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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 
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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 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 
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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 
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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 şi la copii bazată pe sistemul 
recompensă-pedeapsă), teoriile asociaţioniste (Thorndike, Hull şi 
Skinner au avut drept punct de plecare asocierea unui răspuns la 
un stimul), teoriile cognitive (autori precum Lewin şi Tolman au 
adus o viziune amplă, globală asupra procesului învăţării - 
direcţiile, scopurile, motivele, cunoştinţele celui care învaţă sunt 
influenţate de interacţiunea cu mediul şi influenţează, la rândul 
lor, mediul înconjurător), teoriile neurofiziologice (Hebb a 
subliniat rolul unor structuri cerebrale în procesul de învăţare), 
teoriile învăţării sociale (Bandura a pus accentul pe natura socială 
a învăţării), teoriile acţionale ale învăţării (Galperin a studiat 
structura învăţării, scopul care urmează a fi atins, motivaţia 
învăţării, operaţiile gândirii implicate în activitatea de învăţare), 
teoriile învăţării bazate pe self-concept (Burgoyne a fixat cadrul în 
care imaginea de sine a celui care învaţă exercită influenţe asupra 
abilităţii sale de a învăţa). 

Cele mai valoroase teorii ale învăţării au stat la baza 
elaborării unor modele conceptual-explicative complexe, bazate 
pe date filosofice şi experimentale, cu consecinţe verificabile în 
plan experimental şi cu direcţii aplicative importante. Unele 
dintre modele au înfăţişat mecanisme fiziologice şi psihologice ale 
procesului de învăţare, altele au pus accentul pe modul activ al 
indivizilor de a învăţa, de a participa la propria lor devenire.  

Prezentăm, în continuare, trei dintre modelele conceptual-
explicative cele mai relevante din acest domeniu, sintetizate din 
sursele bibliografice indicate la finalul lucrării: modelul 
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behaviorist, modelul cognitivist şi modelul constructivist. 
Examinarea acestor este necesară pentru înţelegerea principiilor 
moderne ale învăţării.  

 

Modelul behaviorist 
Acest model include teoriile şi studiile clasice pe tema 

condiţionării învăţării, realizate de savantul rus I.P. Pavlov 
(condiţionarea clasică) şi continuate de E. Thorndike şi de B.F. 
Skinner (condiţionarea operantă).  

Behaviorismul, influenţat de zoopsihologie (ştiinţa care se 
ocupă cu studiul comportamentului animal), a fost un curent 
psihologic important, preocupat de studiul cuplului stimul-reacţie 
comportamentală, variabile între care există o relaţie obiectivă, 
nemijlocită şi măsurabilă. Zoopsihologia a  fost cea care sugerat 
psihologiei generale extinderea unor legităţi ale 
comportamentului de învăţare, descoperite la animale, şi asupra 
oamenilor, îndeosebi asupra copiilor.  

De pildă, J.B. Watson, zoopsiholog, iniţiatorul 
behaviorismului, a avut o viziune originală cu privire la învăţarea 
umană. În opinia acestui autor (apud. Zlate, 1996), adultul este 
produsul unui proces de condiţionare lentă. Odată format, adultul 
este foarte greu de schimbat, deoarece ar trebui ca mai întâi să fie 
decondiţionat, şi apoi reconstruit. În acest context, Watson se 
întreba dacă nu cumva decondiţionarea şi apoi recondiţionarea 
omului ar dura mai mult decât formarea sa iniţială. Tot el 
conchidea că omul este funciarmente leneş şi nepăsător, astfel 
încât mai degrabă îşi schimbă zebra dungile, decât şi-ar schimba 
el personalitatea.  

În teoria condiţionării clasice, fiziologul rus I.P. Pavlov a 
susţinut că asocierea unui stimul cu un răspuns este o formă 
elementară de învăţare şi a demonstrat aceasta prin experimentele 
realizate pe câini, în condiţii de laborator. Astfel, un câine era 
hrănit la intervale precise, urmându-se un protocol bine pus la 
punct. Cu puţin timp înainte ca animalul să fie hrănit, se aprindea 
un bec (într-un alt experiment pavlovian se suna un clopoţel). 
Ulterior, la vederea hranei, câinele începea să saliveze. După o 
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suită de repetiţii a acestei succesiuni: bec aprins - aducerea 
mâncării - hrănire, s-a observat faptul că animalul începea să 
saliveze în mod reflex la aprinderea becului, chiar înainte de a-i fi 
adusă  hrana.  

Pavlov a numit această reacţie „reflex condiţionat”, pe care 
l-a explicat prin realizarea la nivelul scoarţei cerebrale a unei 
legături temporare între cei doi centri nervoşi, cel al văzului şi cel 
salivar, care în mod normal nu au legături funcţionale între ei. S-a 
născut astfel ideea că învăţarea, atât la animale, cât şi la oameni, ar 
putea fi explicată printr-o succesiune de reflexe condiţionate.  

Principalele reproşuri care i s-au adus modelului 
condiţionării clasice au fost acelea că nu poate să explice întregul 
proces al învăţării (de pildă nu se apleacă deloc asupra înţelegerii) 
şi că este prea puţin flexibil, neţinând cont de diversitatea 
situaţiilor de învăţare în care este implicat individul. 

Teoria condiţionării operante a fost elaborată, aproape în 
acelaşi timp cu cea a lui I.P. Pavlov, de către E. Thorndike şi a fost 
dezvoltată de B.F. Skinner. Condiţionarea operantă constă în 
modificarea comportamentului unui animal, datorită 
consecinţelor agreabile sau dezagreabile ale acelui comportament. 
Astfel, atunci când un comportament de răspuns este urmat de 
consecinţe plăcute, probabilitatea repetării comportamentului în 
circumstanţe asemănătoare creşte. Atunci când un răspuns este 
urmat de consecinţe neplăcute,  probabilitatea repetării 
comportamentului scade, până la dispariţia sa.  

E. Thorndike a utilizat în cercetările sale procedeul 
labirintului (un şoarece era introdus într-un labirint la capătul 
căruia se afla hrana şi, după încercări şi erori repetate, învăţa 
drumul către hrană) şi procedeul cuştii-problemă (o pisică 
flămândă, pusă în faţa unei cuşti în care se afla hrana, învăţa să 
deschidă cuşca, acţionând un buton care deschidea o trapă).  

Concluzia lui Thorndike (1903) a fost aceea că învăţarea se 
poate datora unor conexiuni realizate în urma unei succesiuni de 
încercări şi erori. Mai precis, după un număr de încercări 
nereuşite, animalele – aici având un rol activ în cadrul activităţii 
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de învăţare – rezolvau problema hranei, învăţând modalitatea de 
a se hrăni.  

B.F. Skinner a utilizat, la rândul său, variante ale cuştilor 
problemă. Cuştile, în care erau plasate şoareci, aveau în interior o 
pârghie şi un jgheab pentru furnizarea hranei. Animalele apăsau 
accidental pârghia, moment în care primeau prin jgheab o porţie 
de mâncare. Reuşita acţiunii de hrănire avea efectul întăririi 
comportamentului, crescând posibilitatea apăsării pârghiei pe 
viitor. Alte experimente au vizat învăţarea evitării de către 
animale a unor stimuli neplăcuţi (de exemplu curentul electric). 
Skinner susţinea că eficienţa învăţării este condiţionată de 
furnizarea întăririi (hranei) imediat după manifestarea 
comportamentului (apăsarea trapei). Prin fenomenul întăririi, a 
arătat cercetătorul, ar putea fi explicată dezvoltarea gândirii şi a 
limbajului fiinţelor umane.  

Modelul behaviorist, cu toate limitele lui, arată rolul 
important al învăţării prin întărire, mai ales în cazul elevilor cu 
vârste mici. Este verificat în practica pedagogică faptul că elevii 
lăudaţi sau recompensaţi după efectuarea unei sarcini au învăţat 
mai bine decât cei care nu au fost lăudaţi sau decât cei care au fost 
criticaţi.  

Pentru stabilirea celor mai importante recompense 
(întăriri) şi pedepse este necesară însă o bună cunoaştere a fiecărui 
copil. Behavioriştii nu au pledat totuşi pentru instituirea de 
pedepse în educaţia copiilor, deoarece – susţineau ei – pedeapsa 
are ca efect doar suprimarea unui răspuns, şi nu întărirea unui 
comportament corect. Mai mult, pedepsind copilul pentru o 
anumită greşeală, acesta nu este împiedicat să comită alte greşeli.  

 

Modelul cognitivist 
Modelul cognitivist oferă o viziune nouă asupra învăţării 

umane. Acest model se preocupă de analiza tuturor proceselor, 
funcţiilor şi calităţilor psihice implicate în procesarea informaţiei – 
percepţia, reprezentarea, gândirea, inteligenţa, limbajul, memoria, 
imaginaţia, creativitatea – care alcătuiesc sistemul cognitiv uman.  
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De altfel, arhitectonica sistemului cognitiv uman poate fi 
stabilită prin analogie cu funcţionarea computerului, susţin 
cognitiviştii. Astfel, mintea este un sistem de procesare a 
informaţiei (hardware), cogniţia  este programul (software) iar 
învăţarea - achiziţia de cunoştinţe (datele), arată Negovan (2010). 
Omul însuşi este un sistem de prelucrare a informaţiilor, a 
semnelor şi a simbolurilor, componentele sistemului său cognitiv 
fiind reprezentările cognitive, structurile sau schemele cognitive, 
operaţiile sau prelucrările cognitive şi interrelaţiile dintre toate 
acestea, subliniază la rândul lor Zlate (1996) şi Miclea (1999).  

Modelul cognitivist al învăţării este important prin aceea 
că demonstrează că învăţarea eficientă se bazează pe:  

• înţelegerea a ceea ce se învaţă;  

• gestiunea adecvată a conţinuturilor informaţionale 
transmise în cursul actului educaţional;  

• organizarea materialelor de învăţat în secvenţe bine 
delimitate;  

• exerciţii de repetare care vizează stocarea informaţiei;  

• utilizarea unor metode inovatoare de predare 
(precum activitatea ludică);  

• stimularea gândirii creative a elevilor.   
Prin analiza aprofundată a mecanismelor psihice implicate 

în activitatea de învăţare, cognitiviştii au formulat o serie de 
recomandări cu privire la: stabilirea corectă a scopurilor învăţării 
în funcţie de potenţialul cognitiv al fiecărui elev (educaţia 
diferenţiată), problematizarea conţinuturilor de învăţare, 
feedback-ul învăţării, declanşarea şi menţinerea impulsului 
cognitiv la elevi, stimularea înţelegerii şi a memoriei etc. (Miclea, 
1999). 

De pildă, emiterea unui feedback cognitiv în învăţare este 
crucială pentru elev, deoarece prin acest mecanism i se aprobă 
cunoştinţele corecte şi i se corectează greşelile.  

Graţie feedback-ului venit din partea profesorului, elevul 
ştie în fiecare moment cât este de pregătit la o anumită disciplină, 
ce mai trebuie să asimileze, care sunt punctele sale tari şi slabe. 
Acest feedback nu trebuie furnizat doar prin note, cum se practică 
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în majoritatea sistemelor de învăţământ, ci şi prin explicaţiile 
profesorilor pentru aceste note, precum şi prin evaluări complexe 
ale pregătirii copilului, emise de şcoală şi transmise părinţilor.   

În ceea ce priveşte stimularea memoriei şi a înţelegerii 
elevilor, cognitiviştii au insistat asupra mai multor aspecte: modul 
optim de organizare a informaţiei transmise de profesor 
(structurarea şi întărirea acestei informaţii uşurează înţelegerea şi 
gestiunea acesteia de către elevi); predarea interactivă (asigură o 
învăţare bazată pe înţelegerea sensurilor lecţiei, pe implicarea 
elevilor în soluţionarea diverselor probleme); problematizarea 
conţinuturilor de învăţare (plecând de la aplicaţiile practice).  

Teorii mai vechi ale învăţării, precum cea a 
constructivismului psihologic sau individual (avându-i ca 
exponenţi pe J. Piaget şi pe J. Brunner, care au susţinut că 
individul este cel care conferă sens şi utilitate cunoştinţelor sale), 
precum şi cea a constructivismului social (reprezentată de L. S. 
Vîgotski, care a postulat că individul învaţă ghidat de influenţele 
sociale, culturale şi de mediu) au fost preluate şi redefinite în 
cadrul modelului cognitivist.  

J. Piaget a studiat procesul de evoluţie stadială a 
structurilor cognitive, punctând faptul că învăţarea reprezintă o 
restructurare activă a cunoştinţelor anterioare, realizată prin 
procesele de conectare a noilor informaţii la ceea ce este deja 
cunoscut de către individ. Teoria lui J. Piaget va fi descrisă, pe 
larg, în subcapitolul dedicat gândirii.  

J. Brunner (1970) a elaborat, la rândul său, una dintre cele 
mai coerente şi mai consistente descrieri ale învăţării din 
perspective cognitiviste. În viziunea acestui autor, învăţarea este 
bazată pe trei procese cognitive:  

1. achiziţia de informaţie;  
2. transformarea acestei informaţii în forma potrivită 
pentru realizarea unei sarcini şi testarea informaţiei şi  
3. verificarea adecvării acestei transformări. 

J. Bruner a postulat că succesul elevului în învăţare implică 
nu doar buna funcţionare a proceselor lui cognitive, ci şi învăţarea 
atitudinilor faţă de diferite discipline (matematică, literatură etc.), 
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care vor servi înţelegerii modului în care sunt interelaţionate 
conceptele şi rezolvării de probleme. 

 

Modelul constructivist 
Modelul constructivist este unul modern, de factură 

umanistă, care îşi propune depăşirea limitelor modelelor 
behaviorist şi cognitivist, punând accent pe natura socială a 
învăţării, pe valorizarea şi autoactualizarea omului, pe 
dezvoltarea potenţialului inerent oricărei persoane. Potrivit 
acestui model, persoana care învaţă se află în cursul descoperirii 
propriei sale experienţe, este o fiinţă valoroasă prin ea însăşi, 
capabilă să-şi gestioneze propria devenire. Omul are un rol activ 
în procesul învăţării: stabileşte scopuri, planifică activităţi, 
descoperă legităţi, ajunge să ştie, dobândeşte cunoştinţe şi 
deprinderi, le întipăreşte în memorie etc., pentru a se adapta 
solicitărilor mediului înconjurător şi pentru a transforma acest 
mediu conform propriilor necesităţi.  

Pe de altă parte, omul îşi desăvârşeşte creşterea personală 
şi maturizarea (construcţia cognitivă) în relaţie cu alte persoane şi 
cu grupurile sociale, care la rândul lor se schimbă, evoluează, el 
este nu numai un gânditor activ, ci şi un actor social (Bandura, 
1989, 2000). Învăţarea devine astfel o construcţie şi totodată o 
reconstrucţie continuă a unui model interior de cunoaştere, 
apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care trăim, un „câmp 
deschis” (Kidd, 1981). Potrivit acestuia, cel care învaţă „se 
autodeschide, depune efort, acumulează, încorporează experienţă 
inedită, o raportează la experienţa sa anterioară, reorganizează 
această experienţă, exprimă ori desfăşoară ceea ce este latent în 
sinea sa”. Constatarea lui Kidd vine după ce Maslow, un 
important teoretician al motivaţiei, subliniase că devenirea 
omului depinde de potenţialul său de a se afirma şi autoactualiza 
(„ceea ce un om poate, el trebuie să fie, deoarece există o tendinţă 
ca fiecare să devină actualizat în ceea ce este el potenţial, să 
devină ceea ce este capabil să fie”).  

În concluzie, modelul constructivist al învăţării pune pe 
primul plan particularităţile individului care învaţă, pe 
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capacitatea lui de a rezolva probleme practice în viaţa de zi cu zi, 
pe activităţile lui preferate, ca şi pe condiţiile externe care 
favorizează învăţarea eficientă. Aceste condiţii se referă atât la 
mediul social, cât şi la mediul educaţional (specificul situaţiei de 
instruire, exigenţele şcolare, competenţa profesorului). Unii dintre 
constructivişti pledează chiar pentru anularea concepţiei potrivit 
căreia trebuie să-l învăţăm pe copil ceea ce acesta trebuie să ştie 
pentru vârsta adultă, întrucât, date fiind schimbările sociale 
accelerate, situaţiile de viaţă cu care se va confrunta copilul vor fi 
radical diferite faţă de cele ale zilelor noastre. 

 

Tipuri de învăţare 
Învăţarea se poate desfăşura ca un proces spontan, 

neintenţionat sau ca un proces intenţionat, conştient, bazat pe 
înţelegere. P. Golu (1985) arată că prima formă de învăţare este 
proprie mai ales copiilor (care învaţă empiric şi nu-şi 
sistematizează achiziţiile) şi adulţilor aflaţi în situaţii obişnuite, 
care nu depun efortul de a înţelege ceva, de a trage o concluzie şi 
de a o aplica ulterior în practică, în timp ce cea de-a doua formă 
de învăţare este caracteristică etapelor mai avansate de dezvoltare 
(rezultatele ei se aplică şi se reflectă nu doar în comportamente, ci 
şi în relatări verbale coerente). Autorul citat descrie şi alte tipuri 
de învăţare:  

• cognitivă (dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi 
intelectuale);  

• afectivă (însuşirea reacţiilor adecvate la stări şi situaţii 
afectogene);  

• psihomotorie (asimilarea schemelor motorii de 
orientare, coordonare, viteză, ritm);  

• instrumentală (învăţarea numerelor, a limbajului, a 
semnelor de circulaţie şi a hărţilor);  

• practică (însuşirea deprinderilor de joc, a celor 
gospodăreşti, a celor de lucru manual) şi  

• morală (dobândirea conceptelor etice, a deprinderilor 
de conduită socială).  
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În continuare vom analiza în detaliu principalele procese şi 
funcţii psihice implicate în activitatea de învăţare. 

 
1. 1.Gândirea 
Gândirea este un proces cognitiv complex, trăsătura cea 

mai importantă a psihicului uman. Împreună cu limbajul, 
gândirea ocupă un loc central în cadrul activităţii de învăţare. Ea 
permite cunoaşterea aspectelor realităţii înconjurătoare (prin 
observare, judecare, desprinderea înţelesurilor), decelarea 
însuşirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor şi, nu în ultimul 
rând, rezolvarea celor mai diverse situaţii problematice 
(formularea ipotezelor, testarea acestora şi găsirea celor mai bune 
soluţii).  

Gândirea reprezintă un “stat major” al sistemului psihic 
uman, deoarece orientează, conduce, valorifică maximal celelalte 
procese si funcţii psihice, implicând în procesul cunoaşterii toate 
mecanismele de ordin cognitiv, afectiv-motivaţionale şi volitiv-
reglatorii (Popescu-Neveanu, 1978).  

„Gândirea este un sistem ordonat de operaţii de 
prelucrare, interpretare si valorificare a informaţiilor, bazat pe 
principiile abstractizării, generalizării şi anticipării şi subordonat 
sarcinii alegerii alternativei optime din mulţimea celor iniţial 
posibile” (Golu şi Dicu, 1972, p. 139).  

În procesul cunoaşterii, gândirea operează cu: noţiuni 
(unităţi cognitive care reflectă particularităţile esenţiale ale 
obiectelor), concepte (construcţii mintale semantice care 
concentrează proprietăţile unei clase întregi de obiecte), judecăţi 
(care desemnează atât relaţiile dintre noţiuni, cât şi legăturile 
dintre concepte; determină ierarhizarea conceptelor în piramide 
conceptuale specifice) şi raţionamente („judecăţi ale judecăţilor”, 
din care se pot desprinde judecăţi complet noi, aplicabile în cazul 
unor situaţii problematice complexe).  

 

Operaţiile şi formele gândirii 
Operaţiile generale ale gândirii, implicate în înţelegere şi în 

rezolvarea de probleme, sunt: analiza şi sinteza, abstractizarea, 
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generalizarea şi comparaţia (Cosmovici, 1998, 2008; Golu, 1972; 
Roşca, 1976). Acestora li se adaugă şi o altă operaţie, concretizarea, 
care a stat mai puţin în atenţia cercetătorilor (Zlate, 1999), şi care 
reprezintă un proces de ilustrare sau de explicare a unei teze 
generale cu ajutorul unui exemplu.  

Analiza operează prin separarea mentală a unor obiecte sau 
fenomene în elemente, părţi componente sau însuşiri, în vederea 
determinării semnificaţiei fiecărui element în cadrul întregului. Ea 
permite delimitarea esenţialului de neesenţial, a necesarului de 
întâmplător. 

Sinteza poate reconstrui mental obiectul analizat, 
restabilind o legătură între diferitele lui părţi, elemente sau 
însuşiri, identificate şi izolate în cadrul analizei. Ea asigură 
redarea obiectului ca întreg, cu relaţionarea logică a părţilor sale 
componente, a legilor lui de organizare, mişcare şi evoluţie. De 
aceea, aceste două operaţii ale gândirii, analiza şi sinteza, sunt 
considerate ca fiind corelative. 

Abstractizarea constă în izolarea pe plan mental a unor 
aspecte sau relaţii esenţiale dintre obiecte şi fenomene, cu 
eliminarea însuşirilor neesenţiale ale acestora. 

Generalizarea, aflată în corelaţie cu abstractizarea, este 
operaţia prin care extindem o relaţie stabilită între două obiecte 
sau fenomene asupra unei întregi categorii de obiecte şi 
fenomene. Prin intermediul generalizării, gândirea evoluează de 
la individual-concret, la general sau categorial, impulsionând 
astfel procesul cunoaşterii.  

Generalizarea valorifică din plin atât rezultatele activităţii 
analitico-sintetice, cât şi pe cele ale abstracţiei; ea apare, de aceea, 
ca reprezentând rezultatul unei analize împletite cu abstracţia 
(Zlate, 1999). 

Comparaţia constă într-o punere în relaţie pe plan mental a 
unor obiecte sau fenomene pentru a stabili asemănările şi 
deosebirile dintre ele, în baza unui criteriu care vizează 
excluderea diferenţelor.  

Comparaţia nu este o operaţie simplă, aşa cum s-ar părea 
la prima vedere, ci una complexă, un mecanism de bază în 
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formarea conceptelor. Ea începe cu un act sintetic (sunt corelate 
însuşirile obiectelor), continuă cu unul analitic (se desprind 
asemănările şi deosebirile dintre obiecte) şi se finalizează printr-o 
nouă sinteză şi generalizare (obiectele comparate sunt legate 
conceptual de clase întregi de obiecte cu caracteristici 
asemănătoare).  

În ceea ce priveşte formele gândirii, literatura de 
specialitate menţionează gândirea algoritmică şi gândirea euristică.  

Gândirea algoritmică este un demers ordonat, bazat pe 
operaţii strict determinate şi înlănţuite în timp unele de altele, 
efectuarea corectă a unui „pas” algoritmic conducând în mod 
necesar la soluţionarea integrală şi sigură a problemei.  

Gândirea euristică presupune, în schimb, o desfăşurare cu 
caracter arborescent, avansând mai multe variante posibile de 
rezolvare a unei probleme. Operaţiile ei nu sunt strict 
determinate, ci, dimpotrivă, sunt probabiliste, ramificate, 
generând nenumărate modalităţi de a ajunge la soluţionarea 
problemei. Gândirea euristică formulează planuri şi strategii, 
înaintează prudent, revine treptat pe acelaşi drum, se bazează pe 
încercări şi erori. Dacă în gândirea algoritmică rezultatul 
problemei este sigur, în cea euristică aceasta poate fi incert sau 
chiar eronat, dacă nu s-a ales varianta rezolutivă corespunzătoare. 

 

Teoria lui Jean Piaget cu privire la dezvoltarea 
intelectuală a copilului 

Psihologul elveţian Jean Piaget a avut o contribuţie 
fundamentală în ceea ce priveşte studiul genezei structurilor 
gândirii. El a surprins construirea progresivă a acestor structuri, 
de la naştere şi până la vârsta adultă. Dezvoltarea intelectuală a 
copilului este, în fapt, o construcţie stadială a structurilor 
cognitive, marcată de asimilări, ruperi de echilibru, acomodări şi 
echilibrări.  

Structurile cognitive reprezintă, în opinia lui Piaget, 
matrice în care se încorporează informaţiile asimilate şi care joacă 
rolul de suport, antecedent sau premisă a dobândirii oricărei 
experienţe. În procesul evolutiv, stadial, parcurs de copil, cresc în 
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complexitate structurile gândirii acestuia şi se edifică operaţiile ei 
specifice.  

Progresul se realizează prin interiorizarea treptată a unor 
acţiuni pe care copilul le realizează mai întâi în mod real, în 
activitatea de zi cu zi, şi apoi le transferă în dezbaterea mentală.  

Constante rămân, de la un stadiu evolutiv la altul, funcţiile 
gândirii. De pildă, funcţia interesului joacă acelaşi rol declanşator 
al acţiunilor pentru toate stadiile şi vârstele, subliniază Piaget. 
Teoria sa poate explica modul în care gândirea umană face saltul 
de la neesenţial la esenţial, de la particular la general, de la concret 
la abstract, de la exterior-accidental la interior-invariabil (Zlate, 
1999).  

Cele patru stadii de dezvoltare descrise de Piaget au 
particularităţi proprii, fiecare stadiu înglobând achiziţiile 
stadiului/stadiilor anterioare:  

1. Stadiul senzorio-motor (0-2 ani). În acest prim stadiu al 
evoluţiei intelectuale, când copilul desfăşoară activităţi motorii şi 
perceptive, se dezvoltă schemele senzorio-motorii ale gândirii şi 
apar primele manifestări ale inteligenţei sale. Copilul realizează că 
este o entitate distinctă faţă de obiectele din jur şi că poate mişca 
obiectele cu mâna. În cursul manipulării obiectelor, copilul va 
deprinde conceptul de cauzalitate şi va experimenta diferite 
mişcări, pentru a-şi atinge scopurile şi pentru a descoperi 
realitatea. Inteligenţa (în calitatea sa de conduită de adaptare a 
organismului la mediu, implicată în rezolvarea de probleme) se 
manifestă tocmai în acele acţiuni în care copilul urmăreşte un scop 
şi caută mijloacele de atingere a acestuia. Piaget a subliniat, de 
altfel, că acţiunea este izvorul şi mediul inteligenţei (Piaget şi 
Inhelder, 1969);  

2. Stadiul preoperaţional (2-7 ani) Caracteristice pentru 
această perioadă sunt: apariţia funcţiei semiotice, a jocului 
simbolic şi a imaginilor mentale. Acest stadiu se subdivide în 
substadiul gândirii simbolice şi preconceptuale (2-4 ani) şi 
substadiul gândirii intuitive (4-7 ani). Copilul aflat în stadiul 
preoperaţional are o gândire egocentrică şi fantezistă, lipsită de 
realism (se consideră a fi centrul universului, are o perspectivă 
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proprie asupra lumii), caracterizată prin animism (tot ceea ce-l 
înconjoară este viu şi controlabil) şi prin artificialism (de exemplu, 
crede că fenomenele naturale sunt create de oameni). Dezvoltarea 
gândirii simbolice se face prin utilizarea simbolurilor respective 
(copilul încep să numere, fără a mai fi necesară manipularea 
efectivă a obiectelor numărate). Copilul nu poate gândi încă într-o 
manieră logică în acest stadiu, deşi face unele clasificări simple ale 
obiectelor, identifică părţile componente ale acestora şi, de 
asemenea, înţelege că obiectele din jurul său sunt părţi ale unor 
grupuri mai largi de obiecte. Spre sfârşitul stadiului, copilul 
începe să facă diferenţa între realitate şi fantezie şi, de asemenea, 
începe să înţeleagă rolurile de sex. Atât în substadiul gândirii 
simbolice şi preconceptuale, cât şi în substadiul gândirii intuitive, 
copilul rămâne încă dependent de percepţiile imediate, gândirea 
sa nefiind încă pregătită pentru reversibilitate, o proprietate care 
simbolizează capacitatea de reîntoarcere pe plan mental, la 
punctul de plecare al raţionamentului (aşa-numitul „drum 
invers”). De pildă, dacă măsurăm două cantităţi egale de apă, pe 
care le turnăm într-un pahar mai înalt şi mai strâmt, respectiv 
într-unul mai scund şi mai larg, copilul va spune că primul pahar 
conţine mai multă apă.  

3. Stadiul operaţiilor concrete (7 ani - 11 ani) se distinge prin 
transformarea intuiţiei preoperatorii în gândire operatorie 
reversibilă, precum şi prin dispariţia perspectivei egocentrice. 
Copilul gândeşte logic, coerent, dar gândurile sale sunt tot legate 
de concret, de situaţional. Reversibilitatea, specifică acestei 
perioade, se achiziţionează mai întâi prin inversiune şi mai apoi 
prin reciprocitate. Deşi conceptele abstracte nu sunt încă accesibile 
copilului, el începe să înţeleagă proprietăţile de conservare a 
obiectelor (masă, volum). „Trăsătura esenţială a gândirii logice 
este de a fi operatorie, adică de a prelungi acţiunea, interiorizând-
o”, subliniază Piaget (1965, p. 86);  

4. Stadiul operaţiilor formale debutează după vârsta de 12 
ani. Operaţiile de gândire devin formale şi interiorizate. 
Dezvoltarea intelectuală este deplină, în condiţiile în care se 
operează asupra informaţiei prin generalizare şi transfer. Această 
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generalizare a operaţiilor de clasificare sau a relaţiilor de ordine 
conduce la o combinatorică specifică, în cadrul căreia cea mai 
simplă operaţie constă din combinări propriu zise sau din 
clasificarea tuturor clasificărilor (Piaget, 1969). Cu alte cuvinte, în 
acest stadiu apare capacitatea de a formula ipoteze, de a le testa şi 
a rezolva probleme cu caracter abstract.  

În concluzie, trecerea de la stadiul gândirii preoperaţionale 
la cel următor, al gândirii operaţional-concrete şi, în final, la 
stadiul logic-abstract al gândirii formale pune în evidenţă nu 
numai formarea structurilor cognitive, ci şi plasticitatea deosebită 
a acestora, capacitatea lor de a se restructura şi de a se perfecţiona;  

Potrivit teoriei lui Piaget, capacitatea de abstractizare şi de 
generalizare se dezvoltă în strânsă legătură cu limbajul interior. 
La rândul ei, inteligenţa se dezvoltă diferenţiat la copil, în raport 
cu factorii ereditate şi de mediu, chiar şi după atingerea nivelului 
operaţiilor formale. Piaget susţine că unele persoane nu ajung 
niciodată în stadiul operaţiilor formale, ele rămânând ancorate în 
concret.  

Observaţiile piagetiene concordă cu cele ale lui Galperin 
(apud. Cosmovici, 1998), care a descris paşii operaţiei de adunare 
interiorizate (însuşite) de copii. Astfel, mai întâi învăţătorul 
numără beţişoarele din două mulţimi, după care mulţimile se 
amestecă şi sunt numărate toate beţişoarele. Copiii sunt puşi şi ei 
să facă la fel, pentru a se familiariza cu această operaţie concretă. 
Ulterior, acţiunea se mută pe plan verbal, când copiii relatează cu 
voce tare operaţia de adunare a beţişoarelor din cele două 
grămezi, fără a mai manipula beţişoarele. Treptat însă, operaţia de 
adunare se interiorizează, devine automatizată, iar copiii nu vor 
mai avea nevoie nici să manipuleze beţişoarele, nici să facă 
adunarea cu voce tare. Acest exemplu demonstrează evoluţia 
gândirii de la concret la abstract.  

Zlate (1999) subliniază că orice salt la abstract, subordonat 
unor criterii de adevăr şi verificabilitate, se soldează 
precumpănitor cu lărgirea şi îmbogăţirea cunoaşterii, cu 
înţelegerea superioară a legilor acesteia. 
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Psihologul elveţian Jean Piaget se referă în teoria sa şi la 
procesul evolutiv al înţelegerii, văzut ca premisă a dezvoltării 
structurilor cognitive. El vorbeşte despre: înţelegerea elementară 
(bazată, în principal, pe stabilirea asemănărilor, a calităţilor 
comune care aparţin unor obiecte şi pe abstracţii simple); 
înţelegerea superioară (caracterizată prin extensia conceptelor, 
prin simbolism şi mai ales prin subordonarea semnelor variabile 
unui sistem informaţional bine organizat şi reglat); înţelegerea 
implicită (când copilul înţelege, dar are dificultăţi de exprimare) şi 
înţelegerea explicită (exprimată verbal).  

De altfel, limbajul are o funcţie esenţială în dezvoltarea 
structurilor şi funcţiilor gândirii, acesta nefiind implicat doar în 
socializarea indivizilor (prin utilizarea limbii, ca realitate 
supraindividuală), ci şi în procesul interiorizării operaţiilor 
gândirii.  

Relaţia dintre gândire şi limbaj a fost studiată de către 
psihologul rus Vîgotski (apud Golu, 1972). Astfel, dezvoltarea 
gândirii la copil începe odată cu dezvoltarea limbajului.  

Vîgotski descrie trei stadii în dezvoltarea limbajului 
copilului, strâns legate de dezvoltarea structurilor cognitive ale 
acestuia: 

1. Stadiul limbajului social sau al vorbirii externe (0-3 ani). 
Copilul utilizează cuvinte simple pentru a controla 
comportamentul celor din jur şi pentru a exprima 
gânduri simple, emoţii, dorinţe. Legăturile acestor 
cuvinte cu gândirea sunt mai puţin evidente. Avem de-
a face cu un limbaj extrem de simplu, primitiv. 
Cuvintele celorlalţi nu îi spun aproape nimic copilului, 
ele sunt doar sunete care îi captează atenţia; 

2. Stadiul limbajului egocentric (3-7 ani). Copilul 
gândeşte cu voce tare, în încercarea de a-şi direcţiona 
propriul comportament, fără a ţine cont dacă are sau 
nu auditori. El începe să asocieze cuvintele cu obiectele 
reale; 

3. Stadiul limbajului interiorizat (după 7 ani). Acesta este 
un limbaj complex, sofisticat, care permite dezvoltarea 
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tuturor structurilor şi operaţiilor gândirii. Cuvintele 
devin puncte de fixare a semnificaţiilor noţiunilor, prin 
intermediul lor este relevată esenţa lucrurilor, se emit 
judecăţile, se avansează raţionamentele, se cristalizează 
memoria semantică.  

 

Implicaţii educative 
Studiul gândirii - şi mai ales cel al evoluţiei structurilor 

acesteia - oferă profesorului câteva direcţii practic-aplicative 
importante. Astfel, profesorul trebuie să ţină seama, în activitatea 
sa, atât de nivelul de dezvoltare cognitivă a elevului (saltul decisiv 
al gândirii la operaţiile formale se produce abia după 12 ani, după 
cum am arătat anterior), cât şi de diferenţele de potenţial cognitiv 
dintre elevi. Cu alte cuvinte, dacă elevul dispune de structuri 
cognitive de calitate (complexe, flexibile, aflate la nivelul 
corespunzător de dezvoltare), atunci şi activităţile lui de învăţare 
vor fi de calitate, productive şi eficiente. Dacă structurile cognitive 
ale elevului sunt simple, sărăcăcioase, inerte sau incomplet 
formate, activităţile lui de învăţare se vor desfăşura mai greu şi cu 
o eficienţă mai mică. Pentru a putea practica o instruire adecvată, 
diferenţiată în funcţie de posibilităţile copilului, dar 
nediscriminatorie, profesorul poate cere sprijinul psihologului 
şcolar, pentru evaluarea potenţialului intelectual al elevilor.  

Particularităţile dezvoltării structurilor cognitive atrag 
atenţia şi asupra rolului activ pe care elevul trebuie să-l aibă în 
cadrul orelor. După cum am văzut, gândirea copilului se 
specializează în cadrul activităţilor desfăşurate de el însuşi. Or 
expunerile didactice bazate pe bombardament informaţional, care 
plictisesc şi obosesc copilul (asociate cu verificări exigente ale 
reproducerii mecanice ale lecţiilor predate) sunt contraindicate, 
mai ales la vârstele mici. În cadrul orele desfăşurate după un 
astfel de scenariu, elevul are un rol pasiv, iar gândirea acestuia nu 
este stimulată. De aceea, sistemele educative moderne 
promovează învăţarea prin descoperire şi învăţarea prin joc, 
raportate la situaţiile practice, concrete, care activează şi dezvoltă 
potenţialul cognitiv al copilului. De asemenea, în sistemele 
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educative moderne este promovată gândirea creativă a copiilor, 
găsirea mai multor soluţii de rezolvare a situaţiilor problematice. 
În acest caz, profesorului îi revine misiunea de a spori plasticitatea 
structurilor cognitive ale elevilor săi, prin metode inovatoare de 
predare. 

 
1.2. Memoria 
Ca şi gândirea, memoria este un proces cognitiv complex, 

esenţial pentru progresul cunoaşterii, cu o identitate şi o utilitate 
bine stabilite în cadrul învăţării umane.  

Memoria întipăreşte, conservă şi reactualizează mijlocit, 
inteligibil şi selectiv experienţa anterioară a omului şi a societăţii 
în care acesta trăieşte şi, în acelaşi timp, oferă posibilităţile 
reactualizării unor date anterioare ale cunoaşterii, supunerii 
acestora unui examen critic, delimitării a ceea ce este nou de ceea 
ce este perimat, împingând astfel cunoaşterea mai departe (Zlate, 
1999).  

Potrivit marilor psihologi români care au avut contribuţii 
în domeniul psihologiei generale şi al psihologiei educaţionale 
(Popescu-Neveanu, 1978; Golu, 1972, Roşca, 1976; Tucicov-
Bogdan, 1973; Zlate, 1994), învăţarea este o activitate cu o sferă 
mai largă decât cea a memoriei. Învăţarea nu se bazează numai pe 
memorie, ci antrenează întregul sistem psihic uman, întreaga 
personalitate a individului.  Alături de memorie, procesele 
perceptive, reprezentările, gândirea, imaginaţia, afectivitatea, 
motivaţia voinţa şi atenţia cunosc solicitări importante în cadrul 
activităţii de învăţare.   

Memoria (denumită adeseori şi „sistemul mnezic uman”) 
are o funcţie de unificare a experienţei de cunoaştere a 
individului, fiind descrisă metaforic ca o bibliotecă în care se 
păstrează toate informaţiile şi care ne ajută în prezent să luăm 
pentru viitor sau ca un „album viu”.  

În „albumul” memoriei, imaginile stocate se transformă, se 
îmbogăţesc pe măsura acumulării de noi cunoştinţe sau, 
dimpotrivă, se şterg parţial sau total, atunci când intervin 
fenomenul uitării, perturbarea stării de sănătate fizică şi mentală a 
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individului, declinul biologic al omului sau o serie de alte condiţii 
perturbatoare (precum insuficienta fixare a informaţiilor, lipsa 
interesului şi a implicării în activitatea de învăţare).  

Procesul cognitiv al memoriei face posibile întipărirea sau 
fixarea, conservarea, recunoaşterea şi reproducerea informaţiilor 
(Cosmovici, 1998).  

Dintr-o perspectivă psihocognitivistă, a procesării 
informaţiilor, psihologia modernă recurge pentru a defini 
atributele memoriei la termeni ca: encodare, stocare, recuperare 
(Zlate, 1999), cu un sens echivalent fixării, conservării, 
recunoaşterii şi reproducerii informaţiilor.  

 

Encodarea, stocarea şi recuperarea informaţiilor 
Encodarea sau memorarea, fixarea, întipărirea, engramarea 

informaţiilor corespunde actului propriu-zis de memorare, când 
informaţia este tradusă într-o formă care-i permite pătrunderea în 
sistemul mnezic. Buna encodare informaţională ocupă un loc 
central în cadrul studiilor de psihologia educaţiei, deoarece de 
aceasta depinde progresul învăţării. Actul de memorare este 
influenţat de starea de sănătate a individului, de atenţia sa, de 
stările lui afective, de interesul şi convingerile sale. Omul nu 
memorează doar conţinutul lecţiilor de la şcoală, ci şi date 
semnificative provenind din contactul organelor sale de simţ cu 
realitatea, informaţii cu privire la alţi oameni, obiecte, fapte şi 
evenimente.  

Sunt memorate mai bine acele informaţii care corespund 
trebuinţelor, dorinţelor şi aspiraţiilor individului, cele care îi fac 
plăcere, cele care îi sunt familiare sau se leagă de experienţa sa 
anterioară. Pe de altă parte, sunt reţinute mai repede acele 
informaţii pe care individul vrea cu adevărat să le reţină (rolul 
voinţei în memorare este unul esenţial).  

Encodarea se realizează fie automat (este acea memorare 
spontană, pe care o realizăm fără să vrem, fără a depune vreun 
efort), fie intenţional (implică efortul individului care învaţă, 
repetă, acţionează asupra materialului didactic).  
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Diferenţa dintre cele două tipuri de encodare a fost 
surprinsă de Tucicov-Bogdan (1973), printr-un experiment 
simplu. Astfel, pentru reţinerea unui text de 10 rânduri au fost 
necesare 30 de repetiţii, atunci când subiectul nu ştia de ce este 
necesară memorarea lui şi au fost necesare numai 5-6 repetiţii, 
când subiectului i s-a prezentat scopul memorării textului. 
Randamentul s-a dovedit a fi de 5-6 ori mai mare atunci când 
scopul memorării a fost cunoscut decât atunci când acesta nu a 
fost cunoscut. 

Stocarea sau reţinerea, conservarea informaţiilor presupune 
păstrarea acestora pe o anumită durată de timp, şi anume până în 
momentul în care este necesară accesarea lor, pentru a fi utilizate.  

Stocarea – subliniază Zlate (1999) – este un produs extrem 
de viu, activ, efervescent chiar. Un asemenea caracter este 
evidenţiat de cel puţin două împrejurări, şi anume : a) unele 
informaţii, date, evenimente care păreau a fi uitate sunt readuse 
cu uşurinţă la lumină atunci când acest lucru se impune cu 
necesitate ; b) reactualizarea materialului într-o altă formă, sub 
raport atât cantitativ, cât şi calitativ, decât aceea în care a fost 
înregistrat. Aceasta înseamnă că aproape fără să vrem, fără să ne 
dăm seama, în timpul stocării materialul a „dospit”, a crescut pe 
nesimţite, s-a restructurat, a căpătat noi valenţe şi semnificaţii. 

Recuperarea informaţiilor (definită şi ca recunoaştere, 
reproducere, ecforare, reactualizare sau reactivare) vizează 
scoaterea la suprafaţă a informaţiei encodate şi stocate. În afară de 
acest rol esenţial, recuperarea (reactualizarea) joacă şi un alt rol: 
acela de a pune in lumină modificările, schimbările sau, mai 
plastic spus, „metamorfozele” suferite de materialul conservat 
(idem). 

 

Principalele tipuri de memorie  
În literatura psihologică sunt nominalizate mai multe 

tipuri de memorie, implicate în activitatea de învăţare: memoria 
cuvintelor (semantică), memoria cifrelor, memoria sunetelor, a 
imaginilor, memoria explicită (conştientă) şi memoria implicită (a 
deprinderilor), memoria reproductivă (care reproduce cu 
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fidelitate informaţiile stocate) şi memoria constructivă (care 
transformă informaţiile), memoria emoţională (a sentimentelor) şi 
memoria raţională (a faptelor) etc. Însă cele mai ample expuneri în 
acest domeniu vizează memoria de scurtă durată (implică stocarea 
materialului pentru câteva secunde) şi memoria de lungă durată 
(presupune stocarea materialului pentru intervale mai mari de 
timp). Între memoria de scurtă durată şi cea de lungă durată 
există legături indisolubile, funcţional-dinamice. Astfel, în timpul 
activităţii de învăţare, informaţiile pătrund în memoria de scurtă 
durată (aceasta are o capacitate limitată, fiind posibil să reţinem 
pentru câteva secunde un număr de telefon format din 7-8 cifre), 
iar prin repetarea lor (asociată cu un sens) acestea trec în memoria 
de lungă durată. Dacă informaţiile nu se consolidează prin 
repetare sau dacă nu au sens pentru elev, ele dispar, se sting, sunt 
uitate şi înlocuite cu alte informaţii care pătrund în memoria de 
scurtă durată. De altfel, uitarea este reversul memorării; aceasta 
reprezintă un factor negativ care poate perturba procesul 
învăţării.  

