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PSIHOPATOLOGIE INFANTILA SI JUVENILA

SEMIOLOGIA FUNCTIEI MNEZICE

Profesor pentru invatamantul primar Doilet Jenica,  
Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Onesti, judetul Bacau

Semiologia studiaza simptomele bolilor, semnele patologice care ajuta la identifi carea bolii, a 
debutului cat si a evolutiei acesteia. Simptomele izolate, cat si grupurile complexe de simptome (sindroamele) 
au fost studiate cu mare atentie de catre psihologa medicala. Pentru identificarea simptomelor au  servit criterii 
ca : agitatia psihomotorie cat si starile confuzionale si afective. Perceptia, memoria, gandirea intelectul, 
afectivitatea, vointa si constiinta sunt laturi ale psihicului alterate de bolile psihice, iar fiecarei laturi fiindu-i 
caracteristice anumite particula ritati (Ex. amnezia este o tulburare a memoriei). Simptomele pot fi pozitive, 
constituite din productia patologica a psihicului (halucinatiile, delirul, starile obsesive, confuzionale) si care 
au caracter fragmentar, putand sa se complice sau sa dispara in anumite etape ale bolii, sau negative, care se 
datoreaza scaderii activitatii psihice si aparitiei unui defect psihic (autismul, scaderea memoriei, dementa sau 
scindarea personalitatii in general) si care sunt mai stabile, mai constante si mai rezistente fata se tratament. 
Simptomele mai pot fi:

- clinice: generale, locale, specifice, nespecifice;
- functionale si organice (dupa patogeneza);
- reversibile si ireversibile (din punct de vedere al evolutiei lor).
Cunoasterea simptomelor poate lamuri natura bolii, aduce o orientare privind evolutia si prognosticul 

ei. Simptomele se exprima cu o anumita intensitate sau gravitate iar gradul de manifestare a lor indica caracterul 
de gravitate si urgenta a tulburarii psihice.Desfasurarea unui simpton nu afecteaza doar acea latura a psihicului 
pentru care este specific, ci poate exprima o tulburare a intregii personalitati. (Ex. delirul, specific gandirii, 
afecteaza pe langa gandire si afectivitatea, vointa, atentia si constiinta).

Memoria – functie mnezica - este procesul psihic de reflectare a trecutului, de persistenta a lui ca 
experienta cognitiva prin intiparirea, pastrarea si reactualizarea informatiilor prin recunoastere si / sau 
reproducere.

Definita genetic, ca proces de reflectare selectiva, activa si inteligibila a trecutului experential, memoria 
este in acelasi timp si un produs al dezvoltarii social-istorice umane, fiind legata de celelalte componente ale 
sistemului psihic uman, este deci  o conduita de ordin temporal care stabileste relatia – inainte si dupa - ceea 
ce a fost, ceea ce este si ceea ce va fi.

Baza neuro-fiziologica a meoriei sunt legaturile temporare ce se realizeaza prin fenomenul asociatiilor 
dintre diferite elemente neurale specifice SNC, mecanismele neurofiziologice ale memoriei fiind in general 
asemanatoare cu cele ale formarii reflexelor, legile reflexologiei fiind si legi ale memoriei.

Principala caracteristica a memoriei este fidelitatea, adica pastrarea si reactualizarea experientei 
anterioare, relativ exact. Relativ exact, deoarece informatiile memorate sunt prelucrate, simplificate sau 
imbogatite in functie de noile achizitii si de starea emotionala a subiectului, de context sau de situatie, cat si de 
caracteristicile materialului de memorat, ceea ce-i confera si un caracter situational.

Fenomenul invers al memorarii  este uitarea, care se manifesta prin incapacitatea de reproducere sau 
recunoastere, iar uneori prin reproducere sau recunoastere eronata.

Tulburarile functiei mnezice, numite si dismnezii, se pot clasifica in tulburari cantitative si tulburari 
calitative. Clasificarea tulburarilor de memorie in cantitative si calitative, fiecare cu subgrupe, este facuta doar 
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din punct de vedere teoretic si didactic, intrucat intr-o tulburare calitativa de memorie este afectat si aspectul 
ei cantitativ.

Dismneziile cantitative de memorie sunt : hipomnezia, hipermnezia si amnezia. 
Hipermneziile nu constituie niciodata tulburari psihice primare, ele fiind tulburari secundare 

tulburarilor mai grave ale altor functii sau stari psihice, constand in evocari involuntare, rapide si usoare, 
tumultoase si multiple, realizand o indepartare a subiectului de prezent. Ele se pot intalni atat in conditii 
normale cat si patologice. La oamenii normali evocarile sunt legate de evenimente deosebite din viata lor, cu 
caracter placut sau neplacut – succese sau insuccese deosebite. In afectiunile psihice cum ar fi : psihopatia 
paranoica si paranoia, unele oligofrenii, debutul dementei luetice, nevroze, cat si in unele forme obsesionale, 
isterice - memoria hiperestezica, hipermneziile apar atunci cand are loc o ingustare a campului preocuparilor, 
prin focalizarea functiilor psihice. 

In mentism, care reprezinta o derulare involuntara, caleidoscopica a unor amintiri si idei, hipermnezia 
este de obicei secundara tulburarilor care determina oboseala, surmenaj, sau alte stari patologice, ea fiind in 
acest caz secundara tulburarilor de perceptie si gandire.La unii oligofreni pot aparea hipermnezii uimitoare, 
coexistand cu o serioasa deficienta cognitiva.

Ca forma suprema a hipermneziei, apare viziunea retrospectiva, in care subiectul retraieste in cateva 
momente evenimente principale din intreaga sa viata. Viziunea retrospeciva  apare in situatii de pericol imediat 
care-i pun in pericol existenta, in paroxisme anxioase de mare intensitate, in stari confuzionale, halucinatorii 
sau in crize de epilepsie temporala.

Hipomneziile reprezinta o scadere a functiei mnezice, afectand cele trei functii ale memoriei: fixare, 
pastrare, evocare. Tulburarile hipomnezice creaza o situatie jenanta pentru subiect, deoarece, cu tot efortul 
facut de acesta, evocarile sunt lente, dificile, sarace si trunchiate. Hipomnezile apar in conditiile normale ale 
subiectului, in activitatile sale curente si sunt legate de evenimente insuficient fixate sau neglijate, preluate 
in stari de oboseala sau surmenaj, dar si in stari patologice. Nevrozele si surmenajul intelectual sunt tipice 
pentru hipomnezie. In aceste boli functiile psihice, atentia, puterea de concentrare, inregistreaza o slabire 
globala, ceea ce duce la scaderea memoriei. Este afectata doar cantitativ fixarea, mai ales sfera senzoriala si 
perceptiva, dar si cea ideativa.

Hipomnezia poate sa apara in orice situatie de afectare organolezionala mai putin grava a creierului, 
ca si in forme usoare de oligofrenie, la post traumatici cu cerebrastenie sau afectiuni sechelare de orice fel 
ale creierului, caz in care pot fi afectate simultan cele trei procese ale memoriei: engramarea, conservarea cat 
si actualizarea. In depresiile psihotice este profund modificata afectivitatea, iar influenta ei asupra memorarii 
este severa, deoarece bolnavul se detaseaza de realitate, nu observa, este absent, nu fixeaza decat foarte putin, 
in schimb evoca selectiv evenimente din trecut, in special negative, deoarece el traieste in lumea acestor 
evenimente negative.

In formele incipiente ale dementelor cu debut lent, hipomneziile sunt observate de bolnav. In demente, 
memoria se deterioreaza prima, iar prin evolutia acestei deteriorari aduce dupa sine dezastrul total al vietii 
psihice.

La psihopati hipomnezia poate sa apara in decompensarile nevrotice ale acestora.
Ca forme particulare ale hipomneziei sunt lapsosul, ce apare ca o dificultate de evocare pasagera, cu 

aspect lacunar de element al frazei  si anecforia ce consta intr-o usoara stare de tulburare a functiei mnezice, 
in care subiectul evoca evenimente ce pareau uitate, ajutat fiind si de anturajul pe care-l are.
               

Amneziile, subgrupa a tulburarilor cantitative, semnifica prabusirea functiei mnezice, in care evocarea 
sau fixarea devin imposibile, iar subiectul realizeaza o situatie particulara, care-l obliga la gasirea unor situatii 
de conjunctura.
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Ranchsburg, raportandu-se la etapa fixarii si evocarii, deci in functie de debutul evenimentului care 
a provocat amnezia, clasifica amneziile in:

	 Amnezii anterograde (de fixare);
	 Amnezii retrograde (de evocare).

       
Amneziile anterograde (de fixare) sunt tulburari mnezice caracterizate prin imposi bilitatea fixarii 

imaginilor si evenimentelor care s-au petrcut dupa ce a avut loc agresiunea factoriala, dar cu conservarea 
evocarilor anterioare agresiunii factoriale. In cazul amneziei retrograde, deficienta, datorandu-de fixarii, se 
poate considera o perturbare a memoriei imediate. Stocajul, memoria evenimentelor indepartate, este relativ 
nealterata, fapt ce permite considerarea amneziei retrograde drept o disociere intre memoria imediata, a 
evenimentelor  prezente, si me moria evenimentelor indepartate, a trecutului, avand ca moment de referinta 
momentul agresiunii factoriale. Aceste afectiuni se intalnesc in stari nevrotice si reactii psihogene – sindrom 
Korsakov (alcoolic, traumatic, infectios), stari de confuzie mintala, psihoza maniaco – depresiva.

Sfera perceptiva, senzoriala, ideativa, toate intervin de obicei in procesul de fixare al memoriei, iar 
afectarea lor afecteaza procesul intiparirii. Constiinta reprezinta si ea un factor esential in engramarea mnezica. 
Starile psihopatologice, stari confuzionale de diferite etiologii, stari reactive, stari psihogene sau psihoze in 
faza acuta, in care este afectata claritatea constiintei, influenteaza profund functia mnezica de fixare. La acesti 
bolnavi constructia prezentului este imposibila, raportarea la dimensiunile realului nu se poate face, aparand o 
discontinuitate, o ruptura a vietii psihice din punct de vedere a constructiei TRECUT – PREZENT – VIITOR, 
pentru ca toate acestea se realizeaza print-o fixare mnezica, care acum este imposibila, intrucat actiunea traita 
in stare confuza nu poate fi fixata si transformata in evocare, de fapt, neexistand fixarea, nu exista nici evocarea.

Amneziile retrograde (de evocare) sunt tulburari mnezice caracterizate prin imposibilitatea evocarii 
imaginilor si evenimentelor care au avut loc anterior agresiunii factoriale, dar cu conservarea posibilitatii 
de fixare pentru evenimentele la care persoana participa dupa momentul agresiunii factoriale. Deficienta 
se datoreaza in acest caz evocarii, datorita alterarii stocajului, in timp ce fixarea evenimentelor recente este 
conservata, fapt ce permite considerarea anamnezei retrograde o disociere intre memoria imediata, care se 
pastreaza si memoria evenimentelor indepartate, alterata, avand ca moment de referinta momentul agresiunii 
factoriale.

