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ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF  LOSS 

SCHOOL 
 

Daciana Aura ARDELEAN 
Teacher 

“Eftimie Murgu” School 

Lugoj, Romania 

 

 
ABSTRACT: Losses school in all its forms (repetition, dropout) is final 

evasion behavior consisting in the cessation of school attendance, leaving the 

educational system, regardless of the level reached before obtaining a full 

qualification or professional training or studies prior to end of the beginning 

. Those who drop out are not allowed back then in the same educational 

institution and are not enrolled in an alternative education program. Each 

case dropout has a "history" of its own that requires a complex analysis, 

interpretation psychogenetic, dynamic and functional situation of the 

individual subject in this situation. 

Early school leaving is an obstacle to smart and sustainable development of 

society itself. 

KEYWORDS: school dropout, psychological causes, social causes, causes 

pedagogical. 

 

1. PREZENTARE GENERALĂ 

Din punct de vedere economic, pierderile şcolare 

reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât 

indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. 

Cercetările realizate în deceniile şapte şi opt referitor la 

abandonul şcolar pot fi grupate în trei mari categorii, 

corespunzătoare perspectivelor de abordare / interpretare: 

1. Abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că 

aceia care abandonează şcoala diferă de cei care îşi finalizează 

studiile în ceea ce prieşte unul sau mai multe atribute 

psihosociale sau trăsături de personalitate; numeroase studii de 

această factură au investigat rolul motivaţiei, inteligenţei, 

imaginii de sine şi agresivităţii în decizia de-a abandona şcoala. 

2. Perspectiva interacţionistă interpretează abandonul 

ca pe o consecinţă a interacţiunii dintre caracteristicile 

individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care 

se includ ceilalţi actori sociali (profesori, colegi) şi variabile ale 
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programelor educative. Tinto argumenta în1979 că „abandonul 

şcolar este rezultatul unei interacţiuni personale insuficiente cu 

ceilalţi membri ai colectivităţii” ceea ce reprezintă o consecinţă 

directă a sistemului de aspiraţii al individului. 

3. Teoria constrângerii externe afirmă că abandonul 

şcolar nu este atât un produs al sărăciei, cât un produs al 

presiunii factorilor de mediu pe care individul nu îi poate 

controla.  

Cauzele abandonului școlar pot fi evaluate din trei 

perspective: 

1. Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea 

de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, 

încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, 

autoeficacitate scăzută, imagine de sine deteriorată, sentimente 

de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a 

adera la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată 

de dorinţele adulţilor); 

2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-

economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, 

familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în 

străinătate; 

3. Cauze psihopedagogice care ţin de contextul şcolar 

specific (inclusiv relaţia profesorelev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor 

(ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de 

evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de 

elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între 

aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; 

formă de apărare – împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi 

severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele 

terminale (în şcolile de ,elită’’). 

 

2. FAMILIA ŞI INFLUENŢA EI 

Analiza succintă a rolului climatului familial în ceea ce 

priveşte abandonul şcolar se bazează pe câteva repere: 

a) dezorganizarea familiei. 

b) divergenţele educative dintre membrii adulţi ai familiei. 

c) Grupul fratern. 
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d) Dezacordul dintre cerere şi ofertă. 

Şcoala obligă părinţii să exercite asupra copiilor un 

control accentuat. Familiile copiilor care abandonează şcoala 

sunt deficitare sub aspectul controlului parental exercitat, acest 

deficit manifestându-se prin: 

 lipsa ajutorului la învăţătură din partea părinţilor. 

Lipsa sprijinului părinţilor în pregătirea şcolară a copiilor 

contribuie într-o mare măsură la randamentul şcolar scăzut al 

acestora. 

 lipsa controlului asupra activităţii copiilor în timpul 

liber; aceasta se datorează fiemediului familial 

dezorganizat, caracterizat de violenţă şi consum de 

alcool, fie faptului căpărinţii sunt mult prea ocupaţi, 

neputând astfel să-şi supravegheze copiii. 

Elevul provenit dintr-un mediu familial favorizant 

beneficiază, chiar de la începutul şcolarităţii, de un "tezaur 

cultural" identic sau foarte apropiat de cultura vehiculată de 

şcoală, ceea ce îi va asigura succesul şcolar şi, ulterior, cel 

profesional. Totodată, copilul aparţinând unei astfel de familii 

este stimulat să frecventeze diferite instituţii culturale şi să 

participe la realizarea unor activităţi culturale intrafamiliale. 

Prin comparaţie cu aceste familii, cele cu un mediu defavorizant 

nu pot să asigure copiilor referinţele culturale minime, necesare 

pentru a valorifica eficient oferta şcolară existentă. 

Abandonul şcolar ţine, în primul rând, de abandonarea şcolii 

în contextul mentalităţii, acţiunilor şi nevoilor sociale. Şcoala a 

ajuns sa fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de 

azi, nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. 

Drept urmare, "reţeta succesului", "exemplele de succes" ori alte 

sinonime din această categorie par a constitui apanajul unor 

neduşi la şcoală sau, în orice caz, la şcoala calificării pentru 

reuşita dobândită. 

 

3. NIVELUL CULTURAL SCĂZUT 

Pe trepte inferioare ale vârstei şi parvenirii, se bucură de 

mare trecere mediatică, bănească, admirativă cei care şi-au legat 

performanţele de abandonarea şcolii, văzută drept opţiune 

binevenită în atingerea succesului. Folclorul foarte nou a impus 
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prosteşte vorbe de felul "ai carte, n-ai parte" şi "tocilarii", ca 

semn depreciativ al celor care încă sunt convinşi că e bine să 

scrii şi să citeşti ca lumea. 

 

4. CADRELE DIDACTICE, STILUL DIDACTIC, 

PROGRAMA ŞCOLARĂ 

G. Stor, cercetând fenomenul abandonului şcolar în 

Germania constată că profesorii, când se confruntă cu acest 

fenomen, tind să caute cauzele lui doar în afara şcolii, deoarece 

nu acordă atenţia cuvenită fenomenului, neglijând activitatea cu 

elevii slabi, solicitând la lecţii mai ales elevii cu rezultate bune 

şi foarte bune. 

C. Kupisiewicz a organizat o cercetare pe doi ani în 

vederea elaborării metodelor celor mai adecvate pentru 

combaterea insuccesului şcolar şi implicit a abandonului şcolar. 

Analiza datelor a evidenţiat că „la abandon şcolar contribuie cel 

mai mult greşelile pe care le comit profesorii prin faptul prin 

faptul că nu cunosc suficient ştiinţele pedagogice că studiază 

puţin personalitatea elevului”. După C. Kupisiewicz există trei 

cauze didactice principale de care sunt responsabile cadrele 

didactice şi care determină abandonul şcolar: o Greşelile 

metodice ale cadrelor didactice în timpul predării; o Cunoaşterea 

insuficientă a elevilor de către cadrele didactice care predau la 

clasă; o Absenţa, în cadrul şcolii a unei griji permanente a 

cadrelor didactice pentru „elevii slabi” la învăţătură. 

Factorii generali de ambianţă educaţională atrag atenţia 

asupra rolului contextului social în care se face educaţia, 

respectiv asupra valorii şi importanţei pe care statul şi diferite 

alte instituţii o acordă învăţământului în ceea ce priveşte 

integrarea, succesul profesional şi social al elevilor. 

 

5. PROBLEME ALE ŞCOLII 

a) Probleme de ordin financiar: resurse insuficiente 

alocate pentru învăţământ (repararea şcolilor, dotarea claselor şi 

a şcolilor cu grupuri sanitare, instalaţie termică, etc.). 

b) Probleme privind capitalul uman se referă la 

calitatea resurselor umane de care dispune școala. 

- problema cadrelor didactice din mediul rural 
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- rolul cadrelor didactice 

Activitatea de prevenire este complexă, deoarece 

presupune intervenţii concrete care să ducă la reducerea cât mai 

mult a fenomenului de abandon şcolar, prin acţiuni menite să 

limiteze sau să înlăture unde este posibil cauzele abandonului 

şcolar. De aceea este nevoie ca să existe preocupări reale pentru 

prevenirea abandonului şcolar, atât din sfera politică, cât şi din 

partea societăţii civile. Astfel, prevenirea abandonului şcolar s-

ar îmbunătăţii prin: 

  existenţa unor programe guvernamentale care să vizeze 

prevenirea abandonului şcolar. La noi, există preocupări în acest 

sens, dar este nevoie ca aceste programe să fie mereu 

îmbunătăţite, să se ţină cont de toţi factorii care pot determina 

abandonul şcolar şi în consecinţă programele să conţină măsuri 

concrete de limitarea acţiuniifactorilor de risc. 

 existenţa unor programe iniţiate de ONG, care să 

urmărească reducerea sau chiar eradicarea fenomenului de 

abandon şcolar; 

 acţiuni eficiente ale organismelor locale care se ocupă 

cu prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, precum şi cu 

ajutarea copilului aflat în situaţia de abandon şcolar; 

 promovarea şi încurajarea cercetărilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii abandonului şcolar; 

Prevenirea fenomenului de abandon şcolar comportă 

anumite limite. Oricât de bine gândită şi de fundamentată 

ştiinţific ar fi, limitele ei apar datorită multitudinii de fenomene 

care condiţionează prin interacţiunea lor abandonul şcolar. 

Făcând analogia între abandonul şcolar şi predelincvenţă, 

eficacitatea acţiunii preventive este subminată de limite interne 

şi/sau limite externe. 

 

6. NECESITATEA PREVENIRII ABANDONULUI 

ŞCOLAR, LIMITE 

Dintre limitele externe putem enumera: 

 abandonul şcolar a existat şi există în orice tip de 

societate, deci el nu poate fi eliminat. 

 eliminarea tuturor cauzelor care determină abandonul 

şcolar este practic imposibilă. Măsurile de prevenire nu-
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şi pot propune decât intervenţii asupra factorilor 

responsabili de abandonul şcolar în vederea limitării 

acţiunii lor nocive; 

 deseori măsurile preventive nu sunt bine coordonate şi 

ele nu-şi ating scopul. 

Limitele interne se referă la: 

 scăderea eficacităţii acţiunilor preventive, datorită 

neimplicării în acţiunea preventivă a tuturor forţelor 

sociale interesate; 

 nu toţi actorii sociali reacţionează la metodele de 

prevenţie, mai ales datorită caracteristicilor de 

personalitate; 

 prevenţia nu poate depăşi anumite concepţii şi 

comportamente pe care societatea le construieşte prin 

promovarea anumitor valori şi practici sociale; o 

activităţile preventive fac apel la diverse tehnici, dar nu 

toate din cale utilizate sunt pertinente. Unele solicită 

costuri prea ridicate ceea ce le face greu aplicabile. 

