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Lucrarea prezintă punctul de vedere al autorilor asupra necesităţilor elevului în raport 
cu școala, familia, societatea și indentificarea oportunităților de uşurare a relaționării lui cu 
aceste sisteme. Problema de bază, cu care se confruntă actorii educaționali în formarea și 
dezvoltarea personalității integrale a copilului, rămâne comportamentul familial și social 
pozitiv, precum și influența mediului din care provine și se educă acesta. Ultimul constituie 
un factor esenţial în realizarea scopurilor la nivel de școală-familie-societate. 

De aceea, teoria nevoilor, după Maslow, evidențiază nevoile fiecărui individ și 
propune noi soluții și paradigme în domeniu. 

Necesitatea (nevoia) poate fi rezolvată prin eliminarea unor probleme. Problemele 
elevilor adolescenți din ziua de astăzi sunt nevoi complexe, nevoi ce sunt generate de mediul 
de apartenență: mediul familial, de joacă, de prieteni, de „gașcă”, în fapt de mediul complex 
numit societate. 

Presiunea socială prin care se dorește crearea unui comportament „cuminte” și 
„ascultător” al elevului, prin școală şi societate, face din acesta victima unui sistem, ale unor 
steriotipuri, etichete și a unei culturi care uneori nu este bine definită. Toate comportamentele 
numite „obraznice” ce contravin, în anumită măsură regulilor impuse de sistem, nu duc decât 
la inhibiție, introvertire, non-comunicare, regresie, slabă stimă de sine, derută, depresie și 
dramatism fatal. 

Din perspectiva socio-psiho-pedagogică, elevul/copilul ajungând in mediul școlar, 
vine deja cu un bagaj de cunoștințe, de experiență și investiții din mediul familial și din 
mediul social de apartenență. Astfel, el vine și cu un set de nevoi ce pot fi mai mult sau mai 
puțin satisfăcute. În acest contex, al unui sistem complex, s-a creat conceptul de elev-codaș, 
elev-mediocru, elev-premiant, elev-olimpic fără a întreba de ce un elev este codaș, iar altul 
este premiant, indiferent de indicele de intelegență și nivelul de educație. 
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