In amnezia retrograda procesul mnezic de evocare este tulburat progresiv in sens retrograd, din 
momentul interventiei bolii. Odata cu evolutia bolii, procesul dismnezic devine progresiv, deci si anterograd. 
Practic, in timp, amnezia devine anteroretrogada, fiindca afectarea memoriei de evocare este insotita si de 
afectarea memoriei de fixare, iar pe masura evolutiei bolii, amnezia devine progresiva si evolueaza paralel cu 
aceasta.

Delay a introdus termenul de lege a disolutiei memoriei prin care incearca sa explice faptul ca 
amnezia  evouleaza intotdeauna de la complex la simplu, fiind uitate mai intai numele proprii, apoi cele 
comune, adjectivele, verbele, apoi afectele, iar ultimele care dispar din meorie sunt obisniuntele simple si 
profund inradacinate.

Amneziile retrograde localizate (lacunare) sunt considerate drept rezultanta a absentei sau 
superficialei fixari pentru un moment, eveniment sau etapa, ceea ce va determina ca ulterior, evocarea sa fie 
imposibila, intervenind o adevarata pauza in fixare.                         

Amneziile lacunare elective sunt totdeauna psihogene, cu incarcatura afectiva, fapt ce face ca  unele 
amintiri inregistrate sa fie uitate inconstient, datorita continutului lor dezagreabil. Acest tip de uitare este insa 
reversibil, amintirile revenind la fel de repede precum au fost uitate. Amneziile elective sunt uneori globale, 
subiectul uitand intreg trecutul sau, inclusiv identitatea sa, fenomen periodic, ce realizeaza personalitatile 
alternante.

Amnezile retrograde progresive (retroanterograde) se prezinta ca o alterare generala a functiei 
mnezice, care interesaza atat evocarea cat si fixarea, alterare ce nu mai poate fi oprita de momentul de referinta 
(agresiunea factoriala). Primele se pierd amintirile recente, amnezia progresand spre trecut, conservandu-se 
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totusi amintirile din copilarie si tinerete. Conform Legii Ribot, intr-un stadiu mai avansat, memoria devine 
deficitara realizandu-se amnezia progresiva retroanterograda, lege argumentata de J. Delay prin incarcatura 
afectiva a trcutului imediat, care necesita pentru redare o tensiune psihica suficient de mare, pe cand caracterul 
mai logic si mai simplificat al trecutului indepartat favorizeaza evocarea, amintirile vechi sunt mai rezistente 
la agresiuni.

Incercand sa explice tulburarile amnezice ale memoriei, J. Delay aseamana memoria cu un caiet : 
«Uneori cateva pagini au ramas albe – aceasta este amnezia lacunara «……..» pasaje care se refera la 
anumite persoane s-au sters, astfel incat au devenit nelizibile – aceasta este amnezia electiva «…….» alteori 
au fost rupte ultimile pagini, si continua sa fie rupte de la sfarsit catre inceput – aceasta este amnezia 
retrograda».

 
Dismnezii calitative (paramnezii)  

In tulburarile calitative, care au ca trasatura comuna alterarea notiunii de timp trait, bolnavul incearca 
sa compenseze deficitul mnezic, aranjand evenimentele intr-o alta ordine cronologica, sau incearca sa schimbe 
pozitia fata de evenimentul evocat. Sentimentul ca prezentul si trecutul ne apartin dispare sau se prezinta in 
contratimp, iar memoria mnezica, care nu mai este sub control, introduce in sinteza mnezica imaginile si 
afectele sale.

Paramneziile, caracterizate prin evocari deteriorate ale evenimentelor recente, cat si a celor 
indepartate, fara legatura cu realitatea obiectiva traita de bolnav, atat sub aspect cronologic, cat si sub aspectul 
realitatii, se pot clasifica in: 

1. Tulburari  ale sintezei mnezice imediate (iluzii mnezice), in care bolnavul evoca eronat trairile 
sale, neincadrandu-le corect in timp si spatiu, iar alteori, desi traieste anumite evenimente, nu le recunoaste ca 
fiind traite de el.

Ca forme ale acestor tulburari sunt:
Criptomnezia – iluzie mnezica in care bolnavul isi insuseste idei, materiale sau lucrari care nu-i 

apartin, dar de care nu este strain, pentru ca a auzit de ele sau chiar le-a vazut undeva. Criptomnezia se 
intalneste in schizofrenii, deliruri sistematice, demente traumatice cat si in stadiile avansate ale dementelor 
senile si vasculare

Falsa recunoastere – iluzie mnezica caracterizata prin faptul ca bolnavul are impresia ca anumite 
persoane sau evenimente ii sunt cunoscute, chiar daca nu are cunostinta de ele sub nicio forma. Falsa 
recunoastere poate sa fie difuza sau generala, cerand impresia de deja vazut, auzit, istorisit si culminand cu 
deja trait sau deja resimtit, iar sentimentul acesta se poate limita la un singur obiect, o singura persoana sau 
o singura stare a constiintei. Mult mai rar apare si starea de nerecunoastere, cand bolnavul este intr-un stadiu 
mai avansat al bolii si trece de la a cunoaste totul, peste tot si permanent la a nu mai cunoaste nimic, nicaieri, 
niciodata.

Iluzia sosiilor – este o falsa nerecunoastere constand in faptul ca bolnavul considera ca sosie o 
persoana pe care o cunoaste in mod sigur. Este intalnita in surmenaj, stari maniacale in preinvolutiv si involutiv, 
schizofrenii, deliruri cronice.

Falsa nerecunoastere – bolnavul nu recunoaste persoanele cunoscute anterior. Aceasta tulburare 
mnezica se intalneste in psihastenii.

Paramneziile de reduplicare se intalnesc in dementele presenile si se caracterizeaza prin aceea ca 
persoane sau situatii noi sunt identificate cu persoane sau situatii traite anterior.

2. Tulburari ale rememorarii trecutului (allomnezii) – cuprind clasificari mnezice, fie sub aspectul 
clasificarii in cronologie, fie sub aspectul situarii in real. Ca forme ale acestor tipuri de tulburari distingem:

Pseudoreminiscentele – subiectul traieste in prezent evenimente reale ale trecutului sau, fiind deci o 
falsificare mnezica sub aspectul  situarii in cronologie. Se intalneste in sindromul Korsakov.

Ecmnezia – se manifesta invers fenomenului de pseudoreminiscena, bolnavul intor candu-se in trecut, 



8

unde traieste evenimente cotidiene ca si cand ar face parte din trecutul au.
Confabulatiile – sunt falsificari mnezice sub aspectul situarii in real, pacientul repro ducand evenimente 

imaginare, incredintat fiind ca aceste evenimente fac parte din trecutul sau. Confabulatiile suplinesc deteriorarile 
mnezice (lacunele). Avand constiinta partiala a pertubarii functiei mnezice, pacientul foloseste ultimele sale 
resurse critice in efortul de a suplini lacunele, confabulatiile intercalandu-se printre evenimentele reale, cat de 
cat subordonate logic. Dupa gradul de deteriorare sau de nedezvoltare a personalitatii, confabulatiile pot fi de 
mai multe feluri : de perplexitate, de jena, de incurcatura, mnezice, fantastice. Confabulatiile se intalnesc in 
sindromul Korsakov, confuzia mintala, in oligofrenie si in accesul maniacal.
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CONFLICTUL ÎN ȘI ÎNTRE GRUPURI

Profesor pentru invatamantul primar DOILET JENICA, 
 Scoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Onesti, jud. Bacau

Cuvantul CONFLICT vine din latinescul « conflictus », care inseamna interferare violenta, implicand 
dezacord, discordie, frictiune intre membrii unui grup, interactiune in care cuvintele, emotiile si actiunile 
concura la producerea unor efecte suparatoare.

Intr-un grup, conflictul apare cand actiunile sau convingerile unuia sau mai multor membri ai grupului 
sunt inacceptabile pentru unul sau mai multi alti membri ai aceluiasi grup.

In interiorul grupului conflictul apare avand drept cauze dificultatile de comunicare, alte structuri 
organizationale cat si factori de ordin social sau psihologic, iar mecanismele care transforma dezacordurle in 
conflict sunt:

	lupta pentru resurse limitate;
	folosirea amenintarilor;
	strategii de influenta inadecvate;
	trasaturile personale ale indivizilor implicati.

 
Conflictul este rezultatul competitiei dintre membrii unui grup in urmarirea unor scopuri sau resurse. 

Competitia se manifesta prin succesul unor membri ai grupului si esecul altora, fiind numita de Deutsch 
(1949) interdependenta potrivnica. Daca succesul fiecaruia dintre membrii grupului, sporeste sansele de 
succes ale celorlalti, conflictul este putin probabil sa se manifeste, iar aceasta forma de interactiune este numita 
cooperare sau interdependenta motrice.

Grupurile, clasele pot fi structurate pentru a promova fie competitia, cand accentul cade pe reusita 
personala in defavoarea celorlalti, fie cooperarea, cand reusita personala este conditionata de reusita grupului.

Clasele cooperative sunt superioare claselor competitive sau individualiste, deoarece cooperarea este 
mai eficace decat competitia interpersonala si efortul individualist, nascand relatii de sustinere, acceptare, 
preocupari vitale pentru socializare si promoveaza realizarea, abilitatea de evaluare a perspectivei, respectul de 
sine, echilibrul psihologic, simpatia pentru semeni, atitudini pozitive fata de personalul scolii. David W. Johnson 
(1980) considera ca efectele divergente ale cooperarii si competitiei pot fi inlaturate daca invatamantul este 
transformat intr-o intreprindere cooperativa in care interactiunea este ridicata, comunicarea eficace, invatarea 
este de ordin inalt, conceptual, atmosfera prietenoasa, angajamentul de a invata ridicat, utilizarea resurselor 
este eficienta, impartita, iar frica de esec este redusa.

Activitatile sociale sunt o combinatie de cooperare si competitie. Rareori competitia sau cooperarea 
actioneaza separat. In general motivatia de intrecere se imbina cu motivatia de cooperare. Grupul castiga in 
urma cooperarii. Daca in interiorul cooperarii apare indoiala, competitia si conflictul sunt readuse si, dupa cum 
remarca Deutsch (1973), competitia naste competitie mai degraba decat cooperare Se pune problema care 
dintre cele doua interactiuni psihosociale este mai eficienta: competitia sau cooperarea ?

