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INTRODUCERE 

 

 
 

Înscrisă ca trebuinţă esenţială în Piramida lui Maslow, apare reclamată nu doar de dorinţa 

de informare şi de contact, de legătura cu semenii, ci de urcuşul spre conştiinţa propriului statut. 

Comunicarea se realizează între două persoane, între o persoană şi un grup, între o persoană şi 

întreaga masă în care este şi ea inclusă, existând şi comunicarea cu sine. 

Oamenii au nevoie de a se confirma obiectivi unii pe alţii. Fiinţa umană nu poate exista 

decât în această continuă oscilare spre sine şi spre ceilalţi având nevoie de înţelegere, companie 

dar şi de autoconfruntare. Existăm în măsura în care ne găsim şi ne regăsim în ceilalţi. Prin 

ceilalţi conştientizarea acestei nevoi este însă direct dependentă de dorinţa şi capacitatea fiecăruia 

de a se realiza. 

În acest scop, şcolii îi revine cea mai mare datorie. Înaintea învăţării oricăror reguli, este 

necesară fascinaţia comunicării eficiente. 

Realizându-se fascinaţia comunicării - aceasta fiind condiţia obligatorie putem pleda 

pentru necesara educaţie în acest domeniu. O facem cu atât mai mult ştiind că prin comunicare se 

dezvoltă anumite însuşiri psihice deosebite: entuziasmul, generozitatea, frăţietatea, originalitatea, 

inteligenţa, capacitatea de a folosi cunoştinţele, simţul realului, observaţia, gustul pentru frumos, 

experienţa de viaţă etc. Deoarece în procesul comunicării umane se transmit informaţii, idei, dar 

şi sentimente şi atitudini, rolul său principal devine acela de a completa grupul, colectivitatea. 

Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să educăm sau 

să îndeplinim orice alt obiectiv, prin intermediul procesului de comunicare, urmărim întotdeauna 

patru scopuri principale: să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi, să provocăm o reacţie, o schimbare 

de comportament sau de atitudine (Nicki Stanton, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPITOLUL I 

COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN SUSŢINEREA UNUI PROCES SISTEMATIC DE 

ÎNVĂŢARE 

 

 

 

Comunicarea este acel mod fundamental de interacţiune psihosocială fără de care 

oamenii nu ar putea să devină oameni şi să cultive valorile proprii. Comunicarea umană 

facilitează nu doar transferul a ceva, de la unul la altul, precum s-ar muta un obiect dintr-un loc 

în alt loc, ci este mai profundă, determinând şi însuşirea integrală sau parţială a ceea ce-i este 

adresat. Se vorbeşte foarte des despre efectele comunicării de masă asupra ascultătorilor. În acest 

sens concepem comunicarea umană ca pe un act menit să realizeze o legătură pentru a influenţa 

menirea sau modificarea comportamentului celuilalt. 

Aptitudinea pedagogică este “o formaţiune psihologică complexă care, bazată pe un 

anumit nivel de organizare şi funcţionalitate al proceselor şi funcţiilor psihice – modelate în 

urma unui sistem de acţiuni şi operaţii interiorizate, constituit genetic conform modelului extern 

al activităţii educaționale – facilitează un comportament eficient al cadrului didactic prin 

operaţionalizarea adaptivă a întregului conţinut al personalităţii sale.” (Mitrofan, 1988). 

 Competenţele comunicaţionale ale profesorului sunt: 

 vast repertoriu comunicaţional; 

 abilitatea de a alege comportamentul comunicaţional cel mai potrivit, în funcţie de 

context (timp şi loc), de scop (modul în care comunicăm depinde de rezultatele vizate) şi 

de partenerul de comunicare (empatie şi cunoaştere); 

 eficienţa comportamentului comunicaţional; 

 complexitatea cognitivă (a prezenta o varietate de cadre pentru ca interlocutorul să 

sesizeze rezolvarea/ soluţia propusă de noi); 

 dubla responsabilitate, faţă de mesaj şi faţă de interlocutor; 

 capacitatea de automonitorizare afectivă; 

 

 

 

 

Eficienţa comunicării 

 

 

 atitudinea pozitivă (existenţa unor sentimente pozitive faţă de comunicare în general/ 

valorizarea interlocutorului sau a discursului acestuia, stima de sine ridicată şi sentimentul 

competenţei în domeniu, temperarea tendinţelor egocentrice); 

 sinceritatea (ca deschidere către partener, ca reacţie la mesajul partenerului, ca recunoaştere a 

propriilor gânduri sau sentimente); 

 empatia (profesorul deschis, inert, egocentric; P. Reps-metoda pillow ce presupune o analiză 

a relaţiei de comunicare din patru perspective: 1. Eu am dreptate, tu greseşti; 2. Tu ai 

dreptate, eu greşesc; 3. Amândoi avem dreptate şi amândoi greşim; 4. Problema nu e atât de 

importantă cum pare a fi); 

 sprijinul (interlocutorul nu se simte ameninţat şi nu adoptă poziţii defensive dacă i se solicită 

să facă o descriere sau să emită o opinie astfel încât, conform T.Brougher, p. 48, trebuie să ne 

arătăm mai mult descriptivi decât evaluativi, să adoptăm un stil de comunicare care să 

sugereze spontaneitatea, opus stilului de comunicare strategic, care odată sesizat generează 

precauţie şi defensivă interlocutorului). 

