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PREFAŢĂ

A educa este o artă, dar şi o ştiință. Este un dar, este o misiune,
este o provocare, este o bucurie. Profesia de dascăl este una nobilă,
pentru care trebuie o pregătire specială, temeinică, fundamentată
ştiințific, psihologic şi pedagogic, dar mai ales pentru care este
importantă o calitate supremă: să îi iubeşti pe copii, să îl vezi pe fiecare
unic, special, minunat, să fii deschis şi dornic să pătrunzi în universul lui
şi în sufletul lui. Sunt unii educatori care rămân pentru totdeauna în
sufletul elevilor, ca nişte repere, ca nişte modele, ca exemple. Aceasta
este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea ca educator: să ştii că
pentru un elev tu ai fost lumina, tu l-ai ajutat să aleagă în momentele de
cumpănă şi ai contribuit cu puțin la devenirea lui.
Tânărul profesor care intră pentru prima dată în clasa de elevi
trăieşte o experiență unică, încărcată de emoție, speranțe, visuri,
aşteptări, întrebări, îndoieli, entuziasm, teamă. Este important ca el să
fie pregătit pentru responsabilitatea pe care şi-o asumă. El trebuie să
ştie cum să valorizeze maxim potențialul fiecărui elev în parte, cum să
descopere aptitudinile lor, cum să le dezvolte creativitatea, gândirea
critică, inteligența emoțională, cum să îi ajute să învețe şi să îşi formeze
o personalitate armonioasă. Dincolo de pregătirea de specialitate, de
cunoştințele metodice, profesorul are nevoie de un bagaj de cunoştințe
de psihologie. Studiul Psihologiei educației oferă studenților - viitori
profesori - fundamentul pe care se construiesc competențele lor
didactice.
Lucrarea de față reprezintă un demers teoretic şi aplicativ care
prezintă într-o manieră actuală şi atractivă problematica Psihologiei
educației cu relevanță deosebită pentru formarea profesională a
viitoarelor cadre didactice. Maniera de abordare este una ştiințifică,
respectând normele de scriere şi citare în vigoare, subiectele sunt
prezentate interdisciplinar, îmbinând conceptele specifice Psihologiei
cu elemente din Pedagogie practică, cu exemple clare şi aplicații care să
faciliteze înțelegerea conținutului. Tematica abordată include subiecte
de actualitate pentru domeniul Ştiințelor educației, cum ar fi:
principalele teorii ale dezvoltării cognitive, morale şi sociale, cu
9
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implicațiile lor educaționale, specificul vârstelor şcolare, învățarea
şcolară, cunoaşterea personalității elevilor, diversitatea elevilor,
inteligența emoțională, metacogniția, inteligențele multiple, elevii
supradotați, elevii cu dificultăți de învățare, creativitatea, motivația
şcolară, autocunoaşterea, stima de sine a elevilor, mecanisme
energizante şi reglatorii ale învățării, profesorul – ca factor şi agent al
educației. Sunt expuse principalele teorii din literatura de specialitate,
din țară şi din străinătate.
Limbajul cărții este unul ştiințific, clar, cu exemple relevante,
sugestii şi aplicații ale conceptelor în context şcolar. Lucrarea poate fi
utilă deopotrivă studenților care se pregătesc pentru cariera didactică,
profesorilor, psihologilor şcolari, profesorilor care se pregătesc pentru
susținerea gradelor didactice, definitivatului în învățământ sau a
examenului de titularizare, precum şi tuturor celor interesați de
problematica abordată.
Rolul Psihologiei educației este unul determinant în potențarea
rezultatelor procesului educațional. Aplicarea cunoştințelor psihologice
în actul didactic reprezintă elementul care face diferența între eşec şi
succes, oferind cadrului didactic competențe nu doar în a transmite
informații eficient, ci pentru a şti să individualizeze demersul său şi
pentru a crea oportunități de învățare reale, coerente şi de valoare.
Educația poate fi un joc, o aventură a minții, dar şi a inimii. Ea
trebuie să îi provoace pe elevi să viseze şi să creadă cu tărie în visele lor
pentru a le realiza. Charles Kettering, un important inventator, susținea
că profesorii ar trebui să se străduiască să dezvolte trei calități elevilor
lor: viziune, imaginație şi curaj. Prin viziune vor vedea lucrurile, prin
imaginație vor visa lucruri care ar putea fi. Prin curaj ei vor acționa cu
îndrăzneală pentru a face ca visurile să devină realitate.
Prof. univ. dr. Mihaela Roco
Universitatea Bucureşti
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
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Capitolul 1
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