Raspunsul la aceasta intrbare nu poate fi dat decat daca se ia in considerare situatia, cadrul de referinta, 
adica ce intereseaza pe societate, ce considera superior: individul sau grupul. Societatile care pun accent pe 
individ favorizeaza competitia, care are unele avantaje initiale, dar pe termen lung ea devine dezastroasa, daca 
jucatorii raman competitivi, in timp ce societatile care pun accentul pe grup favorizeaza cooperarea.
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Studiu de caz: Competitie si cooperare

Elevii clasei a IV- a au de realizat un proiect cu tema « Toamna ». Clasa este impartita in trei grupe, 
fiecarei grupe revenindu-i o anumita parte a proiectului:

Grupa I: Schimbarile din natura 
Grupa a II-a: Activitatile oamenilor
Grupa a III-a: Bogatiile toamnei  
   
Elevii au la dispozitie o saptamana pentru a aduna materialul necesar: imagini, versuri, fotgrafii executate 

chiar de ei etc., apoi sa alcatuiasca un colaj pe o foaie de carton de format mare. Li s-a spus elevilor ca proiectul 
cel mai bine realizat va fi rasplatit cu note maxime pentru toti membrii grupei, iar in caz de nereusita nimeni 
nu va primi nota maxima. Dupa o saptamana fiecare grupa trebuia sa prezente in fata clasei plansa sa. In 
ziua prezentarii li s-a cerut membrilor grupelor sa se consulte si sa-si aleaga un reprezentant care va prezenta 
activitatea grupei. Pusi sa motiveze alegerea facuta ei au raspuns ca respectivul elev si-a adus cea mai mare 
contributie la realizarea proiectului, sau ca a fost o gazda buna in timpul intocmirii partii finale.

Analiza muncii depuse pentru realizarea acestui proiect a scos in evidenta o extraordinara mobilizare 
a tuturor membrilor fiecarei grupe, o cooperare benefica, coordonarea eforturilor pentru atingerea scopului 
comun, sarcini precise pentru fiecare in parte, consolidarea unor relatii de prietenie, intalniri la diferiti elevi 
pentru partea finala, captarea chiar a parintilor in confectionarea riglelor de sustinere a plansei. Lucrarile 
au fost de un inalt nivel, au fost notate cu note maxime, dar cel mai imortant lucru al acestui proiect au fost 
imbratisarile prietenoase de sfarsit, dintre membrii grupei, prin care-si exprimau bucuria reusitei in echipa.

Competitia poate fi un luru bun daca nu este dusa in extremis, daca membrii unui grup care trebuie sa-si 
imparta o resursa nu incep sa-si dispute acea resursa transformand astfel situatia intr-o capcana sociala, in 
care interesul pesonal primeaza in detrimentul nevoilor generale ale grupului.

Exemplu:

Fondul de Pensii din Romania este acum in dificultate datorita capcanei sociale in care s-a cazut prin 
emiterea legilor speciale, proces care-i favorizeaza pe unii si-i defavorizeaza pe altii, netinandu-se cont de 
principiul fundamental: primesti in functie de contributia personala, proces contrar oricarei logici economice, 
care a dus la saracirea acestui fond si, daca nu se iau masuri urgente de reglementare a acestor anomalii, se 
poate ajunge chiar la imposibilitatea achitarii drepturilor catre pensionari. Aceeasi situatie se poate intampla 
si cu salariile bugetarilor, datorita inechitatii crase care este astazi intre diferite sectoare bugetare sau chiar in 
interiorul aceluiasi sector.

Capcanele sociale pot fi evitate daca exista comunicare intre grupuri, daca se pun la cale strategii de 
abordare a situatiei prin comunicare directa. Caderea in aceste capcane sociale genereaza conflicte intre diferite 
grupuri sau intre membrii aceluiasi grup.

Intrebarea pe care si-o pun oamenii astazi este una fireasca:
Legea Unica a Salarizarii Bugetarilor din Romania si Legea Unica a Pensiilor vor putea scoate 

tara din capcana sociala in care a fost introdusa cu buna stiinta de catre cei care si-au urmarit doar interesul 
personal? Greu de spus.

Folosirea amenintarilor este un mecanism des folosit in cadrul grupurilor. Amenintarile, sanctiunile, 
terorismul sunt tactici disputate, pentru ca sunt directe, nerationale, iar folosirea lor face ca probabilitatea 
conflictului de grup sa devina mai mare, deoarece sporesc replicile la amenintari, ostilitatea si reticenta fata 
de compromis. Amenintarea duce la conflict, iar folosirea in continuare a amenintarilor agraveaza conflictul. 
Influentarea celorlalti prin folosirea amenintarilor poate deter mina situatii care sa devina dinamic competitive, 
iar folosirea replicilor amenintatoare si a contrarevendicarilor ca drept raspuns la amenintarile celuilalt conduc 
la un ciclu excaladant.
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Concluzionand, putem spune ca, atunci cand membrii grupului se ameninta reciproc, comunicarea va 
agrava conflictul decat sa-l apere.Gradul de instruire a subiectilor in domenil comunicarii cat si interdictiile 
de a folosi amenintarile pot duce la diminuarea conflictului sau chiar la stingerea lui.

Studiu de caz

Este pauza. Doi elevi se cearta. Nu mai este mult si sunt gata sa se incaiere. Conflictul este deschis. 
Sunt obsevati de catre invatator. Incepe cercetarea cauzei care i-a pus pe cei doi in situatie conflictuala. I se da 
fiecaruia cuvantul pentru a-si expune punctul de vedere. Se afla motivul: elevul X a incalcat una din regulile 
clasei, lucru care, pentru elevul Y, a fost inacceptabil si a considerat ca trebuie sa-l aduca la cunostinta sefului 
clasei. Elevul X considera aceasta o para ce-l ofenseaza si declanseaza conflictul. Ascultand ambele parti se 
constata ca fiecare are partea lui de vina. Elevul X nu trebuia sa incalce o regula deja stabilita, iar elevul Y a 
gresit pentru ca nu a discutat mai intai cu colegul sau pentru a-i arata greseala si a ales sa-l discute in lipsa. 
Comunicand, cei doi si-au inteles fiecare partea lor de vina, isi cer scuze unul altuia si conflictul se inchide. 
Dar au mai invatat un lucru: nici un elev nu are voie sa discute faptele unui alt coleg in lipsa acestuia. 

Studiu de caz

Doi elevi au o disputa mai veche. Au fost colegi inca de la gradinita si nici acolo nu s-au inteles. Situatia 
dintre ei degenereaza in conflict deschis. In drum spre casa se iau la bataie. Unul este dominat. Parintele 
acestuia, nu aduce fapta la cunostinta celuilalt parinte sau a invatatorului. Hotaraste sa-si faca singur dreptate. 
Il urmareste pe copilul celalalt si-l agreseaza fizic si verbal. Intamplator aflu de acest lucru. Sunt chemati 
la scoala parintii ambilor elevi. Atat elevii cat si parintii isi expun punctul de vedere cu privire la natura 
conflictului. Partile identifica sursa conflictului: elevul X nu-i permite elevului Y sa faca parte din acelasi 
grup de joaca, nici in incinta nici la scoala, motivand ca nu este cinstit si nu respecta regulile jocului. Acesta 
este nemultumit si sare la bataie. Dupa analiza faptelor, reiese ca ambii copii sunt vinovati. Partile gasesc o 
alternativa de mijloc, ajungand la un compromis: elevul Y va fi primit in grupul de joaca cu conditia sa renunte 
la violenta si sa respecte regulile grupului in care doreste sa fie, iar elevului X i se cere sa fie mai tolerant si 
sa-i dea colegului sansa sa se schimbe. Parintele agresor si-a recunoscut vina, si-a dat seama de gravitatea 
faptei sale si si-a cerut scuze. Comunicand, problemele par rezolvate si protagonistii multumiti si in acelasi 
timp convinsi ca niciun copil nu este un sfant, iar procedand de aceasta maniera violenta nu face decat sa le 
alimenteze pofta de violenta, egoismul si lipsa de toleranta. Comunicand in aceasta maniera, fiecare parinte a 
avut posibilitatea sa cunoasca mai bine comportamentul propriul copil si-n afara cadrului familial si sa-si dea 
seama de unele lacune in educatia lor.

Situatia insa mi s-a parut extrem de grava si de aceea am convocat adunarea generala a parintilor, unde 
am expus faptele, fara a nominaliza. Intraga situatie prezentatea li s-au parut de-a dreptul revoltatoare. S-a luat 
urmatoarea decizie: niciun parinte nu are voie sa ia masuri in mod unilateral. Orice situatie care-i priveste pe 
minori este adusa la cunostinta celuilalt parinte sau a invatatorului, iar faptele se analizeaza si se iau decizii 
numai in prezenta tuturor partilor aflate in situatie conflictuala. Conflictul s-a stins definitiv deoarece nici 
acum, dupa doi ani, nu a mai aparut vreo situatie conflictuala intre copiii, care, intre timp, au devenit din 
adversari buni prieteni, poate si datorita faptului ca m-a preocupat mai mult intelegerea situatiei de catre parti 
si mai putin rezolvarea pe moment a situatiei.

Multe caracteristici ale membrilor unui grup sunt legate de conflict. Kenneth Terhune (1970), intr-un 
studiu detaliat aspra personalitatii si conflictului, arata ca cercetatorii intampina greutati in generalizarea 
observatiilor bazate pe studiile de laborator, la conflictele complexe din viata reala, in aprecierea cu acuratete 
a trasaturilor personale, esentiale, ale membrilor grupului, in aprecierea comportamentului legat de conflict si 
in surprinderea si intelegerea interactiunii dintre caracteristicile contextuale si cele ale persoanei.

Interdependenta dintre personalitate si conflict este o chestiune complicata. Variabila care este mai 
accentuata decat altele este stilul interpersonal al membrilor ce interactioneaza: cooperant sau competitiv.
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Cooperantii dau dovada de flexibilitate, sunt atenti la relatiile intepersonale si sunt preocupati ca toti cei 
din jur sa obtina beneficii, ei respectand regula ca nimeni sa nu fie nici invingator si nici invins.

Competitorul face fata situatiilor conflictuale si, dorind cu orice pret sa se afirme, el considera ca 
neintelegerile sunt situatii in care pierzi sau castigi, gasind satisfactie in a-si impune ideile in fata altora si 
considera ca orice persoana trebuie sa depuna toate eforturile pentru a castiga, indiferent de miza competitiei.

 In grupul in care exista membri cu orientati interpersonale diferite conflictul este inevitabil. Stilul 
competitorului este caracterizat de duritate fapt ce-i determina si pe membrii cooperanti sa reactioneze prin 
critici si cereri pentru a obtine o atitudine mai corecta. Competitorii insa isi modifica mai greu comportamentul 
ca raspuns la aceste nemultumiri, intrucat mentinerea unor relatii interpersonale agreabile nu constituie o 
prioritate pentru ei, determinandu-i astfel pe cooperanti sa se transforme in competitori, iar interactiunea dintre 
doi competitori duce in mod sigur la conflict, urmand ca in finalul interactiunii unul sa devina invingatorul, 
obligandu-l astfel pe celalalt sa se retraga din grup.