 egalitatea (comunicarea e mai eficientă într-un climat caracterizat ce nu evidenţiază 

ostentativ diferenţa valorică sau de statut dintre interlocutori; părţile implicate în dialog vor 
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recunoaşte valoarea şi contribuţia fiecăruia dintre interlocutori; Carl Rogers: “a manifesta 

faţă de celălalt un interes pozitiv necondiţionat ”. 

 încrederea (a-l determina pe interlocutor să se simtă în largul său în timp ce comunică; să fim 

calmi, flexibili, destinşi, evitând să dominăm social sau cognitiv partenerul de discuţie). 

 acceptarea prezenţei celuilalt (crearea unui climat de comuniune, de solidaritate 

comunicaţională, demonstrând atenţie, apreciere şi interes în raport cu interlocutorul, 

folosind “noi” şi nu “eu şi tu”; să cerem clarificări şi să nu dăm sentinţe). 

 gestionarea interacţiunii (a nu-l face pe interlocutor să se considere neglijat, a asculta cu 

atenţie, a utiliza mesaje verbale pozitive şi agreabile). 

 controlul imaginii de sine/ self-monitoring (repertoriu communicaţional bogat, adaptabilitate 

în a-ţi juca rolul). 

 expresivitatea (abilitatea de a comunica o angajare autentică în tratarea unei teme, atât în plan 

verbal cât şi în cel emoţional, cunoscut fiind faptul că trăirile emoţionale exprimate ale 

locutorului cresc eficienţa comunicării; expresivitatea vocală/ tonul comunicării este 

superioară mimicii sau posturii din punctul de vedere al expresivităţii). 

 persuasiunea (cale de influenţare a partenerului de comunicare pentru modificarea atitudinii 

sale în direcţia dorită de comunicator). 

 credibilitatea (este corelatul persuasiunii, având ca indicatori specifici viteza şi fluenţa în 

exprimare, elemente ce sporesc gradul de competenţă perceput; noutatea argumentului 

sporeşte credibilitatea mesajului; repetarea unor argumente simple şi slabe conduce la 

suprasaturaţie, ceea ce inhibă fenomenul persuasiv; eficienţa persuasiunii este direct 

proporţională cu nevoia de cunoaştere a individului). 

 

 

Depăşirea  blocajelor în comunicarea didactică 

 

 

 

Indiferent de varianta comunicării educaţionale, asigurarea caracterului său bilateral este 

condiţionată de exisenţa unui repertoriu cognitiv şi comportamental comun al profesorului şi al 

elevilor cu o valoare pozitivă cât mai mare. Comunicarea didactică este posibilă dacă există un 

repertoriu comun al profesorului şi al elevilor şi este cu atât mai eficientă din punct de vedere 

cantitativ şi mai ales calitativ, cu cât valoarea (pozitivă) a acestui repertoriu comun este mai 

mare. 

Calitatea interacţiunii didactice şi realizarea potenţialului pedagogic al comunicării 

educaţionale depind de caracteristicile contextului de instruire, respectiv de: prestaţia 

emiţătorului şi a receptorului şi de caracteristicile mediului de instruire ale câmpului pedagogic. 

Există o multitudine de factori care pot cauza probleme în comunicare şi de care trebuie să fim 

conştienţi pentru a le depăşi sau minimaliza efectul. 

Dintre aceştia mai semnificativi sunt: 

 diferenţele de percepţie - persoane de diferite vârste, culturi, educaţie, temperamente, sex, 

vor percepe altfel situaţiile comunicaţionale şi le vor interpreta în mod diferit; 

 concluziile grăbite - deseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, 

evitând să recunoaştem realitatea în sine; 

 stereotipiile - învăţând permanent din experienţele proprii vom întâmpina riscul de a trata 

diferite persoane ca şi când ar fi una şi aceeaşi; 

 lipsa de interes - de obicei suntem mai interesaţi de problemele noastre decât de ale altora, de 

aceea acolo unde lipsa de interes este evidentă trebuie să acţionăm cu abilitate pentru a 

direcţiona mesajul astfel încât să corespundă nevoilor şi interesului celui ce primeşte 

mesajul; 

 dificultăţi de exprimare - sunt determinate de lipsa de încredere în sine sau vocabularul sărac; 
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 emoţiile - deşi poate determina chiar blocarea completă a comunicării, ea poate deveni totuşi 

un catalizator impresionând auditoriul mai mult decât o persoană lipsită de emoţie sau 

entuziasm; 

 personaliatatea celor antrenaţi în comunicare - nu doar tipurile diferite de personalităţi pot 

cauza probleme şi, adeseori, propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru este 

afectată ca urmare, comportamentul nostru influenţează pe acela al partenerului comunicării. 