1.1. Obiectul psihologiei educaţiei
1.2. Psihologia educaţiei în sistemul ştiinţelor educaţiei
1.3. Obiectivele disciplinei şi importanţa teoretică şi practică a
psihologiei educaţiei

Scop: Familiarizarea studenților cu disciplina Psihologia educaţiei.
Obiective: La finalul acestei unități de învățare, studenții trebuie:
• Să definească Psihologia educaţiei din perspectiva domeniului
de studiu și a subiecţilor implicaţi;
• Să utilizeze sistemul de concepte ale Psihologiei educaţiei;
• Să identifice potenţiale teme care pot constitui obiectul de
studiu al Psihologiei educaţiei, în afara celor deja enunţate;
• Să definească, în cuvinte proprii, termenii: psihologie, educaţie,
Psihologia educaţiei (educaţională).

Psihologia
educației
(educațională sau şcolară)
reprezintă acea ramură a
psihologiei care se axează, în
general, pe aplicarea principiilor psihologice în procesul
învățării şi dezvoltării umane,
în mediul educațional.

Concepte cheie:
-

Începuturile Psihologiei
educației se găsesc în Statele
Unite, odată cu înființarea
primului laborator de psiho11

Psihologie
Fenomene psihice
Psihic
Comportament
Educaţie
Psihologia educaţiei
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logie (1875) la Universitatea Harvard, de către William James
(1842-1910), deşi există specialişti în domeniu care susțin că istoria
psihologiei educației este tot atât de veche cum este şi procesul de
educație în sine (Neacşu, 2010, p. 18).
În procesul de constituire a Psihologiei educației ca ramură
distinctă de studiu, un rol important l-au avut mai multe personalități
ale domeniului, chiar înainte de începutul secolului al XX-lea. Unul din
pionieri a fost William James (1842-1910). În 1890 acesta realizează
un manual de psihologie, numit Principii de Psihologie, apoi urmează o
serie de conferințe sub titulatura Discuţii cu profesorii, unde abordează
ca subiecte aplicațiile psihologiei în domeniul educării copiilor.
O a doua personalitate cu rol important în modelarea
domeniului psihologiei educaționale a fost John Dewey (1859-1952).
Dewey avea o viziune diferită asupra educației copiilor, dacă până la el
se considera că elevii trebuie să stea liniştiți în bănci şi să învețe într-un
mod pasiv, el introduce conceptul de învățare activă, în care elevul
învață în timpul realizării unor activități. Tot Dewey a promovat şi
convingerea că toți elevii merită să aibă o educație competentă – la
vremea aceea educația era rezervată categoriilor sociale favorizate.
O contribuție semnificativă a avut-o şi E.L. Thorndike
(1874-1949), care a pus accentul pe evaluare şi măsurare, dar şi pe
bazele ştiințifice ale învățării. El considera că una dintre sarcinile
importante pe care şcoala le are presupune dezvoltarea competențelor
relaționale ale elevilor; studiile lui abordează problematica predării şi
învățării.

William James
(1842 – 1910)