  

Implicaţii educative 
În activitatea sa, profesorul trebuie să ţină cont de o serie 

de rezultate ale cercetărilor din domeniul memoriei, cu privire la 
natura materialelor care urmează a fi memorate de elevi.  

Astfel, diverse studii au demonstrat că se întipăreşte mai 
uşor un material intuitiv-senzorial (imagini ale obiectelor) decât 
unul simbolic-abstract (cuvinte), unul verbal-semnificativ (un 
poem, un fragment în proză) decât  un altul verbal-nesemnificativ 
(grupaje de litere fără sens logic). Pentru întipărirea a 15 silabe 
fără sens au fost necesare, de pildă, 20,4 repetiţii iar pentru 15 
cuvinte separate - 8,1 repetiţii, în timp ce pentru 15 cuvinte legate 
în frază au fost suficiente doar 3,1 repetiţii (Guilford, apud. Zlate, 
1999). 

Elevii învaţă mai uşor dacă textele sunt însoţite de imagini 
vizuale, dacă profesorul foloseşte material didactic-intuitiv. De 
asemenea, materialele organizate, structurate, de lungime medie 
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sau mică, vor fi reţinute mai uşor decât cele lungi, nestructurate, 
cu idei disparate, fără înlănţuire logică între ele.  

Pentru a fi memorat un material mai amplu, necesar 
pregătirii unui examen, profesorul îşi va îndruma elevii să 
acţioneze asupra acestui material, să elaboreze fişe pe 
tematicule/ideile principale ale textului, să scoată în relief (să 
sublinieze cu culori) punctele de susţinere ale materialului. Aceste 
sugestii sunt valabile şi atunci când în bibliografia de examen sunt 
recomandate mai multe cărţi, care ar putea fi rezumate sub forma 
unor fişe speciale, în cadrul unor portofolii.  

Cu cât implicarea subiectului în activitate este mai mare, 
cu cât interacţiunea dintre el şi materialul de memorat este mai 
intensă şi profundă, cu atât performantele mnezice vor fi mai 
bune. Or creşterea gradului de implicare a subiectului în sarcina 
de memorare, prin alcătuirea planului textului, gruparea ideilor, 
compararea părţilor diferitelor texte, raportarea noutăţilor 
cuprinse în noul material la cunoştinţele mai vechi facilitează 
înţelegerea textului, ajută la buna lui întipărire.  

Cercetările au mai arătat că materialele agreabile, familiare 
individului, cu semnificaţie pentru acesta, vor fi memorate mai 
repede, mai uşor şi mai temeinic decât materialele dezagreabile, 
nefamiliare şi faţă de care individul nu nutreşte nici un interes. 
Această constatare este deosebit de valoroasă în domeniul 
orientării şcolare şi profesionale a elevilor. Frecventarea 
profilurilor liceale pentru care au aptitudini - şi faţă de care 
nutresc interes – va face ca activitatea lor de învăţare să fie una 
satisfăcătoare.  

 
1.3. Motivaţia 
Motivaţia învăţării reprezintă o formă specifică a 

motivaţiei generale, examinată în raport cu activitatea de învăţare 
şi cu activitatea cognitivă a fiinţei umane. Această formă 
motivaţională permite elevului să obţină performanţe în 
asimilarea şi operarea cu noile conţinuturi informaţionale, să-şi 
însuşească activ lecţiile, să adopte cele mai potrivite strategii 
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cognitive, să investească în conduita de învăţare întreaga sferă 
afectiv-volitivă a personalităţii sale în curs de devenire.  

În acelaşi timp, motivaţia poate fi şi efectul activităţii de 
învăţare. Cunoaşterea rezultatelor învăţării, atingerea unor 
scopuri educaţionale şi, nu în ultimul rând, satisfacţia  de a fi 
învăţat, aferentă procesului învăţării, susţin eforturile elevului de 
a învăţa, îi dezvoltă atitudinile pozitive faţă de şcoală. Astfel, 
motivaţia unei anumite activităţi de învăţare „este cu atât mai 
mare cu cât mai intensiv este anticipată aşteptarea succesului 
acelei activităţi” (Corell, apud. Löwe, 1978).  

De altfel, motivaţia umană, cu toate formele ei, poate fi 
definită ca un ansamblu de factori dinamici care determină 
conduita unui individ (Sillamy, 1989). Motivaţia este nu numai o 
condiţie esenţială a învăţării, ci o pârghie importantă în procesul 
autoreglării individului, o forţă motrice a întregii sale dezvoltări, 
au arătat, prin studiile lor, psihologii români (Golu, 1972; Zlate, 
1994; Cosmovici, 2008, 1998; Roşca, 1976). Motivaţia, ca factor 
declanşator al activităţii, orientează individul către atingerea 
scopurilor sale, îi permite selectarea, asimilarea, sedimentarea şi 
utilizarea influenţelor provenite din mediul extern, în scopul 
adaptării la acest mediu.  

Golu (1972) defineşte motivaţia ca „model subiectiv al 
cauzalităţii obiective, cauzalitate reprodusă psihic, acumulată în 
timp, transformată şi transferată prin învăţare şi educaţie în 
achiziţie internă a persoanei”.  

Într-o altă accepţiune, Golu (2004) defineşte motivaţia ca 
fiind „o formă specifică de reflectare prin care se semnalizează 
mecanismelor de comandă-control ale sistemului personalităţii o 
oscilaţie de la starea iniţială de echilibru, un deficit energetico-
informaţional sau o necesitate ce trebuie satisfăcută”. Potrivit 
acestui autor, sferele motivaţionale ale indivizilor sunt diferite, 
datorită atât unicităţii persoanei, cât şi ierarhizării individuale a 
motivelor (nivelurile motivaţionale inferioare se subordonează 
celor superioare).  

De pildă, nevoile, cele mai elementare forme de motivaţie, 
sunt determinanţi primari ai comportamentului individual, în 
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timp ce interesele, mai rafinate şi mai complexe decât nevoile, 
orientează specific activitatea de învăţare către anumite domenii 
ale realităţii. 

Motivaţia are totodată capacitatea de a transforma fiinţa 
umană dintr-un receptor al influenţelor externe, într-un subiect 
activ şi selectiv, cu un determinism intern propriu în ceea ce 
priveşte alegerea şi declanşarea comportamentelor. Motivaţia îl 
propulsează pe individ pe traiectoria vieţii, forţa ei crescând în 
funcţie de numărul şi intensitatea trebuinţelor, intereselor şi 
idealurilor individului.  

De altfel, motivaţia cuprinde „totalitatea mobilurilor 
interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau sunt dobândite, 
conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice 
sau idealuri abstracte” (Roşca, 1976).  

Pentru Cosmovici (2005), „motivul este acel fenomen 
psihic ce are un rol esenţial în declanşarea, orientarea şi 
modificarea conduitei”, iar motivaţia este constituită din 
„ansamblul motivelor, mai bine zis din structurarea tuturor 
motivelor, întrucât ele nu sunt pe acelaşi plan”. Un motiv poate 
reprezenta o cauză principală a unui tip de comportament,  însă 
reciproca nu este valabilă: nu orice cauză poate deveni un motiv. 
La baza motivaţiei, susţine autorul, se află principiul 
homeostaziei, conform căruia organismele tind spre menţinerea 
stării de echilibru în pofida modificării mediului. 

Într-un cadru mai general, interacţiunea omului cu 
obiectele, evenimentele şi fenomenele naşte un „ecou” care 
trezeşte la viaţă trebuinţe motivaţionale. La rândul lor, aceste 
trebuinţe corespund sau nu, satisfac sau nu idealurile, aspiraţiile 
individului.  

În aceşti parametri de referinţă, importantă este deci relaţia 
dintre obiect şi subiect, pentru că numai într-o asemenea relaţie 
obiectul capătă semnificaţii în funcţie de gradul şi durata 
satisfacerii trebuinţelor. Aşa putem înţelege de ce unul şi acelaşi 
obiect produce stări afective diferite la persoane diferite - ori chiar 
la aceeaşi persoană - sau de ce acţiuni cuprinse în procesele de 
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învăţare, sunt încărcate cu semnificaţii diferite, dacă le raportăm 
la cel care învaţă.   

Revenind la motivaţia învăţării, trebuie să precizăm că în 
analiza acesteia trebuie urmărite: motivul dominant al implicării 
în activitatea de învăţare, structura psihologică a  individului care 
învaţă, vârsta acestuia şi mediul său de provenienţă (dacă în acest 
mediu pot fi regăsite sau nu atitudini favorabile învăţării). 
Profesorul trebuie să-şi pună permanent problema motivelor care 
îi determină pe elevii săi să înveţe sau, după caz, să fugă de 
şcoală.  

 

Caracteristicile motivaţiei 
În literatura psihologică sunt nominalizate trei 

caracteristici principale ale motivaţiei, care pot fi particularizate şi 
pentru motivaţia învăţării: 

1. Direcţia motivaţiei vizează atingerea obiectivelor de 
învăţare de către elev. Unii elevi îşi canalizează 
eforturile în direcţia îndeplinirii acestui scop, 
participând activ la situaţiile de învăţare, în timp ce 
alţii îşi consumă energia în alte activităţi precum 
jocurile pe calculator, comunicarea în reţelele de 
socializare etc.; 
2. Intensitatea motivaţiei se referă la efortul depus de 
elev pentru atingerea obiectivelor. Unele obiective, 
precum examenele importante ale vieţii, reclamă o 
motivaţie mai susţinută pentru a fi atinse, alele solicită 
o implicare motivaţională mai redusă;  
3. Persistenţa motivaţiei se referă la durata acesteia. Unii 
elevi pot rămâne motivaţi într-o activitate doar puţin 
timp, pe când alţii sunt constant motivaţi în vederea 
obţinerii performanţelor şcolare. Persistenţa motivaţiei 
este condiţionată de capacitatea de concentrare a 
atenţiei asupra sarcinii de învăţare şi de energia 
investită de elev în activităţile şcolare.   
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Formele motivaţiei 
Motivele care declanşează activităţile pot fi interioare, care 

ţin de individ sau exterioare, care depind de situaţiile cu care 
individul se confruntă. Plecând de la această constatare, au fost 
evidenţiate două forme ale motivaţiei: motivaţia intrinsecă şi 
motivaţia extrinsecă. 

Activitatea motivată intrinsec se realizează pentru plăcerea 
şi satisfacţia interioară a subiectului, în timp ce activitatea 
motivată extrinsec este ghidată de recompense şi constrângeri. 
Celor două forme ale motivaţiei li s-a adăugat şi  o a treia, 
demotivarea. Aceasta semnifică starea în care individul nu poate 
fi motivat nici intrinsec, nici extrinsec, să desfăşoare o activitate.  

O analiză a celor două forme de motivaţie, din punct de 
vedere al eficienţei lor în activitatea de învăţare (prin care 
înţelegem nivel de performanţă atins, consumul de efort şi timp), 
evidenţiază faptul că activitatea intrinsec motivată este superioară 
celei extrinsec motivate. Totuşi, una şi aceeaşi activitate se poate 
desfăşura sub impulsul ambelor forme de motivaţie. De 
asemenea, cele două forme de motivaţie pot fi convertite dintr-
una în cealaltă. De pildă dacă un individ a învăţat să devină 
medic din dorinţa de a cunoaşte acest domeniu fascinant şi a-şi 
ajuta semenii, fiind motivat intrinsec pe parcursul pregătirii sale 
profesionale, la un moment dat el poate să nu mai resimtă aceeaşi 
pasiune, fiind animat în meseria sa doar de dorinţa de a face bani.  

 

Teorii cu privire la motivaţie 
Teoriile cu privire la motivaţie au fost sintetizate din 

lucrările autorilor români citaţi anterior. Cele  mai cunoscute 
dintre acestea sunt: teoria lui Abraham Maslow (teoria piramidei 
trebuinţelor) şi teoria lui Albert Bandura (teoria nivelului de 
aspiraţie). 

Teoria lui Abraham Maslow postulează că trebuinţele umane 
sunt de complexităţi diferite, se satisfac pe rând şi se dispun 
ierarhic în structura personalităţii individului, influenţând 
comportamentul acestuia.  

Această ierarhie se prezintă astfel:  
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1.  trebuinţele fiziologice (hrană, apă, odihnă, sexualitate, 
sănătate, căldură, adăpost) sunt prioritare pentru 
fiecare om. Abia după satisfacerea acestora, individul 
are libertatea de a trece la satisfacerea altor trebuinţe, 
de nivel superior; 
2.  trebuinţele de securitate (nevoia de a avea o familie, o 
locuinţă) reflectă siguranţa socială, emoţională, 
existenţială către care tinde individul, obţinerea 
confortului material; 
3.  trebuinţele afective şi sociale privesc apartenenţa 
individului la diverse grupuri sociale, dezvoltarea 
relaţiilor de comunicare cu semenii, afilierea la grupuri 
cu interese asemănătoare etc.; 
4.  trebuinţele de stimă şi de recunoaştere socială constau în 
nevoia de afirmare a Eului; individul accede la anumite 
poziţii datorită competenţelor şi abilităţilor sale, are 
nevoie – şi obţine -preţuirea semenilor; 
5.  trebuinţele intelectuale reflectă nevoia omului de a şti, 
de a înţelege, de a explora, de a descoperi; 
6.  trebuinţele estetice privesc nevoia individului de 
frumos şi de ordine, de simetrie şi de armonie; 
7.  trebuinţele de autoactualizare vizează atingerea 
potenţialului individual, obţinerea performanţelor.   

Maslow susţine că până la ultima treaptă a piramidei 
trebuinţelor ajung foarte puţini oameni, deoarece mulţi dintre 
semenii noştri rămân animaţi către satisfacerea trebuinţelor 
bazale. Teoria lui Maslow este utilă psihologiei educaţiei, 
interesată în stimularea performanţelor şcolare ale elevilor. Astfel, 
cunoscând modul ierarhic de satisfacere a trebuinţelor umane, 
profesorul va conştientiza faptul că nu pot fi activate trebuinţele 
de ordin superior ale elevilor, precum cele intelectuale, estetice 
sau de autoactualizare dacă nu a fost satisfăcute trebuinţele bazale 
ale acestora. Dacă elevii sunt flămânzi, nu au unde locui sau dacă 
sunt rejectaţi de părinţi performanţele lor şcolare vor fi slabe. 
Drept urmare, profesorul trebuie să se implice în soluţionarea 
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situaţiei critice a acestor copii, cu sprijinul conducerii şcolii şi al 
autorităţilor. 

De-a lungul timpului, numeroşi teoreticieni ai motivaţiei 
au încercat să critice sau, după caz, să sporească valoarea 
conceptuală a piramidei lui Maslow. Criticii acestei teorii au 
reproşat că Maslow  a prevăzut o ordine prea strictă de satisfacere 
a acestor trebuinţe şi că, în realitate, multe dintre trebuinţe încep 
să se satisfacă în mod concomitent.  

Bűhler (apud. Cosmovici, 2008) a constatat că, pe lângă 
trebuinţele aflate în relaţie cu setea ori foamea, situate pe prima 
treaptă a piramidei lui Maslow, există şi un activism fără rădăcini 
„homeostatice”, constând în: tendinţa de a cunoaşte, de a explora 
mediul înconjurător; impulsul către manipularea obiectelor; 
tendinţa de „influenţare creatoare a mediului”. În acelaşi timp, în 
categoria trebuinţelor de securitate, pe lângă trebuinţele de ordin 
material, au fost adăugate şi cele vizând păstrarea echilibrului 
sufletesc. Categoria trebuinţelor afective şi sociale a fost 
îmbogăţită cu trebuinţa sprijinului celor aflaţi în dificultate, iar cea 
a stimei şi recunoaşterii sociale a căpătat un sens nou, prin 
înglobarea trebuinţei de a-i conduce şi de a-i depăşi pe alţii. În 
fine, categoria trebuinţelor estetice a fost extinsă prin adăugarea 
trebuinţei individului de a-şi realiza aptitudinile într-un domeniu 
artistic.  

În 1970, Maslow însuşi (Cosmovici, 1998) a introdus 
conceptul de metamotivaţie, pentru a desemna acea formă de 
motivaţie intrinsecă situată deasupra stărilor proprii de necesitate, 
în virtutea căreia individul execută activităţi în beneficiul 
comunităţii, fără a aştepta vreo recompensă în schimbul 
desfăşurării lor. Accesul la un astfel de nivel motivaţional este 
posibil pentru un număr relativ mic de indivizi şi constituie un 
reper important în delimitarea dominantelor de ordin personal, 
de cele de ordin social. 

Teoria lui Albert Bandura cu privire la motivaţie este 
concepută în trei piloni conceptuali corelaţi, cu implicaţii în 
înţelegerea motivaţiei învăţării: autoeficienţa, stima de sine şi 
nivelul de aspiraţie.  



38 

Autoeficienţa se referă la ceea ce individul crede despre 
capacităţile sale de îndeplinire a unei sarcini. Dacă individul se 
percepe ca fiind autoeficient într-o sarcină, atunci efortul său 
voluntar se intensifică, motivaţia îi devine mai susţinută şi 
performanţa sa în respectiva sarcină creşte. De pildă, dacă un elev 
este încurajat de profesor - şi răsplătit prin note mari pentru 
efortul său - , atunci autoeficienţa sa, raportată la activităţile 
şcolare, creşte.  

Stima de sine se referă la concepţiile stabile ale individului 
despre sine însuşi, concepţii care includ atât reflecţiile sale 
personale, cât şi aprecierile sau respingerile care pornesc de la 
ceilalţi. Un individ cu stimă de sine redusă, temător, timorat de 
impresiile exercitate asupra celorlalţi, poate eşua în sarcini simple.  

Nivelul de aspiraţie impulsionează, la rândul său, 
îndeplinirea diverselor activităţi. Succesul la învăţătură poate 
creşte nivelul de aspiraţie al elevului (acesta primeşte din partea 
şcolii feedback-ul aşteptat), pe când insuccesul îl coboară. Nivelul 
de aspiraţie trebuie ajustat însă de părinţi şi de educatori, în 
funcţie de posibilităţile copilului. Forţarea elevului, prin stabilirea 
unui nivel de aspiraţie pe care nu-l poate atinge, este dăunătoare. 
Insuccesul cauzat de ridicarea prea sus a ştachetei determină 
scăderea stimei de sine a elevului, pierderea încrederii în sine şi a 
interesului pentru activităţi altă dată preferate, precum şi intrarea 
în cercul vicios al eşecurilor şi al suferinţelor sufleteşti. 
Neadecvată este, de asemenea, şi stabilirea unui nivel de aspiraţie 
prea mic raportat la posibilităţile copilului. Acesta va executa cu 
uşurinţă sarcinile, dar va deveni comod, lipsit de ambiţie şi 
demotivat.   

 

Implicaţii educative  
La nivelul fiecărei etape a vârstelor şcolare (şcolaritatea 

mică, preadolescenţa şi adolescenţa) se manifestă anumite 
particularităţi motivaţionale ale elevilor, pe care profesorul 
trebuie să le cunoască. Dacă şcolarul mic este motivat 
preponderent de recompense şi de pedepse pentru a învăţa 
(execută sarcina de învăţare de frica părinţilor sau pentru a fi 
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lăudat şi premiat), adolescentul, cu o sferă largă a intereselor de 
cunoaştere, ajunge să înveţe pentru a şti.  

Elevii buni şi cei slabi au, la rândul lor, motivaţii diferite, 
intrinseci şi extrinseci, care le animă activitatea de învăţare. Cei 
buni doresc se afirme, să obţină recunoaştere din partea 
profesorilor, colegilor şi părinţilor, să fie recompensaţi prin note 
sau alte stimulente. Unii invocă presiunea exercitată de părinţi 
pentru ca ei să fie şcolari eminenţi, alţii se tem de profesorii 
exigenţi, în timp ce alţii îşi susţin dragostea pentru o anumită 
disciplină. Elevii slabi au motivaţii mai modeste, precum dorinţa 
de a nu rămâne corigenţi sau repetenţi, de a nu avea scandaluri cu 
părinţii şi cu profesorii, de a nu fi ultimii din clasă, de a nu râde 
lumea de ei etc.  

Profesorul trebuie să conştientizeze faptul că elevii trebuie 
motivaţi intrinsec pentru a învăţa. Motivarea se asigură 
manipulând curiozitatea naturală a copiilor pentru diferite 
aspecte ale realităţii înconjurătoare, pentru înţelegerea 
funcţionării societăţii etc. şi insuflându-le dorinţa de a reuşi în 
ceea ce şi-au propus. Această formă motivaţională orientată către 
realizarea profesională, în care este activat impulsul cognitiv, 
permite o asimilare mai bună a cunoştinţelor, folosirea lor suplă în 
diferite contexte şi păstrarea acestora un timp mai îndelungat.  

Însă profesorul nu trebuie să ignore nici beneficiile 
motivaţiei extrinseci asupra comportamentului de învăţare. Elevii 
se pot simţi stimulaţi să înveţe datorită notelor, laudelor, 
încurajărilor, diplomelor, micilor cadouri, câştigării unor 
concursuri etc. 

Copiii au însă şi alte trebuinţe care pot fi satisfăcute în 
cadrul activităţii de învăţare, în afara celei de a stăpâni 
cunoştinţele care le sunt transmise şi de a le utiliza pentru 
atingerea scopurilor (trecerea în ciclurile şcolare superioare, 
promovarea de examene, construcţia unei cariere generatoare de 
satisfacţii etc.). Astfel, în preadolescenţă şi în adolescenţă, când se 
îşi construieşte identitatea de sine, elevul este însufleţit de 
trebuinţa afirmării Eului, fie pentru a-şi asigura prestigiu în clasă, 
în şcoală, în localitate, la nivel naţional sau internaţional (vezi 
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concursurile şi olimpiadele şcolare), fie pentru obiectivul mai 
modest al obţinerii aprecierii profesorilor săi. Această trebuinţă 
denotă o motivaţie puternică de autoafirmare a elevului în cauză, 
însă ea trebuie gestionată cu mare atenţie. Există riscul ca elevul 
astfel motivat să formuleze niveluri de aspiraţie nerealiste iar 
stima lui de sine să se prăbuşească atunci când nu obţine 
rezultatele scontate, aşa cum am arătat anterior.  

De asemenea, profesorul trebuie să cunoască faptul că o 
creştere a performanţei şcolare este proporţională cu intensificarea 
motivaţiei numai până la un punct, după care începe stagnarea 
performanţei şi, chiar declinul acesteia. O motivaţie prea 
puternică amplifică emoţiile care conduc la dezorganizare 
comportamentală şi împiedică progresul învăţării, determinând 
chiar regres. Momentul în care începe declinul este în corelaţie cu 
complexitatea şi dificultatea sarcinii de învăţare; când dificultatea 
nu este mare, punctul de inflexiune apare mai târziu şi invers. În 
creşterea performanţei şcolare nu numai motivaţia joacă un rol 
important, ci şi particularităţile psihice individuale, mai ales 
emotivitatea (echilibrul şi stăpânirea de sine). 

Există mai multe metode de stimulare a motivaţiei elevilor, 
utilizate în practica educaţională: 

• trezirea interesului elevilor pentru diferite activităţi 
(problematizarea conţinuturilor de învăţare, susţinerea 
unor lecţii interesante desfăşurate atât în şcoală, cât şi 
în afara ei, oferirea de exemple concrete care să ajute la 
înţelegerea lecţiilor, organizarea dezbaterilor în grupul 
şcolar, organizarea învăţării pe echipe sau în grupe de 
lucru, folosirea materialelor didactice moderne – 
softurile educaţionale, tehnologia 3 D); 

• motivarea individuală a elevilor care posedă 
aptitudini pentru o activitate sau alta (aceasta 
presupune atât o bună cunoaştere a elevilor, cât şi tact 
pedagogic, răbdare, pasiune din partea profesorului); 

• desfăşurarea unor activităţi extraşcolare variate, care 
să stimuleze trebuinţele de afiliere şi pe cele prosociale 
ale copiilor;  
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• dobândirea, de către cadrul didactic, a unor 
competenţe specifice pentru evaluarea elevilor. Notele 
pot fi, după caz, un stimulent sau o frână în calea 
motivaţiei pentru învăţare. Copiii motivaţi care 
primesc uşor note mari nu vor mai fi interesaţi să 
înveţe atunci când constată că aceleaşi note revin şi 
colegilor mai puţin motivaţi să înveţe. Totodată, 
pedepsirea tuturor elevilor prin note mici distruge 
motivaţia. Simţindu-se neajutoraţi în faţa acestui gen 
de evaluare, elevii vor învăţa mai puţin, dacă oricum 
primesc astfel de note.  

 
1.4. Voinţa 
Voinţa se defineşte ca o funcţie psihică de reglaj superior, 

care mobilizează şi concentrează întreaga energie a individului în 
direcţia învingerii obstacolelor şi atingerii scopurilor propuse.  

Voinţa nu este numai o „componentă executorie a 
caracterului”, „un nivel de auto-organizare şi reglaj psihic 
superior”, sau „o capacitate declanşatoare de atitudini şi acţiuni”, 
ci şi una dintre cele mai importante condiţii ale activităţii de 
învăţare (Popescu-Neveanu, 1978; Roşca, 1971; Tucicov-Bogdan, 
1973; Zlate, 1994).  

Astfel, învăţarea lecţiilor este facilitată nu numai de 
motivaţia intrinsecă pentru învăţare şi de atenţie, ci şi de voinţa 
de a reţine, de a memora informaţiile. Creativitatea elevilor este 
stimulată nu doar de aptitudinile lor pentru un domeniu, ci şi de 
voinţa fermă şi perseverentă, care-i înarmează cu răbdarea şi cu 
energia găsirii celor mai inovatoare soluţii. Voinţa este implicată, 
de asemenea, în concentrarea atenţiei, în mobilizarea tuturor 
resurselor cognitive, afective şi de personalitate ale elevului 
pentru a face faţă solicitărilor şcolare.  

Cea mai importantă trăsătură a voinţei este efortul voluntar, 
resimţit de individ ca o puternică stare de tensiune, de încordare 
internă. Efortul voluntar adecvat poate determina învingerea 
obstacolelor şi atingerea scopurilor, pe când efortul voluntar 
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inconsistent sau nerealist (prin care se defineşte o voinţă slabă) 
conduce către eşec, în diferite activităţi.  

Intensitatea efortului voluntar depinde de mărimea 
obstacolului pe care individul îl are în faţă. Unul şi acelaşi 
obstacol poate fi depăşit mai uşor de o persoană şi mult mai greu 
de o altă persoană. De pildă, rezolvarea unei probleme mai 
complicate de matematică poate fi facilă pentru un profesor bine 
pregătit, dar dificilă pentru un elev mediocru sau chiar pentru un 
elev foarte bun, dar care abia a învăţat teoremele necesare. 
Totodată, dacă toţi elevii au în faţă acelaşi examen, să zicem 
bacalaureatul, ei pot acţiona diferit. Astfel, unii pot investi în 
pregătirea lui un efort voluntar mai mare, însuşindu-şi temeinic 
cunoştinţele, pregătindu-se sistematic, cu conştiinciozitate. În 
schimb, alţii mobilizează pentru bacalaureat un efort voluntar mai 
mic, fie pentru că asimilează mai repede cunoştinţele (datorită 
unor particularităţi cognitive superioare, precum inteligenţa şi 
excelenta funcţionare a memoriei), fie pentru că efortul lor 
voluntar nu poate rămâne prea mult centrat pe sarcina de 
învăţare, fiind distras de tentaţii „externe” (petrecerea timpului în 
reţelele de socializare, vizionarea filmelor, ieşitul cu prietenii etc.).  

Principiul reglajului voluntar în sistemul psihic uman este 
acela că intensitatea efortului voluntar trebuie să fie proporţională 
cu mărimea obstacolului, care trebuie apreciată corect de persoana 
în cauză.  

Atunci când individul subapreciază obstacolul - de pildă, 
consideră că examenul de bacalaureat este unul foarte uşor - şi nu 
dedică pregătirii lui atenţie şi suficient timp, cunoscându-şi 
propriile capacităţi intelectuale şi disponibilitatea de timp – el 
poate eşua. Se consideră că în această situaţie reglajul voluntar 
este unul incorect. Plecând din punctul eşecului la bacalaureat, tot 
voinţa este cea care, alături de motivaţie şi de imaginaţie, trebuie 
să pună în mişcare candidatul, pentru repetarea examenului în 
sesiunile următoare. O pregătire mai bună, asociată cu o dozare 
adecvată a efortului voluntar, îi poate conferi pe viitor garanţii de 
reuşită. De asemenea, candidatul respins trebuie să-şi mobilizeze 
resursele imaginative (îşi poate imagina că data viitoare va reuşi 
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să-şi vadă numele trecut pe lista admişilor) şi motivaţionale (să 
asocieze promovarea bacalaureatului cu obţinerea unor satisfacţii 
profesionale, cu intrarea la facultate sau cu obţinerea unui loc de 
muncă mai bun). Voinţa îl va ajuta nu numai să reuşească la 
examen cu ocazia unor încercări viitoare, ci şi să-şi înfrângă 
preocupările cotidiene bazate pe distracţie şi divertisment (în 
acest caz este vorba despre activarea aşa-numitei „frâne 
voluntare”) sau o serie de sentimente nou-născute după eşecul de 
la bacalaureat, precum îngrijorarea, neliniştea, teama de o nouă 
nereuşită, frustrarea etc.  

Neproductivă este însă şi atitudinea opusă când, pentru un 
examen mai simplu, elevul dă dovadă de un efort voluntar demn 
de o cauză mai bună, obţinând succesul, însă cu un consum 
energetic major, care îl epuizează. Această situaţie reflectă, de 
asemenea, un reglaj voluntar deficitar.  

Efortul voluntar se poate specializa în timp, pentru diferite 
domenii de activitate, în funcţie de interesele şi de ocupaţia 
individului. Atunci când acesta se confruntă pentru perioade mai 
îndelungate de timp cu obstacole de un anumit fel, el trece mult 
mai uşor peste obstacolele respective, comparativ cu un individ 
care le întâlneşte pentru prima dată în viaţă. Specializarea 
efortului voluntar poate viza rezolvarea din ce în ce mai facilă a 
unor probleme de matematică, fizică, chimie, interpretarea unor 
arii muzicale, realizarea unor sculpturi, menţinerea cu uşurinţă a 
atenţiei selective pe perioade îndelungate de timp (necesară 
poliţiştilor, paznicilor).  

Toate actele voluntare se realizează în cinci etape: 
1. actualizarea motivelor. Iniţierea acţiunii voluntare are 
loc după actualizarea motivelor, a trebuinţelor sau la 
presiunea unor solicitări externe. Voinţa se exprimă în 
această etapă prin impulsul sau imboldul de a acţiona;  
2. lupta motivelor. Voinţa va sprijini satisfacerea 
motivului pe care individul îl consideră cel mai bun, 
dar numai după ce între toate motivele şi trebuinţele 
identificate în prima etapă se va duce o luptă, în urma 
căreia este ales cel mai bine plasat motiv. Motivul 
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selectat este considerat de persoana în cauză ca fiind 
cel mai bun motiv raportat la situaţia concretă, la 
trebuinţele şi nivelul său de aspiraţie, la probabilitatea 
succesului sau a eşecului; 
3. adoptarea hotărârii. Persoana va alege varianta optimă 
de acţiune pe care o va exercita pentru satisfacerea 
trebuinţelor;  
4. desfăşurarea acţiunii voluntare. Voinţa rămâne 
concentrată, mobilizează resurse energetice 
importante, organizează acţiunile, elimină tendinţele 
opuse acţiunilor desfăşurate (elevul poate renunţa să 
meargă la o petrecere, dacă a doua zi are teză sau 
examen); 
5. verificarea. Rezultatele actului voluntar sunt analizate 
din punct de vedere al corespondenţei cu planurile 
iniţiale, cu rezultatele obţinute. Dacă aceste rezultate 
nu sunt satisfăcătoare, ciclul voluntar se reia.  

 
1.5. Afectivitatea 
Procesele cognitive implicate în activitatea de învăţare sunt 

puse în mişcare (stimulate sau frânate, după caz) nu numai de 
motivaţie şi voinţă, ci şi de stările afective resimţite de cel care 
învaţă. Procesele emoţionale pozitive imprimă randament 
activităţii intelectuale, în timp ce afectele negative slăbesc 
motivaţia, mergând până la respingerea sau evitarea învăţării.  

Stările afective sunt trăiri care exprimă gradul de 
concordanţă sau neconcordanţă dintre un obiect sau o situaţie şi 
trebuinţele, interesele noastre, declanşând atitudinile noastre de 
apreciere sau de respingere faţă de obiectul/situaţia în cauză.  

Zlate (1999) susţine că aceste stări, care antrenează o 
vibraţie deopotrivă psihică, organică şi comportamentală, o stare 
de tensiune a întregului organism, pot fi mobilizatoare sau 
demobilizatoare ale conduitei individuale.  

Stările afective implică apreciere (în baza lor adoptăm 
atitudini pozitive ori negative), sunt subiective (proprii, reflectă 
trebuinţele noastre actuale), induc tensiune (întârzierea satisfacerii 
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trebuinţei determină acumularea de tensiune) şi permit reglarea 
promptă şi eficace a comportamentului nostru.  

Încă de la cele mai fragede vârste copilul îşi dezvoltă 
afectivitatea imitând atitudinile şi emoţiile celor din jur, care i se 
transmit prin atitudini, valori, limbaj, mimică, pantomimică.  

Dacă părinţii şi profesorii îi transmit atitudini favorabile 
şcolii şi emoţii pozitive cu privire la învăţare, copilul va dezvolta 
şi el astfel de atitudini şi emoţii, ceea ce se va reflecta în 
performanţele sale la învăţătură. Totodată, un copil va fi mai 
interesat de o lecţie prezentată cu însufleţire, de către un profesor 
devotat, decât de o lecţie plictisitoare, citită din manual de un 
coleg, în timp ce profesorul îndeplineşte în timpul orei o activitate 
birocratică.  

De asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că, spre 
deosebire de adulţi, copiii stabilesc numeroase asociaţii 
emoţionale cu materialul faptic. Dacă lecţiile sunt interesante, 
prezentate într-o manieră atractivă, ele vor fi însuşite mai uşor, 
datorită stărilor afective pe care le antrenează la elev (sentimentul 
de agreabil, dispoziţia bună, dorinţa de a citi şi a afla mai multe). 

Emoţiile pozitive ale copilului faţă de şcoală se pot 
consolida în timp şi pot deveni cauză a motivaţiei învăţării, 
deoarece motivaţiile oricărui om care învaţă, fie el copil sau adult, 
sunt în primul rând o problemă de afectivitate, şi nu una 
exclusivă de intelect.  

În şcoală copilul va învăţa atât despre sentimente 
complexe precum bunătatea, patriotismul, iubirea faţă de semeni 
şi de natură, care pot deveni valori centrale ale comportamentului 
său, ca şi despre dragostea pentru adevăr şi dreptate, dar va 
asimila şi emoţii mai puţin plăcute - teama, invidia, furia. Astfel 
de afecte negative îi vor influenţa şi ele atitudinile faţă de sine, 
faţă de ceilalţi şi faţă de situaţiile pe care le traversează. Tot în 
cadrul şcolii, elevul îşi poate clădi dragostea pentru o anumită 
carieră/profesiune, în funcţie de preferinţa pentru o disciplină sau 
pentru alta, pe considerentul că „abilitatea se poate transforma în 
interes” (Allport, 1981).  
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Ţinând cont de toate acestea, profesorul este cel care îi 
poate ajuta pe elevi să-şi gestioneze emoţiile, astfel încât aceştia 
să-şi atingă scopurile propuse şi să nu se demobilizeze în urma 
unor eşecuri întâmplătoare. Conştientizarea şi întărirea trăirilor 
afective pozitive pot conduce la consolidarea acestora, în timp ce 
conştientizarea trăirilor negative poate ajuta la scoaterea lor la 
suprafaţă şi la declanşarea luptei pentru destructurarea lor.  

Rolurile cele mai semnificative pe care le îndeplinesc 
afectele emoţiile în procesul învăţării sunt următoarele: 

• de comunicare (profesorul poate afla din mimica 
elevilor dacă au înţeles sau nu lecţia; le poate insufla, în 
cadrul comunicării didactice anumite valori şi 
comportamente prosociale);  

• de influenţare a conduitei (copiilor li se pot transmite 
plăcerea şi bucuria învăţatului); 

• de contagiune (există stări afective colective ale clasei 
şcolare, aşa numitele emoţii de grup, reflectate în 
interesul elevilor pentru o disciplină şi în 
performanţele lor şcolare). 

Afectele se clasifică în două mari categorii (Cosmovici, 
1998):  

1.  statice, cu un impact dinamizator mai mic asupra 
comportamentului uman, în sensul că nu pot motiva 
un timp îndelungat activitatea umană, inclusiv pe cea 
de învăţare; acestea cuprind durerea şi plăcerea 
senzorială, senzaţiile de agreabil şi dezagreabil, 
dispoziţiile şi emoţiile; 
2. dinamice, constituind cele mai puternice şi durabile 
motive ale comportamentului uman; în această 
categorie intră sentimentele şi pasiunile.  

Durerea senzorială apare ca urmare a excitării intense a unor 
terminaţii nervoase. Excitanţii care provoacă durerea sunt de 
natură diferită, fizică sau chimică. Unii dintre aceşti excitanţi sunt 
în relaţie cu tulburările organismului (circulatorii, inflamatorii) 
sau cu stările de boală. Plăcerea senzorială este pusă în relaţie cu 
organele de simţ.  
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O melodie bună ne poate delecta auzul, un peisaj frumos 
ne poate încânta ochiul, o haină de calitate ne poate mângâia 
pielea, o mâncare gustoasă ne satisface, un miros plăcut ne 
stimulează simţurile etc.  

Agreabilul şi dezagreabilul sunt reacţii afective globale de 
slabă intensitate, impresii produse de percepţii Rezonanţa afectivă 
nu depinde în acest caz de excitarea senzorială, ci de sensul pe 
care informaţia o are pentru noi. Astfel, percepţia unei prăjituri de 
ciocolată în galantarul unei cofetării, când ne este foame - şi avem 
bani pentru a o cumpăra - , ne produce o impresie plăcută. 
Aceeaşi imagine poate să ne impresioneze dezagreabil, dacă ne 
este foarte foame, însă n-avem niciun ban disponibil (Cosmovici, 
1998). 

Dispoziţiile au şi ele o slabă intensitate, dar durează mai 
multă vreme, comparativ cu afectele statice anterior prezentate, 
influenţându-ne nu numai percepţia generală asupra existenţei, ci 
şi activitatea de zi cu zi. Astfel, dispoziţiile proaste pot antrena: o 
percepţie negativă asupra lumii şi a vieţii, luarea în considerare 
doar a aspectelor neplăcute ale activităţilor, scăderea 
performanţelor şcolare sau profesionale.  

Aceste dispoziţii proaste au, în general, mai multe cauze - 
starea de oboseală sau de boală a organismului, stresul, mediul 
tensionat, existenţa unor conflicte familiale, şcolare sau 
profesionale. Situată la polul opus, buna dispoziţie indică starea 
de sănătate a organismului, faptul că individul are o viaţă 
satisfăcătoare, că este apreciat şi valorizat. Animat de energie, 
acesta îşi poate desfăşura activităţile zilnice în mod constructiv, 
văzând viaţa în culori luminoase.  

Unii dintre teoreticienii educaţiei au postulat că activitatea 
de învăţare este, înainte de toate, o condiţie a unui organism 
sănătos. Drept urmare, unul dintre obiectivele fundamentale ale 
şcolii ar trebui să fie acela de a asigura climatul, atmosfera, 
libertatea şi autodisciplina în care învăţarea este înlesnită, prin 
aceasta întreţinând starea de bună dispoziţie a elevilor şi a 
profesorilor. 
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Emoţiile reprezintă stări afective de scurtă durată, cu un 
caracter situaţional, care apar atunci când individul valorizează 
anumite obiecte sau situaţii, în raport cu trebuinţele sale. Emoţiile 
pot fi de intensitate mică, mijlocie sau mare, iar factorul lor 
declanşator poate fi reprezentat de o împrejurare reală sau de una 
imaginară. De pildă, copiii se emoţionează atunci când le sunt 
citite poveşti, elevii trăiesc emoţii diverse atunci când le este 
stârnită curiozitatea sau când li se relatează lucruri captivante. 

Psihologii menţionează patru emoţii puternice tipice: 
bucuria (explozivă), frica (teroarea), furia şi tristeţea (disperarea). 
Nu întotdeauna emoţiile puternice sunt adecvate împrejurărilor în 
care se declanşează. De exemplu, sistarea cursurilor din cauza 
viscolului provoacă bucurie explozivă multor copii.  

Există însă numeroase emoţii diferite, care ne pot 
condimenta viaţa - simpatia, antipatia, dezgustul, nesiguranţa, 
certitudinea, ruşinea, nemulţumirea, regretul, indignarea, 
speranţa, mila, satisfacţia, nehotărârea, sfidarea, îndoiala etc. 

Sentimentele au o amploare mai mare decât emoţiile, 
durează mai mult şi sunt transsituaţionale (persistă chiar în 
absenţa obiectului sau a situaţiei care le declanşează, de pildă 
sentimentul iubirii).  

Există un consens între psihologi în ceea ce priveşte 
considerarea sentimentelor ca fiind ample structuri de tendinţe şi 
aspiraţii, relativ stabile, care orientează, organizează, declanşează 
şi reglează conduita.  

Sentimentele pot constitui motive puternice în orice tip de 
activitate, inclusiv în activitatea de învăţare. În acelaşi timp, 
activitatea de învăţare poate genera sentimente intense elevilor, 
precum iubirea faţă de carte sau ura faţă de mersul la şcoală.  

Unele dintre aceste sentimente, devenind deosebit de 
puternice, pot deveni o bază afectivă prin care individul 
preţuieşte anumite valori, precum valorile estetice, altruiste, 
colegiale, creative, morale, materiale, spirituale etc. De exemplu, 
sentimentele estetice sunt indisolubil legate de trăirea frumosului 
din natură şi artă, de creaţia artistică iar sentimentele intelectuale 
vizează dorinţa de a cunoaşte. Sentimentele morale, superioare, 
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sunt la rândul lor vitale în procesul construcţiei caracterului, după 
cum vom arăta în capitolul dedicat formării personalităţii 
elevului.  

Sentimentele umane sunt numeroase şi variate; ele nu sunt 
disparate, ci se înlănţuie în structuri complexe, interacţionează 
unele cu altele. Cele mai puternice se remarcă prin dominanţa lor 
asupra celorlalte. De pildă, invidia sau gelozia resimţită faţă de 
unii colegi poate fi stinsă pentru moment de bucuria câştigării 
unui concurs în echipă.  

Pasiunile sunt sentimente deosebit de puternice, care îşi 
subordonează practic toate preocupările individului, dominându-
i întreaga viaţă afectivă. În categoria pasiunilor intră cele artistice, 
ştiinţifice, sportive, care pot conduce la succesul profesional, dacă 
sunt asociate cu talentul necesar în domeniile respective, dar şi 
iubirile pasionale, diversele hobby-uri ale oamenilor etc.  

Există însă şi pasiuni negative, care conduc către 
degradarea vieţii individului, cum ar fi consumul de alcool, tutun 
şi droguri, practicarea jocurilor de noroc. Multe dintre aceste 
pasiuni distrugătoare încep să apară încă de la vârsta şcolarităţii, 
motiv pentru care vor fi analizate în ultimul capitol al acestei cărţi.  

 

Evoluţia afectivităţii la copil 
Evoluţia afectivităţii la copil este descrisă de Evert (apud. 

Cosmovici, 1998). În primele luni de viaţă, copilul manifestă doar 
stări afective elementare, de plăcere şi neplăcere. La 4-5 luni apare 
expresia fricii (cauzată de persoane străine ori de posibilitatea de a 
cădea); tot atunci se exprimă şi mânia (când i se ia o jucărie sau 
biberonul). În jurul vârstei de 10 luni apar manifestările 
sentimentului de iubire faţă de mamă, exprimat prin zâmbet la 
prezenţa ei, prin dorinţa de a sta lângă ea, prin plânsul la plecarea 
mamei. Este o diferenţă clară între atitudinile copilului faţă de 
mamă, de care este ataşat afectiv şi cele adoptate faţă de alţi 
oameni. La 18 luni se constată şi prezenţa geloziei. Treptat, copilul 
va trăi emoţii şi sentimente din ce în ce mai complexe.  