Aceştia sunt doar câţiva factori care pot face comunicarea mai puţin eficientă sau chiar să 

eşueze complet. Potenţialele bariere de comunicare nu depind numai de noi, respectiv receptor şi 

emiţător, ci şi de condiţiile de comunicare, pe care trebuie nu numai să le cunoaştem ci şi să le 

controlăm pentru ca procesul comunicării să capete şansa de a fi eficient. 

Pentru adaptarea eficienţei la situaţia de comunicare este necesar să fie luaţi în calcul toţi 

factorii care o influenţează: 

 factori materiali şi fizici: clasele, laboratoarele, mobilierul, zgomotul, luminozitatea, 

dizpoziţia băncilor, locul unde stă profesorul, condiţiile atmosferice; 

  factori orgazinaţionali şi de context: numărul elevilor într-o clasă, strategiile utilizate, starea 

fizică şi psihică a participanţilor; 

 factori ai relaţiei educative: stilul de predare, talentul pedagogic, stereotipiile, cunoaşterea 

celuilalt, abilităţile de ascultare; 

Barierele în comunicare se produc atunci când unul sau mai mulţi din factorii enumeraţi 

nu funcţionează în condiţiile optime. În relaţia profesor-elev se nasc decalaje de comunicare între 

trasăturile mesajului şi înţelegerea lui în profunzime precum şi între repertorii.  

Abilităţile de ascultare ale eleviilor sunt fizice (auzul), de interpretare şi înţelegere a 

cuvintelor (comprehensiunea), de a-şi aminti tot ce a fost spus (retenţia). Cercetările în domeniu 

(Burgoon) relevă faptul că elevii îşi amintesc mai bine decât înţeleg. 

Ascultarea eficientă poate fi perturbată de câteva aspecte: 

 dezinteres (la elevi nu ar trebui să apară); 

 distragerea atenţiei de caracteristicile profesorului (haine, stil, ton, voce, maniere); 

 judecăţile proprii ale elevilor asupra mesajului; 

 agenţii fizici şi psihici care distrag atenţia (zgomot, lumină, tensiune, oboseală); 

 luarea notiţelor; 

 dificultatea materialului; 

 decalajul între cantitatea de informaţie pe care o poate da profesorul şi pe care o poate lua 

elevul. 

În evoluţia conceptului operaţional de comunicare operaţională, concept-ancoră pentru 

procesul de învăţământ, s-a ajuns în prezent la formularea necesităţii de a dezvolta interacţiuni 

formative între emiţător şi receptor, manifestate în plan cognitiv dar şi afectiv, motivaţional şi 

caracterial, la nivel verbal dar şi nonverbal. 

Educaţia constituie astfel una dintre componentele şi condiţiile fundamentale ale existenţei 

societăţii umane. Fiinţa umană nu este una pur biologică ci şi una socială şi în acelaşi timp 

culturală, atribute care nefiind date ereditar se dobândesc doar prin intermediul acţiunii 

educaţionale. În calitatea sa de componentă a existenţei sociale, educaţia are ca una dintre 

funcţiile sale principale asigurarea unei integrări optime a individului în societate sau, altfel spus, 

educaţia are o importantă funcţie socializatoare. 
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CAPITOLUL II 

SOCIALIZAREA ELEVILOR DIN ŞCOALĂ 

 

 

 

 

  În linii generale, socializarea se defineşte (cf. Rotaru, T., 1996) ca fiind procesul complex 

prin intermediul căruia individul, în interacţiune cu semenii săi, acumulează deprinderi, 

cunoştinţe, valori, norme, comportamente şi atitudini privitoare la condiţiile existenţei sale în 

cadrul societăţii. Conduitele sociale dezirabile, indiferent de gradul lor de complexitate, nu apar şi 

nu sunt puse în joc de la sine ci sunt rezultatul învăţării acestora ca urmare a derulării acţiunii 

educaţionale.  

În acest sens, socializarea este un proces comunicaţional interactiv ce are ca finalitate 

transformarea individului din entitate biologică izolată în fiinţă socială şi culturală, capabilă să 

asume, să interiorizeze şi să transpună constant în practică valorile şi normele de conduită 

specifice societăţii în care acesta îşi desfăşoară existenţa. Educaţia (formală, non-formală, 

informală) contribuie în mod decisiv la realizarea socializării, respectiv la procesul de transmitere 

şi asimilare de către individ a atitudinilor, valorilor şi comportamentelor specifice condiţiilor de 

existenţă socială ale unui grup sau comunităţi. 