Cine sunt mai competitivi ? Barbatii sau femeile ? Tendinta este de a crede ca barbatii sunt mai competitivi 
decat femeile, insa studiile au aratat ca femeile pot fi la fel de competitive, sau chiar mult mai mult. Barbatii 
opteaza de multe ori pentru cooperare nu din dorinta de a-si ajuta partenerul ci pentru ca isi dau seama ca 
aceasta optiune le va mari profitul, pe cand femeile opteaza pentru cooperare, daca sunt in concordanta cu 
natura cadrului interpersonal ( ex. barbat atragator), iar in situatia in care nu agreaza partenerul opteaza pentru 
competitie. Concluzionand, se poate spune ca la barbati principal este jocul in sine si pentru aceasta lupta sa-si 
mareasca castigul financiar, iar femeile sunt mai putin preocupate de joc acordand in schimb mai multa atrntie 
cadrului interpersonal.

Probleme legate de conflict care apar in cadrul grupului 

1. Atribuiri si perceptii eronate. Conform teoriei atribuirii, in timpul conflictului, persoanele care 
interactioneaza atribuie partenerilor lor anumite motivatii si intentii, iar aceste deductii contribuie la interpretarea 
personala a situatiei. Cand apare o neintelegere, membrii grupului trebuie sa porneasca in rezolvarea ei de la 
identificarea motivului care a generat-o. Daca motivul este unul constructiv, neintelegerea nu se va transforma 
in conflict. Sursa conflictului este de cele mai multe ori neintelegerea pe seama incompetentei, spiritului 
combativ sau incapatanarii. Datorita erorii fundamentale de atribuire, membrii grupului sunt predispusi sa 
interpreteze gresit comportamentul altor membri din acelasi grup, oamenii avand tendinta sa presupuna ce e 
mai rau despre semenii lor.

2. Implicarea . Daca un grup se confrunta cu probleme, membrii acelui grup doresc sa identifice 
sursa acestora, insa, de cele mai multe ori, exista tendinta de protejare a grupului si de atribuire a vinei unor 
cauze externe grupului. Nu lipsesc insa nici acuzele reciproce, ce se constituie in atribuiri care sustin propria 
persoana, care sunt de fapt incercari de a nega responsabilitatea, de a acuza alti membri ai grupului, de-a 
evidentia propria competenta si de a se separa de problema care a adus grupul in situatia conflictuala. Tacticile 
de sustinere a propriei persoane, prin asumarea unei responsabilitati scazute, nu sunt scutite de riscul pierderii 
simpatiei celorlalti, in comparatie cu cei ce-si asuma responsabilitatea nereusitei, folosind tactici de sustinere, 
care vor contribui la mentinerea coeziunii grupului.

Oamenii se implica intr-un conflict pentru a-si apara punctele de vedere in fata celorlalti, iar aceasta 
implicare parcurge mai multe etape:

	sunt cautate argumentele cele mai solide pentru sustinerea discursului, iar daca acesta da nastere unor 
idei consistente, pozitia va fi si mai mult sustinuta;

	o atitudine ostila a auditoriului fata de subiect nu inseamna renuntare la discurs pentru ca a ceda in 
fata lui ar fi o dovada de slabiciune, moliciune, inconsecventa si de aceea continua sa-i combata pe 
ceilalti pentru a nu-si pata onoarea;

	odata implicati, indivizii incep sa-si motiveze optiunea supraestimandu-si proprile solutii, resping 
veridicitatea informatiilor care intra in conflict cu parerea lor intensificandu-si chiar devotamentul 
pentru pozitia lor originala.
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Implicarea impinsa la extrem este la un pas de caderea in capcana, in care partile investesc bani, timp, 
energie sau alte resurse in contradictie cu ceea ce ar fi normal sa se intample.

3. Incitatie si agresiune . Anxietatea si tensiunea devin predominante pe masura ce conflictul se 
amplifica, iar discutiile logice sunt inlocuite cu exprimari emotionale care duc in mod inevitabil la conflict. 

Conform ipotezei privind incitarea/agresiunea, cand membrii grupului sunt incapabili sa-si atinga 
scopurile dorite, datorita unor piedici din mediul inconjurator sau propriilor limite, apare sentimentul de 
frustrare care creaza agresivitate, ostilitate si violenta in prezenta unor factori declansatori cum ar fi competitia, 
insultele, esecul si stresul. Conflictul este sustinut de regula reciprocitatii (la bine se raspunde cu bine, iar 
raului cu rau), fenomen ce poate fi considerat drept asimilare comportamentala – asimilarea comportamentelor 
membrilor care interactioneaza. Urmand regula reciprocitatii aproximative si nu cea exacta, persoanele aflate 
in conflict creaza o spirala a evolutiei conflictului. Daca neintelegerea initiala avea doi membri, ulterior se pot 
forma coalitii, care joaca un rol cheie in dezvoltarea conflictului, instigandu-i si pe ceilalti membri ai grupului 
sa se identifice cu o factiune sau alta, pentru a inclina balanta in favoarea propriei persoane.

Coalitiile sunt asociate cu ideea de conflict in cadrul grupului ceea ce face ca prezenta lor sa sporeasca 
competitia in defavoarea cooperarii.

Orice conflict are insa si o rezolvare, iar pentru stingerea lui la indemna membrilor unui grup stau mai 
multe posibilitati:

- Impunerea - cand una din parti este obligata sa accepte pozitia celeilalte;
- Retragerea – una din parti paraseste grupul;
- Cedarea – una din parti isi retrage pretentiile;
- Nonactiune – ambele parti depun eforturi minime;
- Compromisul – partile gasesc o alternativa care se situeaza undeva intre  cele doua parti;
- Rezolvarea problemei – partile identifica sursa conflictului si se pun de acord cu o solutie.

Intr-un grup conflictul este la fel de normal ca si armonia. Natura dinamica a grupului asigura o schimbare 
continua iar impreuna cu schimbarile apar sublinierile si limitele care sunt inerente conflictului. Daca este 
rezolvat cu succes, conflictul este un proces valoros pentru grup, avand functie stabilizatoare si devenind o 
componenta integratoare a relatiilor. Interdependenta dintr membri si stabilitatea grupului se adancesc numai 
dupa ce ostilitatile ies la iveala si sunt inlaturate prin lupta. Conflictul nu trebuie sa escaladeze, dar daca se 
intampla, membrii grupului trebuie sa invete sa-si controleze animozitatile, sa rupa spirala conflictului si sa 
invete sa coopereze din nou, generand solutii noi si creatoare la solutiile lor.

Tratat corect si la timp conflictul reprezinta o resursa valoroasa in interiorul grupului si nu o problema 
care trebuie eliminata. 
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VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Profesor pentru învăţământul primar GHEORGHE DIANA
Şcoala cu clasele I-IV nr. 22 Ploieşti

MOTTO: Ceea ce copiii sunt capabili să facă azi împreună, 
mâine vor fi capabili să facă singuri

                                                                                                       L.S. Vygotsky 1962

Mai mult ca oricând, societatea contemporană e marcată de o explozie informaţională 
de intensitate şi amploare fără precedent. Această realitate evidentă trebuie să declanşeze în 
conştiinţa cadrelor didactice o întrebare fundamentală: cum putem să-i pregătim cel mai bine 
pe elevi pentru o viaţă democratică şi productivă proprie secolului XXI? Cu toţii ştim că o 
bună cunoaştere a copiilor din punct de vedere psihopedagogic care să reflecte trebuinţele, 
aspiraţiile lor este primul pas şi constituie baza unei educaţii eficiente.

Contrar unei vechi etichete puse educatorilor despre care se afirmă, în general, că ,,linia 
lor de conduită este aceea de a-i frâna pe cei care se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei 
care nu sunt destul de dezvoltaţi pentru realizarea unei norme unice ” (Emile Planchard), 
slujitorii şcolii moderne caută mereu alternative didactice, care să permită o mai mare moti-
vare din partea copiilor pentru actul de învăţare, receptat mai degrabă ca o nouă descoperire 
proprie, de care să se simtă mândri atât ei, cât şi părinţii.Astfel, diferite activităţi bazate pe 
metodele de gândire critică, s-au dovedit a fi interesante, înlăturând rutina.

Conform tradiţiei, în activitatea didactică folosim des expresii ca ,,este un elev foarte 
talentat la pictură” etc. şi suntem tentaţi să-i considerăm ,,inteligenţi” pe cei care obţin rezul-
tate superioare la disciplinele de învăţământ cu caracter ştiinţific, iar pe ceilalţi să-i consi-
derăm ,,talentaţi”.

Howard Gardner, autorul ,,Teoriei inteligenţei multiple”, comentând cele două concepte 
subliniază că ele se referă la aceleaşi structuri intelectuale. Contrazicând afirmaţia că raţiunea, 
logica şi cunoaşterea nu sunt sinonime, H. Gardner propune o nouă viziune asupra inteli-
genţei, concepţie care trebuie integrată la curriculum şcolar.

Teoria lui Gardner justifică ceea ce se poate constata, de altfel, în activitatea cotidiană a 
fiecăruia, anume că nu învăţăm în acelaşi mod, că avem stiluri diferite şi atitudini de învăţare 
diferite şi, ca urmare, avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul 
procesului de instruire şi formare.

Pe baza studiilor efectuate, Gardner distinge opt tipuri de inteligenţă: lingvistică, logico-
matematică, spaţială, muzicală, naturalistă, kinestezică, interpersonală, intrapersonală.

Pe parcursul vieţii omul se confruntă cu variate situaţii de învăţare, iar el va alege pe cea 
care se potriveşte cel mai bine pentru a realiza o învăţare eficientă. Performanţele sale în 
învăţare vor fi astfel, în mod evident, amplificate. Limitarea şanselor la experienţe de învăţare 
variate pot duce la reducerea  inteligenţei, ştiut fiind că acele zone ale creierului uman care nu 
sunt folosite se dezactivează ducând în mod evident la reducerea potenţialului de învăţare.

Este deci important ce persoanele implicate în orice fel de învăţare să poată şi să vrea să 
devină participanţi activi în procesul de instruire, făcând uz de situaţii de învăţare care le 
asigură succesul deplin al activităţii.
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Acceptarea teoriei inteligenţelor multiple a lui Gardner are câteva implicaţii pentru 
cadrele didactice în termenii instruirii în clasa de elevi.