Printre ultimele sentimente afişate în comportament pare a 
fi dispreţul, care se manifestă clar în comportament abia la 12 ani. 
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Deci se observă o creştere progresivă a complexităţii emoţiilor şi 
sentimentelor, o stabilizare a vieţii afective (idem). 
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Capitolul II 

Formarea personalităţii elevilor 
 

 
 

Omul nu se naşte „personalitate”, ci devine 
„personalitate” (Zlate, 1994), ca urmare a influenţelor de mediu şi 
educaţionale, care determină maturizarea sa psihologică. 
Conceptul de personalitate a suscitat dintotdeauna interesul 
psihologilor educaţionali, dat fiind că finalitatea oricărui proces 
de instrucţie şi educaţie trebuie să fie clădirea unor personalităţi 
viguroase, care să exercite efecte benefice asupra societăţii.  

Din punct de vedere strict didactic, pentru o mai bună 
înţelegere a personalităţii umane, se studiază cele cinci laturi ale 
acesteia:  

1. temperamentul sau latura dinamico-energetică;  
2. aptitudinile sau latura instrumentală;  
3. caracterul sau latura relaţional-valorică şi de 
autoreglaj;  
4. inteligenţa sau latura rezolutivă şi  
5. creativitatea sau latura transformativ-constructivă 
(idem).  

În realitate, aceste laturi nu sunt disparate, ci interacţionează 
unele cu altele, se susţin reciproc în conduită, determină o 
organizare multinivelară şi complexă a profilului de personalitate 
al individului.  

Definiţiile conceptului de personalitate, avansate de 
diverşi autori, subliniază caracterul de sistem supraordonat al 
acesteia. Personalitatea reprezintă „organizarea dinamică în 
cadrul individului a acelor sisteme psiho-fizice care determină 
gândirea şi comportamentul său caracteristice”, susţine marele 
personolog american G. Allport (1981). În acelaşi timp, Allport 
subliniază că individul îşi poate pune amprenta asupra mediului 
în care trăieşte prin intermediul personalităţii sale: „Personalitatea 
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este suma totală a efectului produs de un individ asupra 
societăţii”.  

Cu alte cuvinte, personalitatea individului reprezintă un 
construct global, deoarece pe baza trăsăturilor ei poate fi 
identificată şi caracterizată o persoană. Personalitatea este şi un 
construct coerent - toate trăsăturile sunt organizate, ierarhizate, în 
structura acesteia, de la cele mai simple şi până la cele mai 
complexe. În acelaşi timp, personalitatea este un sistem stabil. Cu 
toate că omul se schimbă, evoluează, personalitatea îşi păstrează o 
anumită structură. Ea conservă identitatea psihică a individului şi 
face posibilă realizarea predicţiilor asupra comportamentului 
acestuia.  

G. Allport a considerat că pentru descoperirea atributelor 
personalităţii umane trebuie cercetate toate cuvintele pe care 
oamenii le utilizează în mod spontan pentru a descrie 
personalitatea cuiva. Autorul a descoperit în limba engleză 17.954 
de termeni care descriau personalitatea, din care aproximativ 
4.500 se refereau la trăsături comune tuturor oamenilor, stabile şi 
durabile. Ceilalţi termeni priveau trăsăturile individuale, numite 
şi dispoziţii personale, care îi diferenţiază pe indivizi unii de alţii. 
Dispoziţiile personale pot fi cardinale, cu semnificaţie majoră 
pentru viaţa oamenilor (supranumite „rădăcinile vieţii”), centrale 
(evidente, generalizate) şi secundare (care se manifestă sporadic 
în comportament).  

În fiecare moment, comportamentul uman este determinat 
atât de modelul complex al trăsăturilor unite în personalitate, cât 
şi de stimulii din mediul înconjurător. În 1967, personologul 
american ajunge la concluzia că trăsăturile nu sunt mereu 
observabile în comportament; acestea ar reprezenta numai direcţii 
dinamice, care determină tendinţe şi stiluri de adaptare la situaţii 
diverse. Astfel, ceea ce se observă întotdeauna în comportament 
ar fi doar succesiunile de acte adaptative. Allport  a mai remarcat 
dispunerea multinivelară a trăsăturilor şi a descris integrarea lor 
ierarhică în personalitate, precizând că nici o performanţă nu este 
produsă de o singură trăsătură. De pildă, scrisul unei scrisori 
presupune o convergenţă între seturile mentale, deprinderi, 
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motive ale momentului, aptitudini, trăsături stilistice, între cele 
mai adânci convingeri personale şi valori.  

Un alt mare personolog, R. B. Cattell, a reluat lista de 
cuvinte a lui G. Allport, a eliminat ambiguităţile şi sinonimele, a 
redus-o la 171 de cuvinte şi, prin analiză factorială (o tehnică 
statistico-matematică vizând desprinderea unor dimensiuni 
semnificative, generale, privind fenomenul studiat), a identificat 
în final 16 factori bipolari ai personalităţii, pe care oricare om îi 
are, şi anume:  

• deschidere/închidere 

• intelect ridicat/intelect scăzut 

• dominanţă/supunere 

• expansivitate/însingurare  

• conştiinciozitate/lipsă de conştiinciozitate 

• îndrăzneală/temere 

• sensibilitate/non-sensibilitate 

• suspiciune/încredere  

• pragmatism/lipsă de pragmatism  

• abilităţi sociale/lipsă de abilităţi sociale  

• nervozitate/stabilitate emoţională  

• radicalism/toleranţă 

• autocontrol/lipsă de autocontrol  

• frustrare /non-frustrare.  
Ceea ce îi deosebeşte însă pe oameni unii de alţii sunt 

valorile acestor factori (prin aplicarea Chestionarului celor 16 
factori de personalitate, elaborat de Cattel, fiecare factor este 
apreciat prin note de la 1 la 10) şi sensurile lor diferite (un factor 
se poate poziţiona la polul negativ al unei dimensiuni psihologice, 
alt factor – la polul pozitiv, de pildă conştiincios şi lipsit de 
conştiinciozitate). Astfel, un individ poate fi inteligent, 
conştiincios, dar lipsit de abilităţi sociale şi instabil emoţional, 
ceea ce-i îngreunează funcţionarea în cadrul societăţii, un alt 
individ poate fi caracterizat în principal prin atribute ca 
dominator, nervos şi expansiv; altul poate fi deschis cu semenii, 
inteligent, conştiincios, stabil emoţional etc.  
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Pentru R. B. Cattell (1956), factorul reprezintă o tendinţă 
relativ permanentă de a reacţiona, care formează unitatea 
fundamentală a personalităţii individului. În acelaşi timp, 
trăsătura este o structură mentală caracteristică individului, care 
apare periodic în conduita sa, dar şi un construct rezultat în urma 
analizelor statistice. Metoda fundamentală prin care poate fi 
studiată structura personalităţii este analiza factorială. Cattell 
subliniază că analiza factorială are două obiective: să determine 
factorii, ca aspecte structurale ale personalităţii şi să ofere o 
estimare numerică a gradului de dotare al unui individ particular 
în fiecare factor. Factorii sunt pattern-uri de variabile care se pot 
schimba odată cu vârsta sau din cauza erorilor experimentale. 
Ceea ce nu se schimbă este trăsătura-sursă care produce pattern-
ul şi care este asemănată cu un „genotip” (factorul ar reprezenta 
„fenotipul”). Factorii primari care derivă din analiza factorială 
exprimă aceste trăsături-sursă, elemente de bază ale personalităţii, 
care susţin trăsăturile de suprafaţă. Factorul este privit şi ca „o 
unitate funcţională, o trăsătură, un element constitutiv care 
acţionează specific şi trebuie să fie considerat în interacţiunea sa 
cu celelalte elemente, în descrierea şi explicarea fenomenului 
global” (Popescu-Neveanu, 1978).  

Pe o poziţie asemănătoare se situează Golu şi Dicu (1972, 
p. 246), care formulează principiul evidenţei comportamentale a 
structurilor şi proceselor psihice. Potrivit principiului enunţat, 
reacţiile comportamentale care se folosesc în calitate de „mesaje” 
ale condiţiilor interne ale personalităţii sunt foarte diferite – 
expresii emoţionale, manifestări empatice, relatări verbale, 
produse ale activităţii, performanţe în contextul sarcinilor 
intelectuale şi practice. Fiecare dintre aceşti indicatori externi 
dobândeşte o anumită valoare informaţională în aproximarea 
structurilor particulare sau generale ale personalităţii, dar nici 
unul nu le exprimă integral; de aceea se impune coroborarea lor şi 
aplicarea unor procedee statistice de ponderare şi ierarhizare a 
respectivilor indicatori.  

Ca şi Allport, Cattell elaborează mai multe clasificări ale 
trăsăturilor de personalitate. O primă distincţie este operată între 



55 

trăsăturile-sursă sau de origine, stabile şi permanente, şi trăsăturile 
de suprafaţă, cu o valoare descriptivă, fără importanţă decisivă 
pentru înţelegerea personalităţii (trăsăturile de suprafaţă ar 
reprezenta caracteristici care corelează între ele, fără a forma un 
factor, în situaţia în care nu sunt determinate de aceeaşi trăsătură-
sursă). O a doua distincţie apare între trăsăturile comune, pe care 
fiecare om le posedă într-un anumit grad de dezvoltare, şi 
trăsăturile unice – mai rare, care se manifestă mai ales în sfera 
intereselor şi atitudinilor. Trăsăturile unice pot fi, la rândul lor, 
intrinseci (precum o „mână cu şase degete”) şi relative (nu deviază 
mult de la trăsăturile comune). Cattell prezintă şi o clasificare 
dihotomică a factorilor de personalitate: generali (care includ 
cvasi-totalitatea trăsăturilor), de grup şi specifici (varianţa lor nu 
depinde de cea a factorilor generali).  

Atitudinile, aptitudinile, temperamentul şi interesele au 
fost considerate de Cattell ca fiind trăsături dinamice, bazate atât 
pe tendinţe înnăscute, cât şi pe configuraţii complexe de trăsături. 
Astfel, atitudinea izvorăşte dintr-un sentiment foarte profund sau 
dintr-o tendinţă înnăscută, şi se cere satisfăcută. Atitudinea 
posedă o veritabilă intensitate a intenţiei sau a dorinţei şi o 
direcţie de acţiune. Atitudinile nu sunt izolate în personalitate, ci 
formează un sistem organizat, o bază comportamentală dinamică. 
Sentimentul, de exemplu, este o atitudine vastă şi complexă, care 
nu poate fi estimată cu exactitate; ceea ce măsurăm noi prin testele 
de atitudini ar fi „un sentiment mult redus”. Cattell şi Child 
continuă cercetările în această direcţie şi, în 1975 disting două 
tipuri de trăsături dinamice sau motivaţionale – ergi şi 
sentimente. Ergii sunt nevoi primitive, instinctive, precum nevoia 
de securitate şi de sex, spiritul gregar, nevoia de protecţie 
parentală, curiozitatea. Sentimentele, în schimb, reprezintă 
patternuri de reacţii comune cu privire la persoane, obiecte şi 
instituţii sociale. Autorii citaţi apreciază că trăsăturile 
personalităţii se obiectivează în caractere.  

Prin toate cercetările sale, Cattell s-a ridicat de la o 
descriere structuralistă a personalităţii la interpretarea ei 
sistemică, intuind şi încercând să decripteze statistic modelul 
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complex şi interelaţionat al trăsăturilor individului, precum şi 
caracterul dinamic al unora dintre acestea. De aceea, Cattel a 
susţinut că numai prin cunoaşterea întregului model al 
trăsăturilor de personalitate care definesc individul se poate 
realiza o predicţie referitoare la ceea ce va face persoana 
respectivă într-o situaţie dată.  

Psihologii români au studiat, la rândul lor, personalitatea. 
M. Golu a definit personalitatea „un sistem hipercomplex, 
probabilist, dinamic şi deschis”. La rândul său, Popescu-Neveanu 
(1978) a susţinut că „personalitatea este tributară socialului şi este 
definită prin social”. P. Golu (1974) a remarcat faptul că 
„amploarea relaţiilor persoanei cu mediul social îşi pune pecetea 
asupra structurii intraindividuale a persoanei”. Alţi autori străini, 
precum J. P. Guillford, au interpretat personalitatea din 
perspectivă structurală, în termeni de trăsături sau factori, 
punând accentul însă nu pe trăsăturile sau factorii în sine, ci 
evidenţiind mai ales pe modul lor de corelare: „Personalitatea 
unui individ este o configuraţie specifică de trăsături” (1959, 
apud. Zlate, 2002). Utilizând o definiţie mai generală, J. Piaget 
(1963) a arătat că „personalitatea este totalitatea psihologică care 
caracterizează un om particular”.  

Profilul de personalitate sau profilul personologic reprezintă 
„osatura” valorică a trăsăturilor personalităţii. Din profil se degajă 
caracteristicile esenţiale, fundamentale, ale personalităţii unui 
individ. Pe baza unui profil personologic pot fi realizate predicţii 
comportamentale. Însă acurateţea acestor predicţii devine 
imbatabilă numai în cazul ipotetic în care ar putea fi surprinse 
consistenţa perfectă a tuturor trăsăturilor de personalitate şi 
inventarul (probabil infinit) al situaţiilor în care se manifestă 
pregnant cea mai mare parte a constelaţiei de variabile 
psihologice ale profilului. Însă nu numai nedescoperirea 
consistenţei perfecte a trăsăturilor şi diversitatea situaţională 
îngreunează predicţiile asupra comportamentului uman, ci şi 
schimbările intraindividuale, datorate, de pildă, educaţiei sau 
experienţei. Din acest motiv, surprinderea constantului la nivelul 
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personalităţii devine o condiţie sine-qua-non a sporirii acurateţei 
predicţiei comportamentale, respectiv a avizului psihologic.  

Cunoscând constantele profilului, putem formula ulterior 
predicţii de tip probabilist asupra comportamentului individual. 
Acurateţea respectivelor predicţii oscilează în funcţie de 
variabilitatea situaţională, de modul de obţinere a constantelor în 
cauză (performanţa în condiţii de test poate să difere relativ de 
cea din situaţiile reale de viaţă), de modul de agregare a 
trăsăturilor profilului (trăsăturile-forţă, definitorii pentru individ, 
au şanse mai mari să se reflecte în comportament) şi, nu în ultimul 
rând, de tipul trăsăturilor măsurate. Acestea sunt câteva dintre 
considerentele pentru care psihologii manifestă o prudenţă deloc 
exagerată în a estima comportamentul unei persoane numai pe 
baza profilului său. La emiterea oricăror predicţii 
comportamentale sunt luate invariabil în calcul, alături de profil, 
şi elemente ale contextului săvârşirii faptei sau declanşării acţiunii 
respective.  

Prima dificultate în realizarea predicţiilor 
comportamentale derivă din însăşi complexitatea personalităţii 
umane. „Complexitatea extraordinară a organizării interne a 
sistemului personalităţii face ca în orice investigaţie experimentală 
sau în orice observaţie situaţională să nu se surprindă decât un 
singur aspect, a cărui semnificaţie ştiinţifică nu poate fi corect 
apreciată decât prin comparare cu altele, dezvoltate în alte 
împrejurări. Aceasta imprimă un caracter relativ oricăror concluzii 
generalizatoare şi îndeamnă la prudenţă”, remarcă Golu (1993, p. 
38). Astfel, întotdeauna va exista o discrepanţă între 
personalitatea care ni se dezvăluie nouă, într-o suită de 
manifestări şi personalitatea reală. Cum înlăturarea acestei 
discrepanţe este accentuat dificilă, sarcina cercetătorului este de a 
o face cât mai mică. Alţi autori, mai sceptici,  consideră că „este 
utopic a crede că putem realiza predicţii de mare acurateţe 
pornind de la un anumit profil standard de personalitate oricâte 
variabile ar cuprinde el şi deci oricât de complex şi bogat ar fi” 
(Iluţ, 2004).  
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Într-adevăr, pe baza profilului personologic pot fi realizate 
predicţii de mare acurateţe doar în cazul ipotetic în care ar putea 
fi surprinse consistenţa perfectă a tuturor trăsăturilor (ansamblu 
care să fie definit ca predispoziţie comportamentală constantă) şi 
inventarul (infinit) al situaţiilor în care se manifestă pregnant cea 
mai mare parte a constelaţiei de trăsături identificate. Însă, aşa 
cum subliniază marele personolog Allport (1967), „consistenţa 
perfectă a trăsăturilor nu va fi niciodată găsită şi nici nu trebuie să 
fie aşteptată”. În acelaşi timp, realizarea unui inventar de situaţii 
este o misiune utopică, poate chiar mai grea decât identificarea 
trăsăturilor pregnante, relativ stabile, ale profilului personologic.  

Problematica identificării unui „nucleu” al personalităţii, 
responsabil pentru explicarea comportamentului uman în variate 
situaţii este, la prima vedere, extrem de complicată şi continuă să 
suscite vii dezbateri între psihologi, ridicând probleme 
metodologice care par insurmontabile.  

În acest context trebuie să precizăm că funcţionarea 
personalităţii a reprezentat, de-a lungul timpului, câmpul ciocnirii 
frontale a două orientări, promovate de structuralişti (teoreticienii 
trăsăturilor), respectiv situaţionişti (teoreticienii 
comportamentului). Structuraliştii au susţinut că persoana – şi nu 
situaţia – este factorul cel mai important în determinarea 
comportamentului. Astfel, o trăsătură evidenţiază atât însuşirile 
sau particularităţile relativ stabile ale unei persoane, cât şi 
predispoziţia de a oferi acelaşi răspuns în diverse situaţii, sub 
acţiunea unei varietăţi de stimuli. Situaţioniştii au argumentat că 
situaţia are rolul determinant în comportamentul persoanei, 
minimalizând rolul constelaţiei trăsăturilor de personalitate în 
conduita individuală.  

Chiar dacă structuraliştii, ca teoreticieni ai trăsăturilor nu 
au negat niciodată importanţa determinanţilor situaţionali ai 
comportamentului, ei au fost criticaţi pentru maniera atomistă în 
care au descris personalitatea şi pentru ignorarea influenţelor 
ambientale. Zlate (1994) rezumă astfel limitele abordării 
structurale a personalităţii: „O asemenea multitudine de factori, 
insuficient corelaţi şi ierarhizaţi, ar putea duce mai mult la 
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subminarea unităţii personalităţii, decât la constituirea şi 
închegarea ei”.  

Armonizarea celor două orientări psihologice s-a realizat 
de către interacţionişti. Aceştia au postulat că interacţiunea 
dinamică „trăsături-situaţie” oferă premisele unei explicaţii 
plauzibile a funcţionării personalităţii. Astfel, nu numai individul 
influenţează situaţiile, ci şi situaţiile îi influenţează acestuia 
comportamentul.  

În cercetarea psihologică românească, Golu (1993) 
avansează o astfel de perspectivă interacţionistă, dinamică, asupra 
funcţionării personalităţii, arătând că „omul nu este nici o entitate 
total pasivă, căreia mediul să-i imprime necondiţionat şi univoc 
influenţele sale, nici o fiinţă cu un activism supranatural, 
demiurgic, căreia să nu-i poată sta nimic în cale”. De aceea, „o 
cunoaştere cât de cât completă şi veridică a personalităţii nu este 
posibilă decât înregistrând şi interpretând manifestările ei 
comportamentale într-un mare număr de contexte relaţionale”. 
Autorul apreciază că, pentru o explorare a comportamentului, 
sunt necesare ambele tipuri de constructe, atât trăsăturile, cât şi 
factorii situaţionali, deoarece „teza că trăsăturile sunt variabile 
dispoziţionale nu minimalizează nicidecum rolul determinanţilor 
situaţionali ai comportamentului (…) Trăsăturile vor fi evidente în 
anumite ocazii, iar în altele – nu, aceasta depinzând de specificul 
şi de semnificaţia socială a ocaziei”.  

În acelaşi registru se situează şi Zlate (1994), care arată că 
personalitatea apare ca „produs şi producător de împrejurări, de 
medii, ambianţe şi situaţii sociale; omul asimilează, dar şi creează 
împrejurările, le dirijează şi stăpâneşte, le transformă atunci când 
acestea nu-i mai convin”.  

Însă nu numai nedescoperirea consistenţei perfecte a 
trăsăturilor şi variabilitatea situaţională îngreunează predicţiile 
asupra comportamentului uman, au reliefat psihologii, ci şi 
variabilitatea intraindividuală.  

Tendinţa legică a variaţiei în timp a stării generale a 
sistemului personalităţii este evidenţiată de mai mulţi cercetători, 
printre care şi de Golu (2004). Autorul operează o distincţie între 
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„profilul de stare” şi „profilul fazic”, evolutiv, al individului. 
Astfel, „un alt aspect care face şi mai dificilă formularea unui 
prognostic cert la nivel individual este caracterul brusc şi 
imprevizibil al unor schimbări în profilul de stare”. Profilul de 
stare este determinat ca medie aritmetică ponderată a valorilor 
componentelor particulare (cognitive şi noncognitive), alese 
pentru evaluare. Profilul fazic, mult mai complex, reprezintă o 
testare de tip longitudinal, o medie aritmetică a mai multor 
profiluri de stare. Numai acest profil fazic ne-ar permite să 
surprindem constantul la nivel individual şi să sporim astfel 
valabilitatea predicţiei, respectiv a avizului psihologic.  

La prima vedere, toate aceste teorii contradictorii, fiecare 
cu partea ei de adevăr, par descurajante pentru cercetătorul 
implicat în studiul profilurilor personologice individuale sau 
colective. Întrebarea care s-ar putea pune este: „De ce se studiază 
profilul personologic al unei persoane sau al unei categorii 
profesionale, dacă pe baza lui nu putem face predicţii 
comportamentale de mare acurateţe?” 

 Un prim răspuns ar fi acela că, în clinică, în şcoală sau în 
cadrul diferitelor activităţi umane trebuie luat în considerare şi 
specificul calitativ al individului, poziţionat în diferite contexte 
relaţionale. De pildă, în psihologia muncii este unanim recunoscut 
faptul că performanţa în muncă este o variabilă dependentă de 
calitatea personalului. De aceea, tocmai această calitate a resursei 
umane este explorată în cadrul cercetărilor de factură 
personologică.  

De asemenea, studierea profilului poate fi argumentată şi 
prin faptul că există un puternic interes ştiinţific pentru o mai 
bună înţelegere a naturii umane. Schultz (1986) evidenţiază că una 
dintre cele mai mari speranţe ale umanităţii este chiar 
îmbunătăţirea cunoaşterii despre sine şi apreciază, în acest 
context, că studiul personalităţii ar putea fi privit drept cea mai 
importantă realizare a psihologiei. 
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2.1. Temperamentul (latura dinamico-energetică a 
personalităţii) 

Temperamentul, ale cărui trăsături se exteriorizează în 
comportamentul uman, este considerat substratul energetic al 
personalităţii sau latura ei dinamico-energetică.  

Temperamentul ne indică energia de care dispune un om 
şi modalitatea în care este consumată această energie. Datorită 
temperamentului unii oameni sunt rapizi, vioi, năvalnici, 
optimişti, în timp ce alţii sunt lenţi, apatici sau pesimişti. Unii 
încep cu entuziasm diverse activităţi, dar le abandonează repede, 
alţii sunt imperturbabili şi nu pot fi distraşi din activitatea lor; unii 
sunt sociabili, înclinaţi să stabilească relaţii cu alte persoane, alţii 
sunt retraşi; unii îşi descarcă furia cu uşurinţă asupra celor din jur, 
alţii suferă în tăcere etc. Temperamentul îi diferenţiază pe oameni 
unii de alţii doar la nivelul manifestărilor exterioare ale 
personalităţii. Aşa cum arăta M. Zlate (2002) nimeni nu poate fi 
bun sau rău, inteligent sau noninteligent doar datorită 
temperamentului.   

Temperamentul este înnăscut; trăsăturile sale se manifestă 
în comportament încă de la naştere. Însă, chiar dacă modificarea 
profilului temperamental este dificilă, asupra acestuia se pot 
exercita influenţe externe care inhibă unele trăsături sau le 
accentuează pe altele. De pildă, sub influenţa modelatoare a unei 
profesii sau în diferite contexte situaţionale, omul îşi poate ţine 
sub control anumite manifestări generate de temperament 
(impulsivitatea, dominanţa, tendinţa de izolare socială etc.). Avem 
de-a face cu aşa numitul fenomen de „profesionalizare” a 
temperamentelor (idem).  

Educaţia realizată în familie sau în şcoală poate determina, 
de asemenea, sporirea controlului individual asupra unor 
trăsături temperamentale mai puţin dezirabile.  

Încercările de a-i clasifica pe oameni în funcţie de 
temperamentele lor s-au făcut remarcate din cele mai vechi 
timpuri. Toate aceste clasificări se numesc tipologii.  

Medicii Hipocrate şi Galenus au descris, de pildă, încă din 
Antichitate, cele patru tipuri temperamentale: sangvinic, coleric, 
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flegmatic şi melancolic, ţinând cont de predominanţa în organism a 
celor patru umori – sânge, limfă, bilă galbenă şi bilă neagră. Ei 
credeau că amestecul potrivit, temperat, al acestor substanţe (de 
unde şi numele de temperament) dă naştere unor temperamente 
perfecte, în timp ce excesul umorilor produce temperamente 
imperfecte (Zlate, 1994). Astfel, sangvinicii (la care predomina 
sângele) erau persoane echilibrate, stabile, sociabile, vioaie, 
mobile, cu o puternică forţă interioară, însă cam nestatornici. 
Colericii (la care predomina bila galbenă) erau persoane 
dezechilibrate, mânioase, impulsive, teatrale, cu manifestări 
explozive în comportament, orientate către ceilalţi, adeseori 
imprevizibile, capabile să muncească în salturi. Flegmaticii (la care 
predomina limfa) erau indivizi tăcuţi, imperturbabili în activitatea 
lor, comunicau mai greu cu ceilalţi, lenţi, previzibili, dar 
conştiincioşi, cu o mare forţă interioară. În fine, melancolicii (la care 
predomina bila neagră) erau persoane cu trăiri puternice, cu o 
viaţă interioară clocotitoare însă foarte emotive şi lipsite de 
vigoare, înclinate spre pesimism şi retrase în ele însele. 

O altă tipologie temperamentală a fost avansată de 
medicul german E.  Kretschmer, care îi împarte pe oameni în 
patru categorii, în funcţie de constituţia lor corporală, şi anume: 
tipul picnic (persoane nu prea înalte, cu mâini şi picioare scurte, cu 
tendinţă de îngrăşare, vioaie, mobile, prietenoase, optimiste), tipul 
atletic (persoane bine proporţionate fizic, constituţional, 
echilibrate din punct de vedere psihic), tipul leptosom, astenic 
(persoane longiline, filiforme, cu mâini şi picioare lungi, sensibile, 
interiorizate, meticuloase) şi tipul displastic (cu malformaţii).  

Savantul rus I.P. Pavlov clasifică, la rândul său, persoanele 
în funcţie de forţa, mobilitatea şi echilibrul sistemului lor nervos. 
El descrie: tipul puternic, echilibrat, mobil (corespondentul 
temperamentului sangvinic), tipul puternic, neechilibrat, excitabil 
(colericul), tipul puternic, echilibrat, inert (flegmaticul) şi tipul 
slab, neechilibrat, excitabil (melancolicul).  

O altă tipologie temperamentală a fost avansată de C. G. 
Jung, în baza observaţiilor sale potrivit cărora unii oameni sunt 
deschişi către exterior, populari, comunicativi, în timp ce alţii sunt 
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preocupaţi mai mult de viaţa interioară, sunt ermetici faţă de 
semenii cu care comunică puţin. Prima categorie a fost numită 
grupul extroverţilor, în timp ce cea de-a doua – grupul introverţilor.  

În realitate însă, toate tipurile temperamentale descrise 
mai sus nu apar atât de bine conturate în populaţia generală. 
Rezultatele obţinute prin aplicarea unor chestionare de 
temperamente arată că majoritatea oamenilor sunt ambiverţi; cu 
alte cuvinte, în cazul lor manifestările temperamentelor clasice nu 
sunt atât de pregnante.  

Studiul temperamentelor are o importanţă practică în 
psihologia educaţiei. Cunoscând modul de manifestare a 
diferitelor temperamente, profesorul poate asigura o mai bună 
gestiune a clasei de elevi. Elevii pot fi aşezaţi în bănci, de pildă, în 
funcţie de temperamentele lor: un flegmatic muncitor, stabil, 
liniştit, poate avea drept coleg de bancă un coleric impetuos, 
turbulent, comunicativ, în timp ce un sangvinic echilibrat, deschis, 
optimist, poate avea drept coleg un melancolic retras, predispus 
spre trăiri negative puternice. Profesorul cunoscător al tipologiilor 
temperamentale poate contribui, de asemenea, la integrarea în 
colectivul şcolar a elevilor mai dificili din categoria colericilor 
impulsivi sau a celor retraşi, melancolici. Nu în ultimul rând, 
profesorul poate acţiona, prin măsuri educative, în vederea 
stimulării trăsăturilor pozitive ale elevilor şi a descurajării celor 
negative. 

 
2.2. Aptitudinile (latura instrumentală a 

personalităţii) 
Aptitudinea este o structură psihică extrem de complexă, o 

configuraţie specială de însuşiri, care permite obţinerea 
performanţei într-o anumită activitate. Forma calitativ superioară 
de manifestare a aptitudinilor este talentul, iar forma cea mai 
înaltă de dezvoltare a aptitudinilor – geniul.  

Allport (1981) susţine că aptitudinea are o „structură 
personalistă”, care în cazul fiecărui individ rezultă din 
combinarea unică a dotării native şi a intereselor şi trăsăturilor 
dobândite.  
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Aptitudinile  stabilesc relaţii cu toate celelalte componente 
ale personalităţii, contribuind la comportamentul eficient al 
individului, la performanţa sa. Pentru Zlate (1994) „aptitudinile 
reprezintă un complex de procese şi însuşiri psihice individuale, 
structurate într-un mod original, care permit efectuarea cu succes 
a anumitor activităţi”.  

Aptitudinile îi diferenţiază deci pe oameni în privinţa 
posibilităţii de a atinge performanţe în diverse activităţi. Ele se 
bazează pe deprinderile corect formate (deprinderile greşite pot 
inhiba dezvoltarea aptitudinală), însă nu trebuie confundate cu 
acestea, deoarece deprinderile asigură efectuarea activităţilor la 
un nivel mediu, obişnuit.  

În acelaşi timp, este un fapt dovedit că nici o aptitudine nu 
poate asigura singură, prin ea însăşi, succesul unei activităţi. 
Efectuarea activităţii depinde de un şir întreg de aptitudini, 
structurate într-un ansamblu hipercomplex la nivelul 
personalităţii. Pentru un jurnalist, de pildă, constelaţia 
aptitudinală generatoare de succes implică inteligenţă, 
creativitate, expresivitate, empatie, aptitudini literare. În cazul 
muzicianului, succesul este generat nu doar de aptitudinile 
muzicale specifice, ci şi de creativitate, empatie, sensibilitate. 

Dacă în cazul temperamentului psihologii au ajuns la 
consensul potrivit căruia acesta este înnăscut, în cazul 
aptitudinilor continuă să se manifeste o serie de controverse 
privind caracterul înnăscut sau dobândit al acestora.  

Cei care cred că aptitudinile sunt înnăscute aduc ca 
argument faptul că acestea se manifestă de timpuriu în viaţa 
individului. Galton, în lucrarea sa Hereditary Genius (1869), 
aducea argumente privind caracterul înnăscut al aptitudinilor 
(apud. Zlate, 1994). Astfel, în familia marelui compozitor Johan 
Sebastian Bach, care a avut şase copii cu prima soţie şi încă 14 cu 
cea de-a doua, au existat cinci muzicieni excepţionali şi unul cu 
înzestrare muzicală.  De asemenea, Mozart a compus de la vârsta 
de 4 ani iar Enescu, la vârsta de 7 ani, a intrat la Conservatorul din 
Viena, Goethe la 8 ani scria poezii etc.  
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Toate aceste argumente sunt combătute de cei care cred că 
aptitudinile nu sunt înnăscute. Astfel, chiar în familia lui Bach, 14 
din cei 20 de copii n-au avut aptitudini muzicale, Verdi a fost 
respins la conservator, Newton era ultimul din clasă iar Napoleon 
a fost mediocru în liceul militar (idem).  

Există şi psihologi care deşi nu neagă o anumită 
componentă înnăscută, ereditară, a aptitudinilor, consideră că sub 
influenţa factorilor de mediu, acestea se structurează şi se 
maturizează, ating un optim funcţional, după care regresează. 
Viteza lor de dezvoltare variază de la un individ la altul iar unele 
aptitudini pot trece în stare latentă sau se pot pierde în condiţii 
critice. De pildă, aptitudinea auzului muzical poate dispărea, dacă 
persoana care o posedă lucrează într-o uzină cu un nivel ridicat al 
zgomotului. De asemenea, un individ înzestrat cu aptitudini 
artistice sau cu o inteligenţă superioară poate eşua dacă trăieşte în 
grupuri marginale, în condiţii sociale defavorabile.  

În sistemul personalităţii umane regăsim aptitudini cu 
grade diferite de complexitate. Prin gradul lor de generalitate şi 
prin implicarea în numeroase activităţi, inteligenţa şi creativitatea 
sunt considerate nu numai laturi ale personalităţii umane, ci şi 
aptitudini generale, care intră, la rândul lor, în componenţa unor 
structuri aptitudinale extrem de complexe. Aceste structuri 
complexe, cum ar fi aptitudinile ştiinţifice, tehnice, asigură 
performanţe în variate  domenii de activitate.  

Talentul, aşa cum am arătat, reprezintă o formă calitativ 
superioară de manifestare a aptitudinilor complexe iar geniul 
denotă forma cea mai înaltă de dezvoltare a aptitudinilor.  

Rolul profesorului în depistarea şi stimularea aptitudinilor 
elevilor este unul complex. Notele şcolare pot prezice sau nu 
manifestarea unor aptitudini şi talente, motiv pentru care 
profesorul, indiferent de specialitatea sa, are sarcina de a-şi 
observa elevii, de a analiza produsele activităţii lor şi de a solicita 
psihologilor şcolari aplicarea unor teste specifice de explorare a 
potenţialului aptitudinal al copiilor.  

Misiunea profesorului în acest domeniu nu va înceta însă 
după descoperirea potenţialului aptitudinal al elevilor, deoarece 
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el are datoria să stimuleze dezvoltarea aptitudinilor identificate, 
prin trimiterea elevilor la concursuri, prin dezvoltarea unor 
metode inovatoare de predare.  

Profesorul poate recurge, de asemenea, la stimularea 
diferenţiată a elevilor, în funcţie de aptitudinile lor, poate 
organiza cercuri ştiinţifice şi activităţi extraşcolare variate, poate 
atrage atenţia părinţilor copiilor, atunci când constată că elevii au 
aptitudini matematice, literare/lingvistice, muzicale, ştiinţifice. 
Direcţionarea elevilor către cluburi şi palate ale copiilor, şcoli de 
muzică sau de pictură este o atitudine de consiliere potrivită în 
acest context. În absenţa unor atitudini de consiliere adecvate, 
multe dintre aptitudinile descoperite la copii pot rămâne 
nevalorificate şi chiar se pot pierde. 

 
2.3. Caracterul (latura relaţional-valorică şi de 

autoreglaj a personalităţii) 
Caracterul desemnează ansamblul atitudinilor care privesc 

relaţiile unei persoane cu semenii săi şi valorile după care aceasta 
se conduce. Dacă temperamentul (înnăscut) imprimă doar o 
uşoară „coloratură” vieţii noastre psihice, caracterul (format în 
cursul experienţei individuale de viaţă) ne defineşte ca indivizi în 
cadrul societăţii.  

Caracterul se formează prin însuşirea unor comportamente 
şi valori, sub influenţa factorilor familiali, educaţionali şi de 
mediu, motiv pentru care el se mai numeşte şi latura relaţional-
valorică a personalităţii sau profilul psiho-moral general al 
persoanei.  

În acelaşi timp, caracterul poate fi privit ca un 
,,comandament” central al personalităţii umane, fiind responsabil 
pentru autoreglarea acesteia. Astfel, caracterul poate inhiba 
anumite trăsături temperamentale, poate stimula manifestarea şi 
valorificarea unor aptitudini, poate asigura sinergia funcţiilor şi 
valorilor psihice în direcţia unui comportament eficient. 

Atitudinile caracteriale sunt definite de M. Zlate (1994) 
drept „construcţii psihice sintetice”, reunind „elemente 
intelectuale, afective şi volitive”. Atitudinile se prezintă 



67 

concomitent atât ca fapt de conştiinţă şi ca dispoziţii latente ale 
individului, cât şi ca reacţii comportamentale.  

Atitudinile sunt stabile, durabile, coerente şi asociate cu 
valori morale. Caracterul apare astfel ca fiind un sistem valoric şi 
autoreglabil de atitudini şi trăsături, care determină o modalitate 
relativ stabilă, constantă, de orientare şi raportare a subiectului la 
sine însuşi, la cei din jur, la activitatea desfăşurată şi la societate.  

Pentru Allport (1981), atitudinile reprezintă „dispoziţii 
pentru acţiune, care canalizează conduita individului într-o 
direcţie dată”, participând la orientarea în problemă. Atitudinile 
„traduc” în exterior tendinţele de consistenţă şi integritate ale 
personalităţii umane, exprimându-se prin acte de conduită 
socială, limbaj, opinii, prejudecăţi.  

Cu ajutorul atitudinilor, oamenii plasează obiectele sau 
persoanele cu care se află în interacţiune într-o categorie sau alta 
(Tucicov-Bogdan, 1973). Discriminările atitudinale sunt strâns 
legate de motivaţiile profunde ale individului, de nevoile sale şi 
de experienţa sa.  

Atitudinile sunt funcţiuni individuale, dar ele se pot 
generaliza. Expresia verbală a unei atitudini este opinia. Opinia 
publică înglobează toate variantele de opinie personală şi se 
cristalizează ca rezultat spre polul pozitiv sau negativ: „pentru” 
sau „împotriva” unei anumite realităţi (idem).  

Din perspectivă sociologică, atitudinile sunt raportate la 
valorile sociale; ele au semnificaţie numai în legătură cu anumite 
valori (Chelcea, 2002). Astfel, atitudinile se formează prin învăţare 
şi au o influenţă de direcţionare sau de dinamizare a 
comportamentului. Investigarea atitudinilor vizează predicţia 
comportamentală, bazată pe postulatul consistenţei atitudine-
comportament. Cu alte cuvinte, cunoscând opiniile indivizilor, 
putem anticipa comportamentul acestora.  

În arhitectonica personalităţii, aptitudinile şi atitudinile 
ocupă un loc central. Aptitudinile au „valenţa puterii de a face” 
numai împreună cu atitudinile. Între cele două  entităţi există 
indisolubile legături funcţional-dinamice şi structurale, cu 
dominanţa netă a atitudinilor asupra aptitudinilor.  
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Astfel, un individ cu potenţialităţi aptitudinale poate să nu 
fie eficient într-o anumită activitate, în lipsa unor atitudini 
adecvate, care să-l orienteze selectiv în situaţie şi să-l autoregleze 
preferenţial. Mai mult, două persoane cu aptitudini asemănătoare 
pot înregistra performanţe diferite în activitate, din cauza 
diferenţelor de atitudine manifestate faţă de respectiva activitate. 
Popescu-Neveanu (1969) arată că performanţele în activităţi 
variate sunt înalt corelate cu nivelul atitudinilor favorabile 
muncii, şi mai puţin cu nivelul aptitudinal. 

 
2.3.1. Formarea caracterului – implicaţii educative 
În formarea caracterului educaţia are un rol decisiv. Pentru 

a înţelege acest rol, redăm în continuare cele trei modele ale 
formării caracterului, descrise de Zlate (1994). 

1. Modelul balanţei caracteriale. Potrivit acestuia, caracterul 
poate fi asemănat cu o balanţă cu două talere, pe un taler 
plasându-se trăsăturile pozitive iar pe celălalt trăsăturile negative. 
La naşterea copilului, balanţa este în echilibru, ambele categorii de 
trăsături fiind egal probabile să se manifeste în comportament (de 
pildă bun/rău, conştiincios/indolent). În realitate, omul va evolua 
spre un pol sau altul al balanţei, după cum reacţiile lui vor fi 
întărite sau respinse de cei din jur, dar şi de el însuşi. Sancţionarea 
educativă a trăsăturilor negative şi gratificarea celor pozitive, în 
diferite situaţii de viaţă, ca şi forţa individului care se poate opune 
unui mediu mai puţin favorabil pot da naştere unui caracter 
puternic, frumos, stabil. Familia, grupul de covârstnici, educatorii, 
profesorii şi în general toate persoanele cu care copilul 
interacţionează îşi pun amprenta asupra caracterului viitorului 
adult, atât prin modelele de conduită pe care le oferă, cât şi prin 
valorile pe care le promovează; 

2. Modelul cercurilor concentrice caracteriale. Caracterul poate 
fi simbolizat prin trei cercuri concentrice. În cercul interior sunt 
dispuse trăsăturile cardinale, în următorul – trăsăturile centrale, 
iar în cercul exterior – trăsăturile periferice. Totuşi, aceste trăsături 
nu sunt fixe, imuabile, nu au un loc predestinat, ci pot trece dintr-
un cerc în altul. De pildă, dacă la copil frica este o trăsătură 
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centrală, la adult ea poate deveni o trăsătură periferică. Într-un 
mod similar, dacă la un copil cinstea şi sinceritatea constituie 
trăsături periferice, ele pot fi aduse, prin educaţie, în cercul 
trăsăturilor centrale sau al celor cardinale.  

3. Modelul piramidei caracteriale. Conform acestui model, 
trăsăturile caracteriale se dispun într-o piramidă, în funcţie de 
generalitatea şi puterea lor de manifestare în comportament, 
formând un adevărat sistem ierarhic. Astfel, în vârful piramidei 
caracteriale se găsesc trăsăturile generale, pregnante, cu cel mai 
mare grad de generalitate (cele care îi pot defini pe oameni – 
serios, cinstit, bun), în timp ce la bază se află trăsăturile 
particulare. Toate trăsăturile apar astfel legate unele de altele, ele 
influenţându-se şi potenţându-se reciproc. 

În cadrul sistemului personalităţii umane, între atitudinile 
caracteriale şi aptitudini există legături indisolubile. Popescu-
Neveanu (1980) evaluează relaţia dintre aptitudini şi atitudini, 
responsabilă pentru reuşita profesională, în general, după trei 
criterii: 

• nivelul la care se situează cele două variabile. Atât 
aptitudinile, cât şi aptitudinile se pot situa, fiecare, la 
nivelurile superioare, medii sau inferioare. Dacă se 
situează la acelaşi nivel se produce echilibrul; dacă nu, 
apare posibilitatea dezechilibrării, a surclasării 
aptitudinilor prin atitudini sau invers; 

• sensul în care se manifestă interacţiunea (pozitiv şi 
reciproc stimulativ, negativ-univoc sau biunivoc, 
cvasineutral); 

• caracterul raporturilor dintre aptitudini şi atitudini. 
O atitudine focalizată pe o anumită activitate sau pe 
propriile acţiuni exercită o influenţă directă asupra 
aptitudinii.  

Zlate (1994) detaliază interacţiunea aptitudini-atitudini în 
funcţionarea sistemului personalităţii şi ajunge la concluzia că 
între ele pot exista relaţii concordante sau discordante, care 
influenţează personalitatea în ansamblul ei. Astfel, despre un om 
se poate afirma că este inteligent şi bun, despre un altul că este 
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mai puţin inteligent şi rău etc. Din corelarea acestor variabile, 
autorul desprinde patru situaţii tipice:  

1. oameni cu aptitudini şi cu trăsături pozitive de 
caracter; 
2. oameni fără aptitudini şi cu trăsături pozitive de 
caracter; 
3. oameni cu aptitudini şi cu trăsături negative de 
caracter;  
4. oameni fără aptitudini şi cu trăsături negative de 
caracter.  