Evaluările calitative a persoanelor aflate în situaţia de 

abandon şcolar presupun parcurgerea următorilor paşi: 

 Diagnoza situaţiei - trebuie să fie corectă şi atent plasată 

în contextul factorilor determinanţi care au făcut posibilă 

evoluţia/ starea lucrurilor; 

 Depăşirea laturii sensibile, emoţionale, atunci când 

situaţia este pe cale să influenţe negativ procesul de 

educaţie dirijată şi controlată; 

 Examinarea să se bazeze pe rezultate, pe date concrete 

şi nu pe reprezentări sau imagini culese / oferite de medii 

ostile, nefavorabile, rău voitoare sau subiective; 

 Complementaritatea acţiunii agenţilor evaluatori 

interni şi externi ai situaţiilor existente ca obiective ale 

analizei; 

 Identificarea şi promovarea tipurilor de proiecte / 

programe educative care urmăresc prevenirea şi 

combaterea abandonului şcolar; 

 Evidenţierea progreselor în claritatea, coerenţa, 

relevanţa şi economicitatea obiectivelor orientate spre 

prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 
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7. IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE/ 

CONSILIERILOR ŞCOLARI ÎN PREVENIREA ŞI 

COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

Cadrul didactic poate fi promotorul unor programe al 

căror scop este prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. 

Abandonul şcolar al multor elevi este din nefericire o 

certitudine. El este unul din problemele mari cu care se 

confruntă instituţia educativă şi este deci nevoie ca şcoala să 

întindă o mână celorlalte instituţii implicate în monitorizarea 

acestui fenomen. 

În acest sens este necesar elaborarea unor strategii de 

tratare diferenţiată şi individualizată a elevilor aflaţi în situaţia 

de a abandona şcoala. Dar pentru punerea în aplicare a unor 

astfel de strategii e nevoie însă de o bună cunoaştere a 

particularităţii psihologice ale elevilor, pentru a putea fi 

identificate acele dimensiuni psihologice care permit realizarea 

unor dezvoltări ulterioare ale elevului cu dificultăţi şcolare. 

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la 

efortul de durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, 

existente în general între elevi, impun acţiuni de organizare 

diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupe de elevi, 

în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare. 

 

8. PĂRĂSIREA TIMPURIE A ŞCOLII POATE FI 

PREVENITĂ PRIN STRATEGII SISTEMATICE, 

BAZATE PE ELEMENTE CONCRETE 

Strategiile de combatere a părăsirii timpurii a școlii 

trebuie să aibă ca punct de plecare o analiza a specificităților 

naționale, regionale și locale ale fenomenului. Datele ar trebui 

să permită analizarea principalelor cauze ale părăsirii timpurii a 

școlii pentru diferite categorii de elevii, regiuni, localități sau 

școli atinse în mod special de acest fenomen. Disparități 

puternice între nivelurile de părăsire timpurie a școlii pot indica 

probleme structurale în anumite zone geografice sau în anumite 

filiere educative. 

Concepția de strategii trebuie să se bazeze pe informații 
precise, care să permită o mai bună orientare a măsurilor; un 

sistem de monitorizare a evoluției părăsirii timpurii a școlii 
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poate contribui la adaptarea constantă a strategiilor, pe baza 

informațiilor cum ar fi motivațiile individuale legate de 

părăsirea timpurie a educației și formării.  

Programul de învățare de-a lungul vieţii, precum și 
programele conexe pentru cercetare şi inovare vor fi utilizate 

mai intens pentru a sprijini experimentarea și abordările 

inovatoare în materie de reducere a părăsirii timpurii a școlii. El 

va permite schimbul de experiențe și de bune practici la nivelul 

instituțiilor de educație și de formare și va promova elaborarea 

de măsuri de sprijin eficiente și eficace pentru elevii amenințați 
de părăsirea timpurie a școlii. Prioritățile de finanțare pentru 

2011 includ reducerea părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirea 

învățării pentru elevii provenind din familii de migranți și 
promovarea egalității de gen și a abordărilor integratoare ale 

învățării. 

Fondurile structurale europene, în special Fondul 

social european și Fondul european de dezvoltare regională sunt 

surse foarte importante de finanțare a măsurilor luate la nivel 

național și regional pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

Cadrul politic European conținut în recomandarea Consiliului va 

aduce orientare și rigoare investițiilor din cadrul 

Fondurilor structurale europene și va consolida 

rentabilitatea acestora în combaterea părăsirii timpurii a școlii. 
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MODERN TEACHING METHODS ADAPTED 

TO A GENERATION WITH NEW HORIZONS 

OF WAITING OR BETWEEN TRADITION AND 

INNOVATION IN TEACHING FRENCH 
 

Marcela  BALINT  

Teacher 

“Eftimie Murgu” School 

Lugoj, Romania 

 

 
ABSTRACT: The need for language learning occurs in ancient times, and 

now that the borders between countries are increasingly insignificant, 

becomes imperative, and thus leading to accountability those who teach, 

forced to question themselves constantly to find effective methods that to 

attract students to which changes in social and economic life have passed 

without influence both their behavior and attitudes to learning.  

Methods are becoming more diverse, constantly changing and adapting, 

adaptation is consistent with the aspirations and expectations of a new 

generation of students with behavior and attitude to learning far different 

from those of previous generations. 

KEYWORDS: French language, literary texts, communicative competence, 

teaching methods, effectiveness 

 

Predarea unei limbi străine are drept scop formarea de 

competenţe de comunicare, favorizarea achiziţionării unui 

comportament lingvistic corect şi eficient. 

 Complementar studiului gramaticii,studiul textelor 

literare reprezintă o tehnică modernă şi activă de învăţare, 

plasând elevii, mai ales la clasele terminale, în centrul 

procesului didactic. 

 Prin expresivitatea şi varietatea lor, studiul textelor 

literare favorizează competenţa de comunicare, contribuind în 

acelaşi timp cu cultivarea imaginaţiei elevilor, la dezvoltarea 

gândirii şi lărgirea orizontului lor cultural şi spiritual cu ajutorul 

elementelor de civilizaţie pe care le conţin, căci între limbă şi 

literatură legătura este indisolubilă. 

 Comentarea textelor literare autentice înseamnă şi 

stabilirea unor conexiuni şi interferenţe cu alte domenii; 



Revista ”Didactica Modernă”, Nr. 8 / 2013 

 13 

literatură naţională, istorie, geografie, filozofie. În acelaşi timp 

profesorul se adresează sensibilităţii elevilor, dorinţei lor de a-şi 

completa cunoştinţele şi lecturile prin activităţi paralele celor 

din clasă. O astfel de activitate o constituie şi activitatea de cerc, 

activitate ce dă posibilitate elevilor să pătrundă nu numai în 

tainele limbii lui Voltaire, ci şi în lumea mirifică a unor autori 

romantici francezi. 

 Cu un grup de elei pentru care franceza nu reprezintă 

doar un simplu obiect de studiu, am întreprins analiza episodului 

„Adrienne” din „Les filles du feu” de Gerard de Nerval. 

 Pentru a putea înţelege mai bine textul precum şi poziţia 

autorului în cadrul romantismului francez am constituit grupe de 

elevi care au avut ca temă să prezinte câteva date despre 

romantismul francez, despre Gerard de Nerval şi Henri 

IV.Tradiţionalele informaţii „ex cthedra” oferite de profesor şi 

de istoriile literare ,au fost completate cu cunoştinţe obţinute 

prin intermediul Internetului şi prezentate de grupele de elevi 

colegilor. 

 Prin lectura textului şi exersarea vocabularului, elevii vor 

avea un prim contact cu o lume miraculoasă în care farmecul 

vieţii reale va fi asociat fascinaţiei exercitate de vis şi de 

imaginaţie. 

 Printr-un material realizat în Pawer Point sunt prezentate 

şi sistematizate  ideile principale ale textului, idei care au fost 

identificate în prealabil de elevi 

 Naratorul îşi aminteşte dansul unor tinere fete pe peluza 

unui castel din vremea lui Henri IV; 

 Participă la serbare cu Sylvie ,pe care o iubea, până la 

apariţia Adrianei pe care,potrivit regulii dansului, a 

trebuit s-o îmbrăţişeze; 

 Vechea romanţă cântată de Adrienne tulbură asistenţa; 

 Încoronarea Adrianei şi dispariţia ei; 

 Tristeţea lui Sylvie; 

 Fiecare idee a fost ilustrată de o imagine semnificativă. 

 Se stabileşte tema generală a textului; serbare la castel. 

Pe lângă temă,pe baza dialogului dirijat,elevii vor descoperi mai 

multe motive; dragostea, copilăria văzută ca un paradis pierdut, 

aici se poate face şi o paralelă cu Eminescu, visul. 
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 Analiza textului se va face pe două piste ,iar elevii vor 

continua să lucreze pe grupe şi chiar subgrupe şi vor releva: 

 1.a.detaliile care descriu cadrul povestirii:funcţia şi 

natura adjectivelor de culoare 

    b. rolul peluzei „încadrate” în circumscrierea spaţiului 

serbării 

 2. imaginea celor două copile pornind de la afirmaţia 

naratorului;”una era idealul sublim,cealaltă, o dulce realitate”. 

 3.t ransformarea peisajului şi contribuţia sa la crearea 

unei atmosfere paradisiace , funcţia luminii şi a „ vaporilor 

condensaţi”. 

 Analiza dirijată a textului poate deveni suportul pentru 

manifestarea propriei creativităţi. Elevii vor putea materializa 

achiziţiile făcute abordând teme ca: 

 a. Evocă un moment privilegiat din copilărie, folosind 

imagini artistice 

 b. Redactează un text pornind de la afirmaţia:”Îmi 

imaginam un castel din vremea lui Henri IV...” 

 c. Realizează un rezumat Power Point al textului 

 d. Realizează un desen pornind de la textul studiat 

  Eficacitatea activităţilor din cadrul cercului de limbă 

franceză este incontestabilă şi se transformă în motivaţie pentru 

un studiu aprofundat al acestei limbi. Existenţa mijloacelor 

moderne şi mai ales a calculatorului sau a tablei inteligente 

sporeşte atractivitatea acestor activităţi asigurând trecerea de la 

tradiţie la modernitate. 

Strategiile didactice moderne menite să asigure succesul 

şcolar trebuie să se bazeze pe metode şi mijloace moderne de 

predare, pe inventivitatea cadrelor didactice, având drept corolar 

captarea atenţiei elevilor şi stârnirea interesului lor pentru 

învăţarea limbilor străine, respectiv a limbii franceze, cea de-a 

doua limbă oficială a Uniunii Europene. 

 Necesitatea învăţării unei limbi străine apare din cele 

mai vechi timpuri, iar acum, când graniţele dintre state sunt tot 

mai insignifiante, devine imperioasă, ducând implicit şi la 

creşterea responsabilităţii celor care le predau, obligaţi să se 

autoevalueze permanent pentru a găsi metode eficiente ,care să 

atragă elevi asupra cărora mutaţiile din viaţa socială şi 
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economică nu au trecut fără să influenţeze atât comportamentul 

acestora cât şi atitudinea faţă de învăţătură. 

Metodele de predare academice,prin care s-au transmis 

cunoştinţele nu mai sunt actuale şi nici captivante,mai ales 

pentru elevii din gimnaziu, deci neperformante. 