Pornind de la aserţiunea fundamentală a acestei teorii, că cele opt tipuri de inteligenţă 
sunt necesare pentru o funcţionare optimă a intelectului uman, educatorii trebuie să le acorde 
aceeaşi importanţă în actul didactic. Aceasta contravine însă sistemelor tradiţionale de 
educaţie care sunt axate pe dezvoltarea şi folosirea inteligenţei verbale (lingvistice) şi 
matematice. Astfel, teoria inteligenţelor multiple impune ca educatorii să recunoască şi să 
educe o gamă largă de talente şi abilităţi. Ei trebuie să structureze prezentarea materialului 
într-un stil care să angajeze majoritatea tipurilor de inteligenţă.

La naştere omul posedă, în aproximativ egală măsură, cele opt tipuri de inteligenţe, însă 
elevii vor veni la şcoală cu grade diferite de dezvoltare a acestora, determinate de experienţele 
socio-culturale cu care s-au confruntat. De aici putem concluziona că fiecare copil va avea un 
set personal de puncte ,, forte” şi puncte ,,slabe”. Aşa se explică de ce este uşor sau dificil 
pentru un elev să asimileze informaţia când este prezentată într-o modalitate particulară. 

Pentru verificarea tuturor categoriilor inteligenţei în predarea conţinutului informaţional 
trebuie să se ţină seama de individualizarea învăţământului:

- parcurgerea materialului într-un timp determinat, specific structurii  psihice a 
elevului;

- elevului i se oferă posibilitatea să lucreze în anumite momente în condiţii care îi 
convin personal, ceea ce impune modificarea organizării tradiţionale a activitătii 
şcolare;

- posibilitatea de a aborda un subiect într-o fază anumită, în funcţie de cunoştinţele 
asimilate anterior; cerinţa este eficientă la obiectele cu conţinut liniar;

- posibilitatea introducerii unor unităţi de instruire în favoarea elevilor cu cunoştinţe 
reduse sau a unora cu deprinderi bine consolidate;

- utilizarea mai multor mijloace de instruire astfel încât el poate să aleagă pe cele care i
se potrivea la un moment dat.

Cadrele didactice trebuie să evalueze învăţarea elevilor în moduri care să le ofere un 
punct de vedere adecvat asupra punctelor ,,forte” şi asupra punctelor ,,slabe” ale elevilor. 
După cum elevii nu învaţă în acelasi mod, tot aşa ei nu pot fi evaluaţi în acelaşi mod şi de 
aceea este important ca educatorii să creeze ,,profiluri de inteligenţă” pentru fiecare elev.

Cunoaşterea felului în care învaţă fiecare elev va permite educatorului să ia decizii 
corecte asupra modului de evaluare a progreselor copiilor.

Teoria inteligenţelor multiple oferă un număr mare de instrumente didactice a căror 
utilizare asigură centrarea demersului didactic pe elev. Tehnicile şi materialele utilizate în 
procesul instructive-educativ pot fi grupate în funcţie de tipul de inteligenţă predominant.

Inteligenţa lingvistică poate fi valorificată prin dezbateri în grupuri mici sau cu 
întreaga clasă, fişe de lucru, lectura unor cărţi, activităţi de scriere, jocuri de cuvinte, 
povestiri, jurnale etc.

Inteligenţa logico-matematică poate fi stimulată prin rezolvarea de probleme, 
demonstraţii ştiinţifice, clasificări şi categorisiri, crearea de coduri, jocuri matematice, 
cuantificări şi calcule, prezentări logico-secvenţiale ale unei teme etc.

Inteligenţa naturalistă se manifestă prin capacitatea de a înţelege lumea prin 
intermediul mediului în care se formeză şi se dezvoltă. Această formă de inteligenţă este 
stimulată prin antrenarea elevilor în activităţi de cunoaştere a mediului, activităţi ecologice, 
activităţi de cunoaştere şi îngrijire a plantelor, animalelor, etc.

Inteligenţa spaţială se manifestă prin descifrarea şi elaborarea de hărţi, grafice, 
diagrame, fotografii, filme, povestiri după imagini, pictură, colaje, arte vizuale etc.

Inteligenţa kinestezică se manifestă în mişcarea creativă, mimă, dramatizare, exerciţii 
fizice, abilităţi practice, utilizarea limbajului corporal, exerciţii de relaxare fizică etc.
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Inteligenţa muzicală se manifestă în cântat, murmurat, fluierat, ascultarea muzicii, 
folosirea instrumentelor muzicale, analiza muzicii, bateri de ritm, legarea melodiilor cu 
concepte, crearea de noi melodii, ascultarea imaginilor muzicale interne etc.

Inteligenţa interpersonală se manifestă prin cooperarea în grup, medierea conflictelor, 
implicarea în viaţa comunităţii etc.

Inteligenţa intrapersonală este evidentă în studiul independent, învăţarea în ritm 
propriu, centre de interes, opţiuni la tema de acasă etc. Acest tip de inteligenţă determină o
gândire şi înţelegere de sine, a fi conştient de punctele tari şi slabe, a planifica eficient 
atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi controlul eficient al gândurilor şi emoţiilor, 
abilitatea de a se monitoriza în relaţiile cu alţii.

În contextual actual al şcolii noastre iată câteva posibilităţi de aplicare a teoriei 
inteligenţelor multiple:

- la începutul lecţiilor obişnuite se poate folosi o activitate care stimulează inteli-
genţele multiple, în scopul de a creşte motivaţia elevilor (folosirea inteligenţelor 
multiple ca ,,punct de plecare“ al lecţiei);

- în cadrul unei teme interdisciplinare realizate într-un grup constituit din elevi, 
reprezentând diverse inteligenţe ,,tari“, care vor colabora în realizarea sarcinii prin 
coduri de simboluri şi perspective diferite;

- în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din 
perspective inteligenţei / inteligenţelor ,,tari”;

- exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare.
Soluţia cea mai la îndemână pentru aplicarea teoriei inteligenţelor multiple este cursul 

opţinal, căci în acest caz nu există coerciţiile curriculum-ului prescris, ci doar imaginaţia şi 
intenţiile didactice ale celui care proiectează cursul. 

Iată o modalitate a dezvoltării potenţialului de inteligenţe pornind de la un basm 
(Scufiţa Roşie):

Clasa va fi împărţită pe grupe, în funcţie de inteligenţele ,,tari”. Învăţătorul are rol de 
facilitator. Grupele de elevi pe tipuri de inteligenţă pot fi:

1. logico-matematică
2. lingvistică
3. corporal- kinestezică
4. muzicală
5. spaţial-vizuală
6. interpersonală
7. intrapersonală

Obiectivul vizat: înţelegerea consecinţelor încălcării sfaturilor date de părinţi.
Cerinţele pentru activitatea fiecărei grupe sunt:
1.  Aranjaţi în ordine cronologică şi logică următoarele propoziţii:

a) Stă departe bunica ta? întreabă lupul.
b) Şi se întâmplă ca tocmai atunci să treacă prin faţa casei un vânător... şi 
pedepseşte lăcomia lupului.
c) Cele două fiinţe căzuseră victimele şireteniei şi necinstei.
d) Du-te să vezi cum îi mai merge bunicii, căci am auzit că e bolnavă.

2.  Realizaţi un alt sfârşit al poveştii în care Scufiţei să i se întâmple alte necazuri din 
cauză că nu a ascultat sfatul mamei.

3.  Asumaţi-vă rolul vânătorului care o ajută pe fetiţă să înţeleagă de ce i s-a întâmplat 
să fie mâncată de lup.

4.  Creaţi o melodie pentru a arăta greşelile Scufiţei.
5.  Desenaţi cât mai multe elemente din care să reiasă ce i s-a întâmplat Scufiţei Roşii şi 

de ce.
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6.  Grupaţi-vă în apărători şi acuzatori ai Scufiţei Roşii. Susţineţi-vă părerea (dezbatere, 
proces).

7.  Sunteţi Scufiţa Roşie. Arătaţi de ce s-a abătut din drum. Cu ce scop?

Alt exemplu:
Text suport: ,,Puisorul si vulpea” – Ion Pas (clasa a II-a)

Grupa 1 – căreia îi corespunde inteligenţa verbal – lingvistică
• Povesteşte pe scurt conţinutul textului
•Completaţi poezia:

Puişorul cel naiv
..........................
Iară vulpea cea şireată
.............................
Ce necaz poate să fie
..............................

Grupa 2 – căreia îi corespunde inteligenţa matematică-logică
• Compuneţi o problemă în care personajele textului sǎ fie prezente în enunţul 

problemei.
• Ordonaţi cronologic evenimentele

Grupa 3 – căreia îi corespunde inteligenţa vizual – spaţială:
• Realizati puişorul din hârtie, pe baza conturului de pe bănci.Veţi decupa, apoi veţi lipi 

părţile componente.

Grupa 4 – căreia îi corespunde inteligenţa muzical – ritmică
• Cântaţi un cântecel despre personajele  din lumea necuvântătoarelor.
• Vor primi o strofa , căreia trebuie să-i aloce o melodie adecvată, creată de ei.
• Realizaţi un cântec despre „Puişorul şi vulpea”

Grupa 5 – căreia îi corespunde inteligenţa corporal – kinestezică
• Imitaţi mişcările puişorului, puneţi în scenă un joc de rol.
• Modelaţi din plastilina un puişor si o vulpe.

Grupa 6 – căreia îi corespunde inteligenţa naturalistă:
• Să compare modul de viaţă şi de hrănire a celor două animale:puişor, vulpe.
• Descrie vulpea dupa fişa de observaţie.

Grupa 7 – inteligenta intrapersonala
Daca ar fi sa fi un animal necuvântător ce ai alege să fii  şi de ce?
• Imaginează-ţi că ai fi fost în locul puişorului, cum ai fi procedat?
• Eşti o vulpe :povesteşte pe scurt viaţa ta!

Grupa 8 – inteligenţa interpersonala
• Realizează un interviu despre personajele din text.
• Daţi sfaturi puişorului pentru a se descurca în viaţă.

Învăţământul contemporan se îndreaptă spre o educaţie intelectuală diferenţiată.
Instruirea diferenţiată se constituie ca un învăţământ pe măsura elevilor, ceea ce 

conduce la formarea capacitătilor de autoinstruire şi dezvoltarea  nevoii de învăţare continuă. 
Astfel, învăţătorul nu transmite cunoştinţe, ci organizează, îndrumă activitatea de  învăţare, 
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asistă la formarea capacităţilor de autoinstruire, asigură adaptarea la situaţii noi. Totodată, 
instruirea diferenţiată permite valorificarea potenţialului fiecăruia şi în acelaşi timp, identi-
ficarea mai multor tipuri de indivizi şi stiluri de învăţare.