Ultimele două situaţii au efect nefast asupra personalităţii, 
în timp ce primele două conduc la armonizarea şi echilibrarea 
acesteia. Personalitatea va fi afectată cu atât mai mult cu cât între 
aptitudini şi caracter există un dezechilibru profund. Posibilităţile 
de compensare reciprocă a aptitudinilor şi atitudinilor sunt 
reduse, iar individul nu-şi poate valorifica înzestrarea 
aptitudinală.  

Relaţiile dintre aptitudini şi atitudini sunt examinate în 
mod distinct. Astfel, când atitudinile caracteriale sunt adecvate 
aptitudinilor, atunci personalitatea este pozitiv influenţată, iar 
aptitudinile se manifestă la un nivel performant. La rândul lor, 
aptitudinile pot modifica atitudinile. Atunci când omul îşi 
descoperă aptitudinile pentru o anumită activitate, se modifică şi 
atitudinile lui faţă de respectiva activitate.   

În formarea caracterului un rol decisiv este exercitat de 
valori. Valorile aparţin subsistemului de orientare al personalităţii 
(Creţu, 2009) şi, alături de atitudini, se organizează într-un sistem 
(„sistemul personal de valori”, „referenţialul axiologic al 
individului în relaţiile sale cu lumea”). Valorile devin astfel un 
bun predictor al comportamentului oamenilor (Dumitru, 2004).  

Există un consens între psihologi cu privire la relaţia dintre 
atitudini şi valori în cadrul sistemului personalităţii. Astfel, 
valoarea este un concept mai dinamic decât atitudinea şi are o mai 
puternică legătură cu motivaţia. Atitudinea (care are şi ea o 
componentă motivaţională) este numai un instrument pentru 
atingerea valorii. Iluţ (2004) arată că valorile personale şi 
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trăsăturile de personalitate se aseamănă în ceea ce priveşte gradul 
lor de generalitate, dar se deosebesc în privinţa rolului deţinut în 
structura şi dinamica personalităţii. Valorile sunt „criterii ale 
dezirabilului”, determinând orientarea personalităţii (ne ghidează 
deopotrivă atitudinile, judecăţile şi acţiunile), în timp ce 
trăsăturile sunt mai degrabă „caracteristici instrumentale, neutre 
axiologic ale personalităţii”. Autorul mai arată că valorile se 
exprimă în atitudini. M. Rokeach (1973) subliniază că valoarea 
reprezintă, de fapt, obiectul atitudinii. În timp ce o atitudine se 
referă la un complex de convingeri faţă de un obiect sau o situaţie 
specifică, o valoare se referă la o singură convingere, însă de mare 
generalitate, transgresând situaţii şi obiective particulare. Valorile 
sunt la nivelul indivizilor de ordinul zecilor, iar atitudinile – de 
ordinul sutelor sau chiar al miilor. 

Oamenii acordă semnificaţii anumitor valori şi fiecare 
valoare are rangul ei în sistemul atitudinal valoric.  Bogáthy 
(2002) face, la rândul său, diferenţa dintre atitudini şi valori: „Pe 
de o parte atitudinea este o convingere legată de obiecte, situaţii 
sau persoane, situându-se astfel la un nivel inferior în cadrul 
sistemului convingerilor noastre despre lume. Pe de altă parte, 
una dintre trăsăturile esenţiale ale atitudinii rezidă în polaritatea 
ei, adică poate fi pozitivă sau negativă, pe când valorile sunt, 
întotdeauna, numai pozitive”.  

Deşi neglijate mult timp de psihologi, valorile – îndeosebi 
cele profesionale (există şi valori morale, estetice etc.) – au început 
să fie studiate intensiv în ultima vreme. Fiind un „vector 
motivaţional” puternic, bazat pe instrumentul constelaţiei 
atitudinale, ele pot prezice performanţele individuale în multe 
domenii de activitate.  

Cunoaşterea problematicii caracterului şi a formării 
atitudinilor este foarte importantă pentru viitorul profesor.  

În primul rând, aşa cum am arătat, prin mijloace educative 
specifice profesorul poate încuraja formarea atitudinilor pozitive 
la elevii săi (respectarea legilor, a normelor de convieţuire socială, 
altruismul, comportamentul ecologic) şi poate descuraja 
atitudinile indezirabile (sfidarea celorlalţi, chiulul, vandalismul). 
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Astfel de acţiuni sunt mai eficiente cu cât elevul este mai mic. În 
modelarea comportamentală contează şi exemplul oferit de 
profesor, mai precis competenţa şi autoritatea morală a acestuia, 
stabilirea unor relaţii oneste, corecte, cu toţi elevii.  

În al doilea rând, profesorul însuşi, dezvoltând atitudini 
adecvate în cadrul comunicării cu elevii, va creşte calitatea actului 
de instruire. Perceperea unei comuniuni de atitudini în cadrul 
relaţiei dintre profesor şi elevi este unul dintre elementele cele 
mai puternice ale atracţiei interpersonale. Astfel, simpatizându-şi 
dascălii, copiii pot învăţa mai bine.  

Abric (2002) menţionează cinci tipuri de atitudini 
dezvoltate de către o persoană în cadrul comunicării 
interindividuale: atitudinea de interpretare (interpretul verbalizează 
pentru celălalt ceea ce acesta nu ştie, iar interpretantul se prezintă 
ca deţinător al unei presupuse cunoaşteri şi prin aceasta are un 
ascendent asupra celuilalt); atitudinea de evaluare (concretizată în 
formularea unor judecăţi pozitive sau negative în raport cu ceea 
ce spune sau ceea ce face celălalt); atitudinea de ajutor sau de 
consiliere (iniţiativa în căutarea soluţiilor aparţine consilierului, nu 
celui consiliat); atitudinea de chestionare sau de anchetă (accentuează 
diferenţele de statut şi poate contribui la blocarea comunicării) şi 
atitudinea de comprehensiune (singura care îl privilegiază pe 
interlocutor). 

În cadrul comunicării didactice, atitudinea de anchetă şi 
atitudinea de emitere a unor judecăţi preponderent negative sunt 
contraindicate. Pentru a spori eficienţa comunicării, profesorul 
trebuie să se bazeze pe inteligenţa sa şi pe empatie.  

Empatia - care presupune scufundarea individului în 
lumea subiectivă a celuilalt, pentru a-l înţelege din interior - se 
defineşte nu numai prin receptivitatea la sentimentele trăite de 
celălalt, ci şi prin capacitatea verbală de a comunica această 
comprehensiune.  

Interacţiunea dintre inteligenţă (înţeleasă aici drept 
capacitate de adaptare) şi empatie în procesul de comunicare este 
reliefată de Duck (2000). Autorul subliniază că relaţiile cu 
interlocutorii sunt experienţe variabile, care presupun un 
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continuu proces de adaptare bazat pe înţelegerea semnificaţiilor 
comune ale partenerilor şi pe identificarea unei legături între 
aceştia, cu care să se poată lucra (procedeu folosit în cadrul 
negocierilor). Astfel, persoana care relaţionează trebuie să 
înţeleagă din interior sistemul de semnificaţii al celeilalte 
persoane, prin empatie, şi nu să atribuie din exterior cauze pentru 
un anumit comportament.  

Interacţiunea aptitudini-atitudini în procesul de 
comunicare este surprinsă şi în modelul SCMR (Sursă-Mesaj-
Canal-Receptor) al lui Berlo, reprodus de Lohisse (2002). Astfel, o 
sursă (în cazul nostru profesorul) doreşte să comunice şi acest 
lucru depinde de:  

• abilităţile ei comunicaţionale - aptitudinea pentru 
codarea şi decodarea mesajului; 

• capacitatea de a analiza raţional situaţia; 

• atitudinile sale - autoritarismul faţă de interlocutor 
blochează comunicarea, la fel şi atitudinea ezitantă faţă 
de ea însăşi şi în faţa situaţiei; 

• cunoştinţele sale în legătură cu subiectul tratat, 
precum şi cu sistemul social şi cultural.  

Se verifică aşadar constatarea potrivit căreia calitatea 
comunicării interindividuale depinde de atitudinile dezvoltate de 
fiecare dintre actorii comunicării. Cu alte cuvinte, este necesar, 
dar nu şi suficient, ca o persoană să posede aptitudini speciale 
pentru comunicare (fluenţă verbală, flexibilitate a asocierilor, 
inteligenţă, empatie etc). Fără a dezvolta atitudinile 
corespunzătoare în cadrul relaţiilor interindividuale, persoana în 
cauză poate înregistra eşec în comunicare. 

 
2.4. Inteligenţa (latura rezolutivă a personalităţii) 
Inteligenţa este o latură complexă a personalităţii umane, 

implicată în rezolvarea problemelor existenţei de zi cu zi, dar şi a 
problemelor din ştiinţele fundamentale care determină progresul 
omenirii.  

Alături de creativitate, inteligenţa reliefează complexitatea 
cognitivă a individului, caracterizată  prin antrenament şi 
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rapiditate perceptive, siguranţă a raţionamentelor, flexibilitate a 
gândirii şi plasticitate a memoriei. Complexitatea cognitivă 
înseamnă totodată şi „o bogăţie a conţinutului ideativ şi a 
componentei cognitive a unei atitudini sau reprezentări” (Doron, 
1999).  

 Inteligenţa este considerată în acelaşi timp o aptitudine 
generală deoarece, prin sistemul ei complex de operaţii, oferă 
soluţionarea celor mai diverse sarcini şi situaţii problematice, în 
numeroase activităţi (Zlate, 1994). Inteligenţa permite: adaptarea 
la situaţiile noi, generalizarea şi deducţia, corelarea şi integrarea 
într-un tot unitar a părţilor relativ disparate ale unei situaţii, 
anticiparea deznodământului şi a consecinţelor unei situaţii, 
compararea rapidă a variantelor acţionale şi reţinerea celei 
optime, rezolvarea facilă a unor probleme cu grad mare de 
dificultate. Se desprind de aici trei caracteristici fundamentale ale 
inteligenţei: (a) capacitatea ei de a soluţiona situaţiile noi, cele 
vechi, familiare, fiind soluţionate cu ajutorul deprinderilor, al 
obişnuinţelor; (b) rapiditatea, supleţea, mobilitatea, flexibilitatea 
ei; (c) adaptabilitatea adecvată şi eficientă la împrejurări. 
Inteligenţa este deci o calitate a întregii activităţi mentale, o 
expresie a organizării superioare a tuturor proceselor psihice.  

Inteligenţa este cunoscută şi sub numele de factor cognitiv 
convergent, deoarece exercită un rol important în ordonarea 
planurilor gândirii şi este responsabilă de supleţea asociaţiilor 
mentale, în vederea desprinderii celei mai bune soluţii a unei 
situaţii problematice. Factorul cognitiv divergent, implicat în 
generarea unei liste de posibile soluţii de rezolvare a unei 
probleme, este  reprezentat de creativitate.  

Cei doi factori, inteligenţa şi creativitatea, interacţionează 
activ în orice proces cognitiv. Creativitatea nu se reduce la 
inteligenţă, însă inteligenţa este o condiţie internă, un instrument 
al creativităţii.  „În ceea ce priveşte creativitatea, probabil că ea 
este o formă particulară de inteligenţă care se dezvoltă în chip 
excepţional, arată Popescu-Neveanu (1969). 

Probele de foc ale inteligenţei sunt tocmai aceste situaţii 
noi, nefamiliare, complicate; altfel nu poate fi vorba decât de 



75 

deprinderi profesionale. Potrivit acestui autor, inteligenţa este 
„aptitudinea cea mai cuprinzătoare şi cea mai importantă (…) 
presupune realizarea superioară a înţelegerii, posibilitatea de a 
descifra situaţiile mai complicate, de a le pătrunde sensul”; ea 
reprezintă „un indicator al performanţei de gândire productivă”. 
Inteligenţa este legată organic de operaţiunile intelectuale ale 
memoriei, imaginaţiei şi gândirii. Aceste operaţii trebuie să aibă o 
arhitectonică complicată şi să fie plastice, să permită atât 
diferenţierea subtilă între lucruri sau idei, cât şi combinaţiile 
variate ale imaginilor şi ideilor. Inteligenţa mai presupune un 
activism mental, ca şi posibilitatea de a opera cu informaţiile în 
orice direcţie, de a încerca diferite variante în stabilirea unei căi de 
soluţionare a situaţiei problematice.  

Pentru J. Piaget (1969, p. 61), inteligenţa este „un termen 
generic determinând formele superioare de organizare sau de 
echilibru între structurile cognitive (…) Cel mai simplu şi în 
acelaşi timp cel mai durabil echilibru structural al conduitei 
inteligente este (…) un sistem de operaţii vii şi active”.  

Thorndicke (apud. Popescu-Neveanu, 1969) consideră că 
există cel puţin trei tipuri mari de inteligenţă: abstractă sau 
conceptuală (caracterizată prin utilizarea optimă a materialului 
verbal şi simbolic), practică (manifestată în manipularea 
obiectelor) şi socială (înţelegerea relaţiilor interumane şi rezolvarea 
problemelor generate de adaptarea la mediul social).  

Fraisse şi Piaget (1963) remarcă existenţa unor raporturi 
între cele două trăsături sau forme de inteligenţă opuse, practică şi 
abstractă. Astfel, în cazul primei forme, după prezentarea 
stimulului se declanşează montajul disponibil; există în această 
situaţie modele implicite, iar răspunsul este reflexiv, adeseori 
neconştientizat de subiect. În cea de-a doua situaţie, răspunsul 
este de tip intelectual; echilibrul inteligent este unul mobil, iar 
reversibilitatea ni se înfăţişează ca o proprietate fundamentală a 
structurilor operatorii.  
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2.4.1. Modelele explicativ-interpretative ale 
inteligenţei 

Modelele explicativ-interpretative ale inteligenţei au fost 
inventariate de Zlate (1994). Prezentăm, în continuare, o sinteză a 
celor mai importante dintre ele: modelul psihometric, modelul 
factorial şi modelul genetic. 

Modelul psihometric îşi are originea în cercetările asupra 
intelectului copiilor realizate de psihologul francez Alfred Binet. 
Acesta, împreună cu Th. Simon, a imaginat o suită de probe care 
aproximau compoziţia operatorie a intelectului (spirit de 
observaţie, memorie, raţionament, vocabular, cunoştinţe). Probele 
respective au fost incluse în Scara metrică a inteligenţei Binet-
Simon (1905), cu ajutorul căreia copiii erau evaluaţi în vederea 
integrării lor în învăţământ. În 1916, psihologul L. Terman a 
revizuit scara lui Binet şi a introdus-o în America sub numele de 
Stanford-Binet Scale. Terman a propus calcularea coeficientului de 
inteligenţă (IQ sau QI) după formula Vârsta mentală /Vârsta 
cronologică X 100, în care vârsta mentală este distanţa parcursă 
între vârsta noului născut şi inteligenţa adultă, iar I.Q. -ul este 
viteza, adică raportul dintre distanţa parcursă şi timpul necesar 
parcurgerii ei, cu alte cuvinte, raportul dintre vârsta mentală şi 
vârsta cronologică. Astfel, un coeficient de 100 indică o dezvoltare 
normală a inteligenţei (vârsta mentală este egală cu vârsta 
cronologică), IQ mai mare de 100 indică o inteligenţă superioară 
mediei, iar un IQ mai mic de 100 indică o inteligenţă inferioară 
mediei. 

Modelul factorial reprezintă o adâncire a modelului 
psihometric. C. Spearman (1904) a postulat că, în toate activităţile 
intelectuale, oricât de complexe ar fi, este implicat un factor „g” al 
inteligenţei, pe care l-a numit factor de inteligenţă generală, 
precum şi un factor specific „s” care diferă de la o activitate la 
alta. Astfel, performanţa în orice act intelectual ar fi dată de 
combinaţia  între factorul „g” şi factorul „s”. Psihologul american 
L. Thurstone, dezvoltând diferite procedee de analiză factorială, a 
continuat analiza lui Spearman şi a evidenţiat opt factori comuni 
în spatele factorului „g”, care au fost denumiţi „abilităţi mentale 
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primare”. La rândul său, J.P. Guilford a găsit nu mai puţin de 120 
de factori implicaţi în conduita inteligentă, combinând 
conţinuturile, operaţiile şi produsele intelectului; pe baza celor 
120 de factori a conceput modelul morfologic al inteligenţei.  

Modelul genetic vizează problema genezei inteligenţei şi îl 
are ca autor pe psihologul elveţian J. Piaget. În lucrarea sa 
intitulată Psihologia inteligenţei (1947), Piaget arată că inteligenţa 
este o relaţie adaptativă între organism şi mediu. Adaptarea 
reprezintă, potrivit lui Piaget, echilibrarea între asimilare  
(încadrarea noilor informaţii în cele vechi, preexistente) şi 
acomodare (restructurarea impusă de noile informaţii care nu se 
potrivesc cu vechile scheme). Echilibrarea este considerată de 
Piaget drept o conduită inteligentă. De aceea inteligenţa 
reprezintă, în opinia psihologului elveţian, „un punct de sosire, 
un termen generic desemnând formele superioare de organizare 
sau de echilibrare a structurilor cognitive”. 

 
2.4.2. Teoria inteligenţelor multiple  
Exponentul acestei teorii este Howard Gardner, cel care a 

introdus în lucrarea sa, Frames of Mind (1983), conceptul de 
inteligenţă multiplă. În opinia sa, pe lângă inteligenţa clasică, de 
tip logico-matematic (care permite rezolvarea cu uşurinţă a 
problemelor, facilitează raţionamentele cu numere şi care este 
măsurată cu ajutorul testelor de inteligenţă prin clasicul I.Q.) 
indivizii posedă, în proporţii variate, şi alte tipuri de inteligenţă:  

• lingvistică, desemnând capacitatea de a învăţa foarte 
uşor limbi străine, de a utiliza în mod suplu un 
vocabular foarte bogat;  

• spaţială – capacitatea de a vedea în spaţiu, de a 
identifica structuri şi forme, de a rezolva probleme 
complicate de geometrie sau din sfera tehnicii, de a 
desena, de a surprinde formele prin fotografii sau 
sculpturi; 

• muzicală – capacitatea de a identifica şi reţine uşor o 
melodie, de a recunoaşte stilul unui compozitor sau 
diverse partituri muzicale; 
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• kinestezică – capacitatea de a executa cu precizie 
mişcări fine, de a-şi coordona aceste mişcări şi de a 
înţelege componentele lor, de a-şi utiliza corpul în 
activităţi mai puţin convenţionale (alpinism, acrobaţii, 
dans); 

• interpersonală – capacitatea de a relaţiona armonios cu 
ceilalţi oameni, de a le înţelege sentimentele, acţiunile, 
de a afla ce îi motivează şi cum se poate coopera mai 
bine cu ei;  

• intrapersonală – capacitatea de a se înţelege pe sine 
însuşi, de a-şi evalua corect acţiunile, motivaţiile şi 
sentimentele, de a se întoarce spre sine, de a avea acces 
la propriile trăiri şi puterea de a le stăpâni, abilitatea de 
a-şi stabili un mod şi un ritm propriu de lucru; 

• naturalistă – capacitatea de a trăi în armonie cu 
mediul înconjurător, cu diversele culturi, de a distinge 
caracteristicile acestora şi de a le valorifica diversitatea. 

Inteligenţa de tip logico-matematic şi cea lingvistică sunt 
cele valorificate şi apreciate în mod tradiţional în şcoală. În acelaşi 
timp, inteligenţele spaţială, muzicală şi kinestezică sunt 
caracteristice artiştilor iar ultimele două forme de inteligenţe, pe 
care Gardner le denumea „inteligenţele personale” sunt 
responsabile de reuşita individului, în profesie şi în viaţă. Potrivit 
lui Gardner, mulţi dintre indivizii consideraţi supradotaţi sunt 
înzestraţi într-o arie a inteligenţei, de regulă cea logico-
matematică, dar mai puţin în altele, cum ar fi cea a inteligenţelor 
personale. Totodată, în cazul unor traume fizice, formele de 
inteligenţă descrise mai sus sunt afectate în mod inegal.   

Inteligenţele personale pot fi analizate pe cinci piloni 
principali: 1. cunoaşterea emoţiilor personale (identificarea unui 
sentiment atunci când el apare); 2. gestiunea emoţiilor sau 
capacitatea de stăpânire (persoanele cu un nivel scăzut al 
administrării emoţiilor se confruntă mai frecvent cu sentimente 
cum ar fi depresia sau anxietatea); 3. motivarea personală 
(punerea emoţiilor în beneficiul unui scop); 4. recunoaşterea 
emoţiilor celorlalţi (care înseamnă empatie, capacitatea de a 
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manifesta sensibilitate şi înţelegere faţă de sentimentele altora) şi 
5. manipularea relaţiilor interpersonale (se adresează 
competenţelor sociale şi capacităţii de a controla emoţiile 
celorlalţi, de a înţelege şi de a clădi relaţii cu semenii). 

 Pornind de la inteligenţele personale, autorul merge chiar 
mai departe, propunând înlocuirea coeficientului de inteligenţă 
I.Q. cu un coeficient al inteligenţei emoţionale, mult mai 
cuprinzător, QE.  

Inteligenţa emoţională, bazată pe competenţa socială şi pe 
o bună gestiune a propriei persoane, ar avea trei componente: 
cunoaşterea propriilor emoţii, stăpânirea acestora şi înţelegerea şi 
luarea în considerare a emoţiilor celorlalţi. Spre deosebire de 
inteligenţa logico-matematică, a cărei evoluţie nu mai 
înregistrează salturi calitative importante odată cu sfârşitul 
adolescenţei, cea emoţională se dezvoltă continuu de-a lungul 
vieţii individului.  

Interacţiunea între inteligenţa clasică, logico-matematică, şi 
empatie – componentă de bază a inteligenţei emoţionale este 
complexă. Astfel, atunci când subiectul nu poate găsi o soluţie 
facilă emoţiilor, acestea se transformă în conflicte (de sorginte 
socială) care pot determina dezorganizarea comportamentului 
(Fraisse, Piaget, 1963). Mai departe, emoţiile cronice generează 
stresul, o tensiune difuză, caracterizată prin anxietate. Singura 
soluţie de ieşire din această situaţie este „reorganizarea conduitei 
pentru a transforma reacţiile emotive în reacţii de adaptare la 
situaţie”.  

O asemenea soluţie de restructurare cognitivă este 
promovată şi de Miclea (1999), care arată că echilibrarea situaţiei 
conflictuale trebuie să se realizeze numai prin aportul inteligenţei; 
în cadrul actului inteligent, empatia este deosebit de importantă.  

Gherghinescu şi Iordache (2003) susţin, la rândul lor, că 
oamenii care au abilităţi empatice superioare sunt favorizaţi; ei 
pot dezvolta interrelaţii eficiente. Cei doi autori definesc empatia 
ca fiind o trăsătură de personalitate cu funcţiuni multiple – 
cognitivă, anticipativă, de comunicare, de contagiune afectivă şi 
performanţială (empatia ca aptitudine). Rocco (2001) descrie 
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empatia ca trăsătură a inteligenţei emoţionale, subliniind că 
„persoanele înalt empatice sunt altruiste, generoase, tind să 
acorde ajutor persoanelor care le înconjoară, au un comportament 
prosocial bine conturat, sunt bine adaptate social şi în general 
puţin anxioase”. Goleman (2001) subliniază la rândul său că 
individul inteligent emoţional este capabil să se motiveze şi să 
persevereze în faţa frustrărilor, să-şi stăpânească impulsurile şi să-
şi amâne satisfacţiile, să-şi regleze stările de spirit şi să-şi 
împiedice necazurile să-i întunece gândirea, să fie stăruitor şi să 
spere. 

 
2.4.3. Dezvoltarea inteligenţei în şcoală 
Inteligenţa, ca latură rezolutiv-productivă a personalităţii, 

intră în interacţiune nu doar cu celelalte laturi, ci şi cu 
personalitatea în ansamblul ei. Aceste interacţiuni pot fi regăsite şi 
în cadrul psihologiei educaţionale. Astfel, un elev inteligent, dar 
mai puţin tenace şi mai puţin conştiincios (trăsături care ţin de 
caracterul acestuia) poate comite erori, în timp ce un elev cu 
inteligenţă medie, dar cu mai multă determinare, concentrat 
asupra a ceea ce are de făcut şi înarmat cu voinţă îşi execută cu 
precizie sarcinile. Adeseori, acest lucru se reflectă în rezultatele 
şcolare, iar unii profesori se arată de-a dreptul uimiţi de ierarhia 
I.Q. din clasa lor, deoarece nu identifică o corespondenţă clară 
între coeficientul de inteligenţă al unor copii şi notele pe care 
aceşti copii le primesc. Se verifică astfel constatarea că, deşi 
inteligenţa este un factor al reuşitei şcolare, ea nu poate, doar prin 
sine însăşi, să asigure succesul şcolar.  

Faptul că unii dintre elevii cu rezultate bune şi foarte bune 
la testele de inteligenţă nu obţin rezultate şcolare pe seama 
potenţialului lor ar trebui investigat de profesor, deoarece 
discrepanţa dintre potenţialul intelectual al elevului şi 
randamentul său la învăţătură reclamă o serie de măsuri speciale.  

Profesorul va trebui să analizeze: care sunt condiţiile de 
viaţă ale elevului respectiv, care sunt atitudinile părinţilor 
acestuia faţă de şcoală, cum învaţă elevul (care este stilul său de 
învăţare), ce motivaţie îl animă, ce deprinderi are. De asemenea, 
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profesorul va trebui să examineze dacă elevul în cauză are sau nu 
relaţii armonioase cu cadrele didactice şi cu ceilalţi copii (este 
pedepsit prin note pentru faptul că se plictiseşte în clasă şi devine 
obraznic, este provocat de ceilalţi copii să perturbe orele?), dacă 
într-adevăr se plictiseşte la ore (din cauză că nu este stimulat cu 
sarcini dificile şi variate, adecvate potenţialului său) şi care este 
calitatea procesului de predare.  

Descoperirea şi stimularea inteligenţei în şcoală reprezintă 
deziderate pedagogice importante. Inteligenţa nu are numai o 
componentă genetică, înnăscută, ci şi una dobândită ca urmare a 
exercitării diferitelor influenţe educative asupra elevului. Drept 
urmare, în şcoală profesorul poate da sarcini de învăţare diferite, 
adaptate potenţialului intelectual al fiecărui elev, astfel încât cei 
supradotaţi să nu se plictisească la ore iar copiii cu deficite 
intelectuale să poată fi integraţi în colectivul şcolar.  

Profesorul trebuie să contribuie, de asemenea, la 
stimularea inteligenţei emoţionale a elevilor, foarte utilă în 
relaţiile copilului cu ceilalţi. Astfel, acei copii care sunt trataţi cu 
afecţiune şi înţelegere de către părinţi şi profesori, devin la rândul 
lor mult mai afectuoşi, îşi exprimă uşor sentimentele, sunt mult 
mai stăpâni pe emoţiile lor şi sunt mai abili în relaţiile sociale. 
Profesorul va pleda pentru conştientizarea emoţiilor de către 
elevi, deoarece aceştia trebuie să fie capabili să-şi recunoască şi să-
şi denumească stările şi sentimentele şi să poată identifica cauza 
lor. Controlul asupra emoţiilor presupune, mai departe, creşterea 
toleranţei la frustrare, exprimarea furiei fără a recurge la 
agresiune externă sau la autoagresiune (de pildă abuzul de tutun, 
alcool şi droguri) şi sporirea încrederii în sine (motivarea 
personală). De asemenea, profesorul poate acţiona în vederea 
dezvoltării capacităţilor empatice ale elevilor. Empatia se 
realizează prin ascultarea atentă a celor din jurul nostru, prin 
creşterea sensibilităţii la sentimentele, trăirile lor şi prin 
transmiterea acestui sentiment celor vizaţi. Dezvoltarea empatiei 
optimizează capacitatea de interacţiune socială, cu toate 
componentele ei: o bună abilitate de comunicare, de negociere a 
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conflictelor şi de soluţionare a problemelor; deschidere spre 
înţelegerea relaţiilor interumane; cooperare si serviabilitate. 

 
2.4.4.  Caracteristicile copilului supradotat 
Chiar dacă fenomenul supradotării rămâne relativ 

neexaminat, psihologii consideră că supradotaţii sunt persoane cu 
un I.Q, înalt, care posedă un sistem nervos central superior, 
caracterizat prin potenţialul de a îndeplini sarcini cu un înalt grad 
de abstracţie intelectuală.  

Copilul supradotat este de obicei bun la învăţătură. El 
posedă de timpuriu capacitatea de a avansa concepte şi de a opera 
cu acestea, precum şi pe cea de a face generalizări. Totodată, 
supradotatul stabileşte cu uşurinţă relaţii între fenomene şi trage 
concluzii pertinente. În general, el progresează mai rapid la 
învăţătură decât elevul obişnuit.  Pe lângă capacitatea de a forma 
concepte şi de a gândi creator, supradotatul se remarcă prin gama 
sa largă de interese, imaginaţia activă, perspicacitatea ieşită din 
comun, originalitatea sa, puterea de generalizare, capacitatea de a 
gândi productiv (atât deductiv cât şi inductiv), puterea de a 
improviza, sensibilitatea la situaţii-problemă, fluenţa ideilor, 
memorare rapidă şi evocare adecvată a informaţiilor şi atenţie 
distributivă. Multe dintre aceste caracteristici sunt inventariate de 
Terman şi Witty, Sumption şi Luecking (apud. Stratilescu, 1993).  

Totodată, supradotatul are un vocabular matur comparat 
cu  cel al grupului de vârstă din care face parte, o imaginaţie 
activă,  interes crescut pentru o mare varietate de teme şi 
activităţi, sensibilitate faţă de alte persoane, entuziasm marcant în 
discutarea a variate subiecte, multă toleranţă, idei originale (şi 
neapărat insolite), creativitate nerestrictivă, uşurinţă în 
manevrarea cuvintelor şi preferinţă pentru practicarea unor jocuri 
de cuvinte amuzante. Supradotaţii pot dezvolta şi combinaţii 
neobişnuite de talente, printre aceştia întâlnind indivizi studioşi 
cu realizări înalte, lideri, intelectuali creativi şi rebeli.  

Se poate întâmpla însă şi ca un copil supradotat să aibă 
note mai mici decât colegii săi, după cum am arătat anterior. 
Fiindcă se plictiseşte în clasă este sancţionat de profesori pentru 
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purtarea sa impetuoasă. De asemenea, capacitatea de a-i conduce 
şi de a-i dirija pe ceilalţi copii este o expresie a supradotării. 
Copilul supradotat ia iniţiativa în activităţi sociale, manifestă o 
mare încredere în sine, este curios, curajos (îşi asumă riscuri), este 
animat de simţ ludic şi de entuziasm (vervă), este independent.  

Supradotarea este plurideterminată. Pe lângă factorii 
genetici (componenta aptitudinală înnăscută), în supradotare 
intervin factori nutriţionali (hrănirea corespunzătoare a copilului), 
socioculturali (se descriu aşa-numitele familii creative, opuse 
familiilor rigide) şi socioeconomici (care ţin de statutul familiei). 

De reţinut este că inteligenţa şi creativitatea copilului 
supradotat pot fi stimulate sau inhibate de la cele mai fragede 
vârste în mediul familial sau şcolar. Astfel, familiile conformiste, 
care impun o disciplină exagerată sau aplică modelele clasice, 
rigide, de educaţie frânează dezvoltarea creativă a copiilor, în 
timp ce familiile democratice, care le lasă odraslelor posibilitatea 
de a avea iniţiative, le stimulează creativitatea. Psihologii 
consideră că un climat familial creativ se poate obţine dacă sunt 
respectate câteva condiţii: fiecare părinte trebuie să aibă o 
ocupaţie sau o profesie; educaţia copilului să înceapă precoce şi să 
fie intensă; stimularea de la vârste fragede a iniţiativei, 
independenţei şi comunicării copilului; cultivarea obiceiului de a 
citi cărţi, ziare şi reviste; acordarea unui interes moderat 
performanţelor şcolare ale copilului; manifestarea criticii cu 
bunăvoinţă în cazul eşecurilor şi abaterilor; corectitudinea şi 
nuanţarea sistemului de pedepse şi recompense; încurajarea 
copilului de a-şi asuma riscuri. 

În mediul şcolar, copiii supradotaţi se confruntă cu două 
mari riscuri: 1. să nu fie descoperiţi şi, din cauza plictiselii, să 
dezvolte comportamente indezirabile (chiulul, generarea unei 
atmosfere ostile studiului) şi 2. să fie descoperiţi şi, ca urmare a 
acestui fapt, să fie nevoiţi să facă faţă unor presiuni deosebite, atât 
din partea şcolii cât şi a familiei.  

Celor două riscuri anterior menţionate li se adaugă şi 
dezavantajul unei slabe integrări a supradotaţilor în grupul de 
covârstnici. În această situaţie, profesorul poate juca rolul unui 
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mediator, care facilitează contactele dintre elevi. Astfel, unele 
studii asupra adaptării emoţionale a supradotaţilor au sugerat că 
aceştia pot fi uşor dezavantajaţi, în sensul că elevii cu un 
coeficient ridicat de inteligenţă devin mai puţin populari şi pot 
avea dificultăţi în relaţiile cu colegii (Freeman, 1979). Cu alte 
cuvinte, inteligenţa lor ridicată pare să fie considerată o piedică în 
stabilirea relaţiilor sociale (Austin şi Draper, 1981). Tocmai de 
aceea programele educaţionale pentru supradotaţi nu ar trebui să 
neglijeze laturile dezvoltării emoţionale şi sociale ale acestora 
(Betts,  Tucker, apud. Stratilescu, 1993).  

În acelaşi timp, profesorul trebuie să ţină cont de faptul că 
supradotaţii au o serie de trăsături accentuate faţă de elevii 
obişnuiţi, şi să nu-i sancţioneze pentru acestea. De pildă, 
individualitatea conturată a supradotaţilor poate antrena intrarea 
în conflict cu stereotipurile societăţii faţă de vârstă, sex şi nevoia 
de exprimare proprie. Nerăbdarea este o altă caracteristică a 
supradotaţilor, ei fiind înclinaţi către luarea impulsivă de decizii, 
deoarece nu tolerează ambiguitatea.  

Supradotatul (asupra căruia se exercită presiuni din partea 
familiei, a profesorilor şi a colegilor) are nevoie de încurajări şi de 
recompense atunci când obţine rezultate excepţionale, şi de 
întăriri ale motivaţiei sale pentru succes. Pe de altă parte, trebuie 
descurajat perfecţionismul acestuia care, cuplat cu expectaţiile 
înalte ale adulţilor, poate face dificil procesul de formare al 
identităţii sale şi poate avea un efect negativ asupra stimei de sine. 

 
2.5. Creativitatea (latura transformativ-constructivă a 

personalităţii) 
Etimologic, termenul de creativitate vine de la cuvântul 

latin „creare” (a naşte, a făuri). Termenul de creativitate a fost 
introdus în psihologie de Allport în 1937, care afirma că substratul 
psihic al creaţiei presupune o predispoziţie a persoanei spre nou, 
precum şi o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul 
de personalitate, el nefiind reductibil la aptitudini (care sunt doar 
„o  serie de însuşiri şi funcţii parţiale”).  
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Creativitatea, privită ca o dimensiune sau ca o latură 
transformativ-constructivă a personalităţii, este definită de către 
Allport ca fiind „un stil de viaţă care permite deplina funcţionare 
a personalităţii”. 

Creativitatea include facultatea de a înţelege, reproduce şi 
rezolva numeroase probleme impuse de viaţă, profesiune, mediu 
etc. şi exprimă un ansamblu complex de calităţi care conduce la 
generarea noului, la originalitate. Creativitatea se bazează pe 
gândirea divergentă, îndreptată către generarea unor alternative 
de rezolvare a unei situaţii problematice (motiv pentru care este 
denumită şi factor cognitiv divergent), însă nu poate fi redusă la 
această formă de gândire, chiar dacă există profesori care 
consideră că un elev creator este acela care rezolvă probleme prin 
mai multe căi, avansând soluţii logice într-o manieră neobişnuită.  

Cel care se impune ca părinte al creatologiei este J.P. 
Guillford, care în 1950, în cadrul unui discurs ţinut în cadrul 
Asociatiei Psihologilor Americani, pledează pentru studiul 
aprofundat al creativităţii. În anii ‘60–‘70 studiile despre 
creativitate cunosc o mare efervescenţă în întreaga lume. Aceste 
studii privesc creativitatea ca produs, ca proces, ca potenţialitate 
umană şi ca dimensiune complexă a personalităţii. Abordarea 
creativităţii din mai multe unghiuri de vedere a generat apariţia a 
numeroase definiţii pentru aceasta. Guilford defineşte 
creativitatea ca fiind „un pattern de trăsături caracteristice ale 
persoanei creative” (1987). 

În general, psihologii înţeleg prin a fi creativ potenţialul de 
a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. Creativitatea este 
considerată o capacitate general umană, care există în diverse 
grade şi proporţii la fiecare individ, ceea ce permite stimularea şi 
antrenarea ei încă de la cele mai fragede vârste. 

În lucrarea sa, intitulată “Creativitate generală şi 
specifică”, Roşca (1981) arată că unii autori definesc creativitatea 
ca fiind aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi de 
valoare. Pentru alţii, creativitatea nu este o aptitudine sau o 
capacitate, ci un proces complex, prin care se realizează un produs 
nou, cu utilitate socială. Roşca vede creativitatea drept un 
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„ansamblu unitar al factorilor subiectivi şi obiectivi care duc la 
realizarea, de către indivizi sau grupuri, a unui produs original 
sau de valoare“. Creativitatea reprezintă interacţiunea specifică 
între aptitudini şi atitudini, consideră, la rândul său, P.P. 
Neveanu.   

În ciuda numărului mare de definiţii ale creativităţii, 
majoritatea autorilor sunt de acord că fenomenul creativ este 
caracterizat prin următoarele atribute:  

• productivitatea (numărul mare de idei emise, 
elaborarea unor lucrări de specialitate, crearea unor 
produse mai mult sau mai puţin materiale); 

• utilitatea (vizează rezultatele acţiunii creatoare, care 
trebuie să fie folositoare societăţii);  

• eficienţa (se referă la randamentul acţiunii, la 
performanţele care se pot obţine prin folosirea 
rezultatelor acţiunii creatoare); 

• valoarea (importanţa produselor activităţii creatoare, 
teoretică şi practică, în plan social); 

• ingeniozitatea (presupune deosebita eficacitate a 
metodelor de rezolvare a problemelor);  

• noutatea şi originalitatea (raritatea ideilor, soluţiilor, 
produselor) – sunt considerate originale acele rezultate 
care apar o singură dată într–o colectivitate (Roco, 
2001). 

 
Nivelurile creativităţii 
Creativitatea poate îmbrăca mai multe forme de 

manifestare, în funcţie de specificul domeniului de activitate în 
care apare (tehnică, artistică, militară, didactică); uneori, chiar în 
acelaşi domeniu, creativitatea prezintă mai multe faţete diferite.  

 C. Taylor (apud. Munteanu, 1994) avansează ideea 
existenţei a  cinci niveluri de creativitate: 

• expresivă, implicată predominant în artă şi prezentă 
de la cele mai fragede vârste, caracterizată printr-o 
exprimare liberă, spontană, fără o preocupare 
accentuată pentru calitatea produsului; 
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• tehnică sau productivă, manifestată printr-o serie de 
priceperi şi deprinderi deosebite, care permit realizarea 
unor produse apropiate de perfecţiune (spre deosebire 
de nivelul creativităţii expresive, aici elementele de 
spontaneitate expresivă sunt extrem de reduse); 

• inventivă, care desemnează producerea invenţiilor, 
folosirea ingenioasă a diverselor materiale sau 
utilizarea unor produse deja existente în maniere cu 
totul noi; 

• inovativă, referitoare la abilitatea de a depăşi unele 
principii de bază formulate de anumite şcoli de 
gândire sau care deschid căi noi de interpretare a 
realităţii;  

• emergentă care se manifestă în cazul geniilor ale 
căror realizări sunt considerate excelente, universale şi 
perene, depăşind graniţele unui singur domeniu de 
activitate, şi care pot revoluţiona domenii ale ştiinţei, 
tehnicii sau artei.  

 
Factorii creativităţii 
Creativitatea presupune atât abilităţi importante pentru un 

anumit domeniu, cât şi aptitudini speciale în diverse domenii, 
precum şi abilităţi creative specifice (idem).  

Abilităţile creative includ: 
a) un stil cognitiv şi un stil perceptiv care să permită 
rezolvarea de probleme prin metode noi, stiluri 
caracterizate prin reactualizarea cu exactitate a 
informaţiei, depăşirea regulilor (bine stabilite) în 
soluţionarea problemelor şi dezvoltarea unor scheme 
euristice, fără reguli stricte în rezolvarea problemelor; 
b) un stil de muncă dominat de perseverenţă, de 
capacitatea de a depune efort pe termen lung, de 
independenţă, de autodisciplină; 
c) abilităţi sociale - creatorul trebuie să aibă o toleranţă 
crescută la frustrare şi un dezinteres relativ pentru 
aprobare socială.; 
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d) o motivaţie intrinsecă pentru sarcină, care provoacă 
bucurie, satisfacţie. 

Alţi autori, precum T. Amabile (1983), vorbesc despre trei 
factori majori de care depinde creativitatea unei persoane într-un 
anumit domeniu:  

a)  deprinderile specifice domeniului. Acestea ar 
reprezenta „materia primă” pentru talentul, educaţia şi 
experienţa într-o anumită sferă a cunoaşterii, însă 
trebuie recunoscut aici rolul parţial înnăscut al 
talentului, care se dezvoltă ca urmare a influenţelor 
educative;  
b) gândirea creativă şi deprinderile de lucru. Există 
anumite stiluri de lucru, stiluri de gândire şi trăsături 
de personalitate (nonconformismul, independenţa, 
capacitatea ridicată de asumare a riscurilor) care le dau 
posibilitatea oamenilor de a-şi folosi deprinderile 
dintr-un domeniu în mod diferit. Un stil de lucru 
creativ presupune  capacitatea de concentrare a 
eforturilor şi a atenţiei pe perioade lungi de timp, 
dăruirea de a face lucrurile bine, capacitatea de a 
abandona ideile neproductive şi de a lăsa temporar 
deoparte problemele mai dificile, tenacitatea în fata 
dificultăţilor şi, nu în ultimul rând, dorinţa de a munci 
cu perseverenţă;  
c) motivaţia intrinsecă, energia care pune în mişcare 
activitatea creativă. Motivaţia intrinsecă poate să 
varieze de la o sarcină la alta, în funcţie interesul 
persoanei respective pentru acea activitate,  dar şi de 
contextul social. 

Zlate (1994) prezintă patru categorii de factori care 
acţionează pentru a crea mediul favorabil creativităţii, şi anume: 

• Factori interiori, structurali sau factori de natură 
psihologică care se subdivid în: factori intelectuali – 
gândire, inteligenţă creatoare-gândire divergentă; 
factori afectiv–motivaţionali – curiozitatea, pasiunea, 
creşterea tensiunii motivaţionale, tendinţa de 
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autorealizare; factori de personalitate – atitudinali, 
aptitudinali, temperamentali; 

• Factori exteriori, conjuncturali sau socio-culturali – 
particularităţile sociale, istorice, clasa socială, condiţiile 
materiale;  

• Factori psiho–sociali, printre care regăsim ambianţa 
relaţională, climatul psiho-social al individului; 

• Factori socio–educaţionali, referitori la: nivelul 
educaţional, influenţele educative ale familiei, ale 
instituţiilor de învăţământ, ale colectivelor de muncă. 

Roşca (1981) clasifică factorii de creativitate în subiectivi 
sau însuşiri ale personalităţii creatoare (intelectuali, aptitudini 
speciale, motivaţie, temperament, caracter) şi obiectivi, 
reprezentaţi de condiţiile socio-educative.  

