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Întrebarea care se pune la nivel de sistem este: Cine va impune criteriile care să 

arate organizaţiilor şcolare că se află pe o cale bună sau pe calea eşecului 

organizațional? 

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a demara o schimbare 

organizaţională. 

După majoritatea autorilor care s-au ocupat de această problemă, condiţiile 

schimbării sunt: 

Eficacitatea: orice schimbare educaţională trebuie adusă la nivelul practicii 

educaţionale concrete. 

Schimbarea nu devine reală decât în măsura în care ajunge la nivelul practicii 

educaţionale, adică al comportamentului profesional (individual şi de grup) al 

educatorilor, al relaţiei educator-educabil şi al performanţelor educabililor, evaluate 

nu numai intern ci, mai ales, extern. 

Accentul strategic pe resursa umană: educatorii sunt cei care deţin rolul 

esenţial în conceperea şi, mai ales, în realizarea şi evaluarea schimbării. Alături de ei 

vor mai participa la procesul decizional (direct şi/sau prin reprezentanţi) elevii, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii şi ai societăţii civile. De altfel, investiţia în 

inteligenţă este cea mai rentabilă şi reprezintă cea mai ieftină cale de a realiza o 

schimbare socială. 

Comunicarea: schimbarea educaţională are şanse de reuşită numai dacă se 

deschid cât mal multe canalele de comunicare cu interiorul şi exteriorul sistemului 

şcolar şi, mai ales, deci există o transparenţă totală în luarea deciziilor (inclusiv a 

celor strategice). Este necesară identificarea persoanelor şi a instituţiilor care se 

constituie în “noduri de comunicaţie“ (gate keepers), care pot facilita sau, dimpotrivă, 

bloca procesul de comunicare. 

Motivarea: actorii schimbării educaţionale vor fi motivaţi pentru a o realiza, prin 

încurajarea inovaţiilor, recompensarea practicilor noi şi recunoaşterea “dreptului de a 

greşi“. Aici constă una dintre marile provocări ale oricărei reforme educaţionale, cum 

poţi determina oameni cu experienţă veche să facă lucruri noi, mai ales dacă această 

experienţă a fost considerată, până acum, de succes. 

Participarea: implicarea directă sau prin reprezentanţi în eforturile reformatoare 

a tuturor părţilor interesate, inclusiv la nivel strategic, este o condiţie sine qua non a 

oricărei schimbări sociale. Lipsa de participare şi a “sentimentului de proprietate“ 

blochează iniţierea şi adoptarea ideilor reformatoare. 

Coerenţa: concentrarea, sub egida unei noi viziuni a schimbării, tuturor 
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programelor punctuale, actuale şi viitoare. 

Expertiza: utilizarea în conceperea, realizarea şi evaluarea schimbării a 

expertizei recunoscute, fără prejudecăţi politice, etnice, profesionale sau de altă 

natură. Factorii de decizie vor lua în calcul toate variantele furnizate de experţi 

(grupuri sau indivizi). 

Formarea: fără ca principalii actori ai reformei, în primul rând profesorii, să fie 

formaţi în spiritul schimbării, fără ca ei să fie încurajaţi să-şi înnoiască atitudinile, 

concepţiile şi comportamentul profesional şi fără a fi formaţi pentru a deveni 

prestatori de înalte servicii sociale şi profesionişti în educaţie, schimbarea are toate 

şansele de a eşua. 

Acum mai bine de două sute de ani, J.J. Rousseau adresa educatorilor un apel şi 

un avertisment devenit celebru: „Educatori, învăţaţi să vă cunoaşteţi copiii!”. Marele 

pedagog semnala o carenţă a educaţiei ce consta în ignorarea copilului, a aspiraţiilor 

şi a posibilităţilor sale. În ciuda progreselor obţinute, problema calităţii vieţii şcolare 

şi a statutului copilului în cadrul procesului instructiv-educativ continuă a fi o 

problemă deschisă. 

Una din temele fundamentale din planul psihologiei sociale, cu impact major în 

perimetrul şcolar, o constituie studiul gândirii sociale sau al atribuirii cauzale. 

Teoriile din acest domeniu descriu felul în care omul construieşte explicaţia cu privire 

la experienţele sale. Indivizii, în cazul în care nu reuşesc să obţină explicaţii 

mulţumitoare cu privire la evenimentele mediului ce-i înconjoară, trăiesc o stare de 

disconfort psihic. Oamenii îşi făuresc explicaţii atât pentru fenomenele lumii fizice, 

cât şi pentru comportamentele umane. In general, astfel de explicaţii au o natură 

cauzală, în sensul că ele atribuie efectului observat o cauză. 