Procesul de diferenţiere trebuie să asigure:
- diferenţierea obiectivelor de învăţare (luarea în considerare a faptului că elevii dispun 

de niveluri diferite de cunoaştere şi înţelegere, că nu au acelaşi stil de învăţare şi nu vor învăţa 
în acelaşi ritm);

- diferenţierea activităţilor de învăţare (iniţierea de activităţi care să ţină seama de 
stilurile de învăţare şi de preferinţele tuturor elevilor din grup);

- diferenţierea evaluării (folosirea unor instrumente de evaluare variate, multiple, 
inclusiv instrumente care implică elevii în acţiuni de autoevaluare).

Diferenţierea impune crearea unui mediu de învăţare care să asigure condiţii ca elevii să 
lucreze împreună, să învete cum să înveţe, să-şi acorde sprijin să-şi dezvolte respectul faţă de 
sine şi respectul faţă de ceilalţi.

Folosindu-ne de personaje din basme putem realiza o lecţie de matematică atractivă 
aplicând teoria inteligenţelor multiple cu ajutorul instruirii diferenţiate.

Cei care posedă inteligenţă lingvistică pot fi solicitaţi să redea pe scurt conţinutul unei 
poveşti. (ex. Scufiţa Roşie)

Drumul parcurs de Scufiţa Roşie către casa bunicii poate fi presărat cu exerciţii 
matematice pe care elevii trebuie să le rezolve.

Exerciţiile vor fi de diferite grade de dificultate. În funcţie de nivelul de pregătire, elevii 
vor fi solicitaţi să le rezolve şi astfel se va lucra diferenţiat fără ca elevul să simtă acest lucru. 
Spun aceasta pentru că elevul cu un potenţial de învăţare scăzut nu trebuie catalogat ca fiind 
un elev slab şi marginalizat. Din contră, trebuie încurajat, susţinut, îndrumat, solicitat şi chiar 
lăudat.

În finalul lecţiei şcolarii pot fi împărţiţi pe grupe de elevi pe tipuri de inteligenţă şi 
solicitaţi să rezolve câte o cerinţă aşa cum am arătat mai înainte în cadrul unui curs opţional, 
realizându-se astfel feed-back-ul lecţiei.

Am constatat că o astfel de abordare a unei lecţii de matematică a avut beneficii 
importante la nivelul clasei pe care o conduc. Am observat o îmbunătăţire şi un interes 
deosebit atăt din partea elevilor care provin din repetenţie cât şi a celorlalţi. Chiar ei au venit 
cu personaje din basme decupate şi am realizat împreună lecţii interesante şi atractive.

Pornind de la premiza că nu învăţătorul/profesorul reprezintă sursa cea mai importantă, 
ci elevii, este esenţial să se încurajeze participarea şi valorizarea resurselor acestora astfel 
încât fiecare elev să poată arăta ceea ce ştie, să poată înţelege nivelu la care a ajuns, ce este 
necesar să facă în continuare pentru a progresa în ritmul necesar.

În concluzie, se cer precizate anumite ,,reguli”:
- să nu folosim aceste inteligenţe ca pe nişte etichete;
- fiecare elev e unic, diferit de ceilalţi;
- fiecare elev învaţă în felu lui;
- să respectăm, valorizăm şi hrănim diferenţele dintre indivizi;
- fiecare avem puncte tari/slabe din punct de vedere al tipurilor de inteligenţă;
- există determinări genetice, dar şi influenţe de mediu;
- tipurile de inteligenţă se dezvoltă diferit la elevi şi cu viteze diferite;
- să predăm astfel încât să favorizăm dezvoltarea tuturor tipurilor de inteligenţe;
- nu judecăm (apreciem) elevii după ceea ce nu ştiu-pot, ci după ceea ce ştiu-pot 

(potenţielul individual);
- nu cât de inteligent este elevul, ci cum este el inteligent;
- să conştientizăm că există diferite tipuri de învăţare;
- inteligenţele multiple ne ajută să rezolvăm şi probleme de disciplină (elevi dificili);
- nici o metodă nu e bună pentru toţi oricând.
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RELAŢIA DINTRE PROGRAMA ŞCOLARĂ  
ŞI PROGRAMA PENTRU EVALUĂRI/ EXAMENE NAŢIONALE

Prof. inv. primar Elena-Cătălina ŞERBAN
Şcoala nr.132 „Grigore Tocilescu”, sector 5, Bucureşti

Ca instrumente de lucru ale cadrelor didactice, programele şcolare posedă o serie de caracteristici şi 
în acelaşi timp trebuie să onoreze o serie de exigenţe care sunt analizate atât de autori români, cât şi de autori 
străini.

În lucrările lor, autori precum V. Popescu (1991), G. Mialaret (1991), I. Jinga şi E. Istrate (1988), S. 
Cristea (2000), C. Postelnicu (2000), enumeră o serie de caracteristici ale programelor şcolare referitoare la 
rigurozitatea ştiinţifică, la coerenţa internă şi la cea externă, la reflectarea nevoilor de natură socio-umană etc.

De exemplu, G. Mialaret (1991, pp.195-220) consideră că programele şcolare trebuie să respecte 
următoarele cerinţe:

a) să reflecte nevoile societăţii şi solicitările de pe piaţa muncii, ceea ce înseamnă că prin conţinutul 
lor programele trebuie să fie corelate cu ceea ce se întâmplă la nivelul societăţii şi să răspundă unor nevoi 
provenite din lumea muncii, mai ales în legătură cu domeniile care cunosc o dinamică deosebită.

b) să realizeze un echilibru între disciplinele care intră în structura planului-cadru de învăţământ şi care 
se parcurg la un anumit nivel de şcolaritate (la o anumită clasă).

Această exigenţă este într-adevăr foarte importantă, deoarece există tendinţa de a supraîncărca 
programele la unele discipline, ceea ce se soldează cu efecte negative în activitatea de instruire-învăţare 
deoarece conduce la suprasolicitarea elevilor, la apariţia oboselii şi ca o consecinţă firească, la scăderea 
dramatică a randamentului şcolar.

c) să posede coerenţă internă, la nivelul componentelor sale. Dacă programei îi lipseşte coerenţa internă 
apar confuzii, neclarităţi etc., cu toate consecinţele rezultate dintr-o astfel de situaţie.

d) să posede coerenţă externă, exigenţă potrivit căreia o programă trebuie concepută în aşa fel încât, să 
faciliteze elevilor parcurgerea şi înţelegerea altor discipline care intră în structura planului-cadru de învăţământ.

e) să favorizeze interdisciplinaritatea, ceea ce înseamnă că în componenţa programelor trebuie incluse 
şi teme care pot fi abordate din mai multe perspective; se creează astfel posibilitatea ca elevii să-şi formeze mai 
uşor o imagine globală asupra unei teme sau subiect care pot fi tratate prin implicarea mai multor discipline.

Pentru a se constitui în instrumente care reglementează desfăşurarea procesului de predare-învăţare, 
programele şcolare trebuie să parcurgă mai multe etape sau faze, iar acest lucru este necesar deoarece, în 
fiecare etapă, pot fi aduse anumite corecţii care ameliorează indicii de calitate ale acestora.

În legătură cu aceste etape, mai mulţi autori cum sunt Gilbert De Landsheere, Gaston Mialaret consideră 
că succesiunea lor ar fi următoarea:

1) faza elaborării;
2) faza experimentării;
3) faza extinderii;
4) faza generalizării.
1) Prima etapă sau fază denumită elaborarea programei are drept scop delimitarea 

temelor şi subtemelor care vor intra în componenta acesteia; selecţia conţinuturilor se face cu 
respectarea diverselor criterii care să-i asigure un nivel ridicat de relevanţă.

De asemenea, tot în cadrul acestei etape se va căuta ca programa să corespundă mai multor cerinţe:
- asigurarea coerenţei interne;
- asigurarea coerenţei externe;
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- asigurarea promovării principiului interdisciplinarităţii.
2) După ce programa a fost elaborată, se intră în etapa a doua, adică în faza 

experimentării, când ea se aplică la un grup restrâns de elevi. Ar fi de dorit ca acest grup 
experimental să fie constituit după exigenţele metodologiei de cercetare, să se constituie într-un eşantion 
stratificat în cadrul căruia elevii să fie selecţionaţi după mai multe criterii, iar ca mărime să cuprindă 1200-
1500 persoane.

Cu ocazia acestei aplicări limitate la un grup experimental programa poate să-şi etaleze atât calităţile 
cât şi minusurile, lacunele, incoerenţele, motiv pentru care se impun şi o serie de corecţii care generează în 
final o versiune ameliorată a acesteia.

Toate demersurile întreprinse în faza experimentării sunt realizate de către practicieni şi de către 
psihopedagogi, deci de persoane care sunt extrem de familiarizate cu problemele şi cu dificultăţile învăţării de 
tip şcolar.

3) După ce în faza de experimentare programa a fost îmbunătăţită, găsindu-se soluţii 
pentru neajunsurile identificate, se intră în etapa a treia, cea de extindere, când versiunea 
ameliorată se aplică unui număr mai mare de elevi. Şi cu această ocazie este posibil ca programei să i se mai 
identifice unele minusuri şi de aceea este indicat ca programa să fie din nou îmbunătăţită.

4) După faza de extindere se intră în ultima etapă, cea de generalizare când programa se aplică tuturor 
elevilor care parcurg o disciplină la un anumit nivel al şcolarităţii.

Deşi parcurgerea acestor etape impune eforturi susţinute din partea tuturor persoanelor implicate în 
această activitate, acest demers trebuie dus până la capăt dacă se doreşte într-adevăr elaborarea unor programe 
care să-şi îndeplinească şi rolul ce li se cuvine, dar să fie şi adaptate posibilităţilor.

Din perspectiva evaluării şi examinării, standardele de performanţă sunt formulări care reflectă 
următoarele principii:

•	 au în vedere performanţa realizată, demonstrată, „activată” în şi prin situaţia reală de evaluare şi de 
examinare;

•	 reflectă acea parte a curriculumului care a fost atinsă „cu adevărat” şi într-un mod relevant, capabil „să 
lase urme” în mentalul elevului/educabilului, pe parcursul procesului său de formare;

•	 reflectă ceea ce elevul ştie şi poată să facă sau este capabil să comunice despre ceea ce poate să facă;
•	 echilibrul dintre nivelul de generalitate şi cei de specificitate al formulării acestor standarde de 

performanţă este dat de relaţia specifică dintre standarde şi obiectivele de evaluare, fiecare sistem educaţional 
impunând propria sa viziune în această privinţă.

În ceea ce priveşte standardele examenelor, în special cele ale examenelor naţionale externe, proiectate 
şi administrate de o agenţie sau de către un serviciu specializat, una dintre cele mai importante mize pentru 
acestea este recunoaşterea valorii sau a creditelor reflectate la nivel internaţional.