Deosebit de importantă în creativitate este gândirea 
divergentă, care implică o căutare de informaţii pe scară largă şi 
găsirea mai multor răspunsuri noi la probleme, spre deosebire de 
gândirea convergentă, care presupune raţionament logic, 
informaţii şi experienţă acumulată. Întrucât gândirea divergentă 
este apanajul gândirii şi al inteligenţei, creativitatea este 
considerată de unii psihologi ca fiind un subansamblu al 
inteligenţei.  

Guilford (apud. Munteanu, 1994) a identificat în 
capacitatea creatoare mai mulţi factori precum: sensibilitatea la 
probleme, fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea, elaborarea şi 
redefinirea.  

Sensibilitatea se referă la capacitatea de a recunoaşte  acele 
probleme care necesită găsirea unor soluţii creative.  

Fluiditatea este reprezentată prin volumul şi rapiditatea 
debitului asociativ; ea poate fi de mai multe tipuri - verbală, 
ideativă, asociativă, de expresie.  Fluiditatea reflectă posibilitatea 
de a ne imagina în scurt timp un mare număr de imagini, idei, 
situaţii etc. Există oameni care ne surprind prin ceea ce numim în 
mod obişnuit ca fiind „bogăţia” de idei, de viziuni, unele complet 
năstruşnice, dar care nouă nu ne-ar putea trece prin minte. 
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Flexibilitatea constă în restructurarea promptă şi adecvată a 
informaţiei, a cunoştinţelor. La rândul ei, flexibilitatea poate fi 
clasificată în flexibilitate spontană (capacitatea de a fi flexibil şi 
atunci când nu este nevoie), şi flexibilitatea de adaptare 
(capacitatea de a fi flexibil atunci când este nevoie, precum în 
anumite tipuri de rezolvare a problemelor). În opinia lui Al. 
Roşca, flexibilitatea reprezintă principala componentă cognitivă a 
creativităţii. Opusă flexibilităţii este inerţia/rigiditatea gândirii, 
care înseamnă manifestarea stereotipiei în gândire.  

Originalitatea este considerată ca fiind capacitatea unui 
individ de a da răspunsuri neobişnuite, neuzuale, cu o frecvenţă 
statistică scăzută. Evaluarea originalităţii se poate realiza fie în 
mod obiectiv, prin prelucrări statistice, fie subiectiv, de către 
evaluatori. Bejat (1971) consideră originalitatea drept 
”caracteristica cea mai specifică a gândirii creatoare”, cu toate că 
ea este condiţionată de flexibilitate şi facilitată de fluenţă.  

Elaborarea reprezintă acţiunea propriu–zisă de producere a 
unor soluţii inedite.  

Redefinirea constă în capacitatea de a folosi obiectele în 
modalităţi neuzuale.  

În creativitate acţionează atât gândirea divergentă, cât şi 
cea convergentă. Astfel, Bejat prezintă faptul că 64% dintre 
indivizii creatori aparţin tipului mixt (convergent–divergent), 22% 
aparţin tipului divergent şi restul 14% tipului convergent. Stilul 
perceptiv sau aprehensiunea desemnează modalitatea de reacţie a 
proceselor cognitive la problema de rezolvat. Ideal pentru 
creativitate, susţin unii autori, este tipul mixt, indivizii înalt 
creativi fiind analitico-sintetici. 

Literatura de specialitate menţionează şi o serie de factori 
nonintelectuali implicaţi în creativitate, precum motivaţia şi 
afectivitatea (rezonanţa intimă).  

Motivaţia (extrinsecă şi intrinsecă) susţine efortul creator. 
În motivaţia extrinsecă, sursa susţinerii efortului creator se află în 
exteriorul procesului de creaţie (premii, distincţii, o anumită 
situaţie socială). În cel de-al doilea caz, motivaţia îşi are originea 
în interior, se exprimă în dorinţa de a investiga, de a cunoaşte, de 
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a descoperi idei noi. Dintre cele două tipuri de motivaţii, rolul 
definitoriu în creativitate îl îndeplineşte motivaţia intrinsecă. Dar 
aceasta nu înseamnă că motivele exterioare nu pot să fie şi ele 
prezente. Însă, fără motivaţie intrinsecă procesul creativ nu ar 
putea avea loc.   

Afectivitatea asigură energizarea dimensiunilor 
caracteriale, cognitive şi a aptitudinilor speciale. Zazzo afirmă că 
”geniul este acest IQ plus încă ceva, încă ceva fără de care 
subiecţii cei mai bine înzestraţi n–ar fi niciodată mai mult decât 
nişte fructe seci. Acest element, care face eficace şi fecundă 
înţelegerea pură este de natură afectivă” (apud. Munteanu, 1994). 

 
Imaginaţia, factor central al creativităţii 
Cu alte cuvinte, creativitatea este plurideterminată. Pe 

lângă factorii anterior menţionaţi, în creativitate intervin 
inteligenţa persoanei, cunoştinţele sale (multe dintre acestea se 
dobândesc în şcoală), voinţa fermă, perseverenţa şi mai ales 
imaginaţia, care este un proces cognitiv central implicat în actul 
creator. Prin intermediul imaginaţiei omul prelucrează impresiile 
trăite, are capacitatea de a combina reprezentările şi de a le 
configura în forme noi, poate avea reprezentări inedite, poate crea 
imagini noi. De altfel, imaginaţia este definită drept un proces 
psihic cognitiv de prelucrare a impresiilor trăite sau ca o 
capacitate de combinare a reprezentărilor şi de configurare a lor în 
forme noi.  

Imaginaţia apare în două forme: imaginaţia reproductivă 
şi imaginaţia creatoare. În şcoală este solicitată în permanenţă 
imaginaţia reproductivă a elevilor, mai precis reprezentarea 
fenomenelor, locurilor, persoanelor, situaţiilor numai pe baza 
unor relatări verbale (lecturi, lecţii din manual), fără sprijinul unui 
material concret, intuitiv. Elevii îşi pot imagina războaiele despre 
care învaţă, plantele şi animalele, chiar fără materiale audio-video 
specifice, planşe sau mulaje. Imaginaţia creatoare, mai puţin 
solicitată în şcoală, este de două feluri: involuntară (visele,  
imaginile hipnogocice - care apar în timpul adormirii şi imaginile 
hipnopompice - care intervin la începutul trezirii din somn, 
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halucinaţiile) şi voluntară, care are o componentă creativă 
importantă. În timpul visului  practicat cu ochii deschişi gândurile 
şi imaginile se succed în virtutea legilor asociaţiei, dirijate de 
stările afective. Simţul realităţii intervine prea puţin, totul decurge 
precum în romanele de aventuri, în care întâmplările sunt foarte 
puţin verosimile.  

Imaginaţia dirijată este un procedeu de îmbunătăţire a 
performanţelor. De pildă, visând că vom avea succes, ne vom 
îndrepta către obţinerea succesului. La rândul său, visul din 
timpul somnului scapă total de sub controlul realităţii, este 
profund afectiv (în timpul lui apar emoţii puternice de bucurie, 
teamă, nelinişte, furie), presărat de simboluri (pe care oamenii au 
încercat să le descifreze de-a lungul timpului) şi are o funcţie de 
eliberare, de descărcare a inconştientului (chatarsis). Însă, chiar 
dacă visul iese de sub controlul realităţii, gândirea individului 
continuă să funcţioneze iar omul poate ajunge să viseze soluţia 
unei probleme rămase nerezolvate, inclusiv o soluţie de tip 
creator, deoarece prin vis se pot exprima valori şi atitudini în 
mare parte inconştiente. Prelucrarea efectuată de inconştient 
conduce uneori la sugerarea unei metode de rezolvare a situaţiei 
problematice cu care ne confruntăm, alteori ne orientează în altă 
direcţie, unde găsim rezolvarea aşteptată.  

Imaginarea unor noi obiecte, simboluri şi idei implică 
două procese fundamentale ale gândirii: analiza şi sinteza. Prin 
analiză se realizează o descompunere a unor reprezentări, care, 
mai apoi, prin sinteză, sunt reorganizate în alte structuri, distincte 
de cele percepute sau gândite anterior. Sinteza se produce prin: 
aglutinare (părţile descompuse ale diverselor obiecte sunt 
recombinate între ele, dând naştere unor obiecte noi, insolite, 
eterogene), modificarea dimensiunilor obiectelor (aşa au fost creaţi 
piticii sau monştrii din poveşti), multiplicarea obiectelor (de pildă 
balaurii cu şapte capete), analogie (structura atomului a fost 
asimilată celei a sistemului solar), accentuarea imaginii obiectelor 
(caricaturi, portrete etc.), supraaprecierea sau subaprecierea obiectelor 
(sublinierea sau minimizarea unor părţi ale acestora), tipizare şi 
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schematizare (crearea unor imagini noi pentru o clasă întreagă de 
obiecte).   
 

Factorul vârstă 
Potrivit unor autori, vârsta ar reprezenta un factor 

important în creativitate. Studiile efectuate în acest domeniu au 
conturat două orientări principale. O primă orientare consideră că 
există o relaţie de inversă proporţionalitate între creativitate şi 
vârstă. Autorii care susţin acest punct de vedere arată că, odată cu 
înaintarea în vârstă, motivaţia şi plasticitatea mentală scad, 
judecata devine din ce în ce mai critică. Mai mult, parcurgerea 
unor trepte de şcolarizare superioare frânează creativitatea, 
sporind conformismul. Cea de a doua orientare evidenţiază 
existenţa unor fluctuaţii importante pe traseul creativităţii.  

Torrance (apud. Munteanu, 1994) arată că până la vârsta 
de 9 ani se înregistrează o creştere a creativităţii, între 9 şi 12 ani 
există o stagnare, din nou între 12 şi 17 ani există o creştere 
marcată, ca după această vârstă curba creativităţii să descrească.  

Roco (2001) demonstrează într-un studiu experimental că 
deşi vârsta adolescenţei este propice creativităţii, în realitate la 
această vârstă doar fluiditatea este mai dezvoltată, restul 
componentelor gândirii divergente fiind slab reprezentate. 
Autoarea explică prezenţa acestor rezultate prin tratarea 
originalităţii în şcoală drept un „defect”, care reprezintă un 
obstacol în repurtarea succesului şcolar.  

Cercetările menţionate au mai arătat că între 25 şi 45 de ani 
oamenii sunt cei mai creatori, atât ca potenţial cât şi ca 
manifestare. Pentru domeniile literaturii, muzicii, matematicii, în 
care imaginaţia este mai importantă decât experienţa în domeniu, 
maximul creaţiilor se situează la o vârstă mai tânără, între 25 şi 35 
de ani, în timp ce pentru domeniile filozofiei, politicii, medicinii, 
arhitecturii maximum se află între 35 şi 45 de ani. Prezenţa în 
istoria culturii a numeroase exemple de personalităţi care au avut 
o activitate creativă până la vârste mai înaintate a stat la baza 
explicaţiilor care au apărut legate de acest subiect.  
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Diverşi autori au considerat că existenţa imaginaţiei 
constructive, precum şi antrenarea ei, sunt condiţii obligatorii 
pentru continuarea manifestării puterii de creaţie şi la vârste mai 
înaintate. Alţii au susţinut că evoluţia creativităţii, de la capacitate 
potenţială la performanţă, este dependentă de procesul de 
socializare a individului, cu momente de creştere, respectiv 
descreştere, atunci când se produc variaţii în cadrul procesului de 
integrare socială. În fine, o altă categorie de autori a insistat pe 
evoluţia creativităţii în funcţie de modelul cultural al individului 
creator.   

 
Factorul gender 
Genul sau sexul, un alt factor luat în discuţie in 

creativitate, nu reprezintă un element de departajare la nivelul 
potenţialului creator, au relevat diverse studii în domeniul 
creativităţii. Astfel, creativitatea feminină ar avea acelaşi potenţial 
de manifestare ca şi cea masculină. Singurele diferenţe care pot 
apărea (Munteanu, 1994), sunt legate de forma de activitate în 
care bărbatul sau femeia poate să–şi valorifice cu mai multă 
competenţă potenţialul creator. Torrance a constatat unele 
diferenţe în ceea ce priveşte interesele celor două genuri în ceea ce 
priveşte manifestarea creativităţii, însă alţi autori au considerat că 
aceste diferenţe de interese sunt consecinţa influenţelor specifice 
ale  mediului socio-cultural, care au promovat manifestarea 
creativă a bărbaţilor.  

 
Factorul educaţie 
Condiţiile educative joacă un mare rol în creativitate, 

familia şi şcoala influenţând dezvoltarea potenţialului creativ al 
copilului. Familia îşi exercită influenţa prin formarea, dezvoltarea 
personalităţii creatoare şi direcţionarea activităţii copilului. În 
general, atunci când familia încurajează independenţa intelectuală 
şi dezbaterea de idei, oferind un suport socio-emoţional adecvat 
pentru dezvoltarea copilului, şansele de a se forma anumite 
predispoziţii creative sunt mai mari. Pe de altă parte, atunci când 
familia impune o disciplină exagerată, copiii ajung să facă ceea ce 
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li se spune, neavând iniţiative creative. S-a observat că în familiile 
în care bunicii se ocupă de educaţia nepoţilor evoluţia acestora 
din urmă tinde să fie mai conformistă, necreativă. De asemenea, 
numărul mare de copii din familie este susceptibilă să determine 
apariţia comportamentelor conformiste la părinţi şi raportarea lor 
la modelele clasice de educaţie, care descurajează 
nonconformismul. Un climat creativ poate fi asigurat de familie 
dacă aceasta va respecta următoarele obiective: tipul de familie să 
fie unul de tip democratic, în care se întâlneşte o atmosferă caldă, 
tolerantă, care lasă copilului posibilitatea de a avea iniţiative; 
educaţia trebuie să fie precoce şi intensă; familia trebuie să 
practice stimularea de la vârste fragede a iniţiativei, 
independenţei intelectuale şi de acţiune a copilului (Munteanu, 
1994). Totodată, familia trebuie să stimuleze comunicarea 
copilului, dorinţa lui de a pune întrebări, obiceiul de a citi ziare şi 
reviste. Interesul părinţilor pentru performanţele şcolare ale 
copilului trebuie să fie moderat, nu exagerat; critica se va 
manifesta cu bunăvoinţă în cazul eşecurilor şi abaterilor; copilului 
trebuie să-i fie încurajată capacitatea de a-şi asuma riscuri.  

Şcoala poate avea un rol stimulativ în dezvoltarea 
creativităţii elevilor, în măsura în care se schimbă unele condiţii ce 
vizează sistemul psiho-pedagogic, însă asupra acestui aspect vom 
insista în subcapitolul dedicat stimulării creativităţii în şcoală.  

 
Fazele procesului creator 
Procesul creator cuprinde toate momentele, mecanismele 

şi dinamica psihologică internă, de la generarea problemei sau a 
ipotezei până la realizarea produsului creativ (Roşca, 1981). În 
acest proces sunt implicate nu numai gândirea, aşa cum am arătat, 
ci şi factorii de personalitate şi afectivitatea. Durata procesului 
creator este variabilă şi ea depinde de domeniul de activitate, de 
experienţa creatorului, precum şi de condiţiile externe şi interne 
ale creaţiei. 

Datorită complexităţii fenomenului creativităţii, au apărut 
numeroase modele care îşi propun să prezinte fazele procesului 
creator.  
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Pornind de la cele opt modele prezentate de S. Arieti, în 
1976, Popescu (2004) realizează o sinteză a lor : 

Modelul lui G. Wallas descrie derularea creaţiei în patru 
etape:  

1. prepararea – etapa în care se defineşte problema 
supusă analizei;  
2. incubaţia - presupune lăsarea la o parte a problemei 
pentru o anumită perioadă de timp;  
3. iluminarea – momentul în care apare ideea şi  
4. verificarea – etapa materializării ideii creatoare. 

Prepararea sau pregătirea este faza iniţială a oricărui act de 
creaţie. Ea este o etapă de acumulare, de colectare a materialului 
brut, care nu se rezumă la o perioadă determinată, ci se întinde pe 
perioade mai mari de timp şi vizează totalitatea informaţiilor şi 
experienţelor cognitive generale dobândite de individ, pe tot 
parcursul vieţii sale. În această etapă nu se realizează numai 
strângerea informaţiilor, ci şi a materialelor necesare actului 
creator, ci se definesc şi proiectele generale, ipotezele de lucru, se 
fac numeroase încercări la nivel mental. Prima condiţie de 
declanşare a demersului creativ este motivaţia. Indivizii care 
prezintă o motivaţie creatoare sau cei antrenaţi pentru aceasta 
sunt capabili să-şi susţină efortul creator pe o perioadă mare de 
timp, uneori plină de frustrări. S-a observat că indivizii creativi 
demonstrează de obicei o motivaţie înaltă, fiind capabili de o 
mare capacitate de muncă şi de o energie debordantă. Pregătirea 
sau prepararea presupune atât o pregătire generală, cât şi una 
specifică. Pregătirea generală constă în acumularea de cunoştinţe 
de cultură generală şi de cunoştinţe de specialitate, într–un 
anumit domeniu. Pregătirea specifică este în legătură cu problema 
urmărită, pe care autorul îşi propune să o rezolve. Pe lângă 
cunoştinţele generale şi de specialitate, creativitatea presupune şi 
achiziţionarea unor deprinderi intelectuale şi motrice (în muzică, 
arte plastice etc.). De asemenea în această etapă sunt deosebit de 
importante şi condiţiile ambientale, de pildă climatul securizant, 
stimulativ, tonic. Etapa preparaţiei este una a frământărilor 
intense, puternic saturată din punct de vedere afectiv.  
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Incubaţia poate dura de la câteva minute până la câţiva ani. 
În această fază problema pare lăsată la o parte. Urmează un 
moment de saturaţie, o etapă de aşteptare, în care individul este în 
continuare conectat la problemă. Terenul de confruntare cu 
situaţia problematică se mută însă din zona conştientului într-o 
zonă mai obscură a psihismului (Munteanu, 1994). De obicei, 
persoana aflată în procesul de creaţie resimte o adâncă stare de 
frustrare, de aceea această etapă se mai numeşte şi etapa 
frustraţiei. Caracteristic pentru această etapă este permanenta 
revenire spontană asupra problemei şi starea de tensiune care 
apare. Incubaţia pregăteşte iluminarea, faza în care se finalizează 
sinteza datelor obţinute în perioada de pregătire. Unii autori 
consideră că incubaţia presupune existenţa unei structuri 
inconştiente, care continuă să lucreze febril la rezolvarea creativă 
a problemei. Alţii, cum ar fi Al. Roşca, consideră că faza de 
incubaţie nu face decât să lase timp pentru ca o atitudine sau o 
presupunere eronată să se stingă. În aceste condiţii, gândirea 
creatoare se eliberează pentru a putea privi problema dintr-un alt 
unghi de vedere. 

Iluminarea, prin care se înţelege apariţia bruscă a soluţiei 
problemei, momentul apariţiei ideii noi, “antrenează întreaga 
personalitate a individului într-un singur elan care erupe la 
suprafaţă într-o superbă eflorescenţă. De aceea, inspiraţia este o 
pendulare perpetuă, deopotrivă între versantul intelectiv şi cel 
afectiv; orice atitudine exclusivă fiind sterilă şi neconformă cu 
realitatea” (Munteanu, 1994). În timpul acestei etape, procesul 
creator ajunge la punctul culminant. Toate forţele şi aptitudinile 
creatorului se mobilizează, acesta este total concentrat asupra 
obiectului creaţiei sale. Astfel se cunosc cazurile multor creatori 
care au găsit soluţiile unor probleme în timpul relaxării. Dar, 
oricât de importantă ar fi întâmplarea, ea nu este suficientă pentru 
descoperirea soluţiilor. Iluminarea apare în urma eforturilor 
depuse în etapele anterioare şi reprezintă o etapă în care procesele 
cognitive sunt acompaniate de o puternică tensiune afectivă, în 
care creatorul resimte stări de agitaţie, fericire sau stări de durere, 
alternative.   
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Verificarea este etapa care desăvârşeşte procesul creator, ea 
presupune obiectivarea ideii într-un fapt explicit, perceptibil, care 
poate fi o operă de artă, o teorie ştiinţifică, un aparat. Conform 
autoarei, conţinutul verificării presupune deopotrivă întruparea 
ideii furnizate de iluminare, şi evaluarea ei. Pentru că nu orice 
produs creator rezistă acestei verificări, procesul creator trebuie 
adeseori reluat. C. Rogers consideră că opera creatoare, în drumul 
ei către public, parcurge patru stadii: cunoaştere, convingere, 
decizie, confirmare (apud. Munteanu, 1994). În artă, verificarea 
are un caracter diferit faţă de ştiinţă şi tehnică, evaluarea fiind 
subiectivă (este legată de modul în care publicul receptează opera 
de artă şi de modul în care aceasta din urmă este văzută de către 
critică). 

Modelul lui F. Barron acordă o mare importanţă 
inconştientului şi hazardului. Potrivit acestui autor, procesul 
creator este unul preponderent inconştient. Etapele prin care se 
ajunge la produsul creaţiei sunt: 

• conceperea;  

• gestaţia,  

• incubaţia,  

• parturaţia  

• dezvoltarea ideii creatoare. 
Modelul lui Rossman propune extinderea fazelor 

procesului creator de la patru la şapte: constatarea unei nevoi sau 
dificultăţi, analiza nevoii respective, formularea tuturor soluţiilor 
posibile, analiza critică a soluţiilor posibile, cu relevarea 
avantajelor şi dezavantajelor pentru fiecare din ele, apariţia noii 
idei  şi alegerea ei şi experimentarea / perfecţionarea soluţiei 
găsite. 

Modelul lui Osborn (1963) propune o abordare care 
combină analiza şi imaginaţia: orientarea sau relevarea problemei; 
prepararea, care presupune adunarea datelor; analiza, în care are 
loc selecţia materialului relevant pentru problema respectivă; 
incubaţia, care conduce la iluminare; sinteza sau corelarea 
elementelor componente; evaluarea ideilor selectate până în acel 
moment. 
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Blocajele creativităţii 
Shore (1990, apud. Roco, 2001) realizează următoarea 

clasificare a blocajelor creativităţii: 

• Blocaje de tip emoţional – teama de a nu greşi, 
tendinţa rapidă de a accepta prima idee, dependenţa 
excesivă faţă de părerile celorlalţi, descurajarea rapidă, 
capacitatea redusă de a se destinde, de a lăsa timp 
incubaţiei să se desfăşoare; 

• Blocaje de ordin perceptiv – incapacitatea de a defini 
lucrurile, îngustarea excesivă a punctului de vedere, 
incapacitatea de a face distincţie între cauză şi efect; 

• Blocaje de ordin cultural – dorinţa de apartenenţă, de 
a se conforma modelelor sociale, slaba capacitate de a 
transforma sau modifica ideile, exaltarea excesivă faţă 
de spiritul grupului. 

În general, literatura psihologică din domeniul creatologiei 
menţionează patru mari categorii de blocaje ale creativităţii: 

1. Blocajele sociale. În prim-planul acestora se situează 
conformismul, care se referă la dorinţa oamenilor ca 
toţi cei din jur să se încadreze în anumite tipare 
prestabilite, să gândească la fel ca ei. Persoanele cu idei 
sau comportări neobişnuite sunt privite cu suspiciune 
şi chiar cu dezaprobare. În general, în anumite tipuri 
de societăţi se manifestă o neîncredere în fantezie, în 
gândirea creatoare, asociată cu valorizarea gândirii 
raţionale şi cu găsirea soluţiilor situaţiilor problematice 
pe căi tradiţionale;   
2. Blocajele metodologice. Acestea sunt legate de 
stereotipurile de gândire, precum rigiditatea 
algoritmilor anteriori, fixitatea funcţională sau critica 
exagerată. Cei mai mulţi oameni se mulţumesc să 
aplice în practică soluţii simplificate de rezolvare a 
situaţiilor problematice, deja verificate. Fixitatea 
funcţională este un alt tip de blocaj metodologic, care 
se referă la utilizarea uneltelor, a instrumentelor, a 
obiectelor, în general, potrivit funcţiei lor obişnuite, 
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deoarece nu concepem să le utilizăm altfel. La rândul 
ei, critica exagerată distruge din faşă toate soluţiile mai 
deosebite de rezolvare a unei situaţii problematice, 
blocând creativitatea, privând-o de idei valoroase care 
pot constitui soluţii originale la problema în cauză; 
3. Blocajele emotive. În această categorie pot fi regăsite 
teama de a nu greşi, de a nu se face de râs, 
graba/precipitarea de a accepta prima idee, 
descurajarea, frustrarea, instabilitatea emoţională, lipsa 
de rezistenţă la efort.  

 
Rolul profesorului în stimularea creativităţii elevilor 

Şcoala a fost adeseori criticată pentru faptul că inhibă 
creativitatea elevilor, generând blocajele acesteia. Există mulţi 
autori care aduc unele critici culturii şi educaţiei din perspectiva 
creativităţii, ale căror puncte de vedere le vom rezuma în 
continuare: 

• în sistemele educaţionale tradiţionale se tinde spre 
formarea unor oameni adesea conformişti, cu 
stereotipuri comportamentale semnificative 
(justificarea dată de cele mai multe ori este că este de 
preferat să se asigure o educaţie cât mai completă decât 
să se dezvolte o gândire creativă, originală); 

• loisirul şi ceea ce oamenii desemnează adesea prin 
ideea generică de timp liber au preponderent un 
caracter pasiv, fiind noncreative; 

• chiar şi în domeniul ştiinţific se întâmplă ca persoane 
conformiste să fie preferate celor care formulează noi 
idei, originale şi care din păcate sunt cel mult tolerate, 
fiind considerate incomode întrucât, prin demersul lor 
original de cele mai multe ori îndrăzneţ încearcă să 
“schimbe regulile jocului”, fapt de loc confortabil 
pentru cei care se simt în siguranţă respectând cu 
obedienţă “actualele reguli”; în viaţa de familie şi în 
anturajul personal omul original şi creativ nu este bine 
privit. Există o sumedenie de “reguli de convenienţă 
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socială” care, dacă sunt încălcate atunci când cineva se 
îmbracă sau se comportă „altfel”, supun acea persoană 
“bombardamentului de critici” al celor ştiu cum 
trebuie să se comporte toţi oamenii în orice 
împrejurare. A nu se înţelege că susţinem un 
comportament teribilist care intră în zona „mult prea 
originalului” şi care este din păcate specific generaţiilor 
actuale de adolescenţi. Din păcate însă, nu criticându-i 
că ţin mâinile în buzunar sau că au cine ştie ce alte 
gesturi necontrolate îi putem ajuta. Adesea tocmai 
tinerii teribilişti, nonconformişti sunt cei care au un 
potenţial creativ mai mare decât al celor care fac totul 
„ca la carte”. Nu de puţine ori tinerii îşi manifestă 
teribilismul din revoltă, din cauza unor frustrări şi din 
dorinţa de a face lucrurile în aşa fel încât să fie băgaţi 
în seamă.  

O schimbare a percepţiei potrivit căreia şcoala frânează 
creativitatea presupune în primul rând o modificare a raportului 
dintre profesor şi elev. Profesorul trebuie să permită participarea 
elevului la propriul proces instructiv-educativ, care să 
dobândească atributul interactivităţii. De asemenea, 
restructurarea programelor şcolare, prin introducerea şi extensia 
disciplinelor care stimulează creativitatea – muzică, literatură, 
desen –, precum şi evitarea supraîncărcării orarelor reprezintă alte 
modalităţi de asigurare a unui cadru propice creativităţii. 

Promovarea unor metode creative de tipul învăţării prin 
descoperire facilitează şi ea demersul creativ. Profesorul trebuie să 
conştientizeze faptul că o învăţare de tip creator apare atunci când 
aceasta este ghidată de procesul natural al curiozităţii şi al 
dorinţei elevului de a cunoaşte, şi nu atunci când este promovată 
o învăţare rigidă bazată pe memorare şi raţionamente clasice.  

Profesorul poate - şi are obligaţia - să încurajeze activităţile 
creatoare, prin asigurarea unei atmosfere şcolare permisive, fără 
inhibiţii, fără critică exagerată şi prin mărirea încrederii în sine a 
elevilor, ca şi prin îmbunătăţirea pregătirii sale profesionale. 
Profesorul va urmări dezvoltarea la elevi a unui fond atitudinal 
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propice creativităţii, a independenţei în modul de a fi şi a gândi, 
va încuraja asumarea unor riscuri rezonabile de către şcolari. De 
asemenea, profesorul trebuie să promoveze mai mult elevii 
creativi, deşi aceştia sunt mai nonconformişti şi totodată mai 
indisciplinaţi.  

Pentru a stimula creativitatea elevilor, profesorul trebuie 
să acorde libertate elevilor, să le insufle valori mai mult decât 
reguli stricte (puterea exemplului personal este esenţială), să nu 
încerce să-i controleze permanent (profesorul nu este nici poliţist, 
nici gardian), să nu le impună restricţii prea mari în activitate şi să 
aibă încredere în capacităţile lor.  

La rândul lor, părinţii nu trebuie să-şi constrângă copiii, ci 
să le susţină iniţiativele şi manifestările de originalitate. Potrivit 
unor studii, copiii înalt creativi mărturisesc faptul că se simt 
puternic încurajaţi de părinţi în realizarea activităţilor creative iar 
părinţii declară, la rândul lor, că sunt încântaţi să-şi vadă copiii 
manifestându-se creativ. De asemenea, în familiile cu copii 
creativi, simţul umorului este foarte prezent, atmosfera destinsă 
eliminând stresul şi menţinând un tonus psihic bun.  

Profesorul trebuie să înveţe să-i recunoască pe copiii 
creativi, atât printr-o serie de indicatori empirici (practicarea unor 
jocuri ingenioase, stabilirea unor reguli surprinzătoare ale 
jocurilor, preferinţa pentru o vestimentaţie deosebită, desenatul 
sau cântatul în pauze, modalitatea inedită în care colorează un 
desen sau în care încheie o povestire lăsată cu final deschis, 
preferinţa pentru activităţi extraşcolare etc.), cât şi aplicând o serie 
de tehnici simple, precum analiza produselor activităţii (de pildă 
evaluarea desenelor, a micilor obiecte tehnice realizate în cadrul 
cercurilor şcolare) sau studiul de caz (urmărirea sistematizată a 
elevului, cu evidenţierea progreselor sale). 
 

2.6. Personalităţile disfuncţionale 
În sens larg, tulburările de personalitate (TP) reflectă 

funcționarea perturbată a personalităţii individului. Această 
funcționare dizarmonică se exteriorizează în comportament. 
Indivizii cu TP – atât cei diagnosticați, cât și cei nediagnosticați -, 
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denumiți până deunăzi psihopați, generează numeroase 
probleme, fie în planul relațiilor interpersonale, fie în funcționarea 
grupurilor sau a comunităților din care fac parte. Ei se diferențiază 
de normalii societăților prin incompetența lor socială, disfuncțiile 
emoționale și stilul deficitar de rezolvare a problemelor vieţii de zi 
cu zi.  

În general, TP se nasc în condiţii nefavorabile (sociale, 
economice, educative, culturale). De exemplu, activitatea 
antisocială este stimulată de dezadaptările subiecţilor proveniți 
din medii periferice sociale. La rândul lui, mediul poate exercita o 
influență negativă asupra indivizilor cu astfel de tulburări, prin 
marginalizare, stigmatizare, excludere. 

În copilărie, tulburările de personalitate sunt denumite 
tulburări de comportament sau de conduită, urmând a se 
cristaliza în adolescență, odată cu structurarea personalităţii şi a-l 
însoţi pe individ de-a lungul întregii sale existenţe. Cu alte 
cuvinte, un model dezadaptativ de personalitate nu apare din 
neant, nu este rezultatul direct al unui stres trăit de adult, ci se 
construieşte în timp.  

Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere nici 
faptul că personogeneza, în general și construirea trăsăturilor de 
personalitate dezadaptative, în particular, sunt influențate de 
factorii psihosociali care au acționat asupra individului, în 
copilărie și pe tot parcursul devenirii lui.  

Voi prezenta, în continuare, câteva dintre trăsăturile 
principalelor tulburări de personalitate, dat fiind că socialul - mai 
ales prin educaţie - contribuie la construcția individului ca 
personalitate, iar personalitatea astfel formată poate influența, 
prin manifestările/atitudinile ei, mediul în care trăiește individul. 
Aceste particularităţi ale tulburărilor de personalitate au fost 
extrase din cartea "Boala psihică şi eşecul social", autori: Adela 
Magdalena Ciobanu, Camelia Popa, Editura Universitară, 
Bucureşti, 2013. 
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Tulburarea de personalitate (TP) antisocială 
 
TP antisocială reflectă „un pattern de comportament 

iresponsabil și antisocial care începe în copilărie sau adolescență și 
continuă și în perioada adultă” (Tratatul pentru diagnosticul şi 
statistica tulburărilor mintale DSM-IV). 

Pentru a fi pus însă acest diagnostic, persoana în cauză 
trebuie să aibă cel puțin 18 ani și un istoric de tulburare de 
conduită înainte de vârsta de 15 ani, recomandă tratatele de 
psihiatrie, în vederea eliminării unor stigmatizări premature a 
copiilor agresivi şi/sau violenți.  

Antisocialii au o vulnerabilitate emoţională generală, 
implicând imaturitatea şi incapacitatea de rezonanţă afectivă, 
dimensiuni care le amplifică disfuncțiile interpersonale. Ei se 
remarcă prin imaturitate şi labilitate afectivă, intoleranţă la 
frustrare, hipersensibilitate, excitabilitate, un slab control al 
impulsurilor, indiferenţă afectivă şi lipsă de empatie. Trecerea de 
la o stare afectivă la alta conferă imprevizibilitate acţiunilor 
infracţionale comise de aceste persoane.  

Antisocialul se angajează în comportamente impulsive sau 
iresponsabile, este egoist, lipsit de ruşine şi de empatie, cu o mare 
desconsiderare pentru alte persoane, cu o incapacitate de a 
menţine relaţii de durată. De asemenea, nu suportă amânarea 
recompenselor care i se cuvin şi are o mare capacitate de 
disimulare.  

Frecvent, această tulburare are în istoric o tulburare de 
conduită sau o tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie 
(ADHD) şi se caracterizează prin: nerespectarea normelor sociale 
şi legale, impulsivitate, iritabilitate şi agresivitate (prin agresiuni 
fizice repetate), nesăbuinţă, iresponsabilitate (eşecuri repetate în a 
susţine comportamente de muncă sau obligaţii financiare), lipsa 
remuşcării, recurgerea la înşelăciune, stilul de viaţă parazitar, 
eşecul relaţional (interacţiuni interpersonale sărace, viaţă sexuală 
dezordonată, mai multe relaţii de concubinaj sau maritale la 
activ).  
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Alte trăsături mai puţin investigate ale personalităţii 
antisociale vizează: volubilitatea individuală şi farmecul 
superficial, sentimentul de grandoare prezent în autoevaluări 
(deşi depresia este o dispoziţie persistentă la aceste persoane, iar 
stima de sine – extrem de scăzută), nevoia de stimulare (manifestă 
înclinaţie către plictiseală), şiretenia, uşurinţa de 
a-i manipula pe ceilalţi, neacceptarea responsabilităţii propriilor 
acţiuni, lipsa de realism, versatilitatea criminală. 

Învăţarea socială a comportamentului antisocial poate 
folosi ca explicaţie pentru creşterea comportamentului infracțional 
în anii adolescenţei. Astfel, tinerii care se angajează în 
comportamente de risc, cei care stabilesc relaţii negative cu alte 
persoane, cei care se confruntă cu instabilitate în viaţa de familie 
au şanse mai mari să devina delincvenţi, prin învăţarea 
comportamentului antisocial practicat de covârstnici.  

În calitate de cauze şi predictori ai tulburărilor de 
personalitate antisociale și ai criminalităţii în general pot figura nu 
numai lipsa supravegherii parentale şi educaţia deficitară 
realizată în unităţile de învăţământ, ci şi condiţiile dificile de pe 
piaţa forţei de muncă. 

Antisocialii sunt incapabili să susțină un comportament 
constant în muncă. Lipsa de ocupație este frecventă în cazul 
acestor indivizi, de la care este așteptat să lucreze și au și unde să 
lucreze. Atunci când individul lucrează, el se distinge prin absențe 
repetate de la serviciu, neexplicate printr-o boală a sa sau a unui 
membru al familiei, ca și prin abandonarea job-urilor, fără a avea 
planuri realiste de angajare în altă parte.  

Analizând personalitatea antisocială, observăm că rolul 
decisiv al educaţiei nu poate fi pus la îndoială. Inabilitatea 
părinților de a socializa cu copilul și de a aplica un sistem corect 
de recompense și pedepse inhibă dezvoltarea unor trăsături 
prosociale ale copilului și dă naștere slabului autocontrol al 
acestuia. Formarea atitudinilor antisociale îşi are rădăcinile într-o 
educaţie precară şi în mediul familial dezorganizat. Educaţia 
acestor persoane (provenite în majoritate din rândul familiilor cu 
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părinţi divorţaţi, alcoolici, decedaţi, infractori) a fost una 
necorespunzătoare. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) evitantă 
 
Tulburarea de personalitate de tip evitant semnifică „un 

patern persistent de disconfort social, teama de apreciere negativă 
și timiditate începând de timpuriu în viața adultă și prezent într-o 
varietate de contexte” (Tratatul privind diagnosticul şi statistica 
tulburărilor mintale DSM IV-R). Evitanții au o afectivitate precară, 
sunt ușor de lezat prin critică, sunt distruși la orice semn 
dezaprobator al celorlalți și în general evită activitățile sociale sau 
profesionale care implică un contact interpersonal important.  

Evitanții rezolvă problemele cu care se confruntă într-un 
stil impulsiv și neglijent, remarcându-se prin negativitate. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) schizoidă 
 
Schizoizii se remarcă printr-un patern persistent de 

indiferență față de relațiile sociale, ca și printr-o gamă restrânsă de 
expresie și experiențe emoționale (Tratatul pentru diagnosticul şi 
statistica tulburărilor mintale DSM IV-R).  

Potrivit tratatelor de psihiatrie, schizoizii preferă să fie 
solitari, nu se bucură de faptul de a face parte dintr-o familie, nu 
au amici sau confidenți (sau au numai unul), preferă să 
muncească singuri, nu au dorințe sexuale și experimentează rar 
emoții puternice precum mânia sau bucuria.  

Studii recente de psihologie socială a Internetului au arătat 
că anhedonia schizoizilor (incapacitatea de a se bucura, de a simţi 
plăcere) corelează cu o scădere a participării sociale nu numai în 
viața reală, ci și în mediul virtual.  

Accesul la profilurile de pe Facebook ale schizoizilor a 
arătat că aceştia au un număr scăzut de prieteni și de fotografii, 
preferând să comunice mult timp doar cu câte un prieten.  

Schizoizii manifestă în general lipsă de interes față de 
relațiile sociale, sunt solitari; ei au, totodată, o lipsă de interes 
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pentru căsătorie și pentru relațiile intime, sunt secretoși și 
reci/distanți emoțional. Unii dintre ei sunt descendenți ai unor 
părinți cu schizofrenie. Au probleme sociale marcante, dificultăți 
de relaționare, de comunicare cu semenii. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) paranoidă 
 
Paranoizii sau suspicioşii au puternice dificultăți 

relaționale. Elementul esențial al TP paranoide este o tendință 
nejustificată de a interpreta acțiunile altora ca fiind deliberat 
înjositoare și amenințătoare, care începe de timpuriu în viața 
adultă și este prezentă într-o varietate de contexte” (Tratatul 
privind diagnosticul şi statistica tulburărilor mintale DSM IV-R).  

Paranoidul dezvoltă expectativa că va fi exploatat sau 
prejudiciat de alții, are dubii cu privire la onestitatea și loialitatea 
amicilor sau a asociaților săi, caută semnificații amenințătoare în 
remarcile altora sau în diverse situații sociale, poate fi excesiv de 
gelos, reacționează cu mânie și nu are, în general, încredere în 
oameni.  

Gândirea lui este una deteriorată, din cauza iluziilor de 
persecuție și a ideației specifice de prejudiciu. El dobândește 
teamă față de implicarea în situațiile sociale. Din cauza anxietății 
sociale și a deficitului de aptitudini prosociale, paranoizii sunt 
însingurați, se refugiază în mass-media virtuale și au deficite mari 
de competențe interpersonale.  

Anhedonia socială (sau incapacitatea de a simți plăcere), 
perceperea greșită a emoțiilor celorlalți, instabilitatea emoțională, 
impulsivitatea, accesele de mânie și depresia reprezintă alte 
trăsături care pot fi identificate în rândul persoanelor cu tulburări 
de personalitate și care afectează funcționarea lor socială.  

Anhedonia socială este o trăsătură distinctivă din 
schizofrenie care se regăsește cu o mare frecvență la indivizii cu 
tulburări de personalitate schizotipală, schizoidă și paranoidă. 

Riscul de violenţă extremă este crescut în rândul 
persoanelor cu TP paranoidă. Exemplele ucigașilor în masă din 
școli sunt ilustrative în acest sens. Studiile arată că ei au trăsături 
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de personalitate paranoidă în formare, exagerând consecințele 
negative ale tratamentelor la care ar fi fost supuși de către ceilalți 
și reacționând cu furie la batjocură și la intimidare. Obsedați de 
respingerea lor de către anumite grupuri, acești ucigași au 
justificări pentru viitoarele răzbunări pe care le plănuiesc, iar 
anxietatea și stresul social le determină intensificarea ideației 
specifice de persecuție, accelerând declanșarea episoadelor 
psihotice.  

Identificându-se din timp astfel de deteriorări cognitive și 
afective pre-psihotice, multe dintre decesele inutile provocate de 
aceste persoane ar putea fi evitate. 

Paranoizii au rate mai mici de ocupare profesională și un 
istoric de a fi lucrat la locuri de muncă mai puțin complexe decât 
persoanele fără asemenea tulburări. Cognițiile paranoice despre 
colegi și suspiciunea reușesc să declanșeze atragerea ostilității și 
chiar a furiei celorlalți, soldându-se cu respingerea socială a 
acestor persoane de către grupurile profesionale sau sociale. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) histrionică 
 
Histrionicii sau „personalițile isterice” se disting prin 

câteva mărci identitare – căutarea excesivă a atenției celorlalți, 
demonstrativitatea și teatralitatea –, care se constituie în așa 
numitul „stil histrionic de autoprezentare”.  

Histrionicii cer constant laude și aprobare din partea 
celorlalți, sunt deranjați de situațiile în care nu sunt în mijlocul 
atenției, au un comportament reactiv și intens exprimat, din cauza 
excitabilității emoționale.  

Fenomenele histrionice sunt omniprezente în cadrul mai 
multor aspecte ale culturii noastre, tulburând valurile vieții 
sociale, prin impunerea în prim planul acesteia a unor persoane 
devenite actori principali nu numai în propriile vieți, ci și în 
existențele altora. 

Numărul mare de prieteni pe Facebook, precum şi 
schimbările dese ale statusurilor s-au dovedit a fi predictori valizi 
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pentru TP histrionică, manifestată prin teatralism şi dorinţa de a 
atrage atenţia.  

Histrionicii rezolvă problemele cu care se confruntă într-
un stil impulsiv și neglijent. 

Influența mediului social este decisivă în cazul 
histrionicilor şi al narcisicilor. Mediul în care trăiesc, de pildă, 
vedetele TV, actorii și muzicienii își pune amprenta asupra 
trăsăturilor de personalitate narcisice sau histrionice ale acestora. 
Respectivele persoane ar putea avea tendințe narcisiste sau 
histrionice înainte de a intra în industria de divertisment, însă 
acestea se amplifică în mediul specific profesional. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) narcisică 
 
Elementul central al TP narcisice este un patern persistent 

de grandoare (în fantezie sau în comportament), prezent într-o 
varietate de contexte, care se asociază cu o susceptibilitate 
anormală la evaluarea de către alții și cu o lipsă de empatie 
(Tratatul privind diagnosticul şi statistica tulburărilor mintale 
DSM IV-R).  

Narcisicul are un sentiment exagerat al importanței de 
sine, își exagerează realizările și talentele, are fantezii de succes 
nelimitat și de putere, cerșește complimente de la ceilalți, speră în 
iubiri ideale și îi invidiază puternic pe cei pe care-i percepe ca 
având mai mult succes decât el. Adeseori, narcisicul este încercat 
de depresie și de sentimentul lipsei de valoare personală și are o 
stimă de sine foarte fragilă, reacționând cu furie la critică.  