John Dewey
(1859 – 1952)
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James, Dewey şi Thorndike au creat şi au modelat domeniul
psihologiei educaționale. Multe dintre ideile lor sunt încorporate încă în
viziunea curentă asupra modului în care copiii trebuie educați.
Alte personalități (teoreticieni şi cercetători) care au avut o
contribuție semnificată pentru domeniul Psihologiei educației sunt:
James Baldwin, Samuel Ralph Laycock, Jean Piaget, Lev Vygotsky,
Lawrence Kohlberg, Erik Erikson etc., iar la noi în țară Florian
Ştefănescu-Goangă şi Constantin Rădulescu-Motru, Nicolae Mărgineanu,
A. Roşca au abordat problematici legate de psihologie şi educație.
În ultimii ani, cercetările din sfera Psihologiei educației s-au
extins tot mai mult, incluzând arii din ce în ce mai largi, literatura în
domeniu îmbogățindu-se considerabil cu studii şi cercetări asupra
proceselor cognitive individuale şi interne implicate în procesul de
învățare. Acest lucru a condus la o mai bună cunoaştere a mecanismelor
interne şi externe implicate în procesul instructiv-educativ, precum şi la
conturarea unei viziuni mai cuprinzătoare asupra rolului complex al
cadrelor didactice în procesul formativ-educativ, dar şi al factorilor din
mediul familial şi şcolar care contribuie la generarea şi producerea unor
schimbări comportamentale, academice şi sociale, în personalitatea
elevului.
Psihologia educației este o ştiință. Ea are un domeniu de studiu
clar stabilit, foloseşte metode specifice pentru cercetare (observația
psihopedagogică, experimentul psihopedagogic, ancheta, convorbirea,
interviul, biografia, studiul de caz, analiza produselor activității, testele
etc.) şi are obiective proprii, care vizează înțelegerea, prezicerea şi
controlul comportamentului uman.
Dintre temele majore care constituie obiectul de studiu al
Psihologiei educației, pot fi enumerate: învățarea, dezvoltarea fizică,
cognitivă, morală şi socială a individului, motivația, diferențele individuale, interacțiunea proceselor psihice în învățare, stima de sine a elevilor, personalitatea educabilului, personalitatea cadrului didactic etc.

1.1. Obiectul Psihologiei educaţiei
Psihologia educaţiei reprezintă o ramură a psihologiei
generale aplicată în domeniul educațional, având ca obiect de studiu
procesul instructiv-educativ din perspectivă psihologică, în vederea
13
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optimizării activității cadrului didactic şi a dezvoltării personalității
elevilor.
Etimologic, termenul psihologie provine de la cuvintele greceşti
psyché = suflet şi logos = ştiinţă, fiind definită ca ştiința care se ocupă
cu studiul funcțiilor şi proceselor mentale, a experiențelor interioare şi
subiective - precum gândurile, emoțiile, conştiința, motivația, percepția
altora şi personalitatea.
Principalele teme care constituie obiectul psihologiei educației
sunt:
• caracteristicile dezvoltării elevilor pe parcursul vârstelor
şcolare;
• dinamica proceselor, însuşirilor, funcțiilor psihice în relație cu
factorii şi influențele educaționale;
• fundamentarea psihologică a metodelor de acțiune şi de
intervenție specializată valorificate în procesul instructiveducativ;
• cercetarea aspectelor relaționale dintre profesor şi elevi, sau
dintre elevi şi elevi, precum şi a variabilelor educaționale
implicate în activitatea desfăşurată în şcoală.
Prof. Ioan Neacşu (2010, p. 20) susține că Psihologia educației
studiază câmpuri psihologice – procese, stări, activități, mecanisme şi
condiții ce acționează asupra ritmului dezvoltării umane, comportamentele umane (conduita), personalitatea, învățarea, memoria, emotivitatea, atitudinile, caracterul etc., văzute din interiorul contextelor
educaționale şi al celor aflate la interfața dintre psihologic şi
educațional, precum şi aspecte legate de modul în care se poate asigura
o educație de calitate, caracterizată de eficiență, eficacitate, satisfacția
beneficiarilor, valori adăugate, competitivitate, excelență, performanță.
Din perspectiva obiectului de studiu, Psihologia educației poate
fi privită în triplă ipostază (Cozărescu, Ştefan, 2004) :
1. Psihologia educației ca psihologia sistemului educativ –
deoarece este centrată pe studiul persoanelor de vârstă şcolară
(Mialaret, 1981);
2. Lărgind aria obiectului de studiu, psihologia educației studiază
rezultatele globale ale educaţiei indiferent de vârstă (Guillemard, 1982);
3. Cea mai răspândită variantă defineşte ca obiect al psihologiei
educației „studiul conduitelor şi al proceselor psihologice provocate sau
14
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utilizate în acţiunea educativă, propunându-şi ameliorarea acestei
acţiuni”(Reuchlin, 1974).
Într-o lucrare recentă, Mialaret (2011), defineşte Psihologia
educației astfel:
,,Psihologia educaţiei este disciplina ştiinţifică, care observă,
analizează şi încearcă să explice toate aspectele psihologice ale situaţiilor
educaţionale şi evidenţiază relaţiile care constituie aceste situaţii.
Domeniul său de studiu este foarte larg - include toate faţetele educaţiei,
indiferent dacă se referă la problemele ridicate de intrarea în şcoală sau
la cele ridicate de educaţia continuă pentru adulţi. De asemenea, se
concentrează asupra problemei conţinutului, metodelor şi problemelor
evaluării studenţilor. Aceasta pune la dispoziţia profesorilor de toate
nivelurile rezultatele ştiinţifice care permit o mai bună alegere şi utilizare
a metodelor şi tehnicilor pedagogice într-un mod mai relevant pentru a
promova o pedagogie a succesului şi a limita eşecurile cadrelor
didactice”.
Astăzi în epoca postmodernă, Psihologia educației este
fundamentul educației. Psihologia educației descoperă un adevăr
prețios: fiecare copil are abilități mentale diferite şi învață într-un ritm
diferit. Este foarte important ca un profesor să-şi învețe elevii în funcție
de capacitățile lor mentale. Psihologia educațională ajută profesorul să
înțeleagă şi să aplice acest principiu. Prin toate mecanismele de care
dispune, profesorul trebuie să învețe cum să descopere unicitatea
elevilor săi şi să îi ajute să înțeleagă că numai educația deschide uşa
spre un viitor mai bun.