Programa pentru evaluări/ examene naţionale, aflată în uz, pentru anul şcolar 2007-2008 este o programă 
cu rol de instrument cu caracter reglator, care orientează atât activitatea didactică, desfăşurată de profesori, cât 
şi pregătirea elevilor, în vederea participării la evaluări/ examene naţionale.

Între programa şcolară specifică fiecărei discipline şi programa pentru evaluări/ examene naţionale, 
aflată în uz, pentru anul şcolar 2007-2008 există legătura nemijlocită, cele două tipuri de programe asigurând 
caracterul reglator şi unitar al întregului proces de învăţământ.

Specificul obiectivelor/ competenţelor curriculumului şcolar
Obiectivele educaţionale reprezintă, neîndoielnic, o variabilă fundamentală a procesului de învăţământ, 

concretizând intenţiile care se au în vedere în organizarea activităţii instructiv-educative, fie că este vorba de 
luarea în considerare a întregului sistem de învăţământ, fie de anumite segmente ale acestuia, fie de activitatea 
directă, nemijlocită, pe care o desfăşoară cadrele didactice cu diferitele categorii de elevi.

În legătură cu importanţa obiectivelor educaţionale în cadrul procesului de învăţământ se admite faptul 
că ele reprezintă o variabilă de primă mărime deoarece, în funcţie de natura acestora, se configurează toate 
celelalte elemente, fie că este vorba de conţinuturile procesului de învăţământ, de metodele de instruire folosite, 
de modalităţile de organizare a instruirii etc. Lucrul acesta este de domeniul evidenţei şi se poate demonstra 
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foarte uşor. 
De exemplu, dacă într-un anumit moment al instruirii, obiectivele educaţionale sunt predominant 

cognitive, acest lucru va influenţa distinct conţinuturile, în sensul că ele pot fi mai voluminoase în privinţa 
cantităţii şi pot avea un grad mai mare de conceptualizare. Apoi, aceleaşi obiective vor avea un impact distinct 
şi asupra metodelor de instruire, deoarece şi în corelaţie cu specificul conţinuturilor vor trebui selectate anumite 
metode care sunt adecvate celor două variabile, iar în cazul de faţă cele mai indicate, cele mai potrivite sunt 
metodele expozitive care, pe de o parte, facilitează transmiterea unui volum mare de cunoştinţe şi informaţii 
pe unitatea de timp, iar pe de altă parte, facilitează transmiterea unor conţinuturi cu grad mare de abstractizare 
care nu ar putea fi asimilate de elevi printr-un efort personal.  

Aceleaşi obiective se vor repercuta şi asupra modalităţilor de organizare a instruirii în cazul în care în 
ecuaţie intră, pe lângă obiectivele şi conţinuturile procesului de învăţământ, şi metodele de instruire, ceea ce 
înseamnă că formele cele mai adecvate de organizare a instruirii ar trebui să fie cele de tip frontal deoarece, în 
cazul acestora, un emiţător sau o sursă poate transmite, prin intermediul unor metode expozitive spre beneficiari 
un volum mare de cunoştinţe pe unitatea de timp. 

Determinarea în lanţ ar putea fi continuată cu formele de comunicare didactică, ceea ce înseamnă că, 
în cazul de faţă, forma de comunicare cea mai potrivită este cea de tip unidirecţional în cadrul căreia fluxurile 
de informaţie sunt predominant venite dinspre emiţător (sau sursa care transmite) existând riscul ca procesul 
de comunicare să se lateralizeze dacă feedback-ul este absent în totalitate.

Dacă în alt moment al instruirii obiectivele educaţionale sunt preponderent afective sau afectiv-
atitudinale, situaţia va fi total diferită faţă de cea descrisă anterior deoarece, în noua situaţie nu trebuie să se 
mai facă apel la conţinuturi care, din punct de vedere cantitativ, sunt mai voluminoase şi se situează la un nivel 
mai înalt de conceptualizare, ci la conţinuturi care trezesc în rândul elevilor un ecou afectiv deosebit, care au 
menirea să îi sensibilizeze în mai mare măsură şi, în final, ca o rezultantă, să determine formarea unor atitudini, 
convingeri, sentimente etc. 

Impactul acestor obiective se resimte şi la nivelul metodelor de instruire deoarece, în noua situaţie, 
metodele expozitive devin inoperante şi ineficiente pentru că nu se pot forma la elevi convingeri şi atitudini 
prin intermediul expunerilor sau prelegerilor, motiv pentru care va trebui să se opteze pentru alte metode cum 
ar fi: convorbirea, studiul de caz, brainstormingul care, prin specificul lor, stimulează iniţiativele elevilor, 
spiritul creator, motivaţia pe care o investesc în desfăşurarea activităţii de predare-învăţare.

Continuând analiza se poate constata că vor trebui operate schimbări şi în legătură cu modalităţile de 
organizare a instruirii în sensul că de această dată activitatea predominantă nu va mai fi cea de tip frontal, 
ci activităţile organizate pe grupe sau chiar individual, urmând ca acest lucru să se repercuteze şi asupra 
procesului de comunicare a cărui configuraţie va trebui schimbată trecându-se de la o comunicare predominant 
unidirecţională la una multidirecţională în care schimburile dintre elevi şi profesor se fac cu mai multă uşurinţă, 
facilitând astfel procesul de cunoaştere care stă la baza formării unor atitudini, convingeri şi sentimente.

Autori precum D. Potolea (1988), F. Iuliu şi V. Preda (1995), S. Cristea (2000), C. Cucoş (2002) 
consideră că principalele funcţii îndeplinite de obiective sunt următoarele:

1) funcţia axiologică sau valorică;
2) funcţia de anticipare a rezultatelor educaţiei;
3) funcţia evaluativă;
4) funcţia de organizare şi de reglare a întregului proces instructiv-educativ.

1) Prima funcţie, cea de orientare valorică sau axiologică se explică prin faptul că 
întotdeauna, prin natura şi specificul lor, obiectivele exprimă, inevitabil, şi opţiunea pentru 
anumite valori pe care şcoala doreşte să le interiorizeze generaţiilor tinere implicate în diverse 
programe de instruire şi formare.

Cum tipologia valorilor este foarte variată şi diversificată, în sensul că există valori ale culturii şi 
artei, ale ştiinţei şi tehnologiei, valori ale moralei, valori juridice etc. este imperios ca şi obiectivele, la rândul 
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lor, să acopere o paletă cât mai largă a acestora pentru ca interiorizarea lor în diverse contexte de instruire 
să contribuie la dezvoltarea plenară a personalităţii elevilor. Dimpotrivă, dacă obiectivele vor fi restrictive în 
sensul că favorizează anumite categorii de valori, în timp ce altele sunt ignorate într-o măsură mai mare sau 
mai mică, apare riscul ca însuşi procesul de dezvoltare a personalităţii elevilor să fie afectat negativ deoarece 
unele trăsături de personalitate sunt avute în vedere şi, în consecinţă, stimulate prin programele educative în 
timp ce altele, poate la fel de importante, să nu facă obiectul unei atenţii speciale şi, în consecinţă, să fie lăsate 
la latitudinea influenţelor educative nonformale sau informale.

2) Funcţia de anticipare a rezultatelor educaţiei este, de asemenea importantă deoarece 
cadrele didactice îşi pot reprezenta în mai mare măsură progresele pe care le vor face elevii pe 
care îi instruiesc, dar în acelaşi timp şi unele dificultăţi asupra cărora va trebui să se insiste 
pentru a putea fi depăşite într-un timp mai scurt şi cu resurse mai puţine.

Tot în virtutea acestei funcţii, cadrele didactice pot oferi predicţii mai exacte în legătură cu traseul 
profesional al elevilor, fapt ce contribuie semnificativ la îmbunătăţirea activităţii de orientare şcolară şi 
profesională.

3) Funcţia evaluativă rezidă în faptul că obiectivele educaţionale se constituie într-un 
referenţial important pentru activităţile evaluative desfăşurate ulterior. Funcţia evaluativă a 
obiectivelor educaţionale reprezintă o notă distinctă pentru didactica modernă, în comparaţie cu 
cea tradiţională pentru că, după cum se ştie, în cadrul acesteia, activitatea de evaluare era 
plasată în afara procesului de învăţământ, deci după ce instruirea s-a derulat, ceea ce înseamnă 
că nu erau cunoscute criteriile avute în vedere şi, implicit, tipurile de exigenţe care trebuiau 
vizate la subiecţii care făceau obiectul evaluării.

Graţie funcţiei evaluative a obiectivelor, activitatea de evaluare în general poate fi integrată în cadrul 
procesului de învăţământ, iar prin standardele de performanţă circumscrise obiectivelor, se pot evalua mai 
uşor progresele elevilor iar când nereuşitele depăşesc un anumit nivel se pot face corecţiile reclamate de 
ameliorarea activităţii desfăşurate.

Rezumativ, se poate face aprecierea, că prin intermediul acestei funcţii a obiectivelor, exigenţele 
impuse de evaluare sunt cunoscute înainte de începerea efectivă a instruirii ceea ce contribuie semnificativ 
şi la amplificarea motivaţiei elevilor pentru acest gen de activitate, deoarece ei interiorizează exigenţele pe 
care trebuie să le onoreze atât pe parcursul instruirii (în cadrul evaluării continue, formative), cât şi la sfârşitul 
acesteia, prin intermediul evaluării sumative sau cumulative.

4) Funcţia de organizare a întregului proces pedagogic este, cu siguranţă, cea mai 
importantă dintre ele deoarece, aşa cum aminteam, obiectivele educaţionale reprezintă variabila 
forte în cadrul procesului de învăţământ pentru că, în funcţie de natura şi nivelul acestora se 
selectează toate celelalte elemente ale procesului, în speţă:

- conţinuturile;
- metodele, şi mijloacele de învăţământ;
- strategiile didactice;
- modalităţile de organizare a instruirii;
- formele de evaluare;
- modalităţile de comunicare.
Rolul reglator al obiectivelor educaţionale poate fi identificat şi în cadrul proiectării didactice deoarece, 

aşa cum se ştie, orice proiect didactic începe cu enumerarea obiectivelor ori claritatea şi, concretitudinea 
acestora se constituie într-o premisă majoră pentru calitatea proiectării, deoarece nu poate fi conceput un 
proiect pedagogic corect elaborat dacă obiectivele nu au fost corect identificate şi formulate.

Concluzionând, se poate aprecia că rolul reglator al obiectivelor poate fi identificat la nivelul tuturor 
etapelor instruirii, adică la începutul acesteia, pe parcursul desfăşurării ei şi, bineînţeles, la sfârşit când, 
plecându-se tot de la obiective se pot aprecia progresele elevilor şi corelaţia existentă între nivelul lor de 
pregătire şi standardele vizate prin intermediul obiectivelor.
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Clasificarea obiectivelor educaţionale
Clasificarea obiectivelor educaţionale se poate realiza după mai multe criterii dar, în esenţă, lucrările 

de psihopedagogie fac referire la următoarele:
a) nivelul de generalitate la care se situează obiectivele;
b) domeniul comportamental în care este încadrabil obiectivul;
c) perioada de timp afectată pentru atingerea obiectivului.