Metodele sunt din ce în ce mai variate, în continuă 

schimbare şi adaptare, adaptare care să fie în concordanţă cu 

aspiraţiile şi aşteptările unei noi generaţii de elevi, având un 

comportament şi o atitudine faţă de învăţătură mult diferite de 

acelea ale generaţiilor anterioare.  

Importantă este şi schimbarea care a survenit în viaţa 

elevilor;aceştia sunt prizonierii imaginii şi ai tehnologiilor 

moderne, din ce în ce mai rar ai lecturii şi ai cărţii,uneori cu 

interes scăzut pentru învăţătură, datorat  şi modelelor de succes 

oferite de media-nu şi cele mai studioase, blazarea timpurie, 

spleen-ul, impunând acea mise en cause permanentă a 

metodelor, alternarea lor pentru a capta atenţia şi a genera 

competenţe. Atunci când vorbim de competenţe trebuie să avem 

în vedere şi statutul ţării noastre  de ţară membră a Uniunii 

Europene şi implicit,  Cadrul european comun pentru limbi ce 

oferă o viziune nouă legată de cei trei piloni ai procesului 

instructiv educativ-învăţare,predare, evaluare, viziune menită să 

asigure viitorilor cetăţeni europeni o înaltă competitivitate atât 

pe plan naţional cât şi pe piaţa europeană a muncii. 

Învăţarea, centrată pe elevi, trebuie să abordeze teme 

interesante, din viaţa cotidiană, iar competenţele dobândite 

trebuie să le asigure independenţa în utilizarea limbii 

străin,utilizarea ei în contexte noi. 

Manualul, important şi el ,trebuie să fie dublat de 

materiale diferite:fişe,diverse imagini,postere,afişe, pliante, 

broşuri, materiale oferite de internet,televiziune,etc. 

Asigurarea succesului în predare presupune şi o 

îmbunătăţire continuă a evaluării şi autoevaluării. 
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ABSTRACT: Often find differences in children's participation in activities, 

differences that depend on working at their own pace and learning of 

knowledge and skills, interests and abilities of each. 

This requires differentiated instruction both in terms of load time and 

training, the dominant elements of the organization of the class in terms of 

classroom management. 

KEYWORDS: differentiated instruction, motivation, individualization, 

educational environment  

 

Constatăm adesea diferenţe la nivelul participării 

copiilor la activitate, diferenţe care depind de ritmul propriu de 

lucru şi de însuşire a cunoştinţelor şi deprinderilor, de interesele 

şi capacităţile fiecăruia. 

 Aceasta impune instruirea diferenţiată atât din 

perspectiva sarcinii cât şi a timpului de instruire, ca elemente 

dominante ale organizării clasei din perspectiva 

managementului clasei. 

 Instruirea diferenţiată se realizează analizând 

următoarele dimensiuni:  

- sarcina de lucru diferenţiată (cantitativ şi calitativ); 

- dirijarea instruirii (riguroasă, semidirijată, independentă, 

diferenţiată); 

- timp de lucru (egal, diferenţiat); 

- stil de învăţare (inductiv, deductiv, practic); 

- motivaţie (extrinsecă, intrinsecă). 
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Pentru realizarea instruirii diferenţiate este necesară 

identificarea copiilor dotaţi, talentaţi, capabili de performanţe şi 

a celor cu dificultăţi de învăţare. 

Cum pot fi recunoscuţi copiii dotaţi şi talentaţi, ce anume le 

este specific? De mulţi ani, cercetătorii încearcă „să deseneze” 

un portret robot al copiilor dotaţi şi talentaţi. S-au creat mituri 

referitoare la copiii dotaţi : 

- copilul ar excela în toate domeniile; 

- ar avea o buna performanţă şcolară şi o puternică 

motivaţie; 

- ar fi foarte bun la lectură şi expresii orale; 

- ar fi întotdeauna un elev echilibrat, independent şi 

capabil de a se autodirija. 

Trebuie menţionat însă şi faptul ca unii supradotaţi se 

comportă ca modele de bună purtare, în timp ce alţii sunt 

adevăraţi copii-problemă. De regulă, copiii dotaţi dispun de o 

gândire divergentă dezvoltată, se plictisesc repede dacă 

activităţile la care participă nu-i solicită suficient; de multe ori 

răspund într-un mod non-conformist, poate chiar ironic, oferind 

impresia ca sunt necooperanţi. 

Profesorilor li se recomandă să ofere copilului dotat o 

„îmbogăţire” orizontală şi verticală a cunoştinţelor. 

„Îmbogăţirea orizontală” înseamnă a oferi mai mult material cu 

acelaşi nivel de dificultate, unui copil care a terminat o tema 

înaintea colegilor; iar cea verticală se referă la oferirea unui 

material cu un nivel mai avansat, anticipând lecţiile următoare. 

Ambele procedee prezintă riscuri: în cazul îmbogăţirii 

„orizontale”, copilul poate să se plictisească şi să-şi piardă 

interesul; îmbogăţirea „verticală” folosită exagerat poate duce la 

dezechilibre în activitatea de predare – deci, cele două procedee 

trebuie îmbinate. 

Una dintre cele mai eficiente metode în lucrul cu elevii 

dotaţi constă în stabilirea unor teme de muncă independentă 

orientate astfel încât să acopere domeniile de interes ale 

copilului. Ele nu vor fi impuse, altfel copilul se poate simţi 

suprasolicitat, pierzându-şi motivaţia. Este recomandată 

stimularea apariţiei hobby-urilor: dacă un copil este interesat de 

peşti, de poezie sau de calculatoare, el trebuie încurajat în 
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această direcţie. La vârste mai mari, ei vor fi îndrumaţi să 

participe la concursuri de creaţie sau ştiinţifice.  

Instruirea diferenţiată se realizează prin diferenţierea, 

individualizarea instruirii, în grupe cu niveluri eterogene şi 

presupune: 

- a lăsa copilul să lucreze în ritmul şi cu viteza sa; 

- a-l încuraja să ia decizii privind alegerea domeniilor de 

activitate; 

- a-l sprijini în eficientizarea stilului personal; 

- a-l motiva pentru învăţarea independentă şi cu metode de 

lucru personalizate; 

- a-l stimula şi pentru activităţile de grup, spre contacte 

sociale noi, spre activităţi non-şcolare. 

Pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, care uneori se află în 

situaţie de insucces şcolar, trebuie elaborate unele strategii de 

tratare diferenţiată şi individualizată. Evident că aceste strategii 

sunt concepute pe baza unei bune cunoaşteri a elevilor. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea 

şi profunzimea cunoştinţelor propuse spre învăţare, cât şi prin 

formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice 

utilizate.  

Elevii aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi 

cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi individual, cu 

sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. 

De asemenea, ei pot fi organizaţi pe grupe, astfel încât să le 

creeze elevilor oportunităţi de succes pentru că, succesul le 

dezvoltă încrederea în propriile posibilităţi şi îi motivează în 

iniţiativele ulterioare.  

Eficienţa relaţiei de ajutor creşte, atunci când educatorul îşi 

echilibrează demersul didactic, cu cel relaţional, adoptând 

strategii de motivare şi valorizare a copilului. Evaluarea trebuie 

să se centreze pe progresele copiilor şi nu pe comparaţii şi 

ierarhii. Aceasta înseamnă şi stabilirea unor expectanţe 

academice realiste fundamentate pe cunoaşterea posibilităţilor 

elevilor.  

Educatorul trebuie să pună un accent mai mare pe 

recompense, pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale din clasa, cum ar fi: 
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- evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

elevilor; 

- evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi 

intimidării copiilor; 

- exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui elev de a 

reuşi. 

Educatorul trebuie să-şi reconsidere atitudinea faţă de copii, 

să-l înţeleagă pe fiecare în individualitatea sa, nerepetabilă, să 

creeze un climat educaţional şi de asistenţă socială favorabilă 

dezvoltării capacităţilor generale şi speciale ale copiilor dotaţi, 

dar şi a celor cu dificultăţi de învăţare. 
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ABSTRACT: Romanian literature specialist learning is defined into two 

distinct ways: broad and narrow. Learning definitions expresses its defining 

marks progress in the knowledge of the nature and mechanisms of its 

knowledge crucial especially for those who have to manage individual 

resources in a consistent and controlled process optimization adaptive 

potential of the individual. 

KEYWORDS: learning definitions, theories, development, educational 

policy, psychology of learning, approach. 

 

1. DEFINIŢII, MODELE EXPLICATIVE ŞI TEORII ALE 

ÎNVĂŢĂRII 

Studiul experimental al activităţii de învăţare şi al 

proceselor implicate în această activitate, întreprins fie în 

serviciul configurării unei teorii generale a învăţării, fie din 

nevoi pragmatice, de ameliorare – optimizare a 

comportamentului individual, a permis acumularea unei cantităţi 

imense de date cu privire la aspecte mai frecvente sau mai puţin 

frecvente dar specifice învăţării. Aceste date schiţează: descripţii 

şi modele descriptive ale învăţării, explicaţii şi modele 

explicative ale învăţării, teorii ale învăţării, definiţii 

Definirea învăţării fie a precedat, fie a fost o consecinţă, 

fie a fost concomitentă cu abordarea ei experimentală, ceea ce îi 

conferă un aspecte deseori eclectic. 

În definiţiile învăţării apar referiri la ce este învăţarea: 

capacitate, caracteristică, proces, produs, dimensiunile şi 

aspectele sale caracteristice (dimensiunea comportamentală sau 

subiectivă, permanenţa, stabilitatea transformărilor etc).  

Învăţarea este definită ca şi capacitatea sau caracteristică: 

“Capacitatea de a învăţa, atât a omului cât şi a animalului este 

una dintre cele mai remarcabile acte naturale, alături de 

reproducere şi ereditate” (Woodwoth, Marquis.). “Probabil cea 
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mai interesantă caracteristică a comportamentului uman este 

aceea că poate fi modificat prin confruntarea cu noi situaţii” 

(Ellis). 

Învăţarea este definită ca proces “Învăţarea este un 

proces relativ permanent inferat din transformările de 

comportament rezultate din exerciţiu/exersare” (Fontana). 

Învăţarea este definită prin produsele ei: ”Este o 

problemă de convenienţă dacă vom considera învăţarea drept 

achiziţie de răspunsuri şi schimbare a forţei conexiunilor cu 

situaţiile din viaţă, sau numai ca schimbare” (Thorndike); 

învăţarea “constă în producerea unui sistem unitar al 

comportamentului, al structurii proceselor psihice şi al 

personalităţii, sub acţiunea unor situaţii unitare” (Itelson); se 

vorbeşte despre învăţare “numai în măsura în care un rezultat 

(cunoştinţă sau performanţă) este achiziţionat în funcţie de 

experienţă, această experienţă putând fi de tip fizic sau de tip 

logico-matematic” (Piaget). 

Ca note definitorii ale învăţării care se desprind din 

majoritatea definiţiilor ei, reţinem: 

 Este un proces care nu poate fi direct observat 

 Este legată de performanţă dar nu se identifică cu ea. 

 Este legată de exerciţiu - spre deosebire de modificările 

de comportament produse de alte condiţii (oboseala, 

maturizarea) 

 Este o modificare relativ stabilă – spre deosebire de 

modificări temporare ca cele din memoria senzorială . 