Fritz Heider, iniţiatorul teoriei atribuirii, a fost cel care atras atenţia 

cercetătorilor asupra importanţei inferenţelor pe care le face simţul comun cu privire 

la evenimentele din mediu, situând nevoia de înţelegere, de coerenţă logică între 

motivele umane fundamentale. În concepţia lui, cauzele pe care le atribuim 

comportamentelor celorlalţi sunt interne (motivaţia persoanei) şi externe 

(situaţia, presiunea socială). în cadrul acestei teorii, un câmp de cercetări deosebit de 

interesant s-a dovedit a fi cel al atribuirii succesului şi eşecului.  

Bernard Weiner a stabilit că, în general, cauzele pe care le invocă indivizii în 

încercarea de a explica reuşita sau eşecul propriu sau ale altora pot fi ordonate după 

dimensiunea internă (personală)- extern (situaţională). Astfel, un elev poate să explice 

nota proastă pe care tocmai a primit-o punând-o pe seama uneia din aceste cauze. 

Performanţele sale şcolare viitoare, precum şi confortul său psihic depind de 

atribuirea pe care o face. Este evident că el se va simţi împăcat cu sine şi stima de 

sine îi va fi menajată dacă va invoca o cauză externă şi stabilă. Pe de altă parte, un 

elev înclinat să facă mereu atribuiri interne pentru nereuşitele sale din clasă va avea o 
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stimă de sine slabă şi, în egală măsură, așteptări slabe cu privire la posibilităţile sale 

de a obţine note foarte bune. 

Activitatea şcolară poate provoca oboseală prevenind de fapt epuizarea 

rezervelor de energie ale organismului (prin intervenţia procesului de inhibiţie). 

Oboseala elevului se manifestă nu atât la nivelul rezultatelor şcolare, cât în 

amplitudinea oscilaţiilor acestora. Starea subiectivă de oboseală se poate instala şi pe 

fondul monotoniei care duce la saturaţie. Întrucât atenţia este o condiţie 

indispensabilă a desfăşurării lecţiei şi implicit a reuşitei şcolare, gradul de concentrare 

şi intensitatea atenţiei, stabilitatea şi flexibilitatea ei se schimbă în funcţie de calitatea 

predării şi de rezistenţa elevului la efort. Nu memorarea mecanică, reproducerea 

fidelă, ci capacitatea de a înţelege, curiozitatea intelectuală sunt factori interni care 

pot întârzia sau preveni apariţia nejustificată a fenomenului de oboseală. 

Cauzele “încruntării” elevilor pot fi multiple de la cele mai neînsemnate: trezirea 

„prea de dimineaţă”, admonestarea din partea unui membru al familiei, o neînţelegere 

cu unul dintre fraţi, cu unul dintre colegi, o stare morbidă trecătoare, până la situaţii 

dramatice create de împrejurările inevitabile ale existenţei, decesul unui părinte sau a 

unei rude apropiate, distrugerea locuinţei în urma unei calamităţi naturale, suferinţa 

unei boli incurabile etc. 

Insuccesul şcolar constă în neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor obligatorii 

din programe, fiind efectul discrepanţei dintre exigenţe, posibilităţi şi rezultate. 

Formele de manifestare a acestuia sunt faza premergătoare (încetinirea ritmului, 

apariţia lacunelor), faza rămânerii în urmă la învăţătură propriu-zisă (semnalează 

acumularea golurilor mari în cunoştinţe, evitarea oricărui efort de îndeplinire 

individuală a sarcinilor, aversiune faţă de învăţătură), repetenţia sau abandonul. 

Considerând că prin referirile la necesitatea cunoaşterii psihologice, a metodelor, 

a simţului diagnostic, profesorul unei anumite specialităţi, împreună cu psihologul şi 

cu ceilalţi pot forma o echipă cu orizonturi diferite pentru a accepta cum se pot 

dobândi cunoştinţe despre personalitatea fiecărui elev şi ce fel de decizii se iau cu 

privire la procesul instructiv, cum se poate asigura intervenţia adecvată pentru a 

preveni eşecul şcolar. 

