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Mediul educaţional şcolar cuprinde totalitatea 
factorilor interni şi externi care influenţează activi-
tatea educativă în sistemul de învăţământ, fiind un 
mediu organizaţional complex, care ridică prioritar 
exigenţe de natură psihologică şi socială atât pentru 
profesori, cât şi pentru elevi. 

Mediul educaţional şcolar determină forme de 
interacţiuni sociale specifice. Iar în formarea sa ca 
personalitate, elevul asimilează, modelele vieţii 
sociale şi culturale specifice mediului şcolar în care 
învaţă, acestea devenindu-i mediul său propriu. 
Însă, pentru a se forma şi deveni, condiţia funda-
mentală este adaptarea la condiţiile mereu schim-
bătoare ale mediului sub influenţa diferiţilor factori 
[4, p. 15-18].

Astfel, mediul şcolar este considerat factor 
principal, prin care se urmăreşte realizarea educa-
ţiei sociale. Mediul şcolar privit din perspectiva 
educaţiei sociale are menirea să schimbe atmosfe-
ra din şcoală. Iar în Modelul pedagogic al mediului 
şcolar ca factor al educaţiei sociale am evidenţiat 
factorii a căror influenţă vor determina formarea 
personalităţii sociale, înzestrate cu anumite compe-
tenţe sociale (Figura 1).

Important este ca să se asigure un mediu de 
învăţare care promovează starea de bine a fiecărui 
elev. Asigurarea stării de bine a copilului presupune 
sprijinirea dezvoltării sale fizice, emoţionale, socia-
le şi cognitive. În această ordine de idei, se poate 
menţiona că mediul şcolar este cel care poate crea 
starea de bine.

Conform lui Laevers (2005), starea de bine este 
o stare care poate fi recunoscută prin satisfacţia, 
bucuria şi plăcerea copiilor, pentru că aceştia sunt 
relaxaţi şi exprimă pace interioară, exprimând în 
acelaşi timp energie şi vitalitate. Copiii sunt fericiţi, 

sunt spontani, abordabili şi îşi revin cu uşurinţă 
după experienţe dificile. Ei sunt deschişi la mediul 
care îi înconjoară, accesibili din punct de vedere 
emoţional şi flexibili, pentru că situaţia le îndepli-
neşte nevoile. Par să aibă un concept de sine pozitiv 
şi să fie în contact cu sine [7, p. 161].

Se precizează că starea de bine este foarte strâns 
legată de interacţiuni. Shonkoff spune într-un inter-
viu: ,,Copiii se nasc conectaţi la învăţare şi...este 
necesar să asigurăm un mediu optim în care fiecare 
copil să poată să se dezvolte cât mai mult. O mare 
parte din această dezvoltare se bazează pe experi-
enţe personale şi pe mediul în care trăiesc copiii. 
Calitatea relaţiilor pe care le au copiii cu oamenii 
importanţi din viaţa lor şi interacţiunile legate 
de aceste relaţii, precum şi sentimentele legate 
de aceste relaţii, influenţează de fapt arhitectura 
emergentă a creierului” [ibidem, p. 161].

Interacţiunile implică un nivel de ataşament pe 
care un copil îl dezvoltă faţă de învăţător. Ce simt 
copiii în legătură cu prezenţa lor în şcoală, precum şi 
măsura în care ei simt că aparţin procesului educa-
ţional contează foarte mult în realizările lor. 

Apartenenţa semnifică a fi recunoscut de alţii 
şi a se recunoaşte pe sine ca fiind un membru al 
comunităţii de învăţare cu aceleaşi drepturi şi 
responsabilităţi ca oricine altcineva. Sentimentul de 
apartenenţă sau de ,,adaptare” poate încuraja sau 
descuraja participarea copiilor la şcoală, precum şi 
cum se descurcă ei din punct de vedere academic. 
Conceptul de sine academic este legat foarte mult de 
confortul din clasă.