După D.Fontana definirea învăţării prin raportarea la 

comportament, schimbare şi stabilitate, atrage atenţia asupra a 3 

lucruri: 

1. învăţarea trebuie să schimbe individul într-un anume mod; 

2. schimbarea trebuie să se producă ca rezultat al experienţei; 

3. această schimbare trebuie să se exprime în comportament şi 

să modifice potenţialul comportamental.  

În literatura română de specialitate învăţarea este definită 

în doua mari modalităţi distincte: în sens larg şi în sens restrâns. 

Definiţiile învăţării exprimă progresul în cunoaşterea notelor ei 

definitorii, a naturii şi mecanismelor ei, cunoaştere extrem de 

importantă mai ales pentru cei care trebuie să gestioneze 
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resursele individuale într-un proces coerent şi controlat de 

optimizare a potenţialului adaptiv al individului. Evoluţia 

cunoaşterii ştiinţifice a învăţării este evidentă în cadrul 

explicaţiilor psihologice, a modelelor explicative ale învăţării 

construite (uneori în cadrul sau pe baza principalelor asumpţii 

ale marilor teorii psihologice, alteori paralel cu acestea) de-a 

lungul timpului. 

Literatura de specialitate focalizată pe un aspect 

important al ariei problematice a învăţării şi anume 

aplicabilitatea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practică, se 

referă mai frecvent la modelele învăţării şi instruirii decât la 

marile teorii, devenite clasice ale învăţării. Modelele învăţării 

încearcă să examineze toate elementele care contribuie la 

învăţare şi să le sistematizeze astfel încât să poată fi aplicate cât 

mai uşor în explicarea situaţiilor de învăţare. Modelele învăţării 

se focalizează pe ceea ce face cel care învaţă. 

Teoriile învăţării care fie preced fie succed modelelor 

explicative sunt „produse” ale cunoaşterii ştiinţifice a învăţării 

cu arie mai largă de acoperire decât modelele explicative dar 

uneori cu mai puţin evidentă aplicabilitate practică. 

Una dintre cele mai consistente lucrări pe problema 

teoriilor învăţării (Ernest R.Hilgard şi Gordon H.Bower, 1974) 

inventariază ca teorii ale învăţării (până la acea dată): 

condiţionarea clasică (Pavlov), conexionismul (Thondike), 

condiţionarea prin contiguitate (Guthrie), condiţionarea 

instrumentală (Skinner), teoria sistematică a comportamentului 

Hull), behaviorismul intenţional (Tolman), teoria gestaltului, 

teoria psihodinamică a lui Freud, funcţionalismul, teoria 

matematică, teorii ale comportamentului bazate pe prelucrarea 

informaţiilor, teoriile neurofiziologice. 

Un autor francez, Franςois Doré, distinge şi analizează 

critic două etape în dezvoltarea construcţiilor teoretice cu privire 

la învăţare: perioada anilor 1900 – 1960 şi etapa sistemelor 

miniaturale de explicare a învăţării. 

Teoriile învăţării elaborate în perioada anilor 1900-

1960, au în comun faptul că în pofida divergenţelor şi 

controverselor care le-au marcat, au o orientare antropocentristă, 

unele dorindu-se şi teorii generale ale comportamentului uman. 
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Sistemele miniaturale de explicare a învăţării (care nu-şi mai 

propun formularea unei teorii globale ci încearcă doar să-i 

explice anumite aspecte particulare) au apărut datorită faptului 

că începând cu anii 1960, s-a dezvoltat “un oarecare scepticism 

cu privire la posibilitatea şi necesitatea elaborării de teorii 

globale ale învăţării (…) scepticism ce favorizează apariţia unor 

sisteme miniaturale, adică a unor eforturi teoretice mai puţin 

ambiţioase, având puţine legături cu marile sisteme şi nevizând 

o explicaţie globală a învăţării.” (F.Doré). Acest scepticism este 

explicat de autorul citat prin trei cauze:  

1.marile teorii ale învăţării au suscitat numeroase 

controverse şi nu şi-au atins obiectivele ambiţioase pe care şi le-

au asumat;  

2. neobehaviorismul skinnerian a deplasat accentul de la 

construirea unor teorii rafinate la acumularea de date empirice;  

3. aşteptările nerealiste generate de marile teorii cu 

privire la posibilitatea de a ajunge la interpretări definitive şi 

sigure ale datelor cercetărilor. 

F. Doré identifică trei caracteristici ale sistemelor 

miniaturale de explicare a învăţării:  

1. se dezvoltă mai degrabă în funcţie de problema 

abordată experimental, decât în funcţie de un cadru teoretic 

general;  

2. caută mai degrabă să confirme decât să infirme 

enunţuri, evitând controversele 

conceptuale;  

3. apar oarecum eclectice deoarece împrumută concepte 

din diverse teorii anterioare, uneori contradictorii.  

Ca exemple de asemenea teorii sunt menţionate modelele 

construite de:  

1.Miller, Logan, Amsel, Mowrer, Rescola şi Wagner (în 

care se regăsesc ideile lui Hull-Spence);  

2.Miller, Galanter şi Pribram (după cognitivsmul lui 

Tolman);  

3.Bindra (cu influenţe eterogene din marile teorii de 

început ale învăţării);  

4. abordarea ethologică. Cantitatea impresionantă de 

informaţii cu privire la învăţare acumulată în multitudinea studii 

întreprinse şi sintetizată sub forma teoriilor învăţării ar putea 
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constitui baza elaborării unei teorii de genul celei pe care D. 

Child o numeşte, în 1997, “teorie comprehensivă” a învăţării. D. 

Child identifică o serie de probleme la care ar trebui să răspundă 

o asemenea teorie şi anume: 

 cum se pot determina limitele capacităţii de învăţare a 

individului şi cum poate fi aceasta influenţată; 

 care este influenţa înnăscutului, vârstei, inteligenţei, 

nivelului de maturizare, mediului, aptitudinilor, 

personalităţii asupra capacităţii de învăţare; 

 cum sunt asimilate strategiile şi deprinderile cognitive şi 

cum afectează ele experienţa viitoare a individului; 

 cum poate fi explicată învăţarea simbolică la om; 

 care este diferenţa dintre învăţarea la animal şi învăţarea 

la om; 

 cum poate fi încorporată baza fiziologică şi etologică a 

individului în managementul învăţării; 

 care sunt condiţiile care favorizează sau inhibă, în timp, 

achiziţiile; 

 care este locul impulsului, recompenselor şi sancţiunilor 

în programele de învăţare; 

 cum sunt transferate într-o activitate nouă deprinderi 

învăţate într-o altă activitate; 

 care sunt condiţiile reamintirii şi uitării în învăţare; 

 ce loc ocupă înţelegerea în diferite forme şi niveluri ale 

învăţării.  

1. Elemente de psihologie a învăţării 

 Deşi este raportată în mod frecvent doar la specia umană, 

învăţarea este prezentă şi în cadrul regnului animal şi, în genere, 

este răspândită în toată lumea vie, împletindu-se strâns cu un alt 

fenomen larg răspândit în lumea vie şi anume adaptarea (Golu şi 

Golu, 2003, 69). 

 Coordonatele fundamentale ale definiţiilor învăţării sunt:  

 învăţarea presupune o oarecare modificare de conduită; 

 învăţarea presupune o modificare profundă, selectivă, se 

produce sistematic, stabil, într-o direcţie determinată; 

 învăţarea este o modificare adaptivă provocată de 

întâlnirea constantă, repetată, cu una şi aceeaşi situaţie 

stimulativă, sau de contactul anterior cu situaţia dată. 
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 Se disting două forme ale învăţării: 

 învăţarea spontană, neorganizată (care are lor în familie, 

în grupurile de joacă, în exercitarea profesiunii etc.);  

 învăţarea socială (sistematică), realizată în şcoli ori în 

cadrul diferitelor stagii de instruire, de calificare etc. 

 În ceea ce priveşte învăţarea în cadrul şcolii, se pot 

distinge două tipuri: 

 învăţarea senzorio-motorie, constând în formarea de 

priceperi şi deprinderi motorii, acte în care esenţial este 

răspunsul prin mişcările adecvate la anumiţi stimuli; 

 învăţarea verbală, cuprinzând însuşirea de cunoștințe şi 

formarea de capacităţi, priceperi intelectuale. 

 Între cele două tipuri de învăţare şcolară există o strânsă 

legătură: instructajul verbal este foarte important în dobândirea 

unei priceperi motorii complexe, după cum în memorare ne 

ajutăm de produse ale învățării senzorio-motorii (scris, scheme 

etc.). 

 Formele învăţării pot fi clasificate şi după alte criterii 

(Golu şi Golu, 2003, 94-95): 

a. După tehnicile de instruire şi învăţare distingem: 

- învăţarea programată (axată în principal pe strategii 

algoritmice); 

- învăţarea prin descoperire; 

- învăţarea problematizată (bazată pe strategii flexibile, de ordin 

euristic) 

b. După un criteriu calitativ: 

- învăţare mecanică / învăţare logică; 

- învăţare productivă / învăţare reproductivă; 

Există o multitudine de teorii ale învăţării, care pot fi clasificate 

în: 

 Teorii asociaţioniste (I.P.Pavlov, E. Thorndike, 

E.Tolman etc.); 

 Teoria psihogenezei operaţiilor intelectuale (J. Piaget); 

 Teoria genetic-cognitivă (J. Bruner). 

 Psihologul american R.Gagné (apud Cosmovici şi Iacob, 

1998, 127-128) distingea opt tipuri de învăţare de complexitate 

crescândă, în aşa fel încât o învăţare mai complexă presupune 

realizarea prealabilă a celorlalte moduri de învăţare (mai 
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simple). De aceea, punctul de vedere a lui Gagné ar putea fi 

intitulat teoria învăţării cumulativ-ierarhice: 

 Învăţarea de semnale (I.P.Pavlov) – cazul sugarului care 

începe să-şi recunoască mama după imaginea ei vizuală 

şi nu doar după voce; 

 Învăţarea stimul-răspuns (E. Thorndike) – atunci când 

sugarul învaţă să-şi ţină singur biberonul; la un anume 

stimul, poate înlocui o mişcare cu alta; 

 Înlănţuirea de mişcări – când se învaţă o serie de mişcări, 

fiecare mişcare declanşând-o pe următoarea; 

 Asociaţiile verbale foarte complexe, implicate în vorbire; 

 Învăţarea prin discriminare – atunci când se fac distincţii 

fine; 

 Învăţarea conceptelor concrete pentru a putea utiliza 

cuvintele, aplicându-le exact în cazurile adecvate; 

 Învăţarea regulilor, a legilor, a formulelor matematice şi 

a altor noţiuni abstracte; 

 Rezolvarea de probleme, tipul cel mai complicat de 

învăţare, în care trebuie să combinăm regulile cunoscute 

pentru a soluţiona situaţii, probleme noi. 