În concluzie, fără a pretinde o listă exhaustivă a tuturor demersurilor care pot ameliora activităţile 
evaluative considerăm că pot fi avute în vedere câteva măsuri dintre care mai importante sunt următoarele:

1) utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de instruire-învăţare, ceea ce înseamnă că orice 
instruire trebuie să debuteze printr-o evaluare iniţială, continuată printr-o evaluare formativă şi finalizată 
printr-o evaluare sumativă, ceea ce înseamnă că pe baza informaţiilor furnizate de evaluare se pot lua decizii 
şi se pot aduce corecţii modului de desfăşurare a procesului instructiv-educativ;

2) utilizarea tuturor metodelor de examinare a elevilor (orale, scrise, practice), plecându-se de la ideea 
că fiecare tip posedă atât avantaje, cât şi limite, ceea ce înseamnă că nici o categorie nu trebuie favorizată în 
detrimentul celorlalte, deoarece această atitudine ar influenţa negativ modul de desfăşurare a întregului proces 
evaluativ;

3) promovarea, în mai mare măsură, a unor modalităţi alternative de evaluare (proiecte, portofolii, 
autoevaluare etc) cu scopul de a face evaluarea mai agreabilă şi mai adaptată subiecţilor evaluaţi, fără să se 
pună problema ca prin aceste modalităţi alternative să se elimine evaluările de tip tradiţional;

4) eliminarea, sau măcar diminuarea efectelor factorilor perturbatori ai notării sau, eventual, a altor 
factori care pot influenţa negativ desfăşurarea procesului evaluativ.
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MANAGEMENTUL CLASEI

Prof. înv. primar Budurlean Liliana
Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt” Satu-Mare

În procesul instructiv-educativ cadrul didactic trebuie să coordoneze resursele din mediul de învăţare 
pentru a facilita munca elevilor. Aceste resurse diferite constau în resursele umane (elevi, alte cadre didactice 
şi specialişti), resurse de timp şi resurse materiale (materiale didactice şi echipamente). 

Managementul clasei se referă la acţiunile cadrului didactic care urmăresc crearea unui mediu plăcut, 
semnificativ, sigur şi organizat (Stephens, 1980, după Lewis şi Doorlag, 2006). Potrivit aceluiaşi autor, 
următoarele elemente trebuie luate în considerare de către cadrul didactic:

	Elemente demografice (compoziţia clasei de elevi);
	Mediul fizic (utilizarea clasei şi a mobilierului);
	Timpul (modul în care este folosit de către cadrul didactic şi elevi);
	Recompensarea elevilor;
	Facilitarea interacţiunilor dintre cadrul didactic şi elevi şi între elevi;
	Instruirea diferenţiată. 

Cadrul didactic poate să structureze mediul de învăţare sub diferite forme. Adeseori însă, acesta 
organizează mediul în funcţie de propriile preferinţe şi stil de învăţare, fără a lua în considerare nevoile elevilor. 
Pentru a depăşi această situaţie Lewis şi Doorlag (2006) au elaborat o grilă privind stilul de învăţare cu ajutorul 
căreia cadrul didactic poate să evalueze nevoile individuale ale fiecărui elev, iar apoi pornind de la răspunsurile 
acestora să structureze mediul de învăţare. Factorii analizaţi în această grilă sunt cuprinşi în întrebări la care 
elevii trebuie pot să răspundă.

Zgomot
Lucrezi cel mai bine în linişte totală/într-o cameră liniştită/ascultând muzică/în preajma altor persoane 
care vorbesc?

Elemente distractoare
Poţi să lucrezi când eşti înconjurat de stimuli vizuali (spre exemplu, imagini interesante, obiecte, 
reclame)? Poţi să lucrezi când eşti aşezat lângă fereastră/lângă persoane care se mişcă în jurul tău? 
Lucrezi mai bine când ai banca liberă?

Mediu fizic
Lucrezi cel mai bine când eşti aşezat pe scaun/pe podea? Preferi o bancă sau o măsuţă atunci când scrii/
un computer? Există un loc în care nu poţi să înveţi deloc?Lucrezi mai bine dacă este cald în interior/
dacă este răcoare? Îţi place să lucrezi în locuri unde poţi să  mănânci/să bei/să te deplasezi după bunul 
plac?

Momentul zilei
În ce moment al zilei înveţi cel mai bine: dimineaţa/amiaza/după-amiază/seara/noaptea? Când eşti cel 
mai activ/ă

Atenţie
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Cât timp poţi să te concentrezi: câteva minute/o jumătate de oră/o perioadă mai lungă de timp/până 
închei ceea ce am de făcut? Cât de des ai nevoie de pauză? După pauză poţi să te întorci imediat la 
lucru?

Încheierea sarcinii
Vrei să închei sarcina dacă ai început-o sau poţi să te opreşti în orice moment pe parcurs? Îţi place să 
iei pauze în timpul sarcinilor/să-ţi întrerupi munca înainte de a o încheia/să te opreşti înainte de a o 
încheia?

Ritm
Lucrezi rapid sau lent? Petreci mult timp pentru a planifica/a realiza sarcina/a verifica munca?

 
Alte persoane care învaţă
Îţi place să lucrezi singur sau alături de alte persoane? Cu colegi sau cu adulţi? Dacă lucrezi împreună 
cu o altă persoană, aceasta poate să fie cadrul didactic/un coleg? Îţi place să lucrezi în grupuri mici?

Structura
Te simţi confortabil atunci când ţi se comunică sarcinile de lucru/când poţi să faci unele alegeri/când 
ai libertate de alegere completă?

Modul de prezentare
Atunci când înveţi ceva nou preferi să citeşti/să auzi pe altcineva vorbind/să vezi în imagini/să urmăreşti 
o prezentare video/să asculţi o înregistrare audio/să interacţionezi cu un program pe computer/să 
urmăreşti pe cineva care face o demonstraţie/să încerci singur/să încerci explicând altei persoane?

Activităţi
Care dintre următoarele metode te ajută să înveţi: lectura/conversaţia/proiectele/studiul în pereche/
studiul individual/jocul didactic/instruirea asistată de calculator/simularea/jocul de rol?

Modalitatea de răspuns
Vrei să arăţi ceea ce ai învăţat sub forma rapoartelor scrise/examene/spunându-le celorlalţi/
demonstrându-le cum să procedeze/exprimându-te artistic?

Întăriri
Ai nevoie de întăriri pentru a lucra bine/de aprobarea colegilor/de recunoaştere şi laudă din partea 
cadrului didactic/recompense/note/satisfacţia că ai lucrat bine?

Elevii răspund la aceste întrebări, alegând unul sau mai multe răspunsuri în funcţie de frecvenţa acestora 
în diferite situaţii. Pornind de la aceste răspunsuri cadrul didactic organizează mediul de învăţare pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor de învăţare ale elevilor.

Mediul fizic al clasei este alcătuit din clasă şi mobilier. Modul în care este aranjată clasa influenţează 
atât activitatea elevilor, cât şi a cadrului didactic. Unele aspecte ale clasei pot fi modificate de către cadrul 
didactic (spre exemplu aranjarea meselor/băncilor şi a mobilierului), iar altele nu (spre exemplu, mărimea şi 
forma clasei). 
Mediul clasei trebuie să fie sigur pentru cei care îl folosesc. Mobilierul trebuie dispus astfel încât să permită 
deplasarea cu uşurinţă, iar tabla, rafturile cu cărţi, produsele realizate de elevi şi materialele didactice dispuse 
la înălţimea elevilor pentru a putea fi accesate de aceştia. Materialele valoroase trebuie depozitate într-un dulap 
care poate fi încuiat. 

Este recomandabil ca mediul de învăţare să fie plăcut şi confortabil. Confortul depinde de factori ca 
temperatura, iluminat, cromatică, nivelul zgomotului şi aerisirea. Unii autori recomandă să nu se zugrăvească 
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pereţii claselor în culori închise sau strălucitoare. De asemenea, este de dorit să nu se aglomereze clasei pereţii 
cu multe planşe, materiale educaţionale sau produse ale activităţii elevilor. 

Mobilierul şi modul de dispunere a acestuia pot să influenţeze măsura participării elevilor la activităţi, 
performanţele academice, interacţiunile reciproce şi comportamentul social.  

Spaţiul trebuie aranjat cât mai funcţional posibil. Aranjarea meselor sau băncilor depinde de obiectivele 
lecţiei, de modul de grupare a elevilor, materialele utilizate şi modul de distribuire a acestora. Forma tradiţională 
de organizare a clasei constă în plasarea băncilor sau a meselor pe rânduri, orientate înspre catedră şi tablă. 
Însă există şi alte modalităţi:

	Dispunerea meselor în formă de semicerc/potcoavă (U)/cerc/pătrat
	Dispunerea meselor grupate pe centre de interes (pentru matematică, citire, ştiinţe, abilităţi practice). 

La unul dintre aceste centre cadrul didactic de sprijin poate să desfăşoare activităţi individuale cu elevii 
incluşi (în şcolile incluzive), sau profesorul psihopedagog poate să lucreze individual cu unii dintre 
elevi (în şcolile speciale). 

Indiferent de forma de organizare a clasei cadrul didactic trebuie să poată urmări modul în care 
desfăşoară elevii activităţile. Catedra acestuia este plasată într-un loc care permite observarea întregii clase.

Cadrul didactic trebuie să se asigure că alege cele mai potrivite materiale didactice pentru a facilita 
învăţarea elevilor. Unele materiale didactice pot fi achiziţionate de pe piaţă sau sunt în dotarea şcolii. Însă, 
adeseori cadrele didactice îşi produc singure materialele didactice. Pentru a recompensa investiţia de efort 
şi de timp, este recomandabil ca aceste materiale să fie confecţionate din materiale solide pentru a putea fi 
utilizate pentru o perioadă mai lungă de timp (spre exemplu, fişele de lucru pot fi laminate, sarcinile de lucru 
pot fi stocate pe un CD etc.). Aceste materiale pot fi organizate în bibliorafturi în funcţie de disciplina la care 
pot fi utilizate şi sunt accesibile elevilor şi altor cadre didactice care desfăşoară activităţi la clasă. 

Materialele trebuie să fie elaborate în funcţie de nevoile elevului, având un grad de dificultate adecvat 
posibilităţilor acestuia. Una dintre modalităţile prin care putem verifica adecvarea gradului de dificultate este 
urmărirea modului în care elevii folosesc aceste materiale şi solicitarea feed-back-ului acestora.
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