O clasă cooperantă, mai degrabă decât o clasă 
competitivă, contribuie la un mediu de învăţare 
emoţional sigur. Obiectivul activităţilor de învăţare 
ar trebui să fie cooperarea, nu competiţia. Un mediu 
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competitiv poate transmite mesajul că alţii stau în 
calea succesului nostru şi poate încuraja câştigul cu 
orice preţ. Acest lucru diminuează sentimentele de 
siguranţă. 

Într-un mediu de cooperare, copiii ştiu că celor-
lalţi le va păsa de contribuţia lor şi că împreună 
creează o comunitate care să le permită să simtă 
un sentiment de apartenenţă. Crearea unui senti-
ment de comunitate include o identitate specială, 
cu propriile sale tradiţii, cultură, aspect, reguli etc. 
La care toată lumea din grup a contribuit şi în care 
identitatea individuală a fiecăruia este recunoscută 
[7, p. 164].

Un alt element al Modelului pedagogic al mediu-
lui şcolar ca factor al educaţiei sociale este norma 
socială. Pentru categoria de normă se pot speci-
fica mai multe sinonime parţiale, ca spre exemplu 
,,model”, ,,regulă”, ,,dispoziţie” etc. [13]. 

Norma socială reprezintă un ansamblu de 
comportamente şi de reacţii pe care un grup social 
le aprobă ori dezaprobă, aşteptându-se să fie în mod 
regulat adoptat sau evitat de către membrii săi în 
orice situaţie pertinentă. Normele sociale sunt deci 
creaţii ale omului, sunt o expresie a voinţei acestuia.

Categoria de normă socială, după spusele lui 
Valeriu Capcelea, ,,implică existenţa unor reguli 
a căror ignorare sau nerespectare ar produce un 
dezechilibru în componenţa organică a societăţii şi 
ar avea ca urmare o reacţie mai mult sau mai puţin 
operativă a grupului social” [3, p. 17]. Astfel, princi-
pala funcţie socială a normei este aceea de a stabili 

în cadrul mediului şcolar o ordine, o formă ideală 
a comportamentului elevilor, un model prescriptiv 
pentru ceea ce trebuie să fie şi nu pentru ceea ce 
este.

Atunci când este vorba de norme sociale, de cele 
mai multe ori se referă la regulile de conduită, care 
sunt de aşteptat din partea tuturor elevilor care 
sunt într-o clasă [2].

Este evident că nici o formă de asociere umană 
nu poate funcţiona în mod adecvat fără institui-
rea unui minim de reguli de conduită, putându-se 
afirma că existenţa normelor sociale este obiec-
tiv necesară, nici o societate neputându-se lipsi 
de ele, o societate anomică, adică fără norme de 
comportare, fiind de neînchipuit. Şi cum clasa de 
elevi prezintă aceleaşi caracteristici similare unei 
societăţi, prin analogie deducem că îi sunt necesare 
normele sociale. Dar normele sociale nu li se impun 
elevilor în mod mecanic, în mod automat, ci trebuie 
să treacă prin conştiinţa lor, prin liberul lor arbitru. 
Această libertate, acest liber arbitru al elevilor, este 
relativ în sensul kantian, adică este libertatea de a 
permite manifestarea concomitentă şi a libertăţii 
celorlalţi. După filozoful german Kant, norma supre-
mă a dreptului cere să te porţi în aşa fel încât liber-
tatea ta (expresie a voinţei autonome) să se împace 
cu libertatea fiecăruia [15].

Se mai poate afirma că normele sociale în cadrul 
grupului şcolar se instaurează prin respectarea 
regulilor clasei, stabilite de către profesor împre-
ună cu elevii. Practica demonstrează că elevii sunt 
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Figura 1. Modelul pedagogic al mediului școlar ca factor al educației sociale 
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mai dispuşi să respecte regulile dacă au participat 
la stabilirea lor.

Normele sociale din cadrul grupului şcolar vor 
asigura existenţa unui control social, care recep-
ţionează – într-un fel sau altul – comportamentul 
deviant de la normele sociale ale elevilor. Această 
particularitate calitativă a normelor sociale le oferă 
posibilitatea de a deveni o verigă importantă a 
mecanismului administrării sociale şi a reglementării 
comportamentului elevilor în cadrul mediului şcolar.