Latura aplicativă a teoriei lui Gagné se referă la: 

 necesitatea unei analize minuţioase a conceptelor şi 

operaţiilor implicate în înţelegerea unei teme; 

 preocuparea de a dezvolta capacitatea elevilor de 

rezolvare a unor probleme variate, de a ajunge la treapta 

superioară a învăţării. 

 În procesul învăţării se pot distinge două etape:  

 Se urmăreşte rezolvarea unei probleme. În această etapă 

rolul principal îl are gândirea, organizând percepţia, 

memoria şi imaginaţia; 

 Se realizează fixarea, consolidarea soluţiei şi pe primul 

loc se situează memorarea inteligentă. 

 În ambele etape este necesară energia, perseverenţa 

(dependente de motivaţie şi voinţă) 

 Pentru reuşita învăţării este necesară o analiză detaliată a 

multiplelor fenomene psihice implicate în structura sa de mare 

complexitate. 
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2. Relaţia învăţare-dezvoltare 

De la naştere şi până la viaţa adultă, omul se dezvoltă de-a 

lungul mai multor dimensiuni, de unde elaborarea diferitelor 

modele ale creşterii şi dezvoltării umane: 

 Modelul creşterii şi dezvoltării intelectuale (J. Piaget); 

 Modelul creşterii şi al dezvoltării psihosociale (E. 

Erikson); 

 Modelul creşterii şi dezvoltării morale (L. Kohlberg). 

 Cunoaşterea şi înţelegerea acestor modele este necesară 

pentru că permite aprecierea modului în care subiecţii educaţiei 

sunt capabili să înveţe şi să acţioneze. Cu alte cuvinte, 

cunoaşterea modelelor dezvoltării stadiale (intelectuale, 

psihosociale, morale), îi ajută pe educatori să pregătească 

secvenţe educaţionale adaptate nivelului de dezvoltare şi să 

prevadă activităţile care facilitează trecerea de la un stadiu la 

celălalt. 

 Cunoscând nivelul aşteptat pentru fiecare grupă de vârstă 

sunt mai uşor de identificat cazurile în care se înregistrează 

performanţe de nivel scăzut sau de un nivel superior. Ca atare, 

educatorul poate acţiona din timp pentru recuperarea 

rămânerilor în urmă (ori de câte ori este posibil) şi respectiv să 

faciliteze dezvoltarea abilităţilor la cei cu rezultate de ordin 

superior. 

 În concluzie, este nevoie să identificăm din timp 

problemele de dezvoltare şi să acţionăm din timp pentru a-i ajuta 

pe cei care au aceste probleme. În acest context, conceptul de 

stadiu de dezvoltare (intelectuală, psihosocială, morală) este 

foarte important în psihologia educaţiei, deoarece permite să 

prevedem la ce conduite ne putem aştepta la o anumită vârstă, 

iar în funcţie de aceste conduite se poate acţiona în plan 

educaţional. 

 Concepţia lui L.S. Vîgotski (1972) despre relaţia 

învăţare-dezvoltare a fost concretizată sub noţiunea de zonă a 

dezvoltării proxime. Soluţionarea sarcinilor (dificultăţilor) 

comportă intervenţia a două segmente alăturate de lucru (Golu şi 

Golu, 2003, 238- 243): 

- activismul propriu pe care elevul îl manifestă în 

rezolvarea sarcinii date; 
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- volumul ajutorului din afară, care îi este necesar pentru 

rezolvarea sarcinii date. 

 Zona dezvoltării proxime poate fi reprezentată ca o 

totalitate ordonată de sarcini cu dificultăţi care cresc succesiv . 

Interacţiunea dinamică învățare-dezvoltare ar putea fi 

comparată, în concepţia lui L.S. Vîgotski cu mişcarea unui 

vehicul pe şenile: învăţarea este însăşi mişcarea vehiculului, iar 

zona dezvoltării proxime ar fi reprezentată de şenilele pe care 

această mişcare le utilizează, creând posibilitatea deplasării mai 

departe, spre noi orizonturi de dezvoltare. În ceea ce priveşte 

nivelul dezvoltării actuale, acesta ar fi punctul pe itinerar atins 

într-un moment al mişcării (învăţării). 

 Concepţia şi metodologia zonei dezvoltării a lui Vîgotski 

a fost elaborată cu aplicare îndeosebi cu aplicare la sfera 

învățării şi dezvoltării intelectuale a copilului. Sarcina de a 

extrapola zona dezvoltării proxime în celelalte sfere ale 

dezvoltării personalităţii (afectivă, morală, voliţională) ţine de 

viitorul psihologiei educaţiei. 

 Nivelul dezvoltării psihice este o categorie de referinţă 

şi totodată un termen tehnic, abordabil în diferite maniere (Golu 

şi Golu, 2003, 323- 329): 

a. Abordarea psihometrică porneşte de la anumite 

standarde, nivele-etalon, norme ale dezvoltării, structurate şi 

exprimate în valori numerice, care indică modul preponderent în 

care se distribuie – într-o populaţie dată – anumite caracteristici 

psihice. 

Demersul psihometric îşi are originea în abordarea lui Alfred 

Binet, care a elaborat scara metrică a inteligenţei ca un 

instrument de diferenţiere a copiilor normali din punct de vedere 

intelectual de cei cu deficienţe, în condiţiile introducerii 

învăţământului obligatoriu în Franţa. 

b. Abordarea stadial-clinică constă în studierea 

fenomenelor psihice dominante într-o perioadă sau alta a vieţii. 

În baza acestui tip de abordare au fost delimitate diferitele stadii 

ale dezvoltării enumerate anterior. 

În cazul acestei abordări, norma de dezvoltare de exprimă în 

indicatorii descriptivi care prezintă conţinutul şi forma de 

manifestare concretă a fiecărei particularităţi psihice în 
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concordanţă cu stadiul de dezvoltare. Diagnosticul este de tip 

investigaţional şi de evaluare a fiecărui caz în parte cu un nivel 

mediu de dezvoltare cunoscut în cazul fiecărui stadiu. 

c. Abordarea formativă porneşte de la ideea că nivelul 

dezvoltării psihice este o mărime cu valori care oscilează la 

subiecţi diferiţi, rezultând din modul cum corelează dezvoltarea 

cu învăţarea. 

Conceptul fundamental este în acest caz cel de capacitate de 

învăţare şi se evaluează potenţialităţile individuale, demersul 

diagnostic derulându-se după schema: 

- test: explorări periodice de tip stadial-clinic; 

- învăţare graduală a strategiei rezolvării unei probleme 

relevante pentru capacitatea investigată şi reprezentative 

în raport cu cerinţele activităţii subiectului; 

- retest pentru surprinderea nivelului actual al 

dezvoltării. 

Fiecare dintre abordările diagnostice de mai sus are 

propriile sale avantaje şi limite: 

a. Abordarea psihometrică oferă un cadru de 

referinţă statistic, riguros dar este statică şi suferă de o anumită 

rigiditate şi de schematism. 

b. Abordarea stadial-clinică are avantajul că este 

bazată pe cercetarea de conţinut a structurilor conceptuale, dat 

aceasta este mai greu de transpus în practica 

psihodiagnosticului. 

c. Abordarea formativă este mai flexibilă decât 

celelalte două, mai aproape de realitatea dezvoltării, dar necesită 

timp şi experienţă pentru a stabili normele de referinţă şi a lucra 

cu mijloacele formative. 

Demersul de psihodiagnoză şcolară se orientează în 

prezent mai mult asupra investigării unor forme de îmbinare a 

funcţiilor învăţării, diagnosticului şi dezvoltării care să emită 

predicţii valabile o perioadă mai lungă de timp şi să conţină 

informații de ordin formativ şi corectiv. 

 Cu alte cuvinte, accentul s-a deplasat de la rezolvarea 

unor probleme care ţin mai mult de sfera politicilor educaţionale 

(de exemplu, problema criteriului admiterii copiilor în cadrul 

învăţământului obligatoriu din Franţa, soluţionată de Binet)   
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către un demers psihodiagnostic individualizat şi orientat spre 

obţinerea dezvoltărilor individuale. 
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Istoria dezvoltării psihice a copilului constituie „cheia” 

înţelegerii problemelor psihologice pe care se sprijină 

pedagogia. Psihologia dezvăluie legile activităţii psihice a 

elevilor în condiţiile educaţiei şi instrucţiei, iar pedagogia 

foloseşte datele despre activitatea psihică a elevilor în măsura în 

care aceasta este necesară, pentru reglarea gradului de eficienţă a 

procesului pedagogic.  

 Învăţământul preşcolar este prima verigă a sistemului 

nostru de învăţământ şi are menirea de a asigura pregătirea 

copiilor pentru activitatea şcolară. Având un rol cu 

preponderenţă formativ, învăţământul preşcolar dezvoltă 

gândirea, inteligenţa, spiritul de observaţie al copiilor, exersând 

operaţiile de analiză, sinteză, comparaţie, abstractizare şi 

generalizare în cadrul jocurilor logico-matematice. 

 În grădiniţă copilul învaţă să formeze colecţii de mulţimi 

de obiecte, descoperă proprietăţile lor caracteristice, stabileşte 

relaţii între ele. În cadrul jocurilor logico-matematice, copiii 

sunt familiarizaţi cu unele noţiuni elementare despre mulţimi şi 

relaţii. Făcând exerciţii de gândire logică pe mulţimi concrete 

(figuri geometrice), ei dobândesc pregătirea necesară pentru 
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înţelegerea numărului natural şi a operaţiilor cu numere naturale 

pe baza mulţimilor. În principal acestea constau în exerciţii de 

clasificare, comparare şi ordonare a mulţimilor de obiecte.  

 Exerciţii de formare a mulţimilor după o însuşire, apoi 

treptat, după două sau mai multe însuşiri (culoare, formă, 

mărime, grosime), reprezintă adevărate exerciţii de clasificare a 

obiectelor după un criteriu dat. 

 Compararea mulţimilor de obiecte îi ajută pe elevi să 

stabilească, fără a utiliza relaţiile dintre mulţimi, care pot avea 

mai multe elemente decât mulţimea cu care se compară, mai 

puţine sau tot atâtea elemente. 

 Exerciţii de ordonare a elementelor unei mulţimi, mai 

întâi după un model dat (grupa mică), apoi după criterii stabilite 

(formă, mărime, culoare – grupa mijlocie) şi, în final, după mai 

multe criterii (grupa mare), conduc la pregătirea copiilor pentru 

compararea numerelor şi pentru înţelegerea şirului de numere 

naturale. 

 Prin activităţile cu conţinut matematic (grupare, 

ordonare, comparare, punere în corespondenţă), copiii sunt 

antrenaţi în acţiuni operatorii cu diferite materiale (obiecte, 

imagini schematice ale acestora şi simboluri, cerc, linie, punct). 

Acestea constituie o bază reală prin care se realizează 

dezvoltarea intelectuală a copiilor de natură să optimizeze 

integrarea în clasa întâi, să asigure pregătirea lor pentru 

învăţarea matematicii moderne. 