Literatura de specialitate menţionează existenţa a două forme principale ale socializării: 

socializarea primară şi socializarea secundară. 

Socializarea primară este un proces specific copilăriei prin intermediul căruia individul 

achiziţionează şi interiorizează valorile şi normele generale ce reglementează comportamentul 

său în cadrele societăţii. Această interiorizare se produce (cf. H. Mead) la rândul său în două 

etape. Într-o primă etapă sub imperiul acţiunii şi influenţelor persoanelor semnificative din 

anturajul copilului (în special părinţii) care impun acestuia anumite reguli de comportament şi 

implicit o anumită perspectivă asupra existenţei sociale. Precizăm faptul că (cf. Rotaru, T., 1996), 

copilul nu are posibilitatea de a alege persoanele semnificative el născându-se într-un anumit 

mediu social, motiv pentru care identificarea cu acestea este ca şi automată iar interiorizarea unei 

realităţi anume este inevitabilă. Astfel “copilul nu interiorizează lumea persoanelor sale 

semnificative ca una dintre multele lumi posibile ci o interiorizează ca singura lume existentă şi 

imaginabilă” (Berger, Luckman, 1967, p.134). În timp copilul îşi dă seama că valorile şi 

comportamentele sale sunt apreciate/ sancţionate nu doar de către persoanele semnificative din 

anturajul său ci şi de către alte persoane cu care acesta interacţionează, moment în care se 

constituie ceea ce Mead numeşte “altul generalizat” şi apare raportarea conduitei sociale 

personale la societate în general. 

Socializarea secundară se constituie pe fundamentele socializării primare şi se referă la 

achiziţionarea şi interiorizarea unor norme, valori şi principii particulare ce ghidează 

comportamentul individului la nivelul diverselor instituţii sau organizaţii. În general procesul 

socializării secundare se produce în condiţiile trecerii de la gândirea concretă la cea abstractă şi 

este legat de apariţia unor schimbări la nivelul statutului social, şcolar sau profesional al 

individului, fapt ce determină interiorizarea, alături de normele şi valorile generale ce 

reglementează comportamentul său social, a unor prescripţii comportamentale particulare, 

prescripţii promovate de instituţia/ mediul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Facem în acest context precizarea că la nivelul socializării secundare au loc două procese 

distincte: cel de desocializare (renunţarea integrală sau parţială la normele şi conduitele cerute de 

vechiul statut social) şi cel de resocializare (asumarea valorilor şi regulilor specifice noului statut 

social). 

Educaţiei îi revine astfel, pe de o parte, sarcina de a corecta eventualele deficienţe apărute 

pe parcursul socializării primare şi de a oferi legitimitate valorilor şi normelor promovate la acest 

nivel, iar pe de altă parte misiunea de a dota individul cu competenţele şi abilităţile necesare 
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realizării cu succes a socializării secundare. În acest context educaţiei îi revine şi sarcina de a 

pregăti individul pentru procesul socializării anticipative înţeleasă ca prefigurare a unei viitoare 

poziţii sociale în termeni de valori, norme şi reguli de comportament ce urmează a fi respectate. 

Diversele teorii ale dezvoltării oferă perspective diferite asupra socializării în calitatea sa 

de proces ce facilitează adaptarea progresivă a individului la condiţiile existenţei sociale. Din 

perspectivă cognitivistă, Piaget afirmă caracterul progresiv al socializării gândirii, sub efectul 

cooperării şi interacţiunilor comunicaţionale dintre copii, iar alţi autori, cum sunt H. Wallon sau 

L.S. Vîgotski, afirmă faptul că procesul de socializare primează, el fiind acela care orientează 

dezvoltarea gândirii.  

Indiferent de perspectiva asumată, cert este faptul că socializarea presupune ca mecanism 

fundamental procesul învăţării sociale. Învăţarea socială se referă, în esenţă, la ansamblul 

proceselor prin intermediul cărora individul acumulează cunoştinţe, valori, norme şi 

comportamente care îi permit realizarea unei interacţiuni sociale optime cu ceilalţi semeni ai săi.  

În raport cu procesul învăţării în general, învăţarea socială are ca note definitorii conţinutul 

informaţional de factură socială (asimilarea şi interiorizarea conduitelor sociale ce urmează a fi 

puse în joc în diverse situaţii sociale specifice) şi faptul că aceasta se produce atât sub formă 

instituţionalizată (în cadrele spaţiului şcolar) cât şi empiric, în contextul existenţei cotidiene a 

individului. 

Învăţarea socială este de trei tipuri: învăţare socială directă, învăţare socială 

observaţională şi învăţare socială de factură cognitivă. 

Învăţarea socială directă are la bază mecanismele întăririlor pozitive (recompense) sau 

negative (sancţiuni). În acest context individul realizează nemijlocit, prin intermediul experienţei 

personale, faptul că punerea în joc a anumitor comportamente atrage după sine, în calitate de 

consecinţă imediată, după caz, sancţiunea sau recompensa. Astfel, cunoscută fiind tendinţa 

individului de a evita sancţiunile şi de a obţine recompensele, categoria comportamentelor şi 

conduitelor dezirabile din punct de vedere social ajunge să fie  constant preferată de către individ. 