Pe de altă parte, narcisicii se remarcă prin stiluri de 
conducere grandioase. Sunt motivați de nevoia lor continuă de a 
atrage admirația celorlalți și, chiar dacă nu empatizează cu 
angajații, ei empatizează cu instituțiile pe care le conduc. În plus, 
narcisicii posedă charismă și au viziuni înalte, dimensiuni vitale 
pentru un leadership eficient (ajung cu uşurinţă şefi). De aceea, 
studiul personalităților narcisiste ar putea fi integrat în domeniul 
studiilor de management, conchid unii autori. Aceştia recomandă 
investigații suplimentare cu privire la tulburarea de personalitate 
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narcisică, dat fiind că narcisismul, care corespunde unui nivel 
ridicat al stimei de sine, ar reflecta, în esență, sănătatea 
psihologică a individului. Însă acesta este doar un punct de 
vedere, al unor specialişti în management. 

Comportamentul narcisicilor generează probleme 
importante nu numai pentru persoanele care interacționează cu ei, 
cât și pentru narcisicii înșiși. Stresul permanent și afectarea 
negativă a funcționării sociale sunt trăsături definitorii ale 
interacțiunii cu narcisicii.  

Astfel, marii narcisici sunt hipervigilenți în ceea ce privește 
amenințările îndreptate împotriva propriei lor ființe (așa numitele 
acțiuni de „Ego-terorism”). De aceea, ei dezvoltă comportamente 
de apărare a Sinelui, de protecție a autopercepției de grandoare și 
de evitare a deziluziei inutilității.  

Potrivit altor studii, narcisicii se remarcă prin scoruri mai 
scăzute în inventarele de personalitate la dimensiuni precum 
empatia emoțională și cognitivă (demonstrând o lipsă de 
sensibilitate interpersonală), la dezirabilitatea și la 
responsabilitatea sociale și, totodată, prin scoruri mai mari la 
dimensiunile stresului interpersonal. Atributele narcisice de 
„conducere”/„autoritate” stabilesc corelații pozitive cu 
dimensiunea „primejdii interpersonale” mai mici, în timp ce 
„superioritatea”/„aroganța”, alte trăsături narcisice 
dezadaptative, corelează înalt cu responsabilitatea socială 
crescută, percepută de subiect. Cu alte cuvinte, narcisicii sunt 
convinși că numai purtându-se autoritar cu ceilalți oameni și 
tratându-i cu superioritate își vor putea îndeplini la nivel de 
performanță sarcinile profesionale și misiunea socială.  

În același timp, narcisicii „cei puternici” s-au dovedit a fi 
mai stresați comparativ cu persoanele fără tulburări de 
personalitate, trăsăturile disfuncționale ale acestora fiind 
susceptibile de a le modifica starea de sănătate pe termen lung. 
Pentru a ajunge la o asemenea constatare, a fost determinată în 
laborator reactivitatea la stres a narcisicilor și a fost măsurată 
reactivitatea la cortizol (corelata fiziologică). Pe de altă parte, s-a 
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demonstrat în laborator că stresul poate determina depresia și 
atitudinile paranoide în rândul narcisicilor.  

Potrivit altor cercetări, empatia emoțională restrânsă a 
narcisicilor este legată de anumite anomalii structurale în 
regiunea creierului fronto-paralimbic. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) borderline 
 
Tulburarea de personalitate borderline are ca element 

esențial un pattern persistent de instabilitate a imaginii de sine, a 
relațiilor interpersonale și a dispoziției, începând de timpuriu în 
viața adultă și prezent într-o varietate de contexte (Tratatul 
privind diagnosticul şi statistica tulburărilor mintale DSM-IV R).  

Relațiile interpersonale ale indivizilor borderline sunt 
instabile și intense. Acești oameni nu suportă singurătatea, 
dezvoltă mânie intensă, pot iniția acțiuni potențial 
autoprejudiciabile, precum conducerea imprudentă a unui 
autovehicul, fumatul excesiv, consumul de alcool şi de alte 
substanțe psihoactive, relațiile sexuale ocazionale, furtul din 
magazine, excesele alimentare și excesele de cumpărături.  

Indivizii borderline se confruntă cu o puternică anxietate 
socială. Aceasta este acompaniată de însemnate deficite de 
integrare a informaţiilor sociale, de antagonism interpersonal 
(inadecvarea la interlocutor), precum și de o suspiciune crescută 
faţă de oameni şi situaţii. 

Trăsăturile borderline se dezvoltă încă din copilărie. Copiii 
agresaţi/abuzaţi sunt consideraţi a fi „preborderline”. Ei au 
imagini ambivalente despre ei înşişi şi despre alţii, se tem să nu fie 
abandonaţi de mamele lor (la examenul psihologic acestea se 
dovedesc a fi inconsecvente, insensibile şi nonempatice). 
Totodată, aceşti copii se confruntă cu dileme aparent 
nerezolvabile, au un comportament dezinhibat, provin din familii 
cu un nivel ridicat de psihopatologie sau din familii cu stiluri 
parentale disfuncţionale şi au atitudini contradictorii faţă de 
părinţi, mergând de la dragoste la ură. 
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În TP borderline, psihopatologia afectivă (dezechilibrul 
emoţional) și distorsiunile cognitive pot fi considerate 
răspunzătoare de inadaptarea la mediul social, ca și de alte 
complicații (episoade depresive majore, tentative de suicid, 
tulburare bipolară).  

Indivizii borderline pendulează între extremele de 
idealizare şi devalorizare a propriei persoane sau a celorlalţi (aşa 
numitul „binom dispoziţional”), au relaţii interpersonale intense 
şi versatile, sunt schimbători, imprevizibili, se confruntă adeseori 
cu sentimentul de vid interior (plictiseală, zădărnicie) şi detestă 
singurătatea (aceasta le provoacă disconfort şi anxietate).  

Însă tulburarea borderline prezintă, în prim planul 
tabloului simptomatologic, pe lângă aceste dificultăți de control al 
emoţiilor, şi perioade de depresie majoră, ideaţie suicidară, accese 
de mânie, sentimente de neîmplinire şi de vid interior.  

Reacţiile emoţionale intense le sunt declanşate uşor. Astfel, 
persoanele borderline au nu doar o inteligență socială slab 
dezvoltată, ci și un management deficitar al emoţiilor. Unele 
cercetări au arătat că acestor persoane le este afectată însăși 
percepția expresiilor emoţionale ale persoanelor cu care intră în 
contact şi chiar recunoașterea acestor emoţii. Astfel, sub o 
aparență de normalitate a indivizilor borderline (care par a avea 
„faţete sociale intacte”) se ascunde un „haos interior”, alimentat 
de o istorie îndelungată de suferinţe şi de comportamente cronice 
autodistructive, izvorât din instabilitatea emoțională.  

Schemele cognitive dezadaptative ale persoanelor 
borderline vizează propria persoană și situațiile sociale în general. 
Din această gândire negativă (care conduce la cogniţii sociale 
deficitare şi la o „mentalizare” excesivă), la care se asociază 
disfuncţiile emoţionale puternice şi percepţiile greşite, excesiv de 
polarizate, ar decurge problemele interpersonale ale subiecţilor 
borderline, ca şi tulburările lor de comportament, adeseori cu 
caracter penal.  

Pe lângă schemele cognitive dezadaptative, indivizii 
borderline pot manifesta deficit de atenţie şi experienţe amnezice.  
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Amnezia apare pe fondul experienţelor disociative. Astfel, 
pacienţii borderline au o gamă mai largă de experienţe disociative 
decât sunt de obicei recunoscute, inclusiv experienţe de absorbţie 
şi de amnezie, precum şi experienţe de depersonalizare. Ei 
raportează experienţe disociative de intensitate diferită (de la un 
nivel scăzut, până la un nivel moderat sau ridicat), similare celor 
raportate de pacienţii care îndeplinesc criteriile pentru tulburarea 
de stres posttraumatic sau pentru tulburările disociative.  

Cu alte cuvinte, în momente de stres social intens, pacienţii 
borderline îşi dezvoltă acest mecanism defensiv care le permite 
„evadarea” din situaţie, bazat pe amnezie şi depersonalizare. Tot 
ca răspuns la stres, la pacienţii borderline au mai fost remarcate şi 
creşteri semnificative ale nivelului de cortizol (supranumit 
hormonul stresului).  

La originea tulburării borderline stau factorii biologici 
(vulnerabilităţi neurobiologice şi neurobiochimice – dereglarea 
sistemului serotoninic), factorii intrapersonali (personalitatea 
premorbidă, „preborderline”), factorii interpersonali (relaţii 
disfuncţionale cu familia şi cu alţi oameni) şi cei psiho-sociali 
(abuzul emoţional, sexual, maltratarea copilului, stresul legat de 
evenimentele nefavorabile ale vieţii).  

Imaturitatea afectivă din tulburarea borderline este 
explicată prin oprirea timpurie a dezvoltării emoționale a 
copilului. Persoana în cauză devine astfel fragilă din punct de 
vedere emoțional, dezvoltă opinii depreciative despre propria 
persoană și tendinţe agresive, își construiește un Super-Ego 
vindicativ. Copiii cu patologie de graniţă borderline au avut în 
istoricul lor rate mai mari de abuz fizic, de abuz sexual, de 
neglijare severă şi de criminalitate parentală, comparativ cu copiii 
sănătoşi. 

 
Tulburarea de personalitate (TP) schizotipală 
 
Schizotipalii se confruntă cu dificultăți psihologice și 

sociale marcante, au un comportament interpersonal 
dezorganizat, se remarcă adeseori prin paranoia și ideație magică.  
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Potrivit tratatului pentru diagnosticul şi statistica 
tulburărilor mintale DSM-IV, tulburarea schizotipală are ca 
element esențial „un pattern pervasiv de particularități de ideație, 
aspect și comportament și deficite în relaționarea interpersonală, 
începând de timpuriu în viața adultă și prezent într-o varietate de 
contexte și care nu este suficient de sever pentru a satisface 
criteriile pentru schizofrenie”.  

Schizotipalii au experiențe perceptive insolite, adeseori 
folosesc un limbaj vag sau inadecvat de abstract. Ei le apar 
celorlalţi ca fiind bizari și excentrici atât în comportament, cât și în 
aspectul sau înfățișarea lor.  

Internetul pare să fie un loc preferat de refugiu al 
schizotipalilor. Îndepărtându-se însă de lumea reală, ei își 
amplifică deficitele relaționale, anxietatea socială și depresia.  

Schizotipalii se confruntă cu dificultăți insurmontabile în a 
recunoaște și eticheta diverse emoții. Astfel, ei se dovedesc puțin 
capabili de a afișa comportamente competente social. Schizotipalii 
nu pot alege comportamentul adecvat, din mai multe variante de 
comportamente, pentru a rezolva sarcini prestabilite. De 
asemenea, capacitatea schizotipalilor de a identifica emoțiile 
pozitive a fost mult mai deficitară decât cea de a identifica alte 
tipuri de emoții. În același timp, ei nu și-au putut adapta 
comportamentele la sarcinile trasate, fiind incapabili să-și aleagă 
comportamentele adecvate social din multitudinea de variante 
oferite de investigatori.  

Schizotipalii au rate mai mici de ocupare profesională și un 
istoric de a fi lucrat la locuri de muncă mai puțin complexe decât 
persoanele fără asemenea tulburări.  
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Capitolul III 

Noţiuni practic-aplicative de psihologia 
educaţiei 

 

 

 
3.1. Caracterizarea generală a vârstelor şcolare 
Cunoaşterea particularităţilor vârstelor şcolare este o 

condiţie esenţială a desfăşurării unui proces educativ de calitate. 
Atât programele didactice, cât şi metodele de predare trebuie să 
ţină cont de particularităţile psihice şi fizice ale elevilor, de 
interesele lor specifice, de capacităţile şi limitele lor, aferente 
diferitelor perioade ale dezvoltării.  

În literatura psihologică de specialitate sunt prezentate trei 
mari etape ale vârstelor şcolare:  

• 7-11 ani sau perioada şcolarului mic  

• 12-15 ani sau perioada preadolescenţei şi  

• 16-18 ani - perioada adolescenţei.  
Toate aceste etape sunt analizate de psihologi din trei 

perspective: dezvoltarea psihică a elevilor, achiziţiile lor 
psihologice şi implicaţiile educative ale cunoaşterii caracteristicile 
psiho-fizice ale copiilor cu vârste diferite (Creţu, 2009; Cosmovici, 
Iacob, 2008, 1998; Stănculescu, 2008; Erikson, 1956, 1965, 1968). 
Vom prezenta sintetic în continuare rezultatele acestor analize. 

 
3.1.1. Dezvoltarea fizică a elevilor 
Şcolarul mic (7-11 ani) se dezvoltă în mod accelerat, 

crescând semnificativ în greutate şi în înălţime (4-5 centimetri pe 
an). În acest interval, fetele cresc mai repede decât băieţii;. În cazul 
acestora din urmă, puseul de creştere debutează la 9 ani şi 
continuă până la sfârşitul perioadei şcolarului mic. 
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Preadolescentul (12-15 ani), numit şi puber, este marcat de 
puternice dezechilibre neurohormonale şi de transformări ale 
întregului corp. Fetele îşi încheie creşterea la începutul acestei 
perioade, în timp ce băieţii recuperează decalajul de dezvoltare 
până la vârsta de 15 ani. Se remarcă, la majoritatea copiilor, o 
dizarmonie fizică generală, apariţia caracteristicilor sexuale 
secundare (pilozitate, îngroşarea vocii - la băieţi, creşterea sânilor 
– la fete). Datorită acestor transformări importante, uşor 
dizarmonice şi adeseori generatoare de puternice complexe de 
inferioritate, preadolescentul îşi orientează atenţia asupra 
propriului corp, se percepe ca fiind adult şi încearcă să se impună 
în faţa celorlalţi (criza pubertară). 

Adolescentul (16-18 ani) se confruntă, la rândul său, cu 
schimbări rapide ale aspectului fizic, cu creşteri bruşte şi 
explozive şi inegale în greutate şi înălţime. În această perioadă se 
ajunge la deplina maturitate sexuală (biologică). Adolescentul se 
preocupă intens de felul cum arată iar unele probleme precum 
apariţia acneei, perceperea greutăţii corporale, dinţii neregulaţi 
pot deveni probleme existenţiale pentru el, determinându-i 
complexe puternice (Elias, 2003). Imaginea corporală proprie şi 
imaginea celorlalţi au un impact puternic asupra psihicului 
adolescentului. Interesul acestuia pentru sexul opus creşte. 

 
3.1.2. Dezvoltarea psihologică a elevilor 
Interesele 
Şcolarul mic (7-11 ani) se află la vârsta intereselor tehno-

cognitive, socioconcrete şi intelectual-concrete (Henri Wallon, 
apud. Creţu, 2009). Şcoala contribuie la dezvoltarea tuturor 
acestor interese, deoarece, în cadrul învăţării sistematizate, copilul 
este obligat să gândească, să memoreze, să rezoneze afectiv la 
contexte noi. Şcolarul mic se mai remarcă şi prin egocentrism. El 
cere atenţie din partea învăţătorului, în condiţiile în care se 
confruntă în premieră cu cerinţe noi, cum ar fi cele de integrare 
într-un grup social organizat cum este clasa şcolară, unde 
învăţătorul trebuie să-şi repartizeze atenţia în mod egal asupra 
tuturor copiilor.  
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Preadolescentul (12-15 ani) are interesul de a se afirma în 
faţa celorlalţi, de a-şi cuceri independenţa. În această etapă se pun 
bazele construcţiei sale identitare. El îşi edifică pas cu pas un 
sistem propriu de valori, este interesat de prezentarea de sine, de 
rolurile de sex. Preadolescentul trece printr-o criză morală, 
adeseori contestă normele sociale pe care le consideră 
„constrângătoare”, se revoltă împotriva tabuurilor şi interdicţiilor, 
este animat de spirit vindicativ, dă dovadă de încăpăţânare şi de 
spirit de contradicţie. El doreşte să aibă un sens al reciprocităţii 
psihosociale, o consistenţă  între ceea ce „el concepe să fie şi între 
cum este el perceput de ceilalţi” (Erikson, 1968). Din punct de 
vedere al dezvoltării psihosociale, acest stadiu este caracterizat 
prin identitatea/confuzia rolurilor sociale (Cosmovici, Iacob, 
1998). În prim planul intereselor preadolescentine se impun 
trebuinţa de cunoaştere şi trebuinţa de modele.  

Adolescentul (16-18 ani) continuă să se afle într-un proces 
de confuzie identitară, însă spre sfârşitul acestei etape  a 
dezvoltării identitatea de sine se cristalizează. Adolescenţa, 
considerată un „punct de turnură în dezvoltarea umană”, este 
marcată atât de interese diverse, cât şi de comportamente 
schimbătoare, de implicarea în numeroase activităţi. Studiile de 
psihologia vârstelor consemnează că adolescenţa este vârsta unei 
adevărate explozii a intereselor de cunoaştere - ştiinţifice, tehnice, 
artistice, politico-sociale, filosofice, profesionale, adolescentul 
urmărind să descopere valorile general umane şi, mai departe, 
prin intermediul lor să-şi găsească valoarea proprie. Interesele 
multiple ale adolescentului determină atracţia sa către literatură, 
artă, ştiinţă, diverse hobby-uri.  

Adolescenţii care dobândesc un puternic sens al identităţii, 
după o perioadă de active căutări, sunt mai autonomi, mai puţin 
dependenţi faţă de alţii, mai puţin constrânşi, mai rezistenţi la 
stress şi mai creativi (Marcia, 1980). 

 

Procesele cognitive  
Principalele procese psihice cognitive ale şcolarului mic se 

dezvoltă din punct de vedere calitativ, corespunzător dezvoltării 
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creierului. Astfel, percepţiile lui se rafinează, şcoala contribuind la 
acumularea a numeroase cunoştinţe concrete, la creşterea simţului 
de observaţie, la decelarea proprietăţilor importante ale obiectelor 
şi fenomenelor, la selectarea celor mai importante caracteristici ale 
mediului înconjurător. Tot în sfera proceselor cognitive, gândirea 
şcolarului mic cunoaşte o dezvoltare importantă. Deşi ea se 
axează încă pe concret, pe detectarea însuşirilor superficiale ale 
obiectelor şi fenomenelor, copilul începe să îşi pună ordine în idei 
şi raţionamente. Prin diverse exerciţii desfăşurate în clasă, 
gândirea sa evoluează, devine mai coerentă, mai puţin pripită şi 
mai puţin superficială. Memoria şcolarului mic parcurge, la 
rândul ei, o fază de dezvoltare accelerată. În această etapă este 
esenţială trecerea de la memorarea mecanică la memorarea logică.  

Preadolescentul continuă să aibă o percepţie deficitară, 
analitică şi centrată pe concret, însă către sfârşitul acestei etape de 
dezvoltare percepţia sa începe să câştige în structurare, în 
organizare, devine mult mai sintetică şi mai concentrată asupra 
însuşirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor. Maturizarea 
atenţiei şi a voinţei (preadolescentul este capabil de o mai mare 
concentrare şi de un efort voluntar mai îndelungat) ajută la 
optimizarea proceselor perceptive. Gândirea sa comportă cea mai 
puternică evoluţie, făcând saltul desprinderii de concret şi 
evoluând către abstract, aşa cum a postulat J. Piaget. După 
debutul operaţiilor formale ale gândirii, general-abstracte şi 
verbal-simbolice, preadolescentul începe să raţioneze, să 
manipuleze ipoteze, să facă deducţii, să rezolve probleme 
complicate de matematică. Memoria sa devine una preponderant 
logică, cea mecanică fiind abandonată, din cauza 
contraproductivităţii ei şi a volumului mare de cunoştinţe care 
trebuie asimilate. Preadolescentul încearcă să împartă lecţiile în 
unităţi de învăţare cu sens, pe care să şi le poată însuşi. Tot acum 
intră în funcţiune şi imaginaţia sa creatoare, în locul celei 
preponderant reproductive. Maturizarea gândirii determină o 
dezvoltare morală accelerată a preadolescentului. El începe să 
judece faptele sale şi pe cele ale celorlalţi prin prisma unor valori 
proprii şi a unor valori morale generale ale societăţii. Chiar dacă 
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uneori preadolescentul se opune normelor şi convenienţelor 
sociale, aceasta nu înseamnă că nu şi le însuşeşte sau că este 
antisocial, ci doar că doreşte să le testeze, să le cunoască sensul şi 
puterea, să vadă până unde se poate întinde toleranţa celorlalţi 
faţă de „rebeliunea” sa. Kohlberg (apud. Cosmovici, 2008) 
vorbeşte despre judecata convenţională a preadolescentului, care 
adoptă valorile şi standardele morale ale culturii în care individul 
trăieşte (spre deosebire de şcolarul mic, care are o judecată 
preconvenţională, nonmorală). Preadolescentul ştie când un act 
este drept sau bun, şi anume atunci când acesta este în 
concordanţă cu regulile stabilite de societate.  

Adolescentul dobândeşte abilităţi cognitive deosebite, 
inclusiv capacităţi superioare perceptive şi de reprezentare, care îi 
permit să gândească sistematic şi logic, să avanseze prelucrări 
algoritmice şi euristice ale diverselor situaţii problematice cu care 
se confruntă. El foloseşte raţionamente de tip ipotetico-deductiv, 
care implică relevarea ipotezelor de rezolvare a unei situaţii 
problematice şi formularea logică, sistematică, a unui plan pentru 
identificarea soluţiei corecte. Cu alte cuvinte, sub influenţa 
intensificării solicitărilor educaţionale, deprinderile lui 
intelectuale pot ajunge la performanţe apreciabile (randamentul 
activităţii intelectuale se optimizează, i se dezvoltă gândirea 
logică, memoria, limbajul).  

 

Procesele afective  
Şcolarul mic începe să manifeste sentimente superioare, de 

preţuire a unor valori umane fundamentale precum adevărul, 
binele, dreptatea, precum şi sentimente de apreciere a 
covârstnicilor. În această etapă de dezvoltare, copilul este 
echilibrat afectiv, fiind mulţumit de sine şi de relaţiile cu ceilalţi 
copii.  

Din punct de vedere afectiv, preadolescentul se distinge prin 
stările sale de confuzie, depresie şi anxietate, perioada pe care o 
traversează implicând ruperea stării de echilibru pe care a 
parcurs-o în etapa micii şcolarităţi. Preadolescentul devine 
impulsiv, critic, poate adopta comportamente indezirabile 
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(fumatul, consumul de alcool şi de droguri), se poate deda la acte 
de vandalism în şcoală sau în afara ei. Agresivitatea este o 
trăsătură dominantă a acestei perioade ingrate, însă importante 
sunt mecanismele de ţinere a ei sub control.  

Adolescentul se remarcă prin experimentarea de roluri 
sociale, până când „adevăratul self este găsit”. El poate chiar să-şi 
schimbe identitatea de la un context la altul (de exemplu, un 
individ poate fi timid la şcoală, dar se comportă într-o manieră 
ostentativă în tabăra de vară - Steinberg, Morris, 2001). Identitatea 
şi stima de sine generează probleme emoţionale importante. Stima 
de sine reflectă raţionamentul tânărului în ceea ce priveşte 
competenţa profesională, atractivitatea sa, acceptarea sa de către 
ceilalţi, succesul şcolar, sportiv şi interpersonal. În timp ce stima 
de sine cunoaşte fluctuaţii importante de-a lungul adolescenţei, 
identitatea de sine devine mai solidă, întrucât adolescenţii încep 
să facă alegeri personale legate de rolurile sexuale, ocupaţionale şi 
sociale. În paralel, ei dezvoltă o mai mare capacitate pentru 
gândirea abstractă, care le dă o viziune complexă despre sine, 
cuplată cu o reflecţie de sine mai mare şi cu o autonomie crescută 
în luarea deciziilor. Aceste schimbări importante sunt însoţite însă 
de anumite vulnerabilităţi. Supraestimarea poate antrena eşecuri, 
în timp ce subestimarea conduce la evitarea provocării şi la 
reducerea oportunităţii pentru dezvoltare. 

 

Relaţia cu covârstnicii 
Prieteniile şcolarului mic vizează mai puţin comuniunea de 

interese şi mai mult vecinătăţile sau pasiunile pentru aceleaşi 
jocuri. Între fete şi băieţi apar rivalităţi, ostilităţi. De asemenea, 
între reprezentanţii aceluiaşi gen pot apărea conflicte, violenţe, 
injurii, bătăi, din cauza nerespectării unor reguli stabilite pe 
criterii mutuale, mai ales în cadrul jocurilor practicate în cadrul 
grupurilor mici.  

Pentru preadolescent, acceptarea de către covârstnici 
reprezintă o miză. El trăieşte prin intermediul grupului de 
prieteni şi pentru grup. Regulile comune ale prietenilor (jargonul 
verbal, gestual, îmbrăcămintea etc.) devin sursa generală a 
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regulilor sale de comportament. Prieteniile, supărările, certurile 
între prieteni sunt intense şi cu urmări profunde, motiv pentru 
care grupurile de covârstnici suportă modificări permanente. Pe 
lângă sentimentul de camaraderie (un camarad adevărat, în care 
să ai încredere, este de preferat părinţilor, despre care 
preadolescentul susţine că se opun dorinţei sale de independenţă), 
încercat faţă de majoritatea covârstnicilor, apare şi sentimentul de 
iubire. Însă instabilitatea afectivă specifică vârstei face ca relaţiile 
cu sexul opus să fie extrem de schimbătoare.  

Adolescentul, în dorinţa sa de a-şi consolida o identitate 
dincolo de familie, dezvoltă relaţii numeroase cu covârstnicii, 
devenind şi mai detaşat emoţional de părinţi. Există însă şi 
adolescenţi care acceptă identitatea impusă de părinţi sau 
adolescenţi la care formarea identităţii se produce abia după ce 
ajung la vârsta adultă.  În timpul adolescenţei, relaţia cu 
covârstnicii devine din ce în ce mai importantă pentru auto-
explorarea sinelui şi achiziţiile identitare. Comparativ cu copiii 
mai mici, adolescenţii au o mai mare capacitate de înţelegere 
mutuală reală. Această capacitate este legată de puternica dorinţă 
a descoperirii unor prietenii adevărate. Se constată totuşi o 
oarecare distanţare faţă de grupul de prieteni, comparativ cu 
etapa anterioară. Chiar şi relaţiile dintre sexe, iniţiate mai întâi în 
cadrul grupului de prieteni, încep să migreze în afara grupului, 
unde se constituie cupluri distincte. Dezvoltarea relaţiilor 
romantice încurajează în mod deosebit independenţa 
adolescentului şi contribuie la formarea identităţii sale, întăreşte 
competenţele pentru apropiere în relaţiile intime. Relaţiile 
romantice asigură totodată un antrenament pentru dezvoltarea şi 
rafinarea abilităţilor interpersonale precum negocierea, 
reciprocitatea, apropierea emoţională, deschiderea către celălalt. 
În acelaşi timp, acestea pot fi o cale de a căpăta statut şi acceptare 
în cadrul grupului (Collins, Sroufe, 1999). În relaţiile de prietenie 
ale perioadei, fetele simt nevoia angajării reale, fiind mult mai 
atente şi mai critice decât băieţii la aspectele pozitive şi negative 
ale unei relaţii. Anxietatea în legătură cu relaţionarea socială este 
mai frecventă în rândul lor. De altfel, multe din schimbările 
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cognitive şi emoţionale din adolescenţă sunt influenţate de 
dimensiunea gender. Adolescentele iniţiază mai multe schimburi 
verbale, prezintă o mai mare deschidere faţă de verbalizare, şi 
vorbesc mai mult despre aspectele emoţionale ale relaţiilor 
interpersonale, comparativ cu băieţii.  

Statutul identitar afectează relaţiile adolescentului. Aşa 
cum a argumentat Erikson, cei care au un sens ferm al identităţii, 
se află în relaţii bune cu alţii, în special în cele de prietenie 
apropiată. Statutul identitar este în relaţie cu adâncimea şi 
mutualitatea relaţiilor interpersonale. Identităţile dobândite şi 
chiar cele amânate sunt mai deschise relaţiilor, pe când cele difuze 
şi închise tind să fie implicate în relaţii de suprafaţă. Identitatea 
difuză se pare că este construită în relaţiile izolate sau în cele care 
implică un număr restrâns de posibile interrelaţii (Marcia, 1980). 

 
3.1.3. Implicaţii educative 
Şcolaritatea mică. Sistemul osos al şcolarului mic este fragil, 

motiv pentru care o atenţie specială va fi acordată poziţiei sale 
corecte în bancă şi încărcării ghiozdanului cu cărţi şi caiete, pentru 
a preveni solicitările excesive asupra coloanei vertebrale. Copilul 
nu trebuie să se aplece asupra caietului, să stea strâmb, motiv 
pentru care poziţia lui va fi permanent corectată de profesor. Nu 
numai poziţia în bancă şi sarcinile fizice la care este supus copilul 
trebuie să suscite atenţia profesorului, ci şi jocurile acestuia, 
practicate în şcoală, deoarece şcolarul mic poate suferi cu uşurinţă 
luxaţii şi fracturi.  

Decalajul de dezvoltare dintre fete şi băieţi, în perioada 
micii şcolarităţi, poate genera tensiuni, rivalităţi în clasă. 
Rămânând mai mici decât colegele lor, băieţii pot dezvolta 
sentimente de frustrare şi atitudini agresive, care trebuie 
descurajate de profesor.  

Creşterea excesivă în greutate a şcolarilor mici este o 
problemă deloc de neglijat în era fast-food, motiv pentru care 
şcoala trebuie să corecteze atât unele deprinderi greşite de 
alimentaţie a copiilor (îndeosebi prin consilierea părinţilor), cât şi 
viaţa statică a unora dintre elevi (încurajarea practicării unui 
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sport, a jocurilor de echipă, desfăşurarea normală a orelor de 
educaţie fizică etc.).  

Regimul de odihnă al şcolarilor mici reclamă, de 
asemenea, o atenţie deosebită din partea profesorilor şi a 
părinţilor, deoarece de acesta depinde randamentul intelectual al 
elevilor. Copilul trebuie să se odihnească 8-9 ore pe noapte, 
temele pentru acasă nu trebuie să-i ocupe mai mult de 2 ore. 
Recomandabil ar fi ca el să nu aibă în cameră calculator sau 
televizor, pentru a se juca sau a viziona programe TV până la ore 
târzii din noapte.  

Şcolarul mic este marcat de coordonatele “hărnicie vs. 
inferioritate”, care îşi pun amprenta asupra comportamentului 
său (Cosmovici, 1998). Dată fiind această particularitate, este 
important să oferim copiilor activităţi constructive şi să limităm 
comparaţiile între cei buni şi cei mai puţin buni. 

Din punct de vedere cognitiv, şcolarul mic este curios, ceea 
ce reprezintă un avantaj educativ important pentru acest interval 
de vârstă, însă percepţiile lui sunt, după cum am arătat, 
inconsistente, superficiale, fluctuante. Din aceste considerente, 
profesorul trebuie să-l ajute să-şi concentreze atenţia, să fie atent 
la sarcinile de învăţare şi la teme, să-şi intensifice efortul voluntar 
şi să-şi sporească acuitatea perceptivă, în vederea dezvoltării 
gândirii. În această etapă este binevenită folosirea materialului 
didactic-intuitiv în cadrul procesului de predare (soft-uri 
educaţionale, mulaje, filme de prezentare, hărţi, atlase), care ajută 
la optimizarea percepţiei şi a reprezentărilor.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii şcolarului mic, 
profesorul va pune accentul pe predarea unor lecţii sistematizate 
şi pe încurajarea acestuia să expună, cu cuvintele proprii, ceea ce a 
înţeles din lecţie, să facă diverse analogii cu lumea reală, să 
avanseze raţionamente. Şcolarul mic memorează mecanic lecţia, 
însă profesorul trebuie să-l ghideze către memorarea logică, prin 
repetarea conţinuturilor de învăţare cu cuvintele proprii. De 
asemenea, recomandabilă este stimularea intereselor pentru 
lectură ale copiilor, cu verificarea înţelegerii celor citite. 
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Preadolescenţa. În perioada preadolescenţei, intervenţiile 
educative ale profesorului sunt cruciale, atât în vederea 
descurajării comportamentelor indezirabile ale elevilor, cât şi în 
ceea ce priveşte formarea unor trăsături pozitive de caracter. 
Există o serie de însuşiri psihologice care, prin permanentizare şi 
întărire, sub influenţe educative sau sub influenţe exterioare (mai 
ales cea a grupului de prieteni), tind să devină trăsături 
caracteriale stabile. Or, nu toate aceste însuşiri sunt pozitive iar 
profesorul trebuie să încline balanţa formării caracterului în 
direcţia comportamentelor pozitive, prosociale, destructurând - cu 
tact şi prin prisma modelului personal - comportamentele 
negative, aşa cum am arătat în capitolul destinat formării 
personalităţii elevilor.  

Sugestibilitatea preadolescentului la influenţele externe nu 
reprezintă numai un dezavantaj al acestei etape de vârstă (de 
pildă, în sensul că grupurile sau bandele delincvente îl pot cuceri 
cu uşurinţă), ci şi un avantaj, deoarece profesorul poate la rândul 
său să profite din plin de această trăsătură, insuflându-i exemple 
pozitive. În orice caz, atât profesorul, cât şi părinţii trebuie să ţină 
permanent sub observaţie mediul în care evoluează copilul, 
pentru a evita prieteniile dăunătoare ale acestuia.  

Tactul pedagogic, relaţional şi comunicaţional, este 
esenţial şi în ceea ce priveşte respectarea regulilor morale de către 
preadolescent. Aceste reguli nu trebuie impuse cu forţa. Elevul 
trebuie făcut să înţeleagă sensul normelor sociale şi al legilor, 
trebuie ajutat să descopere adevărul lucrurilor. În plus, pentru 
prevenirea actelor antisociale, elevul trebuie implicat în activităţi 
diverse, corelate cu interesele vârstei sale (activităţi sportive, 
artistice, ecologice etc.).  

Adolescenţa. Adolescentul se află în pragul alegerii unei 
profesii. Ca urmare, activitatea didactică a profesorului trebuie să 
constituie şi un mijloc de observare a posibilităţilor lui, în vederea 
consilierii vocaţionale.  

Profesorul trebuie să-şi ofere permanent sprijinul elevilor 
săi adolescenţi, care sunt adulţi în devenire. Aceştia trebuie 
îndrumaţi către aprecierea realistă a posibilităţilor proprii, astfel 
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încât alegerea greşită a viitorului parcurs profesional să nu 
conducă spre eşec. 

În prim planul tabloului psihologic al adolescenţei se află 
nu numai interesele diverse şi problemele emoţionale inerente 
acestei vârste, ci şi schimbările cognitive. De pildă, dezvoltarea 
gândirii abstracte şi modificarea felului în care se face 
autoevaluarea (mai degrabă, prin comparaţie socială) pot afecta 
atât tipul, cât şi rezistenţa vulnerabilităţilor cognitive pentru unele 
deficite particulare (imaginea corporală, probleme alimentare, 
depresia, evaluarea de sine, erori ostile de atribuire şi probleme de 
conduită). Abilitatea crescută de a gândi despre posibilităţi poate 
să conducă la situaţia în care adolescentul „se simte pierdut în 
gânduri şi îngrijorări” (Wolfe, Mash, 2006). Date fiind aceste 
manifestări, profesorul trebuie să formeze o echipă cu psihologul 
şcolar, pentru a interveni în cazul în care adolescentul alunecă în 
depresie sau dovedeşte dezinteres pentru şcoală.  

 
3.2. Problemele de viaţă ale adolescenţilor 
Eşecul şi abandonul şcolar sunt strâns legate de 

problemele de viaţă ale adolescenţilor, motiv pentru care 
psihologia educaţiei se apleacă tot mai mult asupra acestui gen de 
probleme considerate până acum „extraşcolare”. Relaţiile 
tensionate cu părinţii, destrămarea familiilor sau statutul 
economic inferior al acestora, consumul de substanţe interzise 
(comportamentele adictive), problemele emoţionale (depresia, 
stima de sine redusă) şi nu în ultimul rând agresivitatea şi 
comportamentul antisocial, generatoare ale fenomenului violenţei 
şcolare, sunt cele mai des întâlnite probleme de viaţă ale tinerilor.  

 
3.2.1. Relaţiile interpersonale 
Relaţiile strânse dintre un adolescent şi părinţii săi au 

efecte benefice asupra sănătăţii şi dezvoltării acestuia. Abilităţile 
parentale optim dezvoltate, ca şi activităţile împărtăşite de toţi 
membrii familiei pot avea un rol educativ modelator asupra 
adolescenţilor (Borkowsky şi colab, 2002). Astfel, adolescenţii care 
dezvoltă relaţii pozitive cu părinţii sunt mai puţin predispuşi să se 
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angajeze în comportamente de risc, inclusiv în comportamente de 
tip adictiv precum fumatul, consumul de alcool şi de droguri 
(Guilamo-Ramos şi colab., 2005). Totodată, adolescenţii care se 
dezvoltă în familii suportive prezintă mai puţin simptome de 
depresie, înregistrând o stare psihologică de bine. Sprijinul 
parental, constant exprimat, corelează pozitiv cu o stimă ridicată 
de sine a adolescentului şi cu obţinerea unor rezultate şcolare 
bune (Mounts, 2001). 

Supravegherea parentală descurajează dobândirea 
comportamentelor indezirabile social sau chiar antisociale. 
Adolescenţii aflaţi în cămine de ocrotire prezintă cel mai mare risc 
pentru devianţă comportamentală, în vreme ce adolescenţii din 
familii normale beneficiază de protecţie în calea 
comportamentului infracţional (Suh şi colab, 1996). Totodată, 
comparativ cu adolescenţii din familii normale din punctul de 
vedere al structurii (mamă-tată), cei care provin din familii cu un 
părinte vitreg sau din familii monoparentale prezintă un risc 
crescut în ceea ce priveşte abuzul de substanţe (Aquilino şi 
Supple, 2001; Flewelling şi Bauman, 1990; Adlaf şi Ivis, 1996). 
Corelaţia dintre structura familiei şi consumul de substanţe este 
explicată nu printr-o relaţie directă între cele două variabile, ci 
prin influenţa colectivă a unor factori. Printre aceşti factori se 
numără expunerea la stres şi asocierea adolescentului cu grupuri 
de covârstnici care prezintă devieri comportamentale (Barett, 
Turner, 2012). Pe de altă parte (idem), familia de tip clasic 
(compusă din mamă şi tată) prezintă niveluri mai înalte ale 
supravegherii parentale a adolescenţilor, comparativ cu familia 
monoparentală. Subsecvent, adolescenţii din familiile clasice 
înfăţişează rate mai scăzute ale devierilor comportamentale, 
comparativ cu adolescenţii crescuţi de un singur părinte.  

Acceptarea parentală percepută şi suportul acordat 
adolescentului corelează pozitiv cu competenţa socială, şi negativ 
cu depresia şi cu problemele comportamentale (Sentse şi colab., 
2010). În acelaşi timp, nivelurile înalte de conflict părinte – copil, 
asociate cu respingerea parentală percepută, corelează cu niveluri 
mari de agresivitate, ostilitate şi depresie şi cu o viziune negativă 
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asupra lumii. Studiul citat a mai relevat că: băieţii îşi 
externalizează prin comportament trăirile negative, în timp ce 
fetele sunt predispuse la depresie; dispoziţiile depresive ale 
fetelor sunt mai reduse în intensitate atunci când conflictul cu 
familia este de nivel scăzut; relaţiile conflictuale dintre părinţi şi 
copii implică şi un comportament antisocial ridicat din partea 
părinţilor. Factorul gender este şi el important în ceea ce priveşte 
implicarea adolescentului în comportamente negative. S-a 
demonstrat că adolescentele din familii cu niveluri medii şi 
scăzute de supraveghere parentală nu sunt atât de supuse riscului 
de a dezvolta devieri comportamentale, pe când băieţii din astfel 
de familii sunt mai predispuşi la devianţă (Cookston, 1999).  

Relaţiile adolescenţilor în familie, precum şi relaţiile 
interpersonale stabilite de aceştia cu prietenii şi cu alte persoane 
au constituit, la rândul lor, obiectul a numeroase studii. 
Remarcăm în acest sens contribuţiile următorilor autori: 
Finkenauer şi colab. (2005), Manders şi colab. (2006), Valton şi 
Flouri (2010), Giannakopoulos şi colab. (2009), Boutelle şi colab 
(2009). Redăm, în continuare, o sinteză a acestor cercetări. Astfel, 
calitatea relaţiei părinte-copil determină externalizarea 
problemelor comportamentale antisociale, asociate cu delincvenţa, 
abuzul de substanţe interzise, anxietatea şi depresia. Relaţiile 
sociale armonioase contribuie la dezvoltarea normală a 
personalităţii adolescenţilor, cu scoruri înalte la dimensiunea 
„agreabilitate”; schimburile sociale negative influenţează depresia 
şi nevrotismul. Disciplina parentală negativă (violenţele exercitate 
asupra copilului, în scop de „educare” a acestuia) determină un 
comportament adolescentin problematic, precum şi scoruri 
scăzute la dimensiunile „conştiinciozitate” şi „adaptare” la 
cerinţele mediului şcolar. Controlul psihologic exercitat de părinţi 
asupra copilului (apelul la mândrie şi la vinovăţie, exprimarea 
dezamăgirii, retragerea dragostei parentale sau, după caz, izolarea 
copilului) au fost asociate cu dificultăţile şcolare, cu insecuritatea 
şi identitatea de sine deficitare ale copilului. Cercetările au mai 
demonstrat că nivelurile scăzute ale sănătăţii psihice maternale 
corelează semnificativ cu problemele emoţionale şi 
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comportamentale ale copiilor. Nivelurile înalte de coeziune ale 
legăturii dintre părinte şi copil determină niveluri înalte ale stimei 
de sine a copilului şi performanţe şcolare bune; totuşi, 
înconjurarea copilului cu prea multă afecţiune face să dispară 
proprietăţile disciplinare ale pedepselor, atunci când acestea sunt 
aplicate.  

 
3.2.2. Problemele emoţionale 
Problemele emoţionale al adolescenţilor pot avea mai 

multe cauze: cerinţele excesive ale celor din jur (părinţi, profesori, 
prieteni), tragediile personale (moartea, destrămarea familiei, 
divorţul părinţilor, bolile incurabile, personale sau în familie), 
despărţirea de prieteni, certurile cu părinţii şi/sau cu fraţii, 
schimbarea statutului financiar al părinţilor, problemele cu colegii 
de clasă. Din cauza acestui dezechilibru, stresul şi depresia (o 
suferinţă psihică profundă, însoţită de pierderea sensului propriei 
existenţe) sunt frecvente printre adolescenţi iar acutizarea 
depresiei generează tendinţe suicidare sau chiar suicid. 
Adolescentul se simte inutil, pierdut, lipsit de valoare, vinovat 
faţă de ceilalţi, se autoculpabilizează şi vede moartea ca fiind 
singura cale de a scăpa de această tristeţe imensă şi de a mai fi o 
povară pentru cei din jur. 

Problemele emoţionale se amplifică în timpul adolescenţei 
şi pot deveni cronice pentru un număr considerabil de tineri. 
Lambert (1998) a cercetat modul în care sprijinul părinţilor şi 
prietenilor se află în relaţie cu problemele emoţionale ale 
adolescenţilor. Astfel, adolescentul percepe că sprijinul părinţilor 
scade iar cel al prietenilor creşte. Cele mai importante schimbări 
se petrec în jurul vârstei de 16 ani. Sprijinul prietenilor, la prima 
vedere, pare a nu corela semnificativ cu starea de bine. S-a 
demonstrat că sprijinul prietenilor joacă un rol minor în 
psihologia adolescentină, în raport cu gradul de sprijin parental 
perceput. Când adolescenţii primesc un sprijin mai mic din partea 
părinţilor – şi se bucură de un sprijin mai mare din partea 
prietenilor – , ei raportează că au cele mai mari probleme (bazele 
unor relaţii bune cu grupul de prieteni sunt puse de un ataşament 
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sigur în relaţia cu părinţii). Astfel se explică faptul că adeziunile la 
grupurile de prieteni ar putea fi un motiv pentru dezvoltarea 
depresiei. Pe de altă parte, adolescenţii au tendinţa de a se 
întoarce către prieteni atunci când părinţii nu sunt disponibili.  