 Şcoala, ca formă de acţiune instituţionalizată, 

sistematizează şi ordonează toate informaţiile colectate de copil 

nu numai prin intermediul ei ci şi pe alte căi, stabilind între 

acestea o ordine logică, fundamentând pe baze ştiinţifice 

noţiunile copilului. Concomitent şcoala este cea care satisface şi 

dezvoltă interesele şi capacităţile de cunoaştere, în special, 

capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a gândi, pregătind astfel 

intelectul uman pentru forme de activităţi mai complexe. În cele 

ce urmează, subliniind importanţa matematicii ca instrument al 

gândirii, mă voi ocupa de dezvoltarea proceselor intelectuale 

care facilitează însuşirea cunoştinţelor de către elevi. 

 Dezvoltarea intelectuală are loc în procesul gândirii, care 

pătrunde totdeauna dincolo de limitele a ceea ce se obţine 

nemijlocit, prin percepţie. Pentru a activa gândirea matematică 
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la elevi trebuie să-i punem în contact cu problemele rezolvate, 

să-i îndemnăm să-şi pună probleme, să găsească soluţii la 

problemele puse de alţii sau de ei înşişi. Trebuie să fim 

preocupaţi de felul cum gândesc, care sunt limitele acestei 

gândiri, cum se realizează o gândire creatoare.  

 De la legătura nemijlocită cu acţiunea până la 

raţionamentul abstract, gândirea copilului se dezvoltă treptat, 

urmând o cale complicată şi trecând printr-o serie de etape 

având fiecare specificul ei calitativ. Procesul acesta are loc în 

unitate cu dezvoltarea limbajului copilului, în cadrul relaţiilor 

sociale ale copilului cu cei din jur sub influenţa neîncetată şi 

hotărâtoare a educaţiei. Limbajul matematic se introduce la 

început cu unele dificultăţi dar apoi, asigurând înţelegerea 

noţiunii respective, sesizarea esenţei, se va ajunge la avansare şi 

interpretare corectă a noţiunilor matematice, la introducerea 

limbajului riguros ştiinţific, important fiind ca tot ceea ce fac şi 

spun învăţătorul şi elevul, să fie în limitele care permit 

dezvoltarea ulterioară corectă a limbajului matematic. 

 În formele lor iniţiale, gândirea şi limbajul copilului sunt 

legate nemijlocit de activitatea practică, de situaţii percepute 

direct. La preşcolari, gândirea este dominată de caracterul 

intuitiv dar treptat se va desprinde de percepţia nemijlocită şi, 

sprijinindu-se pe primele noţiuni, pe un fond destul de bogat de 

reprezentări, începe să cuprindă şi abstractul. Apar primele 

abstractizări, primele operaţii ample de analogie, de intuiţie, de 

deducţie, de analiză şi sinteză ca operaţii mentale propriu-zise. 

Totuşi, caracterul intuitiv al gândirii se va păstra şi în primii ani 

de şcoală. În procesul de învăţământ se formează noţiunile 

ştiinţifice ale copilului, se dezvoltă gândirea sa logică, 

deprinderile mintale şi motorii necesare activităţii sale practice.  

 „Însuşirea conştientă şi concretă a unei noţiuni este 

determinată de vârsta şcolarului mic, de multitudinea de 

percepţii şi reprezentări asupra realităţii şi de căile pe care 

gândirea lui este condusă să desprindă esenţialul dintr-o 

categorie sau alta de obiecte”. 

 Învăţarea de tip şcolar îşi are rădăcinile în formele de 

experienţă spontană ale vârstei preşcolare, care se împletesc 

când cu manipularea obiectelor, când cu jocul, când cu unele 

forme elementare de muncă.  
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 Procesul de predare-învăţare a matematicii în clasele I – 

IV trebuie să însemne mai întâi acţiuni concrete, operaţii cu 

obiecte, care apoi se structurează, se interiorizează, devenind 

progresiv operaţii logice, abstracte.  

 Formarea noţiunilor matematice se realizează treptat de 

la general la abstract, de la concret la logic. Sursele intuitive ale 

copilului trebuie valorificate: experienţa lor empirică, operaţii cu 

mulţimi concrete de obiecte, limbaj  grafic. Şi astfel se pot 

ilustra noţiunile de mulţime, aparenţă, incluziune, intersecţie, 

reuniune, cu obiecte reale sau cunoscute de elevi (bănci, caiete, 

păsări, copaci, etc.). Astfel vor avea loc operaţii de clasificare a 

operaţiilor ce au însuşirea ce caracterizează mulţimea respectivă 

şi aparţin acesteia. 

Contactul cu unele noţiuni matematice are o contribuţie 

esenţială la statornicirea planului simbolic, abstract, în evoluţia 

mentală a şcolarului din clasa întâi, cu condiţia ca prin 

programul de instruire să nu fie întreţinută învăţarea mecanică, 

neraţională, izolată de dezvoltare. 

 Pe parcursul unor semnificative unităţi de timp, şcolarii 

mici sunt antrenaţi în rezolvarea unor sarcini caracterizate prin 

anumite variante de relaţionare a cunoscutului cu necunoscutul, 

care, ca structuri matematice au o schemă logică asemănătoare. 

Pe fondul unor structuri de bază, poate fi proiectată o infinitate 

de construcţii operaţionale particulare, variind dimensiunile 

numerice ale mărimilor şi însuşi numărul mărimilor puse în 

relaţie. Elevii sunt familiarizaţi cu mişcarea în ordinea 

crescătoare şi descrescătoare a şirului natural de numere, ca şi cu 

tehnica primelor două operaţii matematice fundamentale – 

adunarea şi scăderea – în limitele concentrului 10 şi apoi în 

limitele altor concentre mergând până la 100 (clasa I). Astfel 

află că unele numere se cheamă termeni (sumă, total), altele 

descăzut, scăzător, rest (diferenţă), fac cunoştinţă cu termenii de 

asociativitate şi comutativitate, constată şi se conving practic că: 

pentru a soluţiona ? + b = c trebuie să scadă, pentru a soluţiona ? 

– b = c, trebuie să adune, pentru a soluţiona a – ? = c, trebuie să 

scadă. Este un gen de activitate care cultivă flexibilitatea, 

concură la automatizarea şi creşterea vitezei de lucru şi care, în 

anumite condiţii, ar putea să stimuleze descoperirea, înţelegerea, 

judecata, raţionamentul matematic discursiv. Este vorba de o 
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strategie care îl pune pe elev în situaţia de a conştientiza de 

fiecare dată semnificaţia distinctă a necunoscutei şi de a ajunge 

la ea prin mecanismul mediator al raţionamentului, care îşi 

asociază, ca tehnică operaţională, când adunarea, când scăderea. 

Această strategie are avantajul de a pregăti terenul achiziţionării 

de către şcolarul mic a capacităţii de a rezolva probleme, 

învăţându-l să diferenţieze între semantica lui „ceea ce se dă” şi 

a lui „ceea ce se cere” din a căror comparare se va extrage 

informaţia necesară structurării a ceea ce se chemă „plan de 

rezolvare” al unei probleme.  

 Reprezentările grafice, limbajul grafic este şi el foarte 

apropiat de cel noţional. Imaginile mintale îl apropie pe copil de 

logica operaţiei intelectuale cu obiectele, procesele şi 

evenimentele realităţii. Operaţia de generalizare la care trebuie 

să ajungem are loc atunci când elevul este capabil să exprime 

prin semne grafice simple (puncte, linii, cerculeţe) ideea 

generală care se desprinde în urma operaţiilor cu mulţimile 

concrete de obiecte. 

 Important este ca activitatea elevilor să fie dirijată spre 

asigurarea progresivă a esenţei unui concept matematic 

(mulţime, număr natural, operaţii cu numere naturale). Fără a 

abuza de intuiţie în dauna abstractizării, aceasta se va realiza 

treptat până la a opera cu mulţimi concrete sau cu simboluri ale 

acestora.   

 La matematică, ca şi la celelalte discipline, prestaţiile 

şcolarului mic sunt puternic dependente de model, datorită, mai 

ales, capacităţii lui reduse de a-şi autodirija disponibilităţile şi 

procesele psihice pe o pistă izomorfă cu sistemul  aşteptărilor 

învăţătorului. Incompletitudinea orientării în sistemul de cerinţe 

al sarcinii înlesneşte apariţia performanţelor aleatoare (când 

reuşite, când nereuşite), pentru că lasă câmp liber de manifestare 

unor raporturi neunivoce la sarcini care , în reprezentarea 

învăţătorului, apar ca univoce, tocmai acum când se pun bazele 

stilului cognitiv al elevului. De aici importanţa deosebită a 

principiului pedagogic de a ne raporta la prestaţiile matematice 

ale micului şcolar nu doar ca la nişte rezultate finite, ci ca la 

nişte procese susceptibile de a fi optimizate pe însuşi parcursul 

lor, pentru a le sprijini să se convertească în rezultatele dorite. 

Pentru aceasta este necesar ca în structura comportamentului 
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didactic să precumpănească sugestiile,, explicaţiile, lămuririle, 

sprijinul, îndrumarea, încurajarea, incitarea, consilierea 

individualizată în raport cu munca independentă de acasă şi cu 

sarcinile de control frontal.  

 A nu se pierde în vedere că la vârsta şcolarităţii mici 

activitatea cea mai atractivă pentru elevi rămâne jocul. Deşi se 

implică şi se întrepătrund, situându-se într-o ordine de 

succesiune genetică, jocul şi învăţarea, privite ca forme de 

activitate distincte ale conduitei infantile, se află în raporturi 

antinomice: primul – o activitate liberă, spontană, bazată pe 

comunicare nemijlocită şi pe simpatie interpersonală, pe „jocul” 

dispersional al atenţiei, care admite migrarea rapidă de la o 

secvenţă la alta a activităţii, realizându-se un raport de noutate, 

creativitate şi autodirijare ce nu lasă loc instalării oboselii şi 

plictiselii; cea de-a doua – o activitate obligatorie, cu program 

stabilit şi cu efort dozat, cu operaţii frecvent repetitive şi cu 

prestaţii măsurate prin raportarea la etalon (calificative) asistată 

de un adult care intervine, supraveghează şi observă. Ceea ce 

determină a nu mai fi surprinzător să constatăm că, deşi a năzuit 

cu ardoare spre învăţătură, şcolarul din clasa întâi poate să aibă 

reacţii negative, de insatisfacţie faţă de noua lui ocupaţie.   
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ABSTRACT: Books and reading have remained in line passions children 

and adolescents of today. TV and computer with their opportunities occupies 

most of the free time that we have our children. Be revived passion to read. 

Parents have an important role in this mission, because today's generation is 

that we will honor, without reading generation will know no ambition, justice 

and the importance of truth. 
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Mircea Eliade a scris o lucrare intitulată "Cărți pascale, 

sau despre necesitatea unui manual al perfectului cititor" 

(1939). El afirma că funcția primordială, magică a lecturii, este 

"de a stabili contactul dintre om și cosmos, de a aminti memoriei 

scurte și limitate a omului modern o vastă experiență colectivă și 

de a lumina Riturile." Ea este capabilă "să ne reveleze ritmurile 

din afara noastră". 