Învăţarea socială directă este specifică, cu precădere, copilului de vârstă mică dar, sub 

forme mai elaborate, acest tip de învăţare însoţeşte individul pe tot parcursul duratei sale de viaţă. 

Alături de familie şi comunitate, educaţiei îi revine rolul de a familiariza individul cu ansamblul 

valorilor şi conduitelor sociale şi de a utiliza adecvat sistemul de întăriri anterior menţionat în 

vederea orientării acestuia înspre achiziţionarea şi interiorizarea comportamentelor sociale 

dezirabile. 

Învăţarea socială observaţională, spre deosebire de cea directă, se referă la procesul prin 

intermediul căruia individul însuşeşte cunoştinţe, atitudini şi comportamente sociale nu prin 

intermediul experienţei sale nemijlocite ci observând conduita celor din jurul său şi mai ales 

consecinţele diverselor acţiuni ale acestora. În acest context se manifestă preponderent învăţarea 

socială prin imitaţie sau contagiune. Fac precizarea că nu este vorba despre o imitaţie mecanică ci 

despre una perfect conştientă şi raţională, construirea comportamentului social propriu rezultând 

ca urmare a unui şir complex de evaluări a conduitei celorlalţi prin prisma consecinţelor 

acţiunilor respective. 

Învăţarea socială de tip cognitiv înglobează o serie de scheme cognitive şi raţionamente 

prin intermediul cărora subiectul devine capabil să anticipeze, anterior punerii în joc a unui 

anumit comportament social, consecinţele şi implicaţiile acestuia. Învăţarea socială de tip 

cognitiv înglobează datele învăţării sociale directe şi observaţionale, date ce sunt selectiv 

reactualizate, dar depăşeşte acest nivel prin intermediul inferenţelor logice realizate la nivelul 

anticipării consecinţelor comportamentelor sociale viitoare. 

Ponderea celor trei tipuri de învăţare socială în procesul de socializare cunoaşte variaţii 

semnificative în raport cu înaintarea în vârstă a subiectului uman. Dacă în copilăria mică 

predomină învăţarea socială directă, concomitent cu dezvoltarea intelectuală a individului are loc, 

într-o primă etapă, mutarea centrului de greutate pe învăţarea socială observaţională pentru ca în 

final să predomine învăţarea socială, mult mai eficientă, de tip cognitiv. 

În acest context educaţiei, în calitatea sa de acţiune socială, îi revine o dublă sarcină: pe de 
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o parte de a valorifica adecvat, în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale ale 

celui care se educă, potenţialul instructiv-formativ al celor trei forme ale învăţării sociale, iar pe 

de altă parte de a favoriza, prin intermediul unor acţiuni specifice, evoluţia individului de la 

stadiul învăţării sociale directe la cel al învăţării sociale cognitive, mai profitabilă şi mai eficientă. 

Educaţia, prin intermediul finalităţilor asumate, deţine astfel o pondere majoră în socializarea 

indivizilor, în modelarea modului de gândire şi acţiune a acestora conform cu valorile şi normele 

fundamentale pe care se întemeiază existenţa şi funcţionarea oricărei societăţi.  

Rezumând, putem spune că abordarea educaţiei ca fenomen social se întemeiază pe luarea 

în consideraţie a următoarelor premise:  

 conceperea educaţiei ca fenomen de socializare metodică a tinerelor generaţii (reamintim 

faptul că socializarea se defineşte ca fiind un proces psiho-social de transmitere şi asimilare a 

atitudinilor, valorilor, concepţiilor şi modelelor de comportare specifice unui grup sau 

comunităţi în vederea formării, adaptării şi integrării sociale a unei persoane; în acest sens 

socializarea este un proces interactiv de comunicare presupunând învăţarea socială ca 

mecanism fundamental de realizare şi finalizându-se prin asimilarea indivizilor de către 

grupuri, respectiv societate); 

 dimensiunea socială a educaţiei se obiectivează atât în ceea ce priveşte formularea 

finalităţilor acesteia în raport cu aspiraţiile de moment şi de perspectivă ale societăţii cât şi 

relativ la ansamblul facilităţilor educative materiale şi organizatorice asigurate; 

Bertrand distinge trei categorii majore de perspective asupra educaţiei: cele care se 

axează pe tipul copilului studios, care-şi dezvoltă predispoziţiile prin educaţie/ învăţare, 

bazându-se preponderent pe teoriile spiritualiste, speculative şi pe relaţia sa cu misticul; cele care 

accentuează influenţa socio-culturii, a celorlalţi, a conţinutului învăţării asupra copilului şi cele 

care, pornind de la caracteristicile societăţii contemporane, pun accent pe formarea conştiinţei 

ecologice a copilului, văd posibilă întoarcerea la valorile clasice, merg pe linia experimentală a 

disciplinelor socio-umane care caută să se bazeze pe cunoştinţe ştiinţifice în formarea omului ce 

are de rezolvat singur problemele practice cotidiene şi urmăresc valorificarea resurselor interne 

şi activităţii autonome a individului, capabil să devină personalitatea prin propriile puteri; (Les 

Theories contemporaines de l’education, Otawa, 1990). 