1.2. Psihologia educaţiei în sistemul ştiinţelor educaţiei
Psihologia educaţiei este o disciplină cu un loc şi un rol bine
stabilit în contextul ştiințelor educației, ea fiind o ştiință de graniță între
psihologie, ca domeniu general, şi pedagogie, interacționând cu acestea,
însă fără să se suprapună ca problematică de studiu şi context de
aplicabilitate cu acestea. Există un ansamblu de ştiințe rezultate ca
urmare a interacțiunilor psihologiei generale cu ştiințele educației:
psihologia educației, psihologie şcolară, psihologie pedagogică,
psihopedagogie specială, psihologia orientării şcolare şi profesionale.
Psihologia educației reuneşte elemente din problematica psihologiei
15
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copilului, psihologiei generale, psihologiei sociale, psihologiei învățării,
psihologiei cognitive, psihoterapiei, psihologiei clinice, psihologiei
organizaționale, pedagogiei, sociologiei etc., însă elementul de
specificitate al psihologiei educației este constituit din faptul că ea
studiază modul în care subiectul uman se dezvoltă, evoluează, se
manifestă, în contextul procesului instructiv-educativ şcolar.
Astfel, Psihologia educației, deşi este o disciplină de studiu cu
statut propriu, obiect şi metode de cercetare specifice, conținut bogat,
ea se apropie foarte mult de pedagogie – văzută ca ştiință a studiului
educației - şi se află cu aceasta într-un raport de complementaritate.
Fiind un domeniu aflat în plină expansiune, sub incidența
factorilor sociali şi tehnologici, a schimbărilor rapide şi profunde la
nivelul politicilor educaționale şi familiale, Psihologia educației este
deschisă studiului manifestărilor determinate de mediul social şi
consecințelor acestora asupra structurii şi dezvoltării psihice a elevilor.