Pornind de la faptul că insuccesul repetat, însoţit şi de frustrare se înscrie adesea 

într-o spirală regresivă: dacă elevul nu reuşeşte să înţeleagă, să facă faţă cerinţelor, 

atunci fie că renunţă la efortul de înţelegere, se resemnează - ceea ce se manifestă 

prin indiferenţă, descurajare - fie că se supune de-a dreptul efortului, mai ales când 

intervine şi presiunea celor din jur. Problema este de a sesiza exact când începe aşa 

numita spirală a „demotivarii”. Dacă mai este şi indusă prin etichetări sau prin 

evaluări necorecte sau este însoţită şi de alte surse de blocaj, atunci desigur că 

subiectivismul şi lipsa de competenţă apar ca surse didactogene evidente. 

În ceea ce-i priveşte pe profesori, aceştia ar trebui, mai ales, să conştientizeze 
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influenţa negativă pe care o poate avea asupra evoluţiei copilului o stare prelungită de 

stres, creată la şcoală, uneori paralelă celei existente în familie, sau chiar numai 

expuneri de scurtă durată la situaţii stresante, dar care, dacă depăşesc un anumit prag, 

îl pregătesc pe plan psihic pentru trăiri emoţionale excesive şi pentru suprareacţie, iar 

pe plan formativ îi afectează plăcerea de a munci şi randamentul muncii, 

inventivitatea şi creativitatea, capacitatea de a învinge dificultăţile şi optimismul. 

Prin leadership se asigură următoarele resurse unei echipe: 

 idei directoare; 

 câştigarea adeziunii şi entuziasmului echipei; 

 conceperea unui program; 

 asigurarea sprijinului extern pentru proiectele şcolii; 

 dezvoltarea sentimentului de proprietate şi de responsabilitate. 

 protejarea proiectelor de atacuri din afară şi de critici, dar şi atragerea 

adeziunii externe prin comunicare adecvată şi activitate în comun. 

Perspectivele psihologiei şi sociologiei asupra acţiunii manageriale diferă între 

ele ca accent. Psihologia a conceptualizat esenţa socială a “eului”, văzut ca sediu al 

identităţii, prin două componente, cea a idealului şi a imperativului, ca matrice 

comportamentală a individului. [3, p.32-36] 

Psihologia socială consideră că eu-l are mai multe faţete, depinzând de reţelele 

sociale din care subiectul face parte şi de datele instituţionale (reguli, norme, cultură 

organizaţională). Identitatea este corelată cu rolul organizaţional, iar unii psihologi 

recunosc multiple identităţi De aceea, viziunea psihologică şi cea antropologică 

asupra persoanei cu funcţie de conducere, directorul de şcoală în cazul nostru, trebuie 

combinate: pe de-o parte, focalizarea pe identitate şi pe dinamica proceselor cognitive 

şi, pe de altă parte, funcţionarea sistemului social (microsocialul şcolii) în care 

contează rolurile, relaţiile dintre persoane, obligaţiile, responsabilităţile şi 

răspunderea.  

Problema realizării eficienţei învăţământului trebuie abordată pe două părți: pe 

cel al eficacităţii şi cel al eficienţei propriu zise. 

 
Randamentul şcolar 

Eficienţa procesului de învăţământ, performanţa şi randamentul şcolar se 
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exprimă şi prin progres şcolar. Acesta este exprimat de o asemenea stare calitativă a 

unei clase şi/sau individ care înregistrează în raport cu un anumit nivel al cerinţelor şi 

al posibilităţilor obiective şi/sau subiective creşteri substanţiale în rezultatele 

obţinute.  

Reuşita şcolară vizează şi alte obiective şi indicatori comensurabili, cum sunt: 

 dezvoltarea potenţialului intelectual; 

 motivaţia în activitatea didactică; 

 dezvoltarea unor dispoziţii şi sentimente intelectuale; 

 crearea unui climat psihosocial şi educaţional optim; 

 integrarea ulterioară în activitatea socială şi de producţie [1, p.336-337]. 

Succesul şcolar în ceea ce priveşte acest concept, asimilat reuşitei şcolare de 

către cei mai mulţi pedagogi, prin el desemnăm acele rezultate obţinute la un 

randament superior în conformitate cu nivelul cerinţelor programelor şcolare şi al 

finalităţii învăţământului. Şi din acest punct de vedere se observă că succesul este mai 

standardizat sub aspect normativ decât reuşita, succesul vizând rezultate prin anumite 

cerinţe impuse şi nu prin deziderate îndeplinite de către unii elevi sau chiar de unele 

cadre didactice. 