Astăzi (R.Sirota) elevul învaţă meseria de elev; intrarea în şcoală este marcată de “rituri” 

de iniţiere” de uitarea “lumii de acasă”, de adaptare progresivă la lumea şcolii, de “afiliere” (A. 

Coulon) intelectuală şi instituţională, elevul învăţând regulile intervenţiilor oportune (să nu 

piardă timpul ci să-l câştige) şi construindu-şi habitus-ul de elev care permite interiorizarea 

exteriorităţii şi exteriorizarea interiorităţii, devenind astfel “membru competent” al “comunităţii 

şcolare.” 

 

 

Clasa de elevi 

 

 Clasa de elevi reprezintă, la o primă aproximare, o formaţiune psiho-socială, structurată 

în funcţie de criteriul particularităţilor de vârstă ale componenţilor acesteia (elevii) şi având 

implicaţii multiple asupra desfăşurării procesului instructiv-formativ. 

Clasa de elevi, în calitatea sa de formaţiune psiho-socială se defineşte prin existenţa unor 

relaţii interpersonale accentuate între toţi membrii săi, prin faptul că îşi păstrează compoziţia/ 

structura o perioadă îndelungată de timp şi  prin existenţa unor scopuri comune (instructiv-

formative) pentru realizarea cărora elevii acţionează, atât individual cât şi prin cooperare. 

 

Principalele atribute ale grupului-clasă (cf. Zlate, M.) sunt astfel: 

 mărimea (numărul membrilor ce compun grupul); 

 interacţiunea nemijlocită între indivizii ce formează grupul-clasă; 

 existenţa scopurilor comune; 
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 structura (ierarhia internă a grupului şi microgrupurile structurate ca urmare a existenţei unor 

relaţii preferenţiale între elevi); 

 coeziunea (omogenitatea grupului, măsura în care interrelaţiile conflictuale afectează unitatea 

grupului); 

 eficienţa în acţiune a grupului (dependentă de gradul în care membrii grupului pot colabora 

eficient pentru rezolvarea unei sarcini); 

 permeabilitatea grupului (disponibilitatea acestuia în ceea ce priveşte primirea de noi indivizi 

în cadrul grupului); 

 sintalitatea (personalitatea, individualitatea clasei de elevi ca ansamblu detrminat de structura 

relaţiilor interpersonale existente la nivelul grupului, de valorile împărtăţite şi normele de 

conduită promovate/ acceptate); 

 La nivelul clasei de elevi distingem (cf. Iucu, R., 2000) următoarele tipuri de relaţii şi 

interacţiuni educaţionale: 

 relaţii de intercunoaştere (interacţiuni ce vizează formarea unor imagini cât mai adecvate 

despre colegii din cadrul grupului şi implicit cu privire la propria persoană); 

 relaţii de intercomunicare (schimburi reciproce de informaţii între indivizii ce compun 

grupul-clasă); 

 relaţii socio-afective preferenţiale (relaţii de simpatie/ antipatie, de atracţie/ respingere); 

 relaţii de influenţare (determinate de normele şi regulile explicite sau implicite ce 

reglementează activitatea grupului); influenţarea poate fi rezultatul intrvenţiei profesorului, a 

elevului numit/ ales responsabil al clasei (lider formal), a unui elev ce întruneşte reuneşte 

multiple relaţii de preferenţialitate (lider informal) sau a unui subgrup capabil să-şi impună 

punctul de vedere (subgrup dominant); 

 

 Elementele anterior menţionate fac necesară existenţa unui management corespunzător 

al clasei de elevi. Spre exemplu, se ştie faptul că la nivelul fiecărui grup, alături de normele şi 

reglementările instituţionale, funcţionează un set de norme şi reguli elaborate implicit de către 

membrii grupului, norme a căror respectare condiţionează în mare măsură poziţia individului în 

cadrul grupului. În situaţia în care aceste reguli implicite sunt în contradicţie cu cele 

instituţionale, există riscul ca elevul, în dorinţa sa de a obţine aprecierea favorabilă a grupului de 

apartenenţă, să ignore regulile instituţionale comiţând abateri disciplinare de diverse niveluri 

gravitate. 