          Se pare că Mircea Eliade visa la un cititor perfect. Eu și 

colegii mei, profesori de limba și literatura română, visăm 

doar la un "cititor care citește". În mare măsură, cu toții știm 

care este folosul lecturii, însă avem nevoie să ne mai amintim 

din când în când, ca să ne simțim mai motivați. 

          Cartea poate fi considerată un depozit complet al 

inteligenței omenești, conținând în filele ei cunoștințe, 

sensibilitate, fapte care le păstrează intacte un timp nelimitat. 

Cartea este o comoară fără de preț, care adună cele mai 

frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în 

voie. Ea dezvăluie tainele naturii, istoria neamului, calități și 

defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai 

ales pentru copiii aflați pe drumul cunoașterii și al formării lor 

ca viitori cetățeni. Cartea oglindește șirul de secole al omenirii, 

lupta sa pentru existență, speranța într-un viitor mai luminos, 

suferința și bucuria. Este un prieten credincios al omului, care 
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arată drumul spre izbândă, te bucură, te și întristează; îți este 

mereu la îndemână să o recitești sau să revii asupra unui pasaj 

sau capitol peste care ai trecut în grabă sau ți-a plăcut în mod 

deosebit. Personajele întâlnite în cărți și faptele lor îl transpun pe 

cititor într-o lume reală sau imaginară în care și el, cititorul, 

participă cu gândul,  lumea cărților oferind răspuns la orice 

întrebare. O carte citită bine te trimite la altele și te invită la 

studiu, la cercetare pentru descoperirea de noi adevăruri – 

activitate permanentă ce stă la baza unei culturi generale 

trainice. Lectura este un instrument ce dezvoltă posibilitatea de 

comunicare între oameni, și îi ajută astfel să-și formeze 

capacități de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act 

intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de 

școală și familie. 

             Din păcate tot mai puțini elevi citesc lectură particulară 

în timpul lor liber. Unii din lipsa   timpului, altora pentru că nu 

le place această activitate, iar alții sunt atrași de calculator și nu 

de cărți. Dacă un tânăr nu citește este în primul rând vina 

părinților. Copiii trebuiesc învățați încă de mici cu acest obicei. 

Uneori chiar obligați. Pentru că un copil neîndrumat, foarte rar 

va face o astfel de activitate din propria inițiativă, de aceea este 

bine să le insuflăm de mici copiilor noștri iubirea pentru lectură. 

              Un copil neîndrumat de părinți foarte târziu își va 

cunoaște vocația și pasiunea pentru ceva, de aceea este bine să 

facem tot ce ne stă în putință pentru a călăuzi copilul către 

activități care să îl formeze frumos ca om. Dacă sportul și dansul 

mențin sănătatea fizică și îi fac disciplinați, lectura însă are mult 

mai multe beneficii. Poate că unii dintre voi nici nu știți cât de 

mult bine face să citești măcar o oră din zi, atât pentru psihic cât 

și pentru suflet. Cititul este cea mai frumoasă și mai înălțătoare 

îndeletnicire din punctul meu de vedere și poate transforma un 

om; bineînțeles, în bine sau în rău, depinde ce citești și cum 

folosești informațiile pe care le asimilezi, dar per total, cartea nu 

aduce decât lucruri bune și frumoase. 

             În mod ironic, azi avem la dispoziție mai mult ca 

niciodată o sumedenie de mijloace de informare. Și totuși multe 

dintre ele nu sunt exploatate. O carte e mai mult decât o simplă 

informație, e o trăire în sine. Avem acces la foarte multe cărți 
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„bijuterii" și cu toate astea, multe dintre ele stau prăfuite în 

biblioteci sau în librării. 

              Mă văd cu ochii minții pe mine,  copil care “devoram” 

orice carte îmi cădea în mână. Citeam pe nerăsuflate, dornică să 

aflu cât mai repede finalul aventurilor trăite de personaje. Am 

râs și am plâns de nenumărate ori alături de personaje îndrăgite 

care mi-au marcat copilăria. Am tremurat, nu de frig, ci de 

emoție, alături de Remi, băiețelul din cartea Singur pe lume de 

Hector Malot, și m-am bucurat atunci când și-a găsit familia. 

Am plâns cu lacrimi adevărate și am fost copleșită o zi întreagă 

de emoție de povestea micuţului şi simpaticului băieţel 

Nemecsek, care, cu îndârjire şi curaj, luptă, alături de tovarăşii 

săi, pentru supremaţia pe terenul viran, din centru oraşului, 

pentru ei cel mai de preţ teren de joacă, din romanul Băieții din 

strada Pal de Ferenc Molnar. La sfârșitul unor cărți visam cu 

ochii deschiși la o continuare, regretând faptul că minunatele 

întâmplări s-au sfârșit. Drumul meu de la școală spre casă era 

mereu întrerupt de librărie. Intram cu emoție fiindcă adoram să 

stau printre cărți și savuram mirosul de cerneală pe care îl 

emanau cărțile proaspăt tipărite. Deși nu aveam niciun ban în 

buzunar și uneori „tanti vânzătoarea” mă dădea afară că 

încurcam adulții, potențiali cumpărători, în mintea mea visam să 

am , cândva, când voi fi mare, o bibliotecă cu multe –multe 

cărți, așezate frumos în rafturi și pe care să le pot citi oricând 

doresc. Eram înnebunită după aventurile din cărțile lui Jules 

Verne sau după exoticele peripeții din O mie și una de nopți. Le 

puteai obține doar la „pachet”: adică trebuia să achiziționezi și o 

carte despre vreun Congres sau cu cuvântări pline de 

înțelepciune ale „tovarășului”.  

               Citeam, am fost o generație care aveam program la 

televizor doar două ore, așa că în timpul liber citeam. Astăzi , ca 

adult și profesor de limba română încerc să reinventez în sufletul 

noii generații de copii pasiunea pentru citit. Am început timid. 

La început recomandam niște cărți, dar foarte mulți elevi se 

mulțumeau cu rezumatele pline de greșeli de ortografie și de 

exprimare găsite pe internet. Apoi, cu ajutorul unei edituri, cred 

că am reușit să modific puțin comportamentul copiilor față de 

cărți. Am realizat un club de lectură. În fiecare lună editura ne 

propune un titlu și un autor. Cărțile sunt foarte frumos editate, 
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autorii sunt extraordinari iar întâmplările prin care trec 

personajele sunt uimitoare. În fiecare lună numărul de copii 

dornici să citească aceste cărți crește. La început copiii au fost 

reticenți. Dar în unii dintre ei am reușit să aprind flacăra pasiunii 

pentru citit. Mi-a crescut inima de bucurie atunci când o mămică 

mi-a spus că nu știe ce i-am făcut fetiței ei și cum am reușit, dar 

citește fără oprire. Citesc și eu în rând cu ei. Ne întrecem: cine a 

citit mai mult. Sunt fericiți atunci când mă întrec și sunt cu două 

sau trei capitole în avans față de mine. Organizăm concursuri, 

iar cei mai buni cititori primesc diplome. Nu e mult, dar au toată 

aprecierea mea, și bineînțeles nota 10 la limba și literatura 

română.  

               Se zice că  “Dacă nu ai sădit un pom, dacă nu ai zidit o 

casă și nu ai crescut un copil nu se poate spune că ai trăit” . Eu 

cred că la aceste vorbe înțelepte se poate adăuga și ...dacă nu ai 

citit o carte... 

            Mi-aș dori ca mai mulți părinți să-și îndemne copiii spre 

dragostea de lectură, astfel vom avea o lume mai bună, un viitor 

mai deosebit și niște oameni adevărați pe care să ne putem baza. 

Generația de astăzi este cea care ne va face cinste, generație care 

fără lectură nu va cunoaște ambiția, dreptatea și importanța 

adevărului. 
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ABSTRACT: ADHD means Attention Deficit / hyperactivity 

disorder and is one of the most common behavioral disorders encountered in 

children and adolescents.  

All children behave in ways that could be interpreted as inattention, 

hyperactive or impulsive symptoms of ADHD Central. Specialists are able to 

establish the diagnosis of ADHD based on an inventory of symptoms 

Among the mitigation measures hyperkinetic behavior include: time 

management assigned the child to establish a clear program of activity, 

verbalization importance they have learning, self-control and self-

organization, using a system of rewards and sanctions symbolic desirable or 

undesirable behaviors, use of clear formulas address, fostering positive 

interactions, student involvement in the implementation of teaching 

strategies, development / involvement imagination and innovative spirit. 

KEYWORDS: attention deficit hyperactive behavior, intervention measures 

 

ADHD înseamnă Deficit de Atenţie / Tulburare 

Hiperkinetică şi este una dintre cele mai frecvente afecţiuni 

comportamentale întâlnite la copii şi adolescenţi. Studiile arată 

că un procent de 5% din copiii de vârstă şcolară prezintă 

simptome ADHD (1-2 din copiii dintr-o clasă de 30). 

 ADHD debutează în copilărie şi poate persista şi la 

vârsta adultă. Deşi la unii copii simptomele ADHD dispar odată 

cu înaintarea în vârstă, în jur de 60% pot prezenta simptome şi la 

vârsta adultă.  Simptomele ADHD se împart în trei categorii: 

neatenţie , hiperactivitate şi  impulsivitate,  putând surveni şi în 

formă combinată. 

 Tipul neatent 
 Copilul inatent nu se poate concentra, face adesea greşeli 

din neglijenţă, nu ascultă până la capăt atunci când i se 

adresează cineva, nu finalizează sarcinile, nu respectă 

instrucţiunile, evită efortul intelectual susţinut.  
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 Tipul hiperactiv-impulsiv 
 Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul 

prezintă şase sau mai multe simptome de hiperactivitate - 

impulsivitate.  

 Simptomatologia include neastâmpăr, vorbire excesivă, 

agitaţie fizică în momente nepotrivite, întreruperea persoanelor 

care vorbesc şi dificultatea în a-şi aştepta rândul.  

 Tipul combinat 
 Diagnosticul este stabilit în condiţiile în care copilul 

prezintă şase sau mai multe simptome de neatenţie sau şase sau 

mai multe simptome de hiperactivitate - impulsivitate.  

 Toţi copiii se comportă în moduri care ar putea fi 

interpretate ca neatenţie,  hiperactive  sau  impulsive, simptome 

centrale ale ADHD. De fapt, toţi visăm cu ochii deschişi, îi 

întrerupem pe alţii, răspundem neîntrebaţi, ne pierdem răbdarea 

sau suntem agitaţi, dar nu toţi suferim de ADHD. Specialiştii 

stabilesc diagnosticul de ADHD numai atunci când un copil: 

 A manifestat comportamente  inadecvate nivelului său de 

dezvoltare.  

 Manifestă cel puţin şase astfel de comportamente în mod 

constant, timp de cel puţin şase luni.  

 A prezentat unele simptome înainte de vârsta de şapte 

ani.  

 Este afectat de aceste simptome în activităţile curente, în 

mai mult decât un singur context, de exemplu la şcoală şi acasă.  

 Prezintă simptome care nu sunt explicate mai bine de o 

altă boală.  