Faptul că sprijinul prietenilor nu este capabil să 
compenseze sprijinul părinţilor indică însă importanţa lipsei 
sprijinului parental (Moore, 2000). Unele cercetări au arătat că 
adolescenţii se îndreaptă spre grupul de prieteni atunci când este 
vorba despre decizii mai superficiale (haine, credinţe, păreri 
despre restricţii în ceea ce priveşte ieşirea din casă ş.a.). Influenţa 
părinţilor este mai puternică în probleme precum credinţele 
religioase, valorile morale sau ideile politice (Steinberg, 2001). 

Problemele psihologice ale adolescenţilor – printre care 
menţionăm lipsa încrederii în sine, dezamăgirea, neîmplinirea, 
plictiseala, dezechilibrul emoţional, durerea psihică şi lipsa 
afecţiunii – au reprezentat, de asemenea, un teren prolific al 
cercetării psihologice din ultimii ani. Printre cele mai relevante 
contribuţii se numără şi cele ale autorilor Jaspers şi Yen-Tzu Wu 
(2012), Bartels (2011), Pattussi, Stănculescu şi Tick (2008), 
Signoretta (2005) etc.  

În rezumat, aceşti autori demonstrează că: problemele 
comportamentale timpurii ale adolescenţilor şi hiperactivitatea 
acestora prezic probleme comportamentale; fumatul în timpul 
sarcinii, nivelul educaţional scăzut/mediu al părinţilor, părinţii 
divorţaţi şi familiile monoparentale prezic problemele de 
comportament atât pentru fete, cât şi pentru băieţi; fetele se 
confruntă în perioada adolescenţei cu mai multe probleme 
emoţionale, iar băieţii – cu mai multe probleme de comportament; 
adolescenţii care au probleme de comportament şi emoţionale 
sunt de trei ori mai predispuşi să raporteze tentative de 
autorănire, comparativ cu adolescenţii cu probleme în limite 
normale; asigurarea securizării adolescenţilor în mediul familial 
corelează cu coerenţa mai mare a conţinutului verbal şi a 
afectului, cu nivelul mai scăzut al sentimentelor de ruşine, şi cu 
un nivel mai scăzut al dereglării emoţionale; inabilitatea de 
autoreglare eficientă în adolescenţă este asociată cu dificultăţile 
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socio-emoţionale ale viitorului adult, precum şi cu 
comportamentele patologice ale acestuia; nesiguranţa în relaţiile 
părinte-copil este asociată cu emoţiile negative persistente, cu 
dificultăţile în reglarea emoţională, precum şi cu niveluri înalte de 
depresie, anxietate, comportament delicvenţial şi, nu în ultimul 
rând, cu abuzul de substanţe; securitatea în relaţiile părinte-copil 
este asociată şi cu un nivel mai scăzut al furiei disfuncţionale, cu 
un nivel mai ridicat al empatiei, precum şi cu un nivel mai scăzut 
de evitare a rezolvării problemelor.  

 
3.2.3. Comportamentele adictive 
Comportamentele adictive ale adolescenţilor reprezintă, la 

rândul lor, un vast teren pentru cercetarea psihologică. Remarcăm 
în acest sens o serie de contribuţii semnificative ale ultimilor ani: 
Sancho, Wegmann (2012), Strandberg, Lewis (2011), Miller, 
Michaelidou (2010), Cismaru (2008), pe care le vom prezenta 
sintetic în continuare. Astfel, consumul de substanţe interzise (în 
această categorie literatura de specialitate menţionează alcoolul, 
drogurile şi tutunul) este mai puţin frecvent în cazul 
adolescenţilor ai căror părinţi descurajează consumul de băuturi 
alcoolice, precum şi în cazul adolescenţilor care susţin că au 
primit o direcţionare parentală corespunzătoare. Consumul cel 
mai frecvent de asemenea substanţe se înregistrează în rândurile 
adolescenţilor proveniţi din familii cu atitudini 
tolerante/favorabile privind consumul de alcool, precum şi în 
rândurile adolescenţilor care nu oferă răspunsuri la întrebările din 
chestionare referitoare la supravegherea parentală. Între 
consumul de alcool al adolescenţilor şi stabilirea unor reguli de 
către părinţi în acest domeniu (supervizare/supraveghere 
parentală) cercetătorii au demonstrat existenţa unei corelaţii 
negative. Pe de altă parte, impunerea de reguli de către părinţi, 
precum şi încrederea adolescentului în părinţii săi se asociază cu 
un debut întârziat al consumului de alcool. Monitorizarea 
adolescentului de către părinţi corelează pozitiv cu nivelurile 
scăzute de adicţie. 
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Cea mai consistentă asociere a variabilelor a fost constatată 
între consumul de narcotice al adolescenţilor şi influenţa grupului 
de prieteni. Grupul de covârstnici este, de altfel, unul dintre cei 
mai importanţi determinanţi ai dependenţei de fumat la 
adolescenţi, alături de fumatul parental (privit ca „model”), 
precum şi ai dependenţei de alcool (în cadrul grupului se 
consumă alcool şi sunt împărtăşite experienţe pozitive legate de 
consumul de alcool). Un grup „vicios” determină nu numai 
debutul comportamentului tabagic, ci şi întreţinerea lui 
(abstinenţa nefumătorilor este dezaprobată de grupul de 
fumători). Pe de altă parte, un grup ai cărui membri nu au acest 
viciu poate determina hotărârea de a nu fuma. Obiceiul fumatului 
este deprins de către adolescenţi prin modelare comportamentală; 
astfel, adolescenţii îi percep pe fumători ca fiind persoane 
respectabile, de succes sau atractive, şi încearcă, la rândul lor, să 
atingă o imagine similară, prin dobândirea obiceiului de a fuma. 
Stereotipurile de fumat pozitive iau naştere şi ca urmare a 
expunerii adolescentului la influenţa colegilor mai mari care 
fumează, mai ales dacă fumătorii sunt populari. Comparaţia 
socială este mecanismul care, în acest caz, generează o serie de 
impresii favorabile asociate cu imaginea de sine, printre care 
atotputernicia şi autoafirmarea.  

În acest context trebuie să menţionăm şi faptul că 
adolescenţii expuşi de timpuriu la informaţii privind riscurile 
fumatului sunt mai conştienţi de pericole şi pot forma stereotipuri 
negative cu privire la acest obicei, considerându-l „neînţelept” sau 
„nesănătos” şi dezavuându-l. Această constatare stă şi la baza 
campaniilor agresive antifumat din UE, SUA şi Australia. 

Literatura de specialitate oferă şi alte „ancore” ale 
înţelegerii comportamentului adolescenţilor fumători: adolescenţii 
care fumează au probleme emoţionale şi comportamentale mai 
mari decât ale adolescenţilor care nu au acest obicei; majoritatea 
adolescenţilor fumători nu au căutat ajutor de la o sursă medicală 
pentru problemele lor emoţionale şi comportamentale (ei au 
percepţia că problemele lor sunt neimportante, şi preferă să şi le 
rezolve singuri); adolescenţii care fumează sunt mai predispuşi să 
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încalce regulile, să etaleze comportamente agresive, şi să declare 
că au diverse probleme somatice, decât adolescenţii care nu 
fumează; adolescentele devin mai repede dependente de tutun 
decât băieţii, experimentează niveluri mai crescute ale 
dependenţei de nicotină, şi răspund mai puţin favorabil la terapia 
şi consilierea pentru renunţarea la fumat; cele mai frecvente 
motive raportate de adolescente pentru uzul de tutun sunt 
reducerea stresului şi relaxarea; numeroşi adolescenţi încep să 
fumeze pentru a face faţă emoţiilor negative; fumatul la 
adolescenţi este asociat cu toate tipurile de morbidităţi psihiatrice 
– probleme de comportament perturbatoare, tulburări depresive 
majore, tulburări anxioase, tulburări de personalitate, tulburări 
legate de uzul de droguri; comportamentele indezirabile social, 
exteriorizate, sunt mai pregnante în rândul adolescenţilor 
fumători, decât în cel al adolescenţilor nefumători; fetele care 
fumează afişează un comportament mai rebel şi mai comunicativ 
decât cele care nu fumează; adolescenţii mai impulsivi nu au 
şanse de reuşită în a se lăsa de fumat la fel de mari precum 
adolescenţii non-impulsivi.  

În ceea ce priveşte factorii care influenţează consumul de 
alcool în adolescenţă, în cercetările de gen au fost nominalizaţi: 
vârsta, genul, etnia, circumstanţele familiale, colegii, contextul 
fizic/social. Astfel, s-a demonstrat faptul că pe măsura înaintării 
în vârstă a adolescenţilor, consumul de alcool creşte. Băieţii 
consumă mai mult alcool decât fetele pentru toate categoriile de 
vârstă, însă această variabilă ţine cont şi de greutatea corporală a 
subiectului băutor. Referitor la influenţa familială asupra ingestiei 
de alcool, pe lângă consideraţiile prezentate mai sus, s-a dovedit 
ştiinţific faptul că stabilirea şi reîntărirea regulilor legate de băut 
pot determina un consum moderat de alcool. Copiii cu părinţi 
alcoolici, la fel ca şi copiii fumătorilor, deprind cu uşurinţă acest 
obicei şi, drept consecinţă, sunt predispuşi să dezvolte 
comportamente antisociale, să aibă probleme la şcoală şi probleme 
emoţionale. Deloc de neglijat sunt şi alţi factori de risc asociaţi 
consumului de alcool de către adolescenţi: accidente auto, suicid, 
omucidere, atacuri sexuale, risc crescut de contractare a virusului 
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HIV şi a altor boli cu transmitere sexuală, înec, provocarea de 
incendii, căderi, otrăviri, auto-răniri etc.   

 
3.3. Fenomenul violenţei şcolare 
Violenţa şcolară reprezintă o formă particulară de 

manifestare a violenţei cotidiene, reflectând nu numai carenţele 
educative ale copiilor, posibilele lor tulburări de conduită, ci şi 
tensiunile şi disfuncţionalităţile societăţii în ansamblul ei.   

Aşa se explică faptul că atât în România, cât şi în alte ţări, 
episoadele de violenţă din şcoli s-au extins. Bătăile dintre elevi, 
stigmatizarea şi umilirea celor slabi au creat o atmosferă generală 
de nesiguranţă cu privire la şcoală, reflectată în mass-media. 
Şcoala ar trebui să fie un loc securizant pentru elevi, lipsit de 
conflicte, însă în multe instituţii de învăţământ au pătruns armele 
de foc cu care au fost seceraţi, deopotrivă, elevi şi cadre didactice, 
au fost săvârşite violuri şi tâlhării. Mai mult, vârsta actorilor 
violenţei şcolare a coborât. Dacă până acum cei mai mulţi dintre 
aceştia proveneau din rândul preadolescenţilor sau al 
adolescenţilor, în prezent recurg la agresiuni şi şcolarii mici.  

Lărgirea perspectivei de analiză a fenomenului violenţei 
şcolare, prin raportarea ei la violenţa socială generală, a schimbat 
totuşi percepţia pedagogilor asupra agresiunilor din şcoală. Dacă 
violenţele şcolare erau interpretate acum câţiva ani ca fiind 
“fenomene disfuncţionale, indezirabile şi chiar patologice”, astăzi 
ele sunt catalogate ca fiind “un gen particular de feedback, cu 
rolul de semnaliza situaţii care necesită o intervenţie educativă 
adecvată” (Şoitu, Hăvârneanu, 2001). Intervenţiile educative 
adecvate presupun dialogul cu elevii problemă, medierea 
conflictelor care se declanşează între aceştia, alţi elevi, şi profesori, 
cooptarea elevilor problemă în demersul de stingere a 
comportamentului lor disfuncţional etc. În acelaşi timp, profesorii 
trebuie “să asimileze dimensiuni formative noi, precum abilităţi 
de gestionare a conflictelor sau strategii de rezolvare de probleme 
noi apărute în spaţiul şcolar” (Jigău, Liiceanu, Preoteasa, 2005).  

Violenţa manifestată în şcoală se remarcă printr-o serie de 
comportamentele specifice ale actorilor ei, depăşind aria 
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agresivităţii prin implicaţiile ei penale (produce vătămarea unei 
alte persoane).  

Printre aceste comportamente se numără: exprimarea 
inadecvată sau jignitoare - poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 
ameninţare, hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; alte 
comportamente penale - viol, consum şi/sau comercializare de 
droguri, vandalism, provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, 
furt; comportament şcolar inadecvat - întârzierea la ore, părăsirea 
clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi în general oricare alt 
comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 
vigoare (idem).  

Violenţa în şcoală rămâne, totuşi, „un comportament al 
cărui scop este prejudicierea sau distrugerea victimei” (Ferréol, 
2003) sau „o formă de comportament deviant”, care trebuie luată 
în serios la orice vârstă (Ropotică, 2009). Devianţa şcolară 
cuprinde totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi 
valorile ce reglementează rol-statutusul şcolar şi care sunt statuate 
în regulamentele şcolare şi de ordine interioară, încălcând sau 
transgresând normele şi valorile şcolare (Neamţu, 2003).  

De aceea, se impune ca fiecare profesor să cunoască 
profilul psihologic al elevului violent, precum şi factorii 
favorizanţi ai violenţei şcolare, pentru a putea interveni adecvat în 
conflictele tot mai frecvente care izbucnesc în cadrul şcolii. 

 
3.3.1. Profilul psihologic al elevului violent 
Profilul psihologic al elevului violent are câteva 

coordonate majore, în funcţie de vârsta acestuia. În general, acest 
elev reacţionează impulsiv, îşi exprimă puterea prin violenţă, 
dobândeşte prestigiu şi recunoaştere socială prin intermediul 
forţei, are un nivel redus de empatie (Neamţu, 2003).  

Şcolarul mic violent (Oancea, 2002) a avut izbucniri de 
agresivitate (îndreptată împotriva obiectelor, fraţilor şi adulţilor 
sau împotriva animalelor) şi mânie intensă exprimate chiar în 
timpul perioadei preşcolarităţii, când şi-a pierdut frecvent 
cumpătul. El este un copil iritabil şi devine frustrat foarte uşor. 
Din cauza hiperactivităţii cu deficit de atenţie (ADHD) sau a 
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tulburărilor de învăţare, corelate cu obţinerea unor note sub 
aşteptările părinţilor, poate dezvolta o fobie şcolară, care se 
soldează cu: ignorarea cerinţelor şcolare şi fuga de la şcoală (mai 
întâi chiulul este practicat din plăcere, apoi devine o necesitate), 
fuga de la şcoală.  

Preadolescentul violent face parte din grupuri, bande 
antisociale, trece prin schimbări fiziologice şi psihologice majore 
datorate pubertăţii, manifestă grandoare, duritate, aroganţă, 
dominanţă, superficialitate, pulsiuni sadice, trăsături care vor 
deveni coordonate majore ale identităţii de sine. De la fraude 
minore (păcăleşte, violează regulile sociale) ajunge la săvârşirea 
unor infracţiuni majore. El începe să fure de acasă bani, alimente, 
obiecte (aşa-numitul „furt de compensare”) sau să practice furtul 
în mod organizat, planificat, de unul singur sau în bandă. Cel care 
practică furtul de unul singur doreşte să-şi dovedească 
masculinitatea şi provine, de obicei, din familii în care mama este 
iubitoare, iar tatăl – autoritar. Furtul este practicat adeseori din 
răzbunare, din generozitate (pe principiile haiducului care ia de la 
bogaţi şi dă la săraci), din dorinţa de posesiune a unui obiect 
intangibil în alte condiţii.  

Adolescentul violent începe să aibă o nevoie crescută de 
aventură, fuge de acasă pe perioade mai lungi de timp (în 
şcolaritatea mică şi preadolescenţă fuga de acasă se manifesta prin 
hoinăreală sau cu găsirea unui refugiu la bunici sau la alţi 
cunoscuţi, atunci când existau certuri şi tensiuni în familie), 
dezvoltă relaţii sexuale marcate de promiscuitate (practică violul 
ca pedeapsă, asupra unor elevi de genuri diferite), manifestă un 
interes excesiv pentru distracţiile riscante (condusul unui 
automobil cu viteză, fără a poseda permis de conducere), are o 
stimă de sine extrem de scăzută, labilitatea sa afectivă devine 
marcantă (traversează stări de depresie acută, de devalorizare a 
propriei persoane, poate şantaja cu suicidul şi chiar poate executa 
gestul suicidar), poate promova mesaje suicidare şi cu conţinut 
homicidar (în creaţii artistice precum desenele, pictura cu grafitti). 
Adolescentul violent reacţionează la dezamăgiri, critici sau 
hărţuire cu mânie extremă şi intensă, este animat permanent de o 
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dorinţă irezistibilă de răzbunare, are fantezii agresive şi este 
fascinat de arme adevărate sau de obiecte care pot servi pe post de 
armă într-o confruntare. Din păcate, unii dintre adolescenţii 
violenţi rămân delincvenţi pentru întreaga viaţă. Diagnosticul 
care li se pune, şi anume acela de tulburare de conduită, se 
transformă, după 18 ani, în diagnostic de tulburare de 
personalitate antisocială.  

Elevul violent, indiferent de vârsta sa, provine adeseori 
din familii sărace sau monoparentale ori din familii în care a fost 
supus la violenţe (poate fi victima unor abuzuri fizice sau 
sexuale), poate avea traumatisme cranio-cerebrale sau un istoric 
de ADHD/hiperactivitate cu deficit de atenţie, poate juca jocuri 
violente pe calculator (cele mai multe promovează omorârea 
oamenilor fără milă) sau poate urmări filme cu conţinut violent.  

Mulţi dintre părinţii elevilor violenţi raportează despre 
copiii lor că s-au jucat cu focul şi că suferă de enurezis nocturn, că 
sunt neliniştiţi în permanenţă (au frici puternice, permanente şi 
iraţionale) şi tensionaţi fizic, că au un limbaj obscur. Impulsurile 
lor agresive se nasc din ură, mânie, duşmănie iar exercitarea 
agresiunii le provoacă trăiri plăcute. Puşi în faţa faptelor lor, pot 
doar mima sentimente de părere de rău sau de remuşcare).  

Minciuna, produsă prin omisiune sau prin alterarea 
adevărului, este aproape un mod de viaţă; sunt create istorii 
imaginare în care copilul în cauză deţine rolul de erou.  

 

Factorii favorizanţi ai comportamentului violent 
Comportamentul violent al elevului trebuie privit ca un 

efect al interacţiunii unor condiţii favorizante cu o multitudine de 
factori (individuali şi sociali). În şcoală, după cum am arătat 
anterior, condiţiile favorizante sunt întrunite: există victimele, 
ţinte ale violenţei şi apar motivele (dorinţa de valorizare, de 
statut, de atenţie).  

Psihologii arată că orice caz de inadaptare şcolară, 
respectiv de violenţă, are o istorie proprie (Ridică în Cosmovici, 
2008), iar fiecare act deviant poartă “pecetea” psihologică a 
personalităţii autorului, în care regăsim, deopotrivă, tendinţe 
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ereditare (condiţii interne predispozante), antecedentele 
dezvoltării individuale şi mediul în care trăieşte copilul (idem, p. 
108). 

În literatura dedicată acestei problematici sunt menţionate 
trei categorii de factori de risc vizând violenţa şcolară: individuali, 
familiali, de mediu şcolar şi de mediu social. 

Factorii individuali. În această categorie intră factorii 
biologici, care ţin de structura neuropsihică a copilului 
(traumatisme cranio-cerebrale, ADHD, debilitate mintală, 
consumul de substanţe interzise în adolescenţă) şi factorii 
psihologici (impulsivitate, labilitate afectivă, toleranţa scăzută la 
frustrare, autocontrol şi empatie scăzute).  

Factorii familiali. Climatul familial marcat de tensiuni, 
conflicte, violenţă verbală şi fizică (maltratare, abuz sexual), stilul 
parental (opresiv, autoritar sau indiferent), dimensiunea şi tipul 
familiei (dezorganizate sau monoparentale) şi statusul părinţilor 
(nivelul lor de educaţie, situaţia lor economică, statutul lor 
ocupaţional) sunt factorii familiali ai violenţei şcolare. Uneori, 
elevul violent creşte în familii în care părinţii sau unul dintre 
părinţi suferă de afecţiuni psihice cronice sau boli oncologice ori 
prezintă diferite handicapuri. Abuzul sexual al copilului în familie 
este susceptibil să declanşeze o violenţă extremă la copil, care 
poate deveni periculos, destructiv. Acesta are tendinţa de a abuza 
alţi copii, la rândul său, în scop de pedeapsă şi pentru a se 
răzbuna pe copilăria sa nefericită.   

Factorii de mediu şcolar. Aici sunt menţionate: neadaptarea 
practicilor pedagogice la nevoile şi specificul noilor generaţii; 
perpetuarea relaţiilor de dependenţă şi subordonare a elevilor faţă 
de profesori (relaţia pedagogică este văzută în continuare ca o 
„relaţie de putere”, de autoritate a profesorului asupra elevului, în 
detrimentul iniţiativei şi independenţei elevului în procesul de 
învăţare); atitudinile de ignorare sau dispreţ ale profesorilor faţă 
de elevi (care conduc la pierderea încrederii în sine a elevilor); 
evaluarea neobiectivă a elevului, asociată cu sancţiuni inegale sau 
pedepse (care denotă discriminarea operată de profesor împotriva 
unor elevi şi aplicarea de măsuri nedrepte); etichetarea copiilor 
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(cărora le este indusă spaima eşecului şcolar); abuzul de măsuri 
disciplinare (Jaouardi, apud Neamţu, 2003).  

Acestor factori li se adaugă decalajul între aspiraţiile 
elevilor şi oferta şcolară, precum şi competiţia între elevi, care 
generează sentimente de rivalitate şi conflicte.  

Profesorul tolerant cu violenţa şcolară, în orice formă se 
manifestă aceasta, care acceptă tracasările şi abaterile de la 
regulamentul şcolar, poate deveni o ţintă a violenţei, deoarece 
elevul violent îi percepe slăbiciunea.  

Ţinte ale violenţei pot deveni, de asemenea, profesorii cu o 
moralitate scăzută, cei slab pregătiţi, precum şi cei care îi 
privilegiază pe anumiţi elevi, în defavoarea altora.  

Factorii de mediu social. Sunt reprezentaţi de contextul 
general în care are loc devenirea copilului – vecinătăţile 
supraaglomerate, cartierele cu o rată înaltă a criminalităţii, 
covârstnici consumatori de alcool şi de droguri etc. În acelaşi 
timp, violenţa ca formă de afirmare socială este promovată la 
posturile de televiziune şi în desenele animate. Învinşii sunt 
batjocoriţi iar învingătorii primesc lauri, ei reprezintă modele de 
succes pentru copii. Asocierea elevului în bande sau găşti, cu 
prieteni antisociali, mai ales în perioada preadolescenţei, este un 
alt factor favorizant al violenţei şcolare. Aceasta poate fi 
declanşată, de asemenea, din cauza izolării sociale (grupurile 
marginale, defavorizate din punct de vedere economic, etnic, 
religios) sau a unor situaţii psihotraumatizante pentru elev 
(pierderi recente ale unor persoane apropiate, îmbolnăvirea unui 
membru al familiei). Trăirea puternică a unor sentimente de 
umilinţă, asociată cu perceperea rejecţiei exercitate asupra sa de 
către ceilalţi copii, poate determina, printr-un mecanism 
compensatoriu, trecerea în extrema cealaltă. Elevul trădat, 
batjocorit şi rejectat de ceilalţi se transformă, se antrenează, îşi 
modelează corpul şi îşi dezvoltă muşchii, cu scopul de a-i pedepsi 
pe cei care l-au umilit sau l-au bătut cândva.  
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3.3.2. Forme ale violenţei şcolare 
Manifestările violente ale elevilor se pot îndrepta atât 

împotriva colegilor, cât şi împotriva cadrelor didactice. La rândul 
lor, cadrele didactice pot exercita violenţe asupra elevilor. 

Violenţa elev-elev este cea mai răspândită şi se exercită 
verbal (prin certuri, injurii, poreclire, conflicte, tachinări, hărţuire) 
sau fizic (prin bătăi). Jignirile au ca obiect trăsăturile fizice sau 
psihologice ale victimelor, situaţia socio-economică a familiilor 
acestora (sunt batjocoriţi copiii modeşti, care nu se pot integra în 
grup din punct de vedere vestimentar şi al puterii financiare), 
apartenenţa etnică sau religioasă.   

Cele mai grave cazuri de violenţă elev-elev constau în 
tâlhării, vandalism, maltratări fizice, viol şi chiar crimă. 
Explicaţiile pentru exercitarea acestor forme de violenţă privesc 
mediul de provenienţă al copilului, obiceiurile familiale ale 
acestuia, climatul şcolar, calitatea activităţii şcolare, 
managementul şcolar. Astfel, „elevii vin la şcoală marcaţi de 
modele de conduită agresivă din familie sau din mass-media, ei 
au angoasele, frustrările, rivalităţile lor, pe care le rezolvă în unele 
cazuri prin violenţă. La şcoală au asigurate condiţiile propice: 
există victimele (copii mai slabi ca ei), există ocaziile (recreaţii, 
activităţi sportive, locuri nesupravegheate), există motivele 
(dorinţa de valorizare, de statut, de atenţie etc.) la care se adaugă 
şi educaţia şcolară care promovează forme specifice de violenţă, 
tensiuni între profesori şi elevi” (Şoitu, Hăvârneanu, 2001).  

Violenţa elev-profesor, cu formele ei mai subtile de 
manifestare (agresiunile fizice sunt puţin numeroase, deşi în 
ultima vreme aceste cazuri s-au înmulţit), este indicator cert al 
degradării climatului şcolar şi al relaţiilor pedagogice. Această 
formă de violenţă se remarcă, la rândul ei, printr-o serie de 
comportamente specifice (Jigău, 2005): comportamente 
neadecvate ale elevilor (absenteismul şcolar, fuga de la ore, actele 
de indisciplină în timpul programului şcolar – ieşiri şi intrări 
neautorizate în clasă, generarea de zgomote, ignorarea voită a 
mesajelor profesorilor); comportamente ofensatoare care implică 
agresiune verbală şi nonverbală de intensitate medie (refuzul 
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îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice, sarcastice, faţă de 
profesori) şi comportamente violente evidente (agresiune verbală 
şi fizică faţă de profesor - gesturi sau priviri ameninţătoare, injurii 
şi jigniri, lovire şi agresiune fizică). 

Violenţa profesor-elev. Îmbracă, la rândul ei, forma unor 
comportamente jignitoare, zeflemitoare, la adresa elevilor 
(atitudini ironice, ţipete, injurii, jigniri, insulte), mergând până la 
agresiune fizică (lovire) şi pedepsirea elevilor prin note (evaluare 
neobiectivă).  Profesorul violent este, adeseori, o persoană 
autoritară, care înspăimântă elevii, blocându-le iniţiativele, 
creativitatea şi spontaneitatea. El poate avea gesturi sau priviri 
ameninţătoare, generatoare de confuzie şi nelinişte; poate ignora 
mesajele elevilor şi îi poate marginaliza pe unii dintre aceştia, care 
devin ţinte ale ironiilor. Toate aceste comportamente au efecte 
devastatoare asupra elevilor, declanşându-le vii sentimente de 
frustrare, neîncredere în forţele proprii (demotivarea şi scăderea 
stimei de sine pot conduce, în timp, la eşec şi abandon şcolar), la 
declanşarea unor complexe de inferioritate cu efecte pe termen 
lung, stimulându-le ostilitatea, atitudinile de opoziţie şi, nu în 
ultimul rând, agresivitatea şi violenţa.  

 

Intervenţii educative urgente şi măsuri preventive 
Profesorul trebuie să cunoască situaţiile de risc imediat al 

violenţei extreme, pentru a declanşa o intervenţie de urgenţă, 
cooptând conducerea şcolii, părinţii elevului, specialiştii în 
sănătate mintală şi poliţia.  

C. Oancea (2002) descrie, punctual, aceste situaţii: elevul a 
asaltat recent un alt copil sau a fost bătut;  aduce o armă la şcoală 
sau este văzut cu o armă într-un alt loc; posedă o armă cu 
potenţial letal acasă; este animat de gânduri distructive sau de 
răzbunare; are un plan de comportament suicidar sau distructiv (a 
afirmat că vrea să se sinucidă sau să ucidă alte persoane); şi-a 
identificat ţintele; manifestă adeseori o furie oarbă, cu îngustarea 
conştiinţei, invocată de martorii care au asistat la episoade 
violente care l-au avut drept iniţiator pe elevul în cauză.  
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Riscul de violenţă în şcoală poate fi prevenit, dacă se 
acţionează asupra factorilor specifici de risc. Cele mai cunoscute 
metode de acţiune sunt: reducerea expunerii copilului la violenţă 
(violenţa intrafamilială, violenţa mediatică etc.); includerea 
elevului în programe specifice de psihoterapie (acestea urmăresc 
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare verbală ale copiilor, a 
controlului impulsurilor – aşa numitul management al mâniei, 
eliminarea consumului de substanţe interzise, reducerea 
toleranţei familiei şi a profesorilor faţă de comportamentul 
violent, dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor).  

În demersul psihoterapeutic al copilului este indicat să se 
înscrie şi profesorii, în colaborare cu părinţii şi cu specialiştii în 
sănătate mintală.  

Pe de altă parte, cadrele didactice ar putea elabora 
programe de sprijin şcolar pentru elevii-problemă (în scopul 
eliminării deficienţelor cognitive şi al îmbunătăţirii comunicării 
didactice), i-ar putea integra în colective de copii cu 
comportamente prosociale, şi include în programe de activităţi 
variate, ar putea promova legături mai strânse cu aceşti elevi şi cu 
familiile lor de origine.  

 
3.4. Orientarea profesională a tinerilor – noi 

perspective 
Sectorul educaţional trebuie să se orienteze spre 

identificarea noilor competenţe profesionale cerute tinerilor de 
către angajatori.  

Adaptarea tinerilor la noile condiţii ale pieţei muncii 
implică nu numai dobândirea unor cunoştinţe teoretice dinamice, 
capabile să ţină pasul cu dezvoltarea tehnologică sau a unor 
specializări pluridisciplinare, ci şi educarea unor calităţi 
psihologice precum adaptarea rapidă la nou, motivaţia intrinsecă 
de a lucra într-un anumit domeniu de activitate, capacitatea de a 
munci în echipă sau abilitatea de a gestiona conflictele. Multe 
dintre aceste competenţe se învaţă în şcoală, după care se 
dezvoltă, sub influenţa factorilor modelatori ai profesiei. La 
rândul lor, calităţile psihologice se pot optimiza. Totul este ca 
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sistemul de învăţământ să cunoască precis locul unde se află în 
prezent şi obiectivele pe care vrea să le atingă.  

Tendinţa europeană este de a revaloriza învăţământul 
tinerilor, în sensul obţinerii unei maturităţi profesionale 
satisfăcătoare, care să permită rapid inserarea lor pe piaţa muncii 
şi obţinerea performanţei. În acest scop, psihologii au încercat să 
definească şi să exploreze premisele reuşitei profesionale a 
tinerilor pe o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare. 
Adaptarea tinerilor la noile condiţii presupune nu doar cunoştinţe 
din ce în ce mai complexe, ci şi un „echipament” de competenţe 
psihologice care favorizează adaptarea la job şi performanţa în 
muncă. Demersurile de cercetare în această direcţie pot fi 
subsumate unui model al factorilor reuşitei în carieră.  

Modul în care se pregătesc astăzi tinerii, atât din punct de 
vedere profesional, cât şi psihologic, pentru o lume a muncii care 
evoluează rapid este examinat de F. Perret şi Anne-Nelly Perret-
Clermont (2001). Autorii se întreabă dacă sistemul de formare 
actual este suficient de flexibil pentru a satisface noile necesităţi, 
dacă el deţine conduitele de adaptare potrivite pentru un context 
industrial care se schimbă şi dacă responsabilii cu educaţia pot 
înţelege aspiraţiile cognitive, relaţionale şi identitare ale formării 
profesionale de tip nou. Ştiinţa educaţiei, în opinia lor, poate 
înlesni adaptarea, formarea noilor competenţe cognitive şi sociale, 
doar în condiţiile în care sistemul formativ nu ignoră cele două 
nivele de analiză: competenţele existente şi competenţele cerute 
de profesie.  

Noile competenţe - de comunicare, de înţelegere a lumii 
cifrelor şi a calculelor, de tratament al textelor şi imaginilor, ca şi 
competenţele grafice şi de utilizare a computerelor - au devenit 
absolut necesare. Computerele care au pătruns în toate 
întreprinderile reclamă, de pildă, calificări-cheie, deoarece 
cunoştinţele se învechesc uşor  şi cad în desuetudine.  

În această realitate pedagogică foarte complexă, actorii 
sociali – profesorii şi elevii – trebuie să posede o înţelegere 
comună a ceea ce urmează să se înveţe. Înţelegerea este posibilă 
numai în cadrul contactului nemijlocit cu meseriile; graţie acestui 
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contact, pot fi aprofundate procedeele de producţie, pot fi 
dobândite competenţele cognitive şi sociale menţionate (idem, p. 
135), fără a neglija însă aspectele socio-emotive care solicită 
frecvent lucrătorul.  

Golu (1993) subliniază rolul decisiv al sistemului 
educaţional în orientarea şi formarea profesională. O bună 
formare profesională nu trebuie înţeleasă ca o uniformizare a 
structurilor de personalitate, ci ca o aşezare diferenţiată şi 
ierarhizată a fiecărui tânăr pe postul cel mai potrivit, în ordinea 
complexităţii solicitărilor şi a capacităţilor sale reale.  

Cu alte cuvinte, sarcina sistemului educaţional este de a 
veni pe cât posibil mai mult şi mai direct în întâmpinarea 
principiului „omul potrivit la locul potrivit”, astfel încât relaţia 
profesională a individului să fie cât mai adecvată şi mai saturată 
în performanţe apropiate nivelului de aspiraţie. Autorul 
menţionat susţine că uneori lucrurile se complică prin faptul că 
după ieşirea dintr-un sistem de orientare şi formare profesională - 
chiar dacă acesta este realist la nivelul optimizării individului - 
candidatul la obţinerea unui job va fi supus hazardului pieţei 
muncii. Pentru a avea succes în carieră, pe o piaţă a muncii în 
schimbare, tânărul trebuie să accepte, interior, raportul dintre 
dorinţe, aspiraţii şi posibilităţi. 

În ultimul deceniu, cercetătorii au încercat să elaboreze 
liste de trăsături şi competenţe necesare, care să îi orienteze pe 
elevi în alegerea şi formarea carierei. Unele dintre aceste cercetări 
au fost inventariate de Perret şi Perret-Clermont. Aceşti autori 
înfăţişează patru caracteristici necesare oricărei profesii şi şase 
factori ai reuşitei în carieră.  

Cele patru caracteristici sunt : 
1. caracteristicile instrumentale, care includ spiritul 
logic, autonomia, spiritul de iniţiativă, autoritatea, 
siguranţa de sine şi puterea de a lua decizii; 
2. caracteristicile expresive  - intuiţia, seriozitatea, 
meticulozitatea, capacitatea de a se pune în aceeaşi 
situaţie cu alţii, de a se prezenta etc.;  
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3. caracteristicile şcolare – cunoştinţele solide (inclusiv 
de limbi străine, de matematică), rezultate şcolare 
bune, abilităţile de a desena şi de a şti se exprime; 
4. caracteristicile profesionale – spiritul practic, 
capacitatea de a executa rapid sarcinile, de a înţelege 
rapid, atenţia la detalii, abilităţile manuale, 
punctualitatea, adaptarea rapidă la noile cunoştinţe, 
responsabilitatea, ambiţia, ordinea, spiritul metodic şi 
perseverenţa în caz de eşec.  

Prin analiza factorială a componentelor acestor 
caracteristici, au fost desprinşi şase factori care explică 67,4% din 
varianţa totală a reuşitei profesionale: 

• un factor de natură personală, care reuneşte 
dimensiuni precum responsabilitatea, perseverenţa, 
buna capacitate de expresie, spiritul logic, facultatea 
personală de a decide; 

• un factor care rezumă caracteristicile şcolare; 

• un al doilea factor de natură personală care vizează 
acţiunea individuală, intuiţia, autonomia, adaptarea 
rapidă şi spiritul practic; 

• un factor care include caracteristici ataşate calităţii şi 
rapidităţii în execuţia sarcinilor, precum şi trăsături 
precum ordinea şi meticulozitatea; 

• un factor mixt, de natură personală, de cunoştinţe şi 
abilităţi, în compoziţia căruia se regăsesc ambiţia, 
abilităţile manuale, punctualitatea şi cunoştinţele bune 
de matematică; 

• un factor de abilităţi gestuale – se ştie să deseneze şi 
să aibă abilităţi manuale. În componenţa acestui factor 
regăsim şi condiţia psihică bună. 

Viitoarele competenţe profesionale ale tinerilor sunt legate 
de calitatea execuţiei sarcinilor şi de trăsăturile de personalitate 
iar instruirea ar trebui să pună pe primul plan formarea unor 
astfel de competenţe, care furnizează candidatului la angajare un 
„echipament” adecvat pentru piaţa muncii.  
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Adaptarea la profesie suscită, aşadar, o constelaţie 
complexă de competenţe psihologice, pe lângă competenţele 
cognitive asimilate în cadrul procesului instructiv-educativ. 

Procesul consilierii vocaţionale a tinerilor în alegerea 
viitoarei carierei este, la rândul său, foarte prezent în cadrul 
cercetărilor referitoare la problemele tinerei generaţii (Săucan şi 
colab., 2010). Astfel, multe dintre deciziile importante privind 
cariera sunt luate de timpuriu, încă din preadolescenţă, când se 
conturează interesele privind viitorul profesional.   

În alegerea carierei contează traiectoria de dezvoltare a 
copilului (Ginzberg, apud. Ginsburg, Axelrad şi Herma, 1951). 
Astfel, începând din preadolescenţă şi până în perioada tinereţii, 
oamenii trec prin trei etape ale conturării intereselor legate de 
viitoarea carieră: fantezia (copiii explorează numeroase 
posibilităţi vocaţionale, îşi inventariază activităţile preferate şi le 
leagă de viitoarele alegeri ale carierei), tentativa (copiii îşi definesc 
interesele legate de viitoarea carieră, capacităţile de care dispun 
pentru aceasta, precum şi valorile legate de o posibilă alegere 
vocaţională), şi cristalizarea (etapa realistă, în cadrul căreia sunt 
explorate alegerile vocaţionale identificate, şi se reduce numărul 
variantelor posibile).  

Potrivit altor autori (Super, 1981), în alegerea carierei este 
esenţială concepţia despre sine a individului, care se defineşte şi 
se redefineşte permanent pe parcursul vieţii. Super a arătat că 
există şase perioade de dezvoltare a carierei: cristalizarea – 14-18 
ani, specificarea – 18-21 ani, implementarea – 21-24 ani, 
stabilizarea – 24-35 ani, consolidarea – 35 ani şi pregătirea pentru 
ieşirea la pensie – 55 ani.  

La rândul său, Holland (1985) a subliniat că în procesul de 
alegere a carierei contează satisfacţia pe care o resimt oamenii în 
exercitarea unei profesii. Astfel, profesiile care satisfac nevoile 
personale ale oamenilor oferă satisfacţii şi sunt mai atrăgătoare 
decât profesiile care nu le satisfac nevoile, nu le permit să-şi 
exercite deprinderile şi abilităţile, să-şi exprime atitudinile şi 
valorile, să joace roluri agreabile.  
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Alegerile vocaţionale ale copilului depind însă şi de 
locurile de muncă ale părinţilor săi, ca şi de condiţiile de pe piaţa 
muncii dintr-o comunitate. Astfel, condiţiile de muncă parentale 
influenţează dezvoltarea intereselor copiilor, a valorilor şi 
aspiraţiilor lor (Kohn, 1983). Bărbaţii a căror activitate 
profesională le solicită să ia decizii în mod independent 
valorizează independenţa la copiii lor, în timp ce aceia a căror 
activitate vizează ghidarea sau supravegherea altora sunt mai 
tentaţi să ceară copiilor lor obedienţă. În funcţie de ipotezele 
privind legăturile ocupaţionale, aceste valori sunt transferate la 
copii, influenţându-le alegerile ocupaţionale.  

Pe de altă parte, alegerea vocaţională a tinerilor este 
influenţată de structura economiilor locale, de oportunităţile 
oferite de acestea. Probabilitatea angajării şi nivelul câştigurilor 
primite sunt determinate de ratele locale de şomaj, de structura 
specifică a industriilor şi serviciilor. Din această perspectivă, 
tinerii din zonele urbane sărace şi cei din zonele rurale sunt net 
dezavantajaţi faţă de covârstnicii lor care trăiesc în condiţii mai 
favorabile.  

O nouă orientare vizând orientarea profesională a tinerilor 
vizează angajarea acestora încă din timpul studiilor liceale, astfel 
încât ei să-şi formeze o idee despre viitoarea carieră şi să se 
adapteze rapid la realitatea pieţei muncii. Există atât susţinători, 
cât şi critici ai acestui debut timpuriu de carieră.  

Susţinătorii angajării adolescenţilor arată că această 
experienţă de muncă are puterea de a modela obiceiurile tinerilor, 
de a le clarifica interesele ocupaţionale (chiar şi posturile de 
muncă nedorite, inferioare, îi pot provoca pe tineri să gândească 
la o viitoare meserie, mai bună), de a-i învăţa cum să-şi păstreze 
locurile de muncă. Printre aceşti susţinători se regăsesc înşişi 
părinţii adolescenţilor, care subliniază că angajarea copiilor lor 
clădeşte responsabilitatea, independenţa şi atitudini, precum şi 
obiceiuri, bune faţă de muncă, lucruri pe care ei nu prea le învaţă 
la şcoală (Aronson, Mortimer, Zierman şi Hacker, 1996). Potrivit 
studiului citat, în acord cu percepţiile părinţilor şi adolescenţilor, 
cercetările au arătat câştiguri legate de dezvoltare în cazul 
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adolescenţilor care lucrează, cum ar fi o punctualitate mai mare, 
responsabilitate sporită, fiabilitate şi încredere în sine 
(Greenberger şi Steinberg, 1986). 

De cealaltă parte, criticii încadrării timpurii în muncă a 
adolescenţilor susţin că, pe durata angajării, performanţele şcolare 
ale acestora scad şi chiar mulţi dintre ei abandonează şcoala. De 
exemplu, lungile ore petrecute la muncă în timpul adolescenţei au 
legătură cu consumul de substanţe şi alte comportamente 
delincvente (Mihalic şi Elliot, 1997).  

De asemenea, studiile pe această temă au relevat că 
adolescenţii care sunt mai puţin performanţi la şcoală tind să 
petreacă mai mult timp la lucru. 
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Capitolul IV 

Repere ale managementului grupurilor 
şcolare din învăţământul artistic 

 
 

Avantajele psihopedagogice ale introducerii Educaţiei 
teatrale în învăţământul preuniversitar pot fi astfel rezumate:  

-îmbogățirea curriculum-ului, în scopurile stimulării 
gândirii divergente, creative, a elevilor şi dobândirii unor abilităţi-
cheie (comunicare, expresivitate, relaţii interpersonale 
armonioase); 

-asigurarea calităţii educaţiei, prin formarea domeniilor de 
competenţe-cheie, îndeosebi a competenţelor de comunicare şi a 
celor culturale, indispensabile vieţii active într-o societate a 
cunoaşterii specifică secolului XXI; 

-construirea unui demers didactic modern, prin proiectare 
structurată şi prin organizarea unor activităţi centrate pe nevoile 
şi interesele elevilor, care să faciliteze dobândirea unor 
competenţe sociale; 

-utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe 
obiective, care accentuează caracterul practic-aplicativ al 
procesului educativ (Popa, 2016).  