În cercetarea întreprinsă am ierarhizat aceste percepţii valorizatoare ale 

motivaţiei şi în corelaţie cu dimensiunea atitudinală. În acest sens am evaluat raportul 

atitudine - motivaţie, plecând de la premisa că atitudinea se poate constitui într-o 

resursă motivaţională deosebit de importantă, şi că aceasta este emergentă actului 

educaţional (după cum s-a putut observa, în mai mică măsură), deopotrivă, cu 

motivaţia învăţării, completându-se reciproc în această activitate. Ierarhia diverselor 

tipuri atitudinale, pe care le-am propus spre analiză, se structurează astfel: atitudinea 

faţă de profesie; atitudinea faţă de muncă-pregătirea profesională; atitudinea faţă de 

persoană, atitudinea faţă de societate; atitudinile creative. 

Voinţa îndeplineşte, de asemenea, un rol important în succesul şi/sau insuccesul 

şcolar. Unii elevi care întâmpină dificultăţi în actul învăţării renunţă uşor la efortul 

ce-1 impune această activitate, fiind lipsiţi de voinţă. De asemenea, depăşirea 

obstacolelor şi greutăţilor ce le presupune învăţarea implică cu necesitate efort 

voluntar, anumite trăsături volitive impunându-se cu necesitate în activitatea de 

învăţare. Unele limite şi carenţe în procesul învăţării sunt cauzate şi de acest proces 

psihic în colaborare, desigur, cu alte procese şi trăsături ale personalităţii. 

Afectivitatea Resursele motivaţional - volitive se regăsesc şi prin gradul de 

satisfacţie - plăcere faţă de ceea ce întreprinde individul. Cu cât satisfacţia este mai 

mare, cu atât elevul este stimulat şi motivat mai mult spre asemenea activităţi. 

Factorii afectivi se fac resimţiţi şi prin alte forme: emoţii pozitive, dispoziţii, pasiuni 

şi sentimente, în mod deosebit cele intelectuale. Cei care deţin pasiuni într-un 

domeniu şi au vocaţie spre asemenea activităţi vor obţine cu certitudine performanţe 
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în ceea ce întreprind, la fel cei cu sentimente puternice, însufleţiţi în ceea ce fac şi cu 

convingeri susţinute vor fi beneficiarii unor asemenea performanţe. 

 

 
Figura 1. Psihologie școlară și optim educațional, [1, p.344-345] 

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

durată, de abilităţi comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi, 

acţiuni de organizare diferenţiaţi a procesului de predare-învăţare, pe 

elevi, în care să primeze însă sarcinile individuale de învăţare . 

Poate că nimeni n-a exprimat mai bine decât Emile Planchard (1976) acest - 

deziderat al—individualizării pedagogice:  

Randamentul optim al acţiunii. Un alt aspect important al activităţii de 

înlăturare a eşecului şcolar îl reprezintă crearea unor situaţii speciale de succes pentru 

elevii cu dificultăţi şcolare, deoarece succesele şi recompensele dezvoltă iniţiativele 

elevului şi sporesc încrederea acestuia în propriile posibilităţi. Pentru aceasta este 

necesar ca profesorul să ştie să dozeze în aşa fel dificultăţile sarcinilor propuse 

elevilor, încât aceştia să fie dispuşi să le abordeze fără teamă şi cu şanse reale de 

reuşită. 

Dar poate că cea mai bună cale de a-l pune pe un elev în situaţie de succes şcolar 

este de a-l ajuta să treacă de la simpla postură de receptor al informaţiilor la cea de 

folosire eficientă a raţionamentului ştiinţific, prin intermediul căruia el va putea 

prelucra şi aplica într-un mod adecvat informaţiile primite la ore. 

Capitolul prezentat, care şi-a propus ca obiective evidenţierea relaţiei dintre 
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psihologie şi pedagogie sintetizată în cadrul disciplinei de interferenţă,  Psihologia 

şcolară, contribuie la decelarea şi optimizarea relaţiei amintite conducând în mod 

implicit şi explicit ia creşterea randamentului şcolar şi a eficienţei întregii activităţi 

didactice. El devine benefic prin conţinutul său atât cadrelor didactice în formare 

cât şi elevilor care îşi concentrează efortul pregătirii în vederea obţinerii 

competenţelor necesare unui cadru didactic eficient. 

Considerăm că întregul efort depus este justificat şi apreciat în funcţie de 

rezultatele obţinute, vizând totodată optimizarea activităţii didactice de la orice nivel 

instituţional şcolar şi prin orice formă educaţională. 
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