O atare ordine contribuie la stabilirea unei stări 
relative de echilibru şi armonie, dar niciodată nu 
poartă un caracter definitiv, deoarece în orice 
moment pot să apară conflicte între valori, încălcări 
ale normelor sau diverse momente ce pot să pună 
la îndoială legitimitatea acestora, care, în anumite 
condiţii, ameninţă însăşi ordinea socială stabilită. 
Normele sociale asigură integritatea socială care 
rezultă din obligaţia actorilor (indivizilor) de a 
respecta normele şi valorile supreme create de 
societate. Se ştie că în societate toţi membrii ei au 
scopuri proprii, egoiste şi contradictorii. De aceea 
unitatea socială rezultă nu numai în mod primar de 
normele şi valorile sociale comune, dar, mai ales, 
din interdependenţa şi reciprocitatea normelor şi 
distribuirea rolurilor actorilor sociali [3, p. 19].

Deci, principala funcţie socială a normei este 
aceea de a stabili în cadrul mediului şcolar o ordine, 
o formă ideală a comportamentului elevilor între 
ei, un model prescriptiv pentru ceea ce trebuie să 
fie în procesul de învăţare.

În cazul în care în mediul şcolar se vor instaura 
şi funcţiona normele sociale ale clasei, elevilor li se 
va forma deprinderea că ele trebuie respectate, iar 
mai târziu când vor căuta să se integreze în socie-
tate, normele societăţii nu le vor crea probleme de 
acomodare.

Valorile apar ca un rezultat al interacţiunii mai 
mult sau mai puţin conflictuale dintre indivizi şi 
mediul lor de viaţă, ca o realitate sociocognitivă 
prin care indivizii determină ceea ce este acceptabil 
sau inacceptabil, dezirabil sau indezirabil, bun sau 
rău pentru ei. Antropologul american Clyde Kluck-
hohn (1951) defineşte valoarea ca reprezentând 
,,o concepţie explicită sau implicită despre ceea ce 
este dezirabil, distinctivă pentru individ sau grup, 
care influenţează alegerea modurilor, mijloacelor şi 
scopurilor acţiunii” [5, p. 15]. Astfel, valorile sociale 
care fundamentează Modelul pedagogic al mediului 
şcolar ca factor al educaţiei sociale sunt: libertatea, 
democraţia, respectul, toleranţa, egalitatea, preocu-
parea, grija, responsabilitatea, onestitatea.

Un alt element al acestui model este clasa de 
elevi. Aceasta privită din perspectiva educaţiei socia-
le prezintă un mediu prielnic de învăţare a comporta-
mentelor sociale. Elevul va învăţa să muncească şi să 

se joace alături de ceilalţi, fiind mereu preocupat de a 
nu fi respins sau considerat inferior.

Pentru argumentarea afirmaţiei „Clasa de elevi 
reprezintă o premisă a dezvoltării abilităţilor socia-
le” pornim de la analiza conceptului de grup social, 
precizând caracteristicile clasei ca grup social.

Grupul social este definit ca un grup uman ai 
cărui membri au aceleaşi valori, scopuri şi standar-
de de comportament şi în care sunt posibile contac-
te interpersonale (interacţiuni directe) frecvente, în 
care există interdependenţe între membri. Un grup 
şcolar (o clasă şcolară) se defineşte prin comuni-
tatea scopurilor (obiectivelor), comunitate care 
generează relaţii de interdependenţă între membrii 
acestui grup. Interdependenţa generează la rândul 
ei energii comune şi individuale sporite, deoarece 
favorizează intercomunicarea şi cooperarea [14].