 Conform opiniei autorului anterior menţionat, managementul clasei de elevi presupune 

luarea în considerare a mai multor paliere/ dimensiuni acţionale: 

 dimensiunea ergonomică (modul de dispunere a mobilierului în clasă, asigurarea unor 

condiţii de vizibilitate, iluminat, ventilaţie, postură etc. optime desfăşurării procesului 

instructiv-formativ); 

 dimensiunea psihologică (luarea în calcul şi valorificarea optimală a potenţialităţilor 

individuale ale elevilor); un loc aparte îl deţine în acest context (cf. Voiculescu, F., 1997) 

capacitatea de muncă a elevului: potenţialul energetic fizic şi psihic necesar desfăşurării cu 

succes, într-un interval optim de timp, a unei anumite sarcini educaţionale; este importantă 

distincţia, conform opiniei autorului menţionat, dintre capacitatea de muncă nominală 

(totalitatea resurselor energetice şi funcţionale de care dispune elevul), capacitatea de muncă 

funcţională (resursele fizice şi psihice utilizate efectiv de către elev în activitatea instructiv-

formativă), capacitatea de muncă disponibilă (este rezultatul diferenţei dintre primele două 

tipuri de capacităţi şi exprimă ansamblul resurselor ce pot fi mobilizate în confruntarea cu o 

sarcină şcolară mai dificilă) şi capacitatea de muncă auxiliară (resurse disponibile pentru 

desfăşurarea cu succes a sarcinilor extraşcolare); 

 dimensiunea socială (asigurarea funcţionalităţii interne a grupului-clasă, potenţarea unor 

relaţii interpersonale de comunicare, socio-afective şi de influenţare adecvate derulării în 

condiţii optime a procesului instructiv-formativ); 
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 dimensiunea normativă (armonizarea normelor implicite/ ascunse ale grupului-clasă cu 

normele explicite, cunoscute şi clar formulate de factură instituţională); 

 dimensiunea operaţională (punerea în joc de către profesor a unui ansamblu de strategii şi 

proceduri acţionale menite să reunească armonios, într-un tot unitar, dimensiunile anterior 

menţionate); 

 dimensiunea inovatoare (capacitatea profesorului de a promova schimbări optimizatoare ca 

urmare a conştientizării existenţei anumitor disfuncţionalităţi la nivelul clasei de elevi); 

 În condiţiile învăţământului contemporan, managementul clasei de elevi se impune tot mai 

mult ca una dintre condiţiile esenţiale ale desfăşurării cu succes a activităţilor instructiv-

formative la nivelul şcolii. Condiţia de bază a realizării unui management eficient al clasei de 

elevi este însă buna cunoaştere a acesteia. 

 Cultura elevilor reprezintă un  univers de valori, norme, sensuri şi semnificaţii, explicite 

sau implicite, care se constituie esenţialmente la nivelul interacţiunilor dintre elevi. Clasa de 

elevi constituie creuzetul acestei culturi, iar relaţiile şi interacţiunile dintre elevi, principala sursă 

a acesteia. Totuşi, cultura elevilor este influenţată, în mod semnificativ, şi de relaţiile şi 

interacţiunile elevilor cu profesorii şi conducerea şcolii, ca şi de interacţiunile cu tot felul pe care 

elevii le au cu mediul extraşcolar. Într-o măsură importantă, în cultura elevilor putem identifica 

valori specifice culturii familiale sau celei a grupurilor de apartenenţă de tip formal sau informal 

din care fac parte elevii (uneori chiar valori specifice culturii grupurilor de referinţă pot fi 

identificate în cultura elevilor). 

Spre deosebire de cultura managerilor şcolari şi a cadrelor didactice, cultura elevilor este 

predominant informală şi implicită. Cu toate acestea, există şi o însemnată parte formalizată a 

acestei culturi, care este constituită din ansamblul normelor de tip instituţional care 

reglementează activitatea în şcoala.  

Aceste norme formalizate sunt de două feluri: 

 norme care îşi au sursa în reglementările referitoare la funcţionarea instituţiei şcolare, care au 

un caracter prescriptiv şi obligatoriu, nerespectarea lor fiind cotată ca abatere şi, în 

consecinţă, pedepsită. Aceste norme sunt de natură organizaţională, fiind puternic 

formalizate;  

 norme care îşi au sursa în specificul procesului de predare-învăţare, proces organizat conform 

unor principii şi reguli, dintre care cea mai mare parte au un caracter explicit şi 

cvasiformalizat. Ele nu sunt la fel de coercitive ca cele din prima categorie întrucât substanţa 

lor este predominant de natură pedagogică. 

Modul în care aceste norme sunt asimilate şi funcţionează la nivelul elevilor face ca ele 

să-şi piardă caracterul rigid şi foarte formalizat. Funcţionarea lor face ca, uneori, ele să fie 

asimilate în cultura elevilor ca elemente componente ale stratului implicit şi relativ informal. 

Aceste norme constituie baza comună , care uneşte cultura elevilor cu cultura şcolii în ansamblu. 

