a cercetat învăţarea la animale
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