Pentru psihologi, grupul social este înainte de 
toate laboratorul în care se construiesc elementele 
comportamentului social. Pentru sociologi, grupul 
social nu se confundă cu categoria socială şi are 
un sens mai larg, de formaţiune socială în interi-
orul căreia indivizii interacţionează conform unor 
reguli fixe (criteriul obiectiv) şi împărtăşesc senti-
mentul de a construi o entitate aparte (un prim 
criteriu subiectiv), astfel încât membrii s-ar putea 
recunoaşte ca atare (al doilea criteriu subiectiv). 
Pentru pedagogi, grupul şcolar reprezintă grupul 
educaţional, grupul clasă şcolară (la nivel micro-
structural), entitate centrală a sistemului organi-
zaţional numit şcoală, şi care reuneşte elevii unei 
clase şcolare, nu ca sumă de indivizi, ci ca persoa-
ne autonome între care funcţionează o serie de 
relaţii şi fenomene de natură psihosocială şi care 
este orientat în direcţia realizării unor finalităţi şi 
acţiuni pedagogice formative.

R. Iucu evidenţiază caracteristici ale clasei ca 
grup social(Figura 2):

Funcţii ale grupului social-clasă:
− integrarea socială – jocul de statusuri şi roluri 

din cadrul grupului au valenţe importante de 
socializare;

− de securitate şi securizare – relaţiile armonioa-
se din grup conduc la stima de sine ridicată, la 
dorinţa de a coopera între membri la creşterea 
nivelului de încredere, siguranţă şi aspiraţie;

− de reglementare a relaţiilor din interiorul grupu-
lui – grupul are forţa ca prin reacţiile sale de a 
recompensa sau sancţiona comportamentele 
membrilor săi;

− de reglementare a relaţiilor intraindividuale – 
contribuie la construirea identităţii de sine a 
fiecărui membru, prin raportare la grup [6, p. 46].
Formarea personalităţii nu înseamnă numai 

transmitere şi achiziţie, ci şi influenţare prin inter-
acţiune, prin intermediul normelor şi valorilor 

TEORIA EDUCAŢIEI: INOVAŢIE ŞI MODERNIZARE
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propuse de contextul psihosocial. Contextul influ-
enţează stilul interacţiunii, facilitează dobândirea 
competenţei interacţionale.

Orientările valorice ale mediului, activităţile şi 
interacţiunile pe care le facilitează, condiţiile de 
viaţă, condiţiile culturale şi sociale sunt criterii cu 
care se poate sistematiza complexitatea situaţiilor. 
Învăţarea comportamentelor trebuie pusă deci în 
legătură cu mediul, formând o unitate eco-com-
portamentală. Fiecare individ operează cu ajutorul 
unui ,,sistem mediator” în raporturile sale cu mediul 
social, sistem format din cunoştinţele şi concep-
ţiile sale, modul său de prelucrare a informaţiilor, 
emoţiile şi procesele sale fiziologice. Acest sistem 
se formează şi se schimbă încet, printr-un proces de 
maturizare şi învăţare care are loc prin interacţiu-
nea continuă, bidirecţională individ-mediu. 

,,Mediul educativ” poate fi deci exprimat prin 
anumite proprietăţi fizice, reguli, norme culturale şi 
sociale, aceste caracteristici putându-se apoi regăsi 
în percepţiile şi reprezentările cognitive ale elevi-
lor, în reacţiile şi stilul lor acţional. Calitatea vieţii 
şcolare poate fi interpretată atunci ca o rezultantă 
a condiţiilor de mediu (viaţa relaţională a elevului, 
spaţiul şcolar, organizarea vieţii cotidiene a şcola-
rilor), care influenţează indirect, prin intermediul 
sistemului socioeducativ, comportamentul parti-
cipativ al elevilor, implicit formarea acestora ca 
personalităţi capabile de autogestiune [9, p. 11-12].