Cultura elevilor nu va fucţiona niciodată în totală independentă faţa de cultura şcolii. Ea poate 

avea o anumită autonomie, rezultată din specificul statutului organizaţional al elevilor. Ea se 

supune unei logici care scapă rigorilor formalizării excesive şi se manifestă în modalităţi 

implicite. În acest context, cultura elevilor poate fi definită ca un ansamblu de sensuri şi 

semnificaţii colective privind diferite probleme ale vieţii şcolare. O parte a acestei culturi este 

formată din ceea ce putem numi “curriculumul ascuns” - un set de aşteptări normative care  

vizează diferite aspecte ale traiectoriei şcolare a elevilor, deţinătorii lor fiind, cu precădere, 

cadrele didactice. 

Toate aceste elemente ale culturii elevilor constituie “logica socială” a clasei de elevi. Ea 

are, pe lângă aspectele explicite menţionate, o componentă implicită şi relativ greu detectabilă, 

pe care cercetătorii o numesc “organizarea tacită a clasei”(A.Coulon, ). Analizele socio-logice de 

tip interpretativ (cele etnometodologice, în special) au pus în evidenţă această componentă a 

culturii şcolii, în general şi a culturii elevilor, în particular. 

În acest context, putem înţelege mai bine statutul organizaţional specific al elevului, ca 
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membru cu statut temporar. A fi elev este  o “profesie”(“meserie”, spun unii) specială. Sintagma 

“meseria de elev” este o exprimare metaforică a unei realităţi, a unui adevăr: copilul nu se naşte 

elev, ci devine elev. A deveni elev consituie un proces amplu, complex şi relativ îndelungat. El 

nici nu începe şi nici nu se încheie odată cu obţinerea statutului de elev care reprezintă doar 

însemnul formal al “meseriei de elev”. Acest proces începe şi este pregătit încă înainte de 

intrarea copilului în şcoală (prin procesele de socializare  din familie şi grădiniţă) şi se continuă 

apoi de-a lungul carierei şcolare, care reprezintă sinteza a numeroase momente şi tranziţii care-l 

marchează pe elev (cum ar fi trecerile dintre diferite cicluri şcolare, delimitate de finaluri şi noi 

începuturi). O dată intrat în şcoală, copilul se numeşte elev, dar el nu este pe deplin elev. El abia 

începe să devină elev, “învaţă” să fie elev, problema nu este de a intra  în  şcoală, ci de a rămâne 

acolo. Asta se întâmplă în măsura în care copilul devine elev, adică asimilează “meseria”de elev.  

Ce înseamnă, deci, a deveni elev? Conform cercetărilor de sociologia şi etnometodologia 

educaţiei aceasta înseamnă un proces de iniţiere şi de afiliere prin care copilul devine membru al 

universului şcolar. A deveni membru al universului şcolar nu înseamnă doar a aparţine şcolii, c i 

reprezintă, mai ales, un proces de descoperire progresivă a universului şcolar, cu toate aspectele 

sale vizibile şi mai puţin vizibile. Afilierea este un proces  iniţiatic (A.Coulon), în care copilul 

trebuie sprijinit, dar adesea el trebuie să facă experienţa acestei iniţieri şi descoperiri singur, 

pentru a deveni un membru autentic al şcolii. 

Multe din reuşitele sau nereuşitele şcolare ale elevului depind de caracteristicile devenirii 

sale ca elev.  

A deveni elev presupune asimilarea de către copil a două tipuri de competenţe: 

 competenţe academice, reprezentate de capacităţile intelectuale (asociate cu disponibilităţile 

afectiv-motivaţionale), pe care copilul le activează în procesul de învăţare şcolară; 

 competenţe sociale reprezentate  de capacităţile copilului de a descoperi şi valoriza în 

interesul adaptării sale, normele şi regulile vieţii şcolare, altfel spus cultura şcolii - vizibilă 

sau ascunsă; 

Şcoala, clasa de elevi, reprezintă pentru copil un univers nou, cu multe elemente 

necunoscute, cu valori, cu norme şi reguli, care reglementează şi ordonează viaţa şcolară în toate 

compartimentele ei. 

 Aşadar, socializarea se petrece în raport cu accentuarea sensibilităţii faţă de alţii şi 

cu dezvoltarea capacităţii de a trece dincolo de limitele EU-lui. De aceea, se poate considera că 

socializarea, indicând drumul general şi obligatoriu al formării personalităţii, începe odată cu 

primele contacte interpersonale şi ca procesul, ca atare, are limită inferioară la vârste foarte 

timpurii. Primele instincte ale noului născut îl leagă deja de persoana unui alt om,  de mama sau 

de cel care îl îngrijeşte. 

Numai în grup copilul are posibilitatea să se compare, să-şi evalueze capacităţile şi 

limitele, să-şi formeze imaginea de sine  mai obiectivă, toate acestea fiind premise importante în 

încadrarea sa ulterioară în noi grupuri şi în societate. 
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