Sindromul deficitului de atenție/ hiperactivitate implică o serie 

de simptome care au implicații în plan social, emoțional și 

școlar.Un prim pas necesar pentru o abordare cu şanse de succes 

este acceptarea condiţiei a celor care deosebite suferă de acest 

sindrom şi acordarea unui sprijin constant.  Poate părea simplu, 

dar comportamentul exploziv, posibilele accese de agresivitate, 

efortul chinuitor de concentrare a atenției asupra sarcinilor de 

lucru şi reacția deosebit de impulsivă la frustrările provocate de 

eșecuri presupun din partea părinților și dascălilor deopotrivă: 

empatie, răbdare şi o strategie coerentă de suport. 
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Experienţa şcolară este deseori o provocare extrem de dificilă 

pentru elevii cu ADHD.Ei sunt de regulă identificaţi rapid şi 

etichetaţi ca ,,elevi problemă” prin prisma incapacităţii de a 

respecta regulile vieţii şcolare sau de a se concentra asupra 

sarcinilor de lucru din clasă.Slabele performanţe şcolare şi 

frecventele întreruperi pe care le cauzează în clasă îi pun deseori 

în conflict cu colegii sau cadrul didactic.Este documentat faptul 

că elevii care suferă de ADHD au rezultate şcolare  mai slabe,iar 

comportamentul şi simptomele specifice implică aplicarea 

sancţiunilor şcolare.Rezultate consistente în ameliorarea 

rezultatelor şcolare şi controlul simptomaticii specifice sunt date 

de implicarea directă a tuturor factorilor implicaţi în 

educaţie(familie,şcoală şi comunitate) în susţinerea măsurilor 

ameliorative şi prin diversificarea ofertei educaţionale,prin 

atractivizarea conţinuturilor predării. 

Măsuri practice și principii de acțiune: 

Acești copii pot învăța foarte bine însă depinde de 

capacitatea adultului de a identifica soluțiile potrivite pentru a 

converti simptomele supărătoare în avantaje notabile pentru 

succesul școlar şi instituirea comportamentului  prosocial. 

 Cei din jurul acestor copii, trebuie să descopere 

interesele care îi preocupă, pasiunile, activitățile care îi atrag 

pentru a le alege pe acelea care oferă copilului succes.Dușmanii 

principali de aici sunt:plictiseala, comportamentul  

autoritar,disciplinarea violentă ( violența limbajului, tonalitatea, 

violența simbolică, formele extreme de violență fizică).  

 O primă măsură de acţiune constă în managementul 

timpului alocat copilului.Părinţii sunt deseori sub presiunea 

sarcinilor şi problemelor zilnice de serviciu,timpul alocat 

copilului fiind înlocuit cu ceea ce am putea numi a fi 

,,momentele dedicate”. Se adaugă la aceasta expunerea nocivă la 

programele televiziunii,care transmit nu numai valori 

discutabile,dar şi un model cultural marcat de viteza şi 

permanenţa schimbării,o cultură în schimbare continuă şi 

frenetică. Timpul redus alocat de părinţi relaţionării profunde cu 

copilul are efecte directe în plan comportamental şi atitudinal. 

Relaţionarea aproape accidentală şi viaţa grăbită, nestructurată, 

formează un şablon mental care favorizează apariţia primelor 

semne de hiperactivitate şi slabă capacitate de concentrare a 
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atenţiei.Este foarte important ca atunci când apar primele semne 

sau simptome, părinţii să fie alături de copil,tratând cu calm, 

răbdare problemele cu care se confruntă şi nevoile specifice ale 

copilului. 

 De asemenea, se impune stabilirea unui program clar 

de activitate.Părinţii pot elabora şi impune discret  un program 

de activitate organizat coerent pentru copil.Se recomandă: 

 Instalarea unui ceas mare, vizibil, în camera copilului; 

 Instalarea şi utilizarea unui calendar de perete şi a unui 

organizator; 

 Crearea unui spaţiu destinat exclusiv sarcinilor de 

lucru,cu un sertar sau dosar pentru temele şcolare,organizate 

iniţial cu ajutorul părinţilor sau/şi a cadrului didactic; 

 Răbdarea şi coerenţa deciziilor. 

 O măsură practică o reprezintă verbalizarea 

importanţei pe care o au învăţarea, autocontrolul şi 
autoorganizarea. Trebuie reamintită permanent importanța 

învățării, a autocontrolului și autoorganizării. Se comite o 

greşeală prin limitarea învăţării la procesul şcolar, la învăţarea 

formală(intervine plictiseala).  Copilul trebuie orientat spre 

cunoaștere, spre lectură și descoperire. Stimularea învăţării 

independente poate canaliza energia  copilului către activităţile 

dorite. 

Utilizarea unui sistem de recompense simbolice și 

sancțiuni pentru comportamentele dezirabile sau 

indezirabile 

Se urmărește stimularea comportamentelor dorite și 

inhibarea simptomelor lor specifice și a efectelor lor.Nu se 

recomandă utilizarea recompenselor substanțiale și cu atât mai 

puțin a banilor.Se va evita orice formă de violență fizică sau 

verbală. Teama este cel mai important dușman în calea învățării 

și concentrării.  

Sancțiunile aplicate trebuie să fie eficiente, ferme și 

aplicate proporțional cu problema căreia i se adresează.Ele se 

aplică numai şi numai după ce este clar că s-a înţeles motivul 

aplicării lor,copilul fiind anunţat asupra momentului aplicării lor 

ca o consecinţă a comportamentului nedorit. 
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 Utilizarea unor formule clare de adresare 

Ignorarea deliberată a adultului trebuie sancționată prin 

eliminarea unor privilegii și stabilirea clară a relației dintre 

comportament și consecințe. O sancțiune aplicată o dată ca 

urmare a unui comportament nedorit va fi aplicată identic în 

cazul repetării acelui comportament. 

Favorizarea interacțiunilor pozitive 

În sala de clasă,este recomandabil ca elevul cu ADHD să 

lucreze în echipe  Se poate menține timp îndelungat în echipa în 

care elevul a dat cele mai bune rezultate.  Cadrele didactice vor 

plasa elevul cu ADHD departe de sursele de distagere a atenției, 

cum sunt ferestrele, computerele, ușile,iar sarcinile de lucru 

trebuie să fie clare şi punctuale,evitându-se pe cât posibil 

formularea unor sarcini de lucru multiple şi de lungă durată. 

Abordarea temelor/ sarcinilor de lucru mai dificile la 

începutul programului 

Este bine ştiut faptul că unii elevi obosesc mai repede şi 

este important ca pentru cei care au dificultăţi în menţinerea 

concentrării pe o perioadă mai îndelungată de timp să le fie 

prezentate cele mai importante teme şi conţinuturi la începutul 

orelor de curs. 

 Implicarea elevului în implementarea strategiilor 

didactice 

Copilul poate oferi sugestii sau soluții practice pentru a 

face lecțiile mai plăcute și poate indica elementele care 

blochează concentrarea atenției sau stimulează hiperactivitatea.  

Dezvoltarea / implicarea imaginației și spiritului 

inovativ 

Energia specifică elevilor hiperactivi poate fi convertită 

în creativitate și efort pozitiv,iar lipsa capacităţii de concentrare 

a atenţiei poate fi suplinită prin strategii educaţionale ce 

apelează la educaţia imaginativă. 

Metode de diminuare a comportamentului hiperactiv 

şi opoziţional de către învăţător  
Problemele de comportament hiperactiv sau opoziţional 

manifestate la şcoală se diminuează prin măsuri aplicate în acest 

mediu. De asemenea, aceste tulburări pot fi diminuate şi prin 

tratament medicamentos.  
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Pentru a diminua problemele comportamentale 

învăţătorul poate folosi “Concursul pentru feţe zâmbitoare”. 

Problema cu care se confruntă învăţătorul este aceea de a găsi 

timpul necesar pregătirii acestei metode, aplicare ce implică de 

cele mai multe ori limitarea timpului destinat activităţilor de 

rutină. 

Se formulează cinci scopuri care vizează modificări la 

nivel comportamental care sunt importante în cazul copiilor 

hiperactivi şi cu comportamente opoziţionale: 

• Sunt atent la lecţie şi lucrez împreună cu ceilalţi  

• Termin sarcinile primite în clasă în mod constant  

• Rămân tot timpul concentrat asupra sarcinilor primite. 

Nu vorbesc şi nu mă ridic de pe scaun in timpul execuăarii lor.  

• Cooperez cu ceilalţi copii şi nu mă cert cu ei.  

• Ţin cont de regulile şi cerinţele învăţătoarei şi nu mă 

enervez.  
Zilnic învăţătorul poate aprecia măsura în care copilul a 

respectat scopurile propuse. Pentru aceasta există următoarele 

nivele de apreciere: 

• Foarte bine, astăzi ţi-ai atins scopurile propuse ( se va 

desena o faţă zâmbitoare, o coroană strălucitoare sau o 

stea; 

• Bine, cu efort ţi-ai atins scopurile propuse astăzi (se va 

desena o faţă zâmbitoare sau un plus); 

• Astăzi nu ţi-ai atins scopurile, mâine trebuie să te 

străduieşti mai mult (se va desena o faţă tristă sau 

semnul minus). 

 Câteodată este mai bine ca în loc de aceste formulări 

generale ale scopurilor din aprecierile zilnice, să definim scopuri 

centrate pe problemele speciale pe care le are copilul: 

• Rămân pe toată durata lecţiei pe locul meu fără să mă 

ridic; 

• Sunt atent să-mi scot din ghiozdan caietul de care am 

nevoie. 

• Ascult ce spune învăţătoarea şi nu vorbesc cu colegul de 

bancă. 

• Particip la lecţie şi nu-mi petrec timpul visând. 

• Nu-l enervez pe colegul de bancă adresându-i vorbe 

urâte. 
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• Nu iau lucrurile celorlalţi copii. 

• Dacă apare o ceartă nu mă bat. 

• Nu arunc cu obiectele din jur când sunt nervos  

Problema nu este completarea acestora care nu necesită mult 

timp, ci integrarea acestui tip de activitate în rutina zilnică. Cel 

mai bine este dacă învăţătoarea completează acest formular la 

sfârşitul orelor şi discută aprecierile cu copilul, cerându-i să se 

autoaprecieze şi apoi formulând şi explicându-i pe scurt 

propriile aprecieri.  

Copiii mai mari (de peste 9 ani) pot fi lăsaţi să se 

autoaprecieze. În acest caz este necesar ca învăţătorul să 

monitorizeze autoaprecierile copilului la început în mod 

constant, iar apoi numai din când în când. Dacă este necesar, 

aprecierea copilului se poate realiza în paralel şi de către un alt 

cadru didactic, care are ore cu copiii. 

Lucrul cu un copil hiperactiv sau cu ADHD reprezintă o 

provocare dificilă pentru toţi cei care sunt implicaţi în 

educaţie.Dar vnu trebuie să uităm că eforturile , depăşirea 

frustrărilor inerente,a problemelor şi eşecurilor de zi cu zi,are în 

final miza unei vieţi în care putem să facem diferenţa între 

marginalizare şi success social şi profesional. 
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