Atunci când într-un grup copiii desfăşoară 
activităţi de învăţare şi se joacă zilnic împreună, 
ei formează o comunitate. Organizarea eficientă 
a clasei se face ţinându-se cont de faptul că fieca-
re elev simte nevoia apartenenţei la o comunitate 
şi doreşte să fie util celorlalţi. Fiecare clasă este o 
comunitate în care sunt preţuite grija şi bunătatea 
faţă de cei din jur. Munca în comun creează relaţii 
armonioase între copii. Ei îşi asumă responsabili-
tăţi, sunt participanţi activi la activităţile clasei, iar 
contribuţia lor este încurajată şi preţuită. Întrucât 
învăţătoarea alocă suficient timp pentru a-i ajuta 
pe elevi să-şi găsească formele de exprimare, să 
reuşească şi să cunoască unul pe altul şi să-şi 
respecte diversele calităţi şi talente, fiecare dintre ei 
se va simţi preţuit ca individualitate. De asemenea, 
atenţia acordată unor trăiri, constituie fundamentul 
dezvoltării comunităţii şcolare [1, p. 259-260]. 

Un aspect al educaţiei sociale este crearea unei 
comunităţi care să-i ajute pe copii să însuşească 
deprinderile sociale de care are nevoie. Este foarte 
important ca fiecare elev să-şi dezvolte simţul identi-
tăţii, să înveţe cum să aibă grijă de cei din jur şi, în 
acelaşi timp, să accepte că şi el are nevoie de aceştia, 
să înveţe să împărtăşească valorile sociale şi să 
devină parte componentă a comunităţii elevilor, să 
conştientizeze şi să respecte diversitatea culturală. 
Astfel de scopuri sunt realizate îndeosebi prin munca 
în grupuri, când elevii îşi asumă un scop comun, 
învaţă să coopereze şi să se respecte reciproc.

Figura. 2. Caracteristicile clasei ca grup social [Apud 6, p. 45-46]

Iulianna Iuzu, Nina Petrovschi. Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale
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Doar comunicând elevii învaţă modalităţi de 
clarificare a neînţelegerilor şi de rezolvare a conflic-
telor, prin utilizarea adecvată a limbajului, precum 
şi comportamentele necesare implicării cu succes în 
societatea democratică” [ibidem, p. 259].

Preocuparea şi grija sunt valori importante ale 
educaţiei sociale, constituind baza activităţii educa-
tive. Prin activităţile comune elevii vor învăţa să fie 
preocupaţi nu doar de persoana lor, dar şi de colegii 
cu care învaţă. Astfel aceştia învaţă să fie capabili să 
participe în mod onest la activităţile şcolii şi comuni-
tăţii, să manifeste încredere în sine, să muncească 
alături de ceilalţi menţinând o colaborare continuă, 
respectându-i pe ceilalţi, lucrând ca un colectiv.

Colectivismul, în adevăratul sens al cuvântului, 
susţin filosofii, se manifestă în îmbinarea organică 
a intereselor personale cu cele generale, în sensul 
subordonării conştiente a unor necesităţi individu-
ale faţă de cele colective, în colaborare raţională, 
colegială şi de sine în cadrul colectivului, să respecte 
regulile, disciplina stabilită de colectiv [11, p. 48].

Sintetizând cele relatate mai sus specificăm că 
clasa de elevi reprezintă o premisă în formarea 
abilităţilor sociale elevilor, implicându-i pe aceştia 
în interacţiuni sociale constructive atât cu colegii 
cât şi cu învăţătoarea.

Este evident că învăţătorul, în exercitarea funcţi-
ei sale, este parte integrantă a mediului educaţional 
şcolar. Trebuie să dea de gândit faptul că, prin poziţia 
şi rolul jucat, personalitatea învăţătorului şi modul în 
care îşi proiectează propria identitate în activitatea 
profesională dau specificitate mediului educaţional 
şcolar; acelaşi mediu educaţional poate fi structu-
rat ca ansamblu de factori stimulativi ai învăţării în 
valorizarea lor de către un învăţător, sau ca mediu 
frenator al învăţării în interpretarea altuia [4, p. 20].

Ion Albulescu susţine că învăţătoarele îi ajută pe 
elevi să-şi clarifice valorile, urmând ca fiecare dintre 
ei, individual, să decidă ulterior ce valori sociale vor 
susţine [1, p. 255].