Scopurile studierii Educaţiei teatrale sunt:  
-facilitarea dobândirii de instrumente creative, prin 

dezvoltarea capacităţilor meta-reprezentative, ca urmare a 
utilizării limbajului teatral multidisciplinar (implicând corpul, 
mişcarea, sunetul, ritmul, gestul, cuvântul şi imaginea);  

-experimentarea unor noi posibilităţi de comunicare şi 
inter-relaţionare;  

-însuşirea unor instrumente şi a unor metode de exprimare 
verbală şi non-verbală, utilizarea diferitelor moduri de exprimare 
pentru diverse situaţii, dezvoltarea capacităţii de receptare şi de 
interpretare a mesajelor;  
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-învăţarea unor metode de auto-concentrare, relaxare şi 
autoorganizare;  

-dezvoltarea abilităţilor motorii şi sociale eficiente;  
-canalizarea constructivă a conduitelor motorii inadecvate, 

agresive şi/sau violente, ţintind prevenţia fenomenului violenţei 
şcolare; 

-promovarea bunăstării individuale şi de grup, precum şi a 
incluziunii sociale;  

-prevenirea inadaptării şcolare şi a eşecului şcolar, prin 
stimularea concentrării atenţiei, a motivaţiei individuale şi a 
interesului elevilor;  

-prevenirea lipsei de interes şi a atitudinilor de ostilitate 
faţă de cunoaştere.  

Aceste scopuri se constituie, de altfel, în dominantele 
curriculare ale noii discipline. Prin dezvoltarea imaginaţiei, a 
creativităţii şi a gândirii, Educaţia teatrală le conferă elevilor o 
anumită flexibilitate mentală, profitabilă tuturor tipurilor de 
învăţare şi transferabilă tuturor celorlalte domenii ale cunoaşterii.  

Educaţia teatrală poate fi asimilată astfel unei activităţi 
practice („learning by doing”), centrată pe dezvoltarea unor 
abilităţi specifice ale copiilor.  

Finalitatea studiului de Educaţie teatrală în învăţământul 
preuniversitar este aceea de a forma un elev cu abilităţi sociale de 
bază şi cu o cultură comunicaţională, capabil să înţeleagă lumea, 
să se exprime şi să interacţioneze armonios cu semenii.  

În mod concret, dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor 
menţionate se realizează prin familiarizarea şcolarilor cu situaţii 
diverse de viaţă (care implică comunicare orală, scrisă, 
expresivitate şi adoptarea atitudinilor dezirabile social), ca şi prin 
utilizarea limbajului teatral pentru a comunica.  

În sensul celor arătate anterior, structura unui curriculum 
modern de Educaţie teatrală pentru învăţământul preuniversitar 
ar avea următoarele componente majore: 

-obiective cadru, urmărite pe întreg parcursul 
învăţământului primar, cu un grad înalt de generalitate şi 
complexitate. Acestea vizează atât formarea unor competenţe-
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cheie, generale şi specifice, cât şi transmiterea anumitor valori 
(estetice, prosociale) şi a receptivităţii faţă de cunoaştere, în 
general; 

-obiective de referinţă, asociate fiecărui obiectiv-cadru, 
constând în rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de 
studiu al ciclului primar; 

-conţinuturile învăţării, pe ani de studiu, ca mijloace prin 
care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de 
referinţă propuse; 

-exemple de activităţi care propun modalităţi de 
organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii, ca 
urmare a aplicării unor strategii didactice şi a unor metode 
inovative de predare, asociate conţinuturilor de învăţare. 

 
Toate obiectivele, conţinuturile şi activităţile recomandate 

sunt cruciale în dezvoltarea psihofizică a elevilor, asigurând una 
dintre coordonatele transversale ale curriculumului.  

Competenţele formate şi consolidate stadial, pe parcursul 
anilor de studiu, sunt transferabile în toate domeniile şi 
disciplinele din planul de învăţământ, fiind asigurat astfel 
caracterul multidimensional al disciplinei Educaţie teatrală. 

Obiectivele cadru ale studiului educaţiei teatrale, urmărite 
pe parcursul învăţământului primar, gimnazial şi liceal ar putea fi 
astfel sistematizate: 
 

1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii. 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 

 
 

4.1. Învăţământul primar 
 
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare pentru 
clasele I-IV: 
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CLASA I 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, elevul 
va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin mişcare, 
postură, mimică şi gestică, 
diverse emoţii 

- activităţi de stimulare a capacităţilor 
motorii şi relaţionale; 
- însuşirea corectă a proporţiilor 
corpului uman; 
- activităţi de relaxare, încălzire, 
activare senzorială, coordonare; 
sensibilizare a corpului, gestică şi 
mimică;  
- jocuri privind explorarea mediului 
şi jocuri de mişcare, cu rol în 
achiziţionarea conceptelor legate de 
spaţialitate şi orientare (înăuntru, în 
afară, sus, jos, la stânga, la dreapta) şi 
în coordonarea dinamică generală;  
- activităţi de dezvoltare a 
selectivităţii percepţiei, a 
reprezentărilor complexe şi a 
concentrării atenţiei.  

1.2. utilizeze şi descrie 
obiectele şi ansamblurile 
de obiecte 

- activităţi de analiză a proprietăţilor 
obiectelor şi de transformare creativă 
a acestora;  
- activităţi de prezentare a imaginilor, 
de dialog pe baza imaginilor 
prezentate;  
- activităţi de prelucrare a imaginilor, 
de construcţie de obiecte (se vor 
utiliza diverse materiale pentru a face 
colaje, printuri, compoziții și 
construcții). 
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1.3. dobândească variate 
instrumente şi metode de 
exprimare verbală şi non-
verbală   

- activităţi de prezentare a imaginilor, 
de dialog pe baza imaginilor 
prezentate. 
 

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în 
descrierea/proiectarea 
unor situaţii 

- activităţi de imaginaţie dirijată pe 
teme date; 
- activităţi de dezvoltare a 
sincronizării cu grupul și cu mediul 
înconjurător prin momente de 
ansamblu. 

 
 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei I se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime 
fluent şi corect în 
comunicarea orală 
 

- exerciții de respirație, exerciţii de 
concentrare, tehnici de relaxare; 
- activităţi de descriere a obiectelor şi a 
particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 
succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 
persoană sau de mai multe persoane; 
- activităţi de auto-prezentare; 
- activităţi de transpunere în vorbire a 
produselor imaginaţiei creatoare 
(desene, colaje, printuri ş.a.). 

2.2. povestească 
situaţii şi întâmplări 

- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelate cu povestirea unor 
întâmplări reale sau imaginare.  

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei I, Pe parcursul clasei I se recomandă 
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elevul va dobândi: următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 
prosociale (altruism, 
relaţii de cooperare 
armonioasă cu colegii 
şi cu profesorii, 
promovarea bunăstării) 

- activităţi interactive de exersare a 
lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a 
competiţiei; 
- exprimarea intenţiilor, stimularea 
dialogului între copii. 

3.2. strategii 
constructive de 
soluţionare a 
conflictelor  

- activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare şi de  auto-concentrare; 
- activităţi de învăţare a formulării unor 
solicitări; activităţi de cerere şi oferire de 
informaţii (jocuri de rol); 
- activităţi de susţinere a unor 
conversaţii cu persoane din diverse 
medii. 

 
 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări ale obiectelor. Acţiuni 
de transformare a obiectelor.  
1.2. Expresivitate 
Acceptarea propriei individualităţi.  
Construirea relaţiilor armonioase cu colegii şi cu adulţii.   

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 
Auto-prezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  
Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de 

acţiuni.  
Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare.  

3. Competenţe prosociale 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii 

(jocuri de rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări.  
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CLASA a II-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi autoexploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional  

- activităţi de redare a unor mişcări 
spontane (în manieră non-structurată) 
şi a unor secvenţe simple de mişcări;  
- memorarea mişcărilor; 
- activităţi de exprimare a emoţiilor, 
asigurând concordanţa dintre mimică, 
gestică, limbajul verbal, mişcare, 
muzică, vestimentaţie şi decor. 

1.2. să interpreteze 
personajele din poveşti, 
adecvat nivelului lui de 
vârstă şi de înţelegere   

- elaborarea poveştilor individual şi în 
echipe, exerciţii de improvizaţie pe 
teme date şi la alegere; 
- activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de portretizare a acestora, 
proiectarea unor acţiuni de comunicare 
cu personajele respective, schimbarea 
imaginativă a cursului unor poveşti.  

1.3. să deţină 
instrumente şi metode 
de exprimare verbală şi 
non-verbală  

- povestirea unor întâmplări şi a 
conţinuturilor imaginate;  
- stimularea comunicării de grup, prin 
participarea tuturor elevilor la 
povestire; 
- transpunerea în diverse personaje de 
poveste.  

1.4. să utilizeze limbajul 
expresiv în 
reproducerea unor 
situaţii date  

- activităţi de exersare a jocului scenic 
individual şi de grup;  
- exerciţii de orientare; 
- activităţi de implicare fizică în joc, care 
contribuie la dezvoltarea armonioasă a 
corpului; 
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- activităţi de memorare a numelor 
celorlalţi copii şi a mişcărilor.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. comunice fluent şi 
corect, să se integreze 
în comunicarea de 
grup  
 

- activităţi de vorbire cursivă, de 
exprimare corectă în comunicarea orală; 
- activităţi de exprimare, prin 
comunicare, a conţinuturilor unor 
experienţe raţionale şi emoţionale 
diverse – jocuri, evenimente de zi cu zi, 
aventuri, întâmplări, poveşti de familie, 
sărbători, poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 
orale şi scrise, să 
desprindă 
semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care 
să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la comunicare; 
- activităţi de stimulare a schimbului de 
informaţii între elevi, de producere a 
unor poveşti în echipă. 
 

2.3. realizeze 
portretizarea unor 
persoane, să 
interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

- activităţi de portretizare a unor 
persoane, cu descrierea rolurilor sociale 
ale acestora;  
- activităţi de descriere a mediului 
înconjurător; 
- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelată cu analiza 
semnificaţiilor unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a II-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a II-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-
şi accepte propria 
individualitate în 
cadrul grupului 

- activităţi de autoprezentare, de 
stabilire a punctelor comune şi a 
diferenţelor faţă de ceilalţi, activităţi de 
exprimare deschisă a preferinţelor; 
- exerciţii care au ca scop dezinhibarea 
exprimării de sine. 

3.2. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să 
asimileze valori estetice 

- activităţi de lucru în echipă pe teme 
date, activităţi de stimulare a 
competiţiei între echipe, cu schimbarea 
periodică a membrilor echipelor; 
- acţiuni de sensibilizare estetică – 
vizionarea unor colecții de fotografii și 
postere, cărți de benzi desenate, filme, 
programe de televiziune etc.  

 
 
 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor 
întâmplări reale sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin 
intermediul fantasticului, imaginarului, sunetului şi 
vizualului.  
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. 
Corp, gest, mişcare, sunet.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. 
Formarea deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  
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2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  
Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor acestora.  
Construirea mesajelor orale pe o temă dată. 

Iniţierea dialogului, formularea de întrebări.  
 
3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii, dezinhibarea 
comportamentală/acţională. Dezvoltarea atitudinilor pozitive în 
cadrul grupului de elevi.  

Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea 
diferenţelor dintre elevi.  
Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice non-

conflictuale. 
 
 
CLASA a III-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 

Obiective de 
referinţă 

Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a 
III-a, elevul va fi 
capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi exploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional 
şi să detecteze 
expresiile şi emoţiile 
transmise de ceilalţi 

- activităţi de relaxare ghidată, de 
„ascultare” a semnalelor corporale, de 
redare a unor secvenţe mai complexe de 
mişcări, într-o manieră structurată; 
- exerciţii de memorare a sunetelor şi a 
mişcărilor; 
- activităţi de focalizare a atenţiei asupra 
semnalelor şi emoţiilor transmise de 
ceilalţi;  
- activităţi de exprimare a emoţiilor, prin 
mimică, gestică, limbaj verbal, mişcare şi 
muzică; 
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- activităţi de evocare şi reproducere a 
unor emoţii pornind de la situaţii trăite, 
imaginate sau cunoscute din poveşti.   

1.2. să descrie şi să 
proiecteze rolurile 
unor personaje   

- activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de portretizare a acestora, 
de evidenţiere a stărilor emoţionale ale 
personajelor;  
- activităţi de proiectare a unor acţiuni de 
comunicare cu personajele respective, 
schimbarea imaginativă a cursului unor 
poveşti; 
- activităţi de inventare a unor personaje 
complexe (portretizare fizică, 
psihologică, atitudinală).  

1.3. să deţină 
instrumente 
performante de 
exprimare verbală şi 
non-verbală  

- activităţi de cunoaştere/identificare a 
obiectelor; 
- activităţi complexe de imagerie dirijată 
(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 
secvenţe muzicale şi literare şi povestire a 
conţinutului imaginat); 
- activităţi de completare a conţinuturilor 
imaginate de către ceilalţi; 
- activităţi de elaborare în comun a unei 
suite de acţiuni atribuite unui personaj 
cunoscut. 

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în jocul 
teatral  

- activităţi de joc scenic individual şi de 
grup, cu mai multe personaje;  
- activităţi de evidenţiere a aspectelor 
expresiv-emoţionale din conduita proprie 
şi din conduita celorlalţi membri ai 
grupului.   

 
 
 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii. 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să utilizeze corect 
limbajul, în corelaţie 
cu dezvoltarea 
operaţiilor gândirii 

- activităţi vizând desprinderea 
semnificaţiei globale a unui mesaj, 
delimitarea informaţiilor esenţiale de 
cele neimportante.   

2.2. să-şi exprime 
punctele de vedere în 
legătură cu diverse 
situaţii  

- activităţi de acceptare sau de 
respingere argumentată a unor 
comportamente, pornind de la analiza 
unor personaje cunoscute. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a III-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a III-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. poarte un dialog 
civilizat cu colegii săi 

- activităţi de încurajare a comunicării 
pe diferite teme de interes pentru 
grupul şcolar. 

3.2. participe la diferite 
situaţii de comunicare  

- activităţi care urmăresc: dezvoltarea 
diferitelor abilități motorii și sociale, 
reducerea agresivităţii şi a violenţei; 
- jocuri de rol care permit stimularea 
dialogului; 
- interpretarea non-conflictuală a unor 
situaţii critice care au avut loc în clasă 
sau în şcoală, cu accent pe soluţionarea 
dezirabilă a acestora.   
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CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Activităţi de exprimare a emoţiilor şi de proiectare a 
rolurilor unor personaje. Jocul de rol, îmbogăţirea rolului.  
1.2. Expresivitate 
Corp, spaţiu, exprimare. Ritm şi mişcare. Evocarea şi 
reproducerea diverselor stări şi sentimente.  

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii 
Desprinderea semnificaţiei unui mesaj, delimitarea 
informaţiilor esenţiale de cele neimportante. Exprimarea 
punctelor de vedere în legătură cu anumite situaţii, 
acceptarea sau respingerea justificată a unor puncte de 
vedere. 

3. Competenţe prosociale 
Jocul de rol pentru stimularea dialogului între elevi.  
Reinterpretarea non-conflictuală a unor situaţii 

conflictuale.  
 
 

CLASA a IV-a 
 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. se concentreze 
asupra senzaţiilor 
corporale şi asupra 
emoţiilor, proprii sau 
ale altora  

- exerciţii de rulare a coloanei 
vertebrale, de mobilitate a articulaţiilor, 
exerciţii de încălzire a musculaturii 
feţei, exerciţii de dicţie; 
- activităţi de relaxare ghidată, de 
redare a unor secvenţe mai complexe 
de mişcări, congruente cu situaţiile 
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interpretate. 

1.2. portretizeze detaliat 
personajele unui text 
literar/poveste  

- activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de caracterizare detaliată 
a acestora, de focalizare asupra 
trăsăturilor centrale şi asupra intrigii, 
schimbarea imaginativă a cursului unor 
poveşti, restructurarea lor creativă; 
- activităţi de valorificare a 
improvizaţiei, ca metodă de creaţie.  

1.3. deţină instrumente 
de exprimare verbală şi 
non-verbală  

- activităţi de imaginaţie dirijată 
(„visare cu ochii deschişi” pornind de 
la secvenţe muzicale şi literare şi 
povestire a conţinutului imaginat).  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în jocul teatral  

- activităţi de joc scenic individual şi de 
grup, cu mai multe personaje;  
- activităţi de evidenţiere a aspectelor 
expresiv-emoţionale din conduita 
proprie şi din conduita celorlalţi. 

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. manifeste interes 
faţă de activitatea de 
comunicare, prin 
participarea la discuţii 
pe teme diverse 

- discuţii pe teme date şi pe teme 
propuse de către elevi, având ca scop 
stimularea interactivităţii grupului;  
- activităţi de sintetizare a concluziilor 
unei discuţii. 

2.2. utilizeze 
competenţele 
comunicative 
dobândite în ciclul 
primar 

- vizionarea unor spectacole de teatru, a 
unor reprezentaţii de balet, tururi 
virtuale ale unor expoziţii etc., 
împărtăşirea comună a impresiilor; 
- activităţi de transmitere a emoţiilor 
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prin limbaj, mimică, gestică, prin 
implicarea afectivă şi relaţională în 
diverse situaţii de comunicare.  

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IV-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. cunoască o serie de 
valori sociale precum 
altruismul, 
întrajutorarea, protecţia 
mediului etc.  

- activităţi de consolidare a valorilor 
dezirabile social, constând în 
proiectarea de filme, oferirea de 
exemple pozitive, prezentarea unor 
modele din viaţa reală sau din textele 
literare; 
- activităţi de întărire a apartenenţei la 
grup, de dezvoltare a sentimentelor de 
întrajutorare. 

3.2. dezvolte empatie 
faţă de colegi şi faţă de 
personajele cu trăsături 
pozitive de caracter 

- activităţi de experimentare a unor 
emoţii comune, înţelegerea nevoilor 
celorlalţi, reprezentarea prin jocul 
scenic a unor personaje pozitive.  

 
 
CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Portretizarea personajelor. Caracterizarea detaliată a 
acestora, focalizarea asupra trăsăturilor centrale şi asupra 
intrigii, schimbarea imaginativă a cursului unor poveşti, 
restructurarea lor creativă; 
1.2. Expresivitate 
Redarea spontană a propriilor experienţe şi a experienţelor 
altora.  
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Gestica, mimica. Mişcarea scenică. Interpretarea situaţiilor, 
redarea unor poveşti prin intermediul dansului/mişcării 
scenice.   

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii  
Stimularea dialogului, sintetizarea concluziilor unui 
dialog. Recunoaşterea emoţiilor celorlalţi, stimularea 
empatiei.  

3. Competenţe prosociale 
Sincronizarea cu grupul („momentele de ansamblu”) şi 
promovarea în conduită a valorilor pozitive ale grupului.  

 

 
4.2. Învăţământul gimnazial 
 
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare pentru 
clasele V-VIII: 
 
CLASA A V-A 

 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin 
mişcare, postură, 
mimică şi gestică, 
diverse emoţii 

- activităţi de explorare a potenţialului 
expresiv corporal, de stimulare a 
capacităţilor motorii şi relaţionale, în 
scopul acceptării propriei individualităţi 
şi a diferenţelor faţă de ceilalţi; 
- activităţi de relaxare, încălzire, activare 
senzorială, coordonare, sensibilizare a 
corpului, gestică şi mimică;  
- jocuri privind explorarea mediului şi 
jocuri de mişcare, cu rol în achiziţionarea 
conceptelor legate de spaţialitate şi 



164 

orientare (înăuntru, în afară, sus, jos, la 
stânga, la dreapta) şi în coordonarea 
dinamică generală;  
- activităţi de dezvoltare a selectivităţii 
percepţiei, a reprezentărilor complexe şi 
a concentrării atenţiei.  

1.2. utilizeze în mod 
inovativ şi creativ 
obiectele şi 
ansamblurile de 
obiecte 

- activităţi de analiză a proprietăţilor 
obiectelor şi de transformare creativă a 
acestora;  
- activităţi de prelucrare a imaginilor, de 
construcţie de obiecte noi (se vor utiliza 
diverse materiale pentru a face colaje, 
printuri, compoziții și construcții). 

1.3. dobândească 
variate instrumente şi 
metode de exprimare 
verbală şi non-verbală   

- activităţi care se bazează pe 
multidisciplinaritatea limbajului teatral – 
redactare a compunerilor ilustrate pe 
calculator; dans creativ, individual şi de 
grup; muzică, fotografie şi producţie de 
sunet;  
- activităţi de stimulare a motivaţiei 
învăţării pentru celelalte discipline 
curriculare (limba şi literatura română, 
istorie, geografie, limbi străine, 
informatică), prin analiza unor informaţii 
din domeniile respective.  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în 
soluţionarea creativă a 
diverselor probleme 

- activităţi de improvizaţie pe teme date 
şi de reprezentare spontană a unor 
situaţii de viaţă, prin intermediul jocului 
scenic; 
- activităţi de dezvoltare a sincronizării 
cu grupul și cu mediul înconjurător prin 
momente de ansamblu. 

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii critice. 
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Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să se exprime 
fluent şi corect în 
comunicarea orală 
 

- exerciții de respirație, exerciţii de 
concentrare, tehnici de relaxare; 
- activităţi de descriere a obiectelor şi a 
particularităţilor acestora, a acţiunilor şi 
succesiunilor de acţiuni desfăşurate de o 
persoană sau de mai multe persoane; 
- activităţi de auto-prezentare, de 
vorbire cursivă, de schimbare a rolurilor 
în cadrul comunicării (emiţător-
receptor); 
- activităţi de transpunere în vorbire a 
produselor imaginaţiei creatoare, cu 
depăşirea dificultăţilor de verbalizare. 

2.2. să desprindă 
semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care 
să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa atât la procesul 
multidirecţional al comunicării, cât şi la 
propria învăţare. 

2.3. interpreteze situaţii 
şi întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 
menite să permită manifestarea 
spiritului critic, tolerant, deschis şi 
creativ; 
- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelate cu analiza critică a 
semnificaţiilor unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a, 
elevul va dobândi: 

Pe parcursul clasei a V-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. competenţe - activităţi interactive de exersare a 
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prosociale (altruism, 
relaţii de cooperare 
armonioasă cu colegii 
şi cu profesorii, 
promovarea 
bunăstării) 

lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a 
competiţiei (jocul cooperativ, jocul de 
rol, jocul încrederii); 
- activităţi de stimulare a motivaţiei 
individuale, capabile să prevină lipsa de 
interes şi atitudinea de ostilitate faţă de 
cunoaştere. 

3.2. strategii 
constructive de 
soluţionare a 
conflictelor şi de 
prevenire a eşecului 
şcolar  

- activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare, auto-concentrare şi de 
autogestiune a timpului; 
- activităţi de învăţare a formulării unor 
solicitări; activităţi de cerere şi oferire de 
informaţii (jocuri de rol); 
- activităţi de susţinere a unor 
conversaţii cu persoane din diverse 
medii (jocuri de rol). 

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Obiectele şi utilitatea lor. Utilizări inedite, inovative şi 
originale ale obiectelor. Utilizări inedite, inovative şi 
originale ale ansamblurilor de obiecte. Acţiuni de 
transformare a obiectelor.  
Elaborări creative (vestimentaţie, decoruri, suite de obiecte 
noi). Prelucrări creative ale imaginilor, combinaţii de 
imagini. Simplitatea creativă.  
1.2. Expresivitate 
Individualitate şi expresie. 
Încurajarea acceptării propriei individualităţi.  
Conştientizare personală şi dezvoltarea relaţiilor cu colegii 

şi cu adulţii.   
Expresivitate individuală şi expresivitate de grup. Puterea 
şi performanţa echipei. 
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2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Situaţia de comunicare. Contextul şi componentele 
acesteia (emiţător, receptor, canal, mesaj). 
Tipurile de comunicare – verbală, nonverbală, orală, scrisă. 
Autoprezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea obiectelor şi a particularităţilor acestora.  
Descrierea unor acţiuni simple şi a unor succesiuni de 

acţiuni.  
Analiza critică a semnificaţiilor unor întâmplări.  
 

3. Competenţe prosociale 
Mediul familial, mediul şcolar şi mediul social al unei 

persoane. 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii 

(jocuri de rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări. Cererea şi oferirea 

de informaţii.  
 
 
CLASA A VI-A 

 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi 
autoexploreze 
potenţialul expresiv 
corporal şi emoţional  

- activităţi de relaxare ghidată, de redare 
a unor mişcări spontane (în manieră 
non-structurată) şi a unor secvenţe 
simple de mişcări; memorarea 
mişcărilor; 
- activităţi de exprimare a emoţiilor, 
asigurând concordanţa dintre mimică, 
gestică, limbajul verbal, mişcare, muzică, 
vestimentaţie şi decor. 
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1.2. să interpreteze 
personajele din textele 
literare şi istorice, 
adecvate nivelului lui 
de vârstă şi de 
înţelegere   

- activităţi de documentare şi de lectură, 
individuale şi de grup;  
- activităţi care vizează creşterea 
interesului pentru studiul individual şi 
pentru lucrul în echipă, dezvoltarea 
empatiei emoţionale şi cognitive, de 
exemplu elaborarea poveştilor în echipe, 
exerciţii de improvizaţie pe teme date şi 
la alegere; 
- activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de portretizare a acestora, 
proiectarea unor acţiuni de comunicare 
cu personajele respective, schimbarea 
imaginativă a cursului unor poveşti.  

1.3. să deţină 
instrumente şi metode 
de exprimare verbală 
şi non-verbală 
diversificată  

- activităţi complexe de imagerie dirijată 
(„visare cu ochii deschişi” pornind de la 
secvenţe muzicale şi literare şi 
povestire/scriere a conţinutului 
imaginat); 
- activităţi mai complexe care se bazează 
pe multidisciplinaritatea limbajului 
teatral – elaborarea unor poveşti 
pornind de la vizualizarea unor opere de 
artă plastică, a unor mini-documentare 
pe calculator etc. 

1.4. să utilizeze 
limbajul expresiv în 
reproducerea unor 
situaţii date  

- activităţi de exersare a jocului scenic 
individual şi de grup;  
- activităţi de evidenţiere a aspectelor 
expresiv-emoţionale din conduita 
proprie şi din conduita celorlalţi.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii critice. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI- Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
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a, elevul va fi capabil 
să: 

următoarele activităţi: 

2.1. detecteze 
componentele unei 
situaţii de comunicare 
şi să se integreze în 
comunicarea de grup  
 

- activităţi de vorbire cursivă, de 
exprimare corectă în comunicarea orală; 
- activităţi de exprimare, prin 
comunicare, a conţinuturilor unor 
experienţe raţionale şi emoţionale 
diverse – jocuri, evenimente de zi cu zi, 
aventuri, întâmplări, poveşti de familie, 
sărbători, poveşti cu animale ş.a.  

2.2. construiască mesaje 
orale, scrise şi grafice, 
să desprindă 
semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care 
să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la comunicare. 
 

2.3. realizeze 
portretizarea unor 
persoane, să 
interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 
menite să permită manifestarea 
spiritului critic, tolerant, deschis şi 
creativ în cadrul dialogului; 
- activităţi de portretizare a unor 
persoane, cu descrierea rolurilor sociale 
ale acestora;  
- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelată cu analiza critică a 
semnificaţiilor unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a VI-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-
şi accepte propria 
individualitate în 
cadrul diversităţii 

- activităţi de autoprezentare, de 
stabilire a punctelor comune şi a 
diferenţelor faţă de ceilalţi, activităţi de 
exprimare deschisă a preferinţelor; 
- activităţi de descoperire a unor punţi 
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de legătură între elevii aflaţi în 
competiţie sau conflict. 

3.2. să iniţieze 
schimburi verbale non-
conflictuale 

- activităţi de dezbatere etică, însoţite de 
exemple, cu privire la valorile sociale 
importante – altruism, umanitarism, 
dragostea faţă de natură şi cu privire la 
valorile estetice. 

3.3. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să 
asimileze valori estetice 

- activităţi de lucru în echipă pe teme 
date, activităţi de stimulare a 
competiţiei între echipe, cu schimbarea 
periodică a membrilor echipelor; 
- acţiuni de sensibilizare estetică – 
vizionarea unor colecții de fotografii și 
postere, cărți de benzi desenate, filme, 
programe de televiziune etc.  

 
 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor 
întâmplări reale sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin 
intermediul fantasticului, imaginarului, sunetului şi 
vizualului.  
Elaborarea unor poveşti pornind de la vizualizarea unor 
opere de artă plastică. Compunerile ilustrate. Scrierea 
creativă.  
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. 
Corp, gest, mişcare, sunet, semn.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. 
Formarea deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor.  
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2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor sociale 
ale acestora.  
Construirea mesajelor orale, scrise şi grafice pe o temă 
dată în funcţie de diferite situaţii de comunicare. Poveştile 
ilustrate. 
Dialogul şi particularităţile acestuia. 

Planul de idei, personajele. Jocul de rol.  
Iniţierea schimburilor verbale, formularea de întrebări.  
 
3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii. Dezvoltarea atitudinilor 
nediscriminatorii.  

Descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi acceptarea 
diferenţelor dintre oameni, incluziunea socială.  
Valori dezirabile. Altruismul şi cooperarea. Activismul şi 

umanitarismul.  
Cooperarea. Competiţia constructivă.  
Iniţierea schimburilor verbale şi a sarcinilor fizice non-

conflictuale. 
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4.3. Învăţământul liceal 
 
Obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare 

pentru clasele IX-XII: 
CLASA A IX-A 

 
1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IX-
a, elevul va fi capabil 
să: 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. exprime, prin 
mişcare, postură, 
mimică şi gestică, 
diverse emoţii 

- activităţi de explorare a potenţialului 
expresiv corporal, de stimulare a 
capacităţilor motorii şi relaţionale, în 
scopul acceptării propriei individualităţi 
şi a diferenţelor faţă de ceilalţi; 
- activităţi de relaxare, încălzire, activare 
senzorială, coordonare, sensibilizare a 
corpului;  
- exerciţii de gestică şi de mimică;  
- jocuri având ca scop dezvoltarea 
senzorială, rafinarea percepţiilor şi 
formarea unor reprezentări complexe, 
dezvoltarea capacităţii de concentrare, 
stabilizarea atenţiei, comunicarea şi 
coordonarea mişcărilor; mobilitatea 
fizică;  
- activităţi de dezvoltare a selectivităţii 
percepţiei, a reprezentărilor complexe şi 
a concentrării atenţiei; 
- jocuri pentru dezinhibare şi pentru 
clădirea stimei pozitive de sine.  

1.2. utilizeze în mod 
inovativ şi creativ 
obiectele şi 

- activităţi de transformare creativă a 
obiectelor;  
- activităţi de prelucrare a imaginilor, de 
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ansamblurile de 
obiecte 

construcţie de obiecte noi (se vor utiliza 
diverse materiale pentru a face colaje, 
printuri, compoziții și construcții);  
- utilizarea calculatorului în realizarea 
unor produse digitale. 

1.3. dobândească 
variate instrumente şi 
metode de exprimare 
verbală şi non-verbală   

- activităţi care se bazează pe 
multidisciplinaritatea limbajului teatral – 
redactare a eseurilor; dans creativ, 
individual şi de grup; muzică, fotografie 
şi producţie de sunet;  
- activităţi de stimulare a motivaţiei 
învăţării pentru celelalte discipline 
curriculare (limba şi literatura română, 
istorie, geografie, limbi străine, 
informatică), prin analiza unor informaţii 
din domeniile respective; 
- jocurile de rol, încurajarea exprimării 
cu mijloacele oferite de teatru; 
- familiarizarea cu personajele din 
literatura autohtonă şi universală.  

1.4. utilizeze limbajul 
expresiv în 
soluţionarea creativă a 
diverselor probleme 

- activităţi de improvizaţie pe teme date 
şi de reprezentare spontană a unor 
situaţii de viaţă, prin intermediul jocului 
scenic; 
- activităţi de dezvoltare a sincronizării 
cu grupul prin momente de ansamblu; 
- jocuri pentru dezvoltarea memoriei şi a 
puterii de concentrare; antrenarea 
memoriei prin repetiţie. 

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii critice. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IX-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă 
următoarele activităţi: 
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2.1. să se exprime 
fluent şi corect în 
comunicarea orală 
 

- exerciții de respirație, exerciţii de 
concentrare, tehnici de relaxare; 
- exerciţii de îmbunătăţire a 
vocabularului şi a dicţiei, exerciţii de 
intonaţie; 
- activităţi de descriere a succesiunilor 
de acţiuni desfăşurate de o persoană sau 
de mai multe persoane; 
- activităţi de auto-prezentare, de 
vorbire cursivă, de schimbare a rolurilor 
în cadrul comunicării (emiţător-
receptor); 
- activităţi de transpunere în vorbire a 
produselor imaginaţiei creatoare 
(compuneri pe teme care dau frâu liber 
imaginaţiei).  

2.2. să desprindă 
semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

- activităţi interactive de producere şi de 
receptare a mesajelor orale şi scrise, care 
să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa atât la procesul 
multidirecţional al comunicării, cât şi la 
propria învăţare. 

2.3. interpreteze situaţii 
şi întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 
menite să permită manifestarea 
spiritului critic, tolerant, deschis şi 
creativ; 
- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelate cu analiza critică a 
semnificaţiilor unor întâmplări; 
- descoperirea modalităţilor în care pot 
fi gestionate diverse situaţii. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a IX- Pe parcursul clasei a IX-a se recomandă 
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a, elevul va dobândi: următoarele activităţi: 

3.1. competenţe 
prosociale (altruism, 
relaţii de cooperare 
armonioasă cu colegii 
şi cu profesorii, 
promovarea 
bunăstării) 

- activităţi interactive de exersare a 
lucrului în echipă, a cooperării şi/sau a 
competiţiei (jocul cooperativ, jocul de 
rol, jocul încrederii); 
- activităţi de stimulare a motivaţiei 
individuale, capabile să prevină lipsa de 
interes şi atitudinea de ostilitate faţă de 
cunoaştere; 
- vizionarea în comun a filmelor, 
exprimarea părerilor cu privire la 
personaje, fapte, context; exerciţii 
imaginative de schimbare a cursului 
unor poveşti/filme. 

3.2. strategii 
constructive de 
soluţionare a 
conflictelor şi de 
prevenire a eşecului 
şcolar  

- activităţi de învăţare a unor metode de 
relaxare, auto-concentrare şi de 
autogestiune a timpului; 
- activităţi de învăţare a formulării unor 
solicitări; activităţi de cerere şi oferire de 
informaţii (jocuri de rol); 
- activităţi de susţinere a unor 
conversaţii cu persoane din diverse 
medii (jocuri de rol); 
- promovarea în comunicare a 
atitudinilor potrivite (evitarea negaţiei, a 
atitudinilor ostile sau de anchetă care 
blochează comunicarea). 

 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate:  

1.1. Creativitate 
Utilizări inedite, inovative şi originale ale obiectelor. 
Utilizări inedite, inovative şi originale ale ansamblurilor 
de obiecte. Acţiuni de transformare a obiectelor.  
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Elaborări creative (texte/compuneri, vestimentaţie, 
decoruri, imagini şi filme pe calculator, suite de obiecte 
noi). Prelucrări creative ale imaginilor, combinaţii de 
imagini. Simplitatea creativă.  
1.2. Expresivitate 
Individualitate şi expresie. 
Încurajarea acceptării propriei individualităţi, creşterea 

stimei de sine.  
Conştientizare personală şi dezvoltarea relaţiilor 
nonconflictuale cu colegii şi cu adulţii.   
Expresivitate individuală şi expresivitate de grup. Puterea 
şi performanţa echipei. Modelarea comportamentului, 
adaptabilitatea socială. 
 

2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 
Situaţia de comunicare. Contextul şi componentele 
acesteia (emiţător, receptor, canal, mesaj). 
Tipurile de comunicare – verbală, nonverbală, orală, scrisă. 
Autoprezentarea şi prezentarea celorlalţi. 
Descrierea unor succesiuni de acţiuni. Vizionarea în 
comun a filmelor, interpretarea acţiunilor. 
Analiza critică a semnificaţiilor unor întâmplări, 
descoperirea unor modalităţi optime de rezolvare a 
situaţiilor.  
 

3. Competenţe prosociale 
Susţinerea unor discuţii cu persoane din diverse medii 

(jocuri de rol). 
Formularea politicoasă a unor solicitări. Cererea şi oferirea 
de informaţii. Limbajul nonconflictual, evitarea 
atitudinilor care pot inhiba comunicarea interpersonală. 

 
 
 
CLASA A X-A 
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1. Dezvoltarea abilităţilor creative şi expresive. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a X-
a, elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a X-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să-şi auto-
exploreze potenţialul 
expresiv corporal şi 
emoţional  

- activităţi de relaxare ghidată, de redare 
a unor mişcări spontane (în manieră 
non-structurată) şi a unor secvenţe 
simple de mişcări; memorarea 
mişcărilor; 
- activităţi de exprimare a emoţiilor, 
asigurând concordanţa dintre mimică, 
gestică, limbajul verbal, mişcare, muzică, 
vestimentaţie şi decor; 
- exerciţii de exteriorizare a trăirilor 
interioare ale personajelor prin gestică, 
mimică, timbrul vocii, volum; 
- exerciţii de perfecţionare a calităţii 
limbajului, a pronunţiei şi a intonaţiei. 

1.2. să interpreteze 
personajele din textele 
literare şi istorice, 
adecvate nivelului lui 
de vârstă şi de 
înţelegere   

- activităţi de familiarizare cu conceptele 
de persoană, personaj, rol;  
- activităţi de documentare şi de lectură, 
individuale şi de grup;  
- activităţi care vizează creşterea 
interesului pentru studiul individual şi 
pentru lucrul în echipă;  
- dezvoltarea empatiei emoţionale şi 
cognitive, de exemplu elaborarea 
poveştilor în echipe, exerciţii de 
improvizaţie pe teme date şi la alegere; 
- activităţi de descriere a acţiunilor 
personajelor, de portretizare a acestora; 
proiectarea unor acţiuni de comunicare 
cu personajele respective, schimbarea 
imaginativă a cursului unor 
poveşti/scenarii. 
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1.3. să deţină 
instrumente şi metode 
de exprimare verbală 
şi non-verbală 
diversificată  

- activităţi complexe de imagerie dirijată 
(„visarea cu ochii deschişi” pornind de la 
secvenţe muzicale şi literare şi 
povestirea/scrierea conţinutului 
imaginat); 
- activităţi mai complexe care se bazează 
pe multidisciplinaritatea limbajului 
teatral – descoperirea unor noi metode 
de auto-exprimare, cum ar fi elaborarea 
de poveşti pornind de la vizualizarea 
unor opere de artă plastică, a unor mini-
documentare pe calculator etc. 

1.4. să utilizeze 
limbajul expresiv în 
reproducerea unor 
situaţii date  

- activităţi de exersare a jocului scenic 
individual şi de grup;  
- activităţi de evidenţiere a aspectelor 
expresiv-emoţionale din conduita 
proprie şi din conduita celorlalţi; 
- conştientizarea abilităţilor de a 
interpreta sau de a proiecta un personaj, 
după caz.  

 
2. Formarea competenţelor de comunicare, dezvoltarea limbajului 
şi a gândirii critice. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a X-a, 
elevul va fi capabil să: 

Pe parcursul clasei a X-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. detecteze 
componentele unei 
situaţii de comunicare 
şi să se integreze în 
comunicarea de grup  
 

- activităţi de vorbire cursivă, de 
exprimare corectă în comunicarea orală; 
- activităţi de exprimare, prin 
comunicare, a conţinuturilor unor 
experienţe raţionale şi emoţionale 
diverse – jocuri, evenimente de zi cu zi, 
aventuri, întâmplări, poveşti de familie, 
sărbători ş.a.  

2.2. construiască mesaje - activităţi interactive de producere şi de 
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orale, scrise şi grafice, 
să desprindă 
semnificaţiile 
diferitelor mesaje  

receptare a mesajelor orale şi scrise, care 
să dea posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la comunicare; 
- exerciţii de logopedie, de îmbogăţire a 
vocabularului, de încurajare a 
corectitudinii şi a coerenţei exprimării; 
- jocuri de improvizaţie. 

2.3. realizeze 
portretizarea unor 
persoane, să 
interpreteze situaţii şi 
întâmplări 

- activităţi de dezbatere şi de joc de rol, 
menite să permită manifestarea 
spiritului critic, tolerant, deschis şi 
creativ în cadrul dialogului; 
- activităţi de portretizare a unor 
persoane, cu descrierea rolurilor sociale 
ale acestora; construcţia şi devenirea 
personajelor; 
- activităţi de stimulare a imaginaţiei 
creatoare, corelată cu analiza critică a 
semnificaţiilor unor întâmplări. 

 
3. Dobândirea competenţelor prosociale. 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a X-a, 
elevul va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a X-a se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să-şi exprime şi să-
şi accepte propria 
individualitate în 
cadrul diversităţii 

- jocuri de cunoaştere şi de 
autocunoaştere; 
- activităţi de auto-prezentare, de 
stabilire a punctelor comune şi a 
diferenţelor faţă de ceilalţi, activităţi de 
exprimare deschisă a preferinţelor; 
- activităţi de descoperire a unor punţi 
de legătură între elevii aflaţi în 
competiţie sau conflict; acceptarea 
individualităţii şi a diversităţii. 

3.2. să iniţieze 
schimburi verbale non-

- activităţi de dezbatere etică, însoţite de 
exemple, cu privire la valorile sociale 
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conflictuale importante – altruism, umanitarism, 
dragostea faţă de natură şi cu privire la 
valorile estetice. 

3.3. să promoveze în 
comportament valori 
prosociale şi să 
asimileze valori estetice 

- activităţi de lucru în echipă pe teme 
date, activităţi de stimulare a 
competiţiei între echipe, cu schimbarea 
periodică a membrilor echipelor; 
- acţiuni de sensibilizare estetică şi de 
dezvoltare a percepţiei actului artistic – 
vizionarea unor expoziţii, a unor 
colecții de fotografii și de postere, a 
unor filme, piese de teatru, reclame, 
programe de televiziune etc.; 
încurajarea dezbaterilor în grup.  

 
 
 

CONŢINUTURI 
 
1. Creativitate şi expresivitate  

1.1. Creativitate 
Acţiuni creative. Povestirea orală şi scrisă a unor 
întâmplări reale sau imaginare.  
Activarea creativităţii individuale şi de grup prin 
intermediul fantasticului, imaginarului, sunetului şi 
vizualului.  
Elaborarea unor poveşti pornind de la vizualizarea unor 
opere de artă plastică. Scrierea creativă. Sensibilizare 
estetică şi dezvoltarea percepţiei actului artistic. 
 
1.2. Expresivitate 
Dezvoltarea fizică generală prin intermediul artei teatrale. 
Corp, gest, mişcare, sunet, semn.  
Unităţile de bază ale mişcării. Secvenţele de mişcare. 
Formarea deprinderilor de mişcare, memorarea mişcărilor. 
Corelaţia dintre sunet, mimică şi mişcare scenică. 
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2. Comunicarea orală, dezvoltarea limbajului şi a gândirii critice 

Portretizarea unor persoane, descrierea rolurilor sociale 
ale acestora. Construcţia şi devenirea personajelor. Planul 
de idei, personajele. Jocul de rol. 
Elaborarea mesajelor orale, scrise şi grafice pe o temă dată 
în funcţie de diferite situaţii de comunicare.  
Dialogul şi particularităţile acestuia. Factorii care 
stimulează dialogul şi dezbaterea constructivă de idei. 

Iniţierea schimburilor verbale nonconflictuale, formularea de 

întrebări.  

 

3. Competenţe prosociale 

Exprimarea individualităţii. Dezvoltarea atitudinilor 

nediscriminatorii.  

Autocunoaşterea şi descoperirea diversităţii. Înţelegerea şi 

acceptarea propriei persoane şi a diferenţelor dintre 

oameni, incluziunea socială.  

Valori dezirabile. Altruismul şi cooperarea. Activismul şi 

umanitarismul.  

Cooperarea. Competiţia constructivă.  
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