Mutaţiile din societate nu pot să nu influenţeze 
profesiograma învăţătorului, mai ales că actual-
mente aria de implicare a învăţătorului s-a extins 
considerabil. Învăţătorul trebuie să posede cunoş-
tinţe vaste, să fie model pentru elevi, coordonator 
şi conducător al activităţii didactice; să aibă compe-
tenţe de diriginte, consilier, mentor; să poată depăşi 
structurile sociale ce impun conformismul şi blaza-
rea, inerţia şi diferenţa etc. În cadrul şcolii moderne 
astea sunt doar câteva roluri ale unui învăţător de 
clase primare. 

Pe lângă toate acestea datorită gradului ridicat 
de intervenţii didactice sociale complexe în cadrul 
mediului şcolar, realizarea actului instructiv-educa-
tiv de către învăţători ridică anumite exigenţe din 
perspectiva educaţiei sociale.

Iniţial e de precizat că domeniul educaţiei sociale 
este unul delicat şi de aceea pretinde învăţătorului 
competenţă şi artă de a soluţiona numeroase-
le probleme în formarea profilului social al unui 
copil. Or, învăţătorul trebuie să ştie să aleagă şi să 
folosească cu măiestrie strategiile care-i pot oferi 
şansele cele mai mari de succes în acest domeniu. 

Realizarea activităţii instructiv-educative prezintă 
exigenţe ridicate şi sub aspectul cunoaşterii metodo-
logiei concrete prin care se poate realiza transforma-
rea dorită la nivelul personalităţii elevilor. Esenţial 
în acest sens este cunoaşterea obiectivelor urmărite 
în activitatea respectivă, a finalităţii în spiritul căreia 
sunt ele definite şi a reperelor prin realizarea cărora 
pot fi atinse. Acestea se pot realiza printr-o bună 
pregătire psihopedagogică şi cu mult tact. 

Dincolo de conţinuturile care se transmit, în 
demersul didactic este foarte important tipul de 
interacţiune care se va stabili între clasa de elevi 
şi învăţător, atitudinea acestuia în relaţionarea cu 
grupul şi cu fiecare elev în parte. Acest tip de relaţie 
este o construcţie reciprocă, dinamică, ce se modifi-
că permanent, în funcţie de circumstanţe şi scopuri 
educative. Relaţiile dintre învăţătoare şi clasă se 
polarizează, în general în sentimente de simpatie, 
încredere reciprocă, sau, dimpotrivă, de antipatie, 
neîncredere şi chiar ostilitate de cele mai multe ori. 
Iniţiativa trebuie să aparţină însă învăţătorului, care 
ţinând seama de legea esenţială a relaţiilor afective 
interumane potrivit căreia simpatia şi bunăvoinţa 
nasc simpatie şi bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea 
trezesc sentimente de aceiaşi calitate, trebuie să 
conducă, să dirijeze aceste relaţii şi să le structureze 
pe colaborare şi cooperare reciprocă.

Relaţia învăţător–elev trebuie să fie întemeiată 
pe faptul că învăţătorul are rolul de îndrumător, de 
coordonator al activităţii elevului şi în care acesta 
poate să găsească la un moment dat mai mult decât 
un învăţător, un om, o călăuză în drumul lui prin 
viaţă. De la învăţător porneşte totul: dacă acesta 
este agresiv sau încearcă să umilească copilul, să îl 
încurce (mai ales în prezenţa celor din jur), elevul 
va reacţiona ca atare ori va răspunde violent, fie 
că se va retrage în sine, refuzând să mai comunice, 
dezvoltând astfel pe parcurs blocajul emoţional.

În relaţia cu învăţătorul, elevul are nevoie de 
aprecierea personalităţii sale în dezvoltare, de 
consolidarea stimei de sine, de răspuns afectiv din 
partea învăţătoarei şi a colegilor, nevoia de securi-
tate pe termen îndelungat, precum şi nevoia de 
apartenenţă la un grup şi de acceptare din partea 
acestora. În stabilirea relaţiei cu elevii, cel mai 
important lucru este de a-i uni şi a-i mobiliza pe 
elevi pentru a putea deveni un întreg.

Pentru formarea profilului social al elevului, 
multe studii afirmă că principiile de bază sunt 
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legate de câteva valori pe care învăţătorul le insuflă 
copiilor prin prezenţa sa în mijlocul acestora: 
grija, preocupare, respect şi valorizare pentru toţi 
membrii grupului, exemplul personal. 

Adele Faber şi Elain Mazlish afirmă că dacă vrem 
ca elevii noştri să fie nişte fiinţe umane amabile, e 
nevoie să reacţionăm faţă de ei cu amabilitate. Dacă 
preţuim demnitatea copiilor noştri, e nevoie să 
modelăm metodele care afirmă demnitatea lor. Dacă 
vrem să trimitem în lume tineri care să se respec-
te pe ei înşişi şi să îi respecte pe ceilalţi, trebuie să 
începem prin a-i respecta noi pe ei. Şi nu putem face 
acest lucru decât dacă arătăm respect pentru ceea 
ce simt ei [8, p. 35]. 

Tristul adevăr este că, în societatea de astăzi, 
elevii sunt supuşi unui stres şi unei neglijări fără 
precedent. Dacă vrem să existe vreo perspectivă în 
ajutorul acordat în gestionarea capacităţilor lor de a 
învăţa, trebuie să-i ajutăm, mai întâi, să-şi dezvăluie 
bagajul emoţional cu care vin la ore.

Autoarele afirmă că anume acesta e motivul elevi-
lor de ce ignoră sau se împotrivesc celor mai simple 
cerinţe ale învăţătorului. Tot ceea ce se întâmplă 
acasă le determină în continuare şi comportamentul 
la şcoală. Atunci, cum să ştie aceşti copii ce înseam-
nă cooperare? Este evident că învăţătorii nu pot 
schimba ceea ce se petrece la ei acasă. În schimb, nu 
este exclus să o poată schimba în cadrul mediului 
şcolar în care îşi desfăşoară activitatea.

Caracterul social al activităţii instructiv-educa-
tive care se desfăşoară de obicei pe clase de elevi 
impune necesitatea cunoaşterii de către învăţători a 
fenomenului comunicaţional, interuman, a legilor şi 
principiilor dinamicii de grup, fenomene pe fondul 
cărora se desfăşoară întreaga activitate. E de precizat 
că învăţătoarea trebuie să cunoască elevii, tempera-
mentul, caracterul şi personalitatea elevilor.

Învăţătorul trebuie să mai fie principalul anima-
tor al vieţii colectivului de elevi, sarcină importantă 
şi delicată. A şti să insufle entuziasm, să inspire 
încredere, să mobilizeze forţele, să polarizeze toate 
energiile şi toţi factorii, să creeze o atmosfera tonică, 
optimistă, să producă un climat favorabil muncii în 
grup, înseamnă să fie o personalitate puternică, să 
dispună de calităţi deosebite şi să-i cucerească pe 
cei cu care lucrează.

Animator al vieţii unui colectiv de elevi pot fi 
învăţătorii care sunt încălziţi de dragoste pentru 
copii, pasionaţi pentru munca educativă, animaţi de 
dorinţa de a-i ajuta pe alţii, apţi de a se transpune în 
situaţia altora, de a fi generos, capabil de sacrificiu 
şi de dăruire. 

Învăţătorul trebuie să ştie care sunt coordonatele 
unei activităţi colective reuşite, condiţiile antrenă-
rii membrilor unui colectiv în realizarea unui scop 
comun, ce fel de perspective i-ar putea atrage şi ce 

stimulente le-ar putea întreţine elanul în muncă 
un timp îndelungat. Acest fapt este determinat de 
metodele interactive folosite tot mai mult în învăţă-
mântul preuniversitar.

Aşadar, luând în consideraţie situaţia din învăţă-
mântul actual, trebuie să recunoaştem că odată cu 
crearea spaţiului educaţional unic în învăţământul 
european, societatea noastră solicită dimensi-
uni prioritare pentru învăţământ din perspecti-
va educaţiei sociale. Iar învăţătorii trebuie să fie 
capabili să transforme procesul de învăţare într-un 
proces democratic, cu accent pe deciziile luate prin 
dezbatere în grup, pe responsabilitate în îndepli-
nirea sarcinilor sociale, pe implicarea în acţiunile 
comunitare. Ceea ce înseamnă să înveţe, să trăiască 
împreună, şi nu fiecare numai pentru sine.

Misiunea metodologiei valorificării mediului 
şcolar în contextul educaţiei sociale este în a-i 
dezvolta fiecărui elev o serie de capacităţi: de a-şi 
forma o gândire critică, de a face opţiuni şi de a 
avea iniţiative, de a defini şi rezolva probleme, de 
a comunica uşor cu semenii şi a-i înţelege, de a 
negocia, de a fi preocupat de comunitate. Valen-
ţele formative ale aceste metodologii pot fi sinte-
tizate astfel:

− se creează ocazii pentru ca elevii să înveţe 
unii de la alţii;

− se asigură o motivaţie optimă pentru învăţare;
− se facilitează comunicarea şi se dezvoltă relaţii-

le constructive elev-elev şi elev-profesor;
− se exersează exprimarea opiniei proprii, abili-

tatea de a alege şi de a lua decizii;
− se practică de către elevi un cod comporta-

mental adecvat în interacţiunile sociale;
− se însuşesc semnificaţii ale unor valori (liber-

tate, responsabilitate, dreptate, respect, 
echitate) şi se dezvoltă aptitudinile sociale ale 
copiilor;

− se dezvoltă responsabilitatea colectivă pentru 
binele fiecăruia şi se încurajează atitudinile şi 
comportamentele democratice;

− se dezvoltă capacităţi necesare în activitatea 
de învăţare: exprimarea gândurilor, asculta-
rea celuilalt;

− se susţine dezvoltarea personalităţii sociale a 
elevului.

Atribuţiile învăţătorului în cadrul mediului 
şcolar din perspectiva educaţiei sociale ar trebui 
cunoscute şi promovate şi de către părinţi. Astfel, 
modelele de comportament existente la şcoală nu ar 
fi în contradicţie cu modelele din familie. Iar învăţă-
torul şi părinţii ar colabora în vederea formării şi 
dezvoltării la elevi a competenţelor sociale.

Acest concept este cercetat de către autoarea 
Lilia Pavlenko, precizând că reprezintă caracte-
ristica persoanelor capabile să producă o influ-
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enţă socială dezirabilă asupra altor persoane 
[10, p. 19]. S. Chelcea (1998) scrie că ,,compe-
tenţa socială reprezintă un tip de comportament 
ce conduce la performanţă socială” [5, p. 54]. Iar  
V. Robu subliniază importanţa conştientizării nevoii 
de dobândire a competenţei sociale, aspect care este 
exprimat printr-un „set de abilităţi şi deprinderi 
care facilitează relaţiile interpersonale şi obţinerea 
stării de bine în domeniul vieţii sociale” [12, p. 10].

Competenţa socială prezintă un fenomen psiho-
social ce reflectă o achiziţie psihică căpătată de 
elev în procesul educaţiei sociale, care este capabil 
să îndeplinească câteva funcţii: să aleagă modele 
de comportament eficiente în situaţiile de inter-
acţiune; să regleze adaptarea în medii sociale noi; 

să producă influenţă social dezirabilă asupra altor 
persoane; să exprime individualitatea; să determi-
ne nivelul relaţiilor interpersonale între individ şi 
socium; să aducă performanţe sociale, să asigure 
interacţiunea persoanelor între ele; să faciliteze 
relaţiile interpersonale şi obţinerea stării de bine, a 
rezultatelor pozitive, iar prin aceasta şi a proceselor 
de adaptare, integrare, socializare.

În concluzie ţinem să amintim că societatea 
modernă, care tinde spre cunoaştere şi schimbare, 
solicită dezvoltarea unor noi oportunităţi pentru 
intervenţia socială. Devenind o provocare a timpu-
lui, Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor 
al educaţiei sociale este orientat spre soluţionarea 
problemelor actuale legate de procesele de adapta-
re, integrare, socializare a personalităţii.
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