1.3. Obiectivele disciplinei şi importanţa teoretică şi
practică a psihologiei educaţiei
Psihologia educației urmăreşte realizarea următoarelor
obiective:
• valorificarea modelelor cognitiv-informaționale şi a celor
social-constructiviste şi aplicarea lor în domeniile predării şi învățării;
• substituirea progresivă a practicilor de predare-învățare
centrate pe profesor, cu cele centrate pe elevi, respectiv pe
caracteristicile lor de dezvoltare individuală;
• identificarea factorilor cognitivi, emoționali, comportamentali
şi sociali cu rol în etiologia şi evoluția problemelor comportamentale ale
elevilor;
• asistarea elevului pentru o mai bună adaptare la mediul
şcolar;
• reconsiderarea şi dezvoltarea unora dintre tehnicile
educaționale care s-au dovedit eficiente în practică;
• analiza comportamentului de învățare şi identificarea
componentelor deficitare;
• crearea şi menținerea unui context pozitiv, favorabil învățării;
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• proiectarea unor intervenții educaționale de dezvoltare şi de
remediere, care să integreze principiile învățării autoreglate (Mih,
2010).
Necesitatea cunoaşterii elementelor de Psihologia educației se
impune ca urmare a complexității procesului educațional, a modurilor
de manifestare, de acțiune, de relaționare a actorilor implicați –
profesori şi elevi – şi a unicității sistemului psihic uman al acestora.
Cunoaşterea aspectelor psihice individuale ale elevilor contribuie la
crearea unui demers acțional centrat pe valorificarea maximală a
potențialului cognitiv, afectiv, motivațional, la activarea tuturor
resurselor interne implicate în procesul didactic.
Procesul educațional este diferit astăzi de cel din trecut, în
ultimele două decenii, spre exemplu, şcoala s-a schimbat foarte mult
față de vremea copilăriei noastre. Aceste schimbări au afectat atât
oportunitățile şi provocările învățării, cât şi atitudinile, cunoştințele şi
competențele necesare unei cariere didactice. Se observă o serie de
tendințe noi în educație (care influențează demersul didactic), cum ar fi:
- Diversitatea elevilor: diferențe foarte mari între elevi, de
ordin individual, psihic, atitudinal, social, cultural, etnic, din
punctul de vedere al intereselor lor, al nevoilor psihologice şi
de cunoaştere, al pregătirii lor individuale, al aspirațiilor lor.
Astfel, educația trebuie să răspundă fiecăruia în parte, în
funcție de profilul şi potențialul bio-psiho-socio-cultural
existent.
- Dezvoltarea puternică a tehnologiei: elevii, studenții,
şcolile folosesc mijloacele tehnologiei moderne din ce în ce
mai mult, pentru scriere, comunicare, cercetare, păstrare de
documente. Tehnologia a creat noi modalități de a învăța
elevii (manualul digital, softuri educaționale, internetul etc.),
solicitând profesorilor competențe noi de lucru cu tehnologia
inteligentă, precum şi o regândire a modului în care se realiza
până acum procesul instructiv-educativ. Integrarea
mijloacelor moderne în procesul didactic aduce cu sine o
serie de avantaje: ritm rapid de lucru, atractivitate crescută,
dezvoltarea unor competențe noi, chiar a unor noi laturi
neexplorate ale gândirii, acces nelimitat la informații şi
resurse de cunoştințe etc.
În acest context se impune cunoaşterea aspectelor semnificative
ale dezvoltării elevilor care pot influența eficiența activității educative.
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Prof. Ioan Neacşu (2010, p. 9) apreciază că orice proiect care priveşte
formarea individului prin educație, trimite la analiza mecanismelor
psihologice implicate: fenomene, procese, stări, condiții, acțiuni,
evenimente, contexte etc.
Studierea psihologiei educației se impune ca necesitate legată
fundamental de eficientizarea proceselor de învățare. Studiile
psihologice aplicate în sfera educațională oferă informații prețioase
privind vârsta optimă pentru învățarea unor noțiuni sau pentru
formarea unor deprinderi, raportată la dezvoltarea mentală a elevului.
Astfel, psihologia educației oferă un fundament ştiințific procesului de
învățământ (Cozărescu, 2004).
Shulman (1992, apud Mih, 2010) a identificat patru tipuri de
cunoştințe care sunt necesare unui profesor în activitatea educațională:
1. Cunoştinţe practice – îşi au sursa în experiența proprie cu
elevii, în modul în care învață şi în predarea cotidiană;
2. Cunoştinţe de caz – care rezultă din sinteza concluziilor
rezultate din practicile educaționale de succes sau de insucces ale altor
profesori;
3. Cunoştinţe teoretice – provin din studiul ideilor importante
ale sistemelor conceptuale şi din paradigmele asupra sistemului de
gândire privind predarea şi învățarea;
4. Cunoştinţe empirice – care îşi au sursa în ceea ce spun
cercetătorii despre un subiect particular şi cum trebuie învățat.
Psihologia educațională vizează în primul rând ultimele două categorii
de cunoştințe.
Succesul sau eşecul şcolar depind nu doar de modul în care
profesorul proiectează şi realizează activitatea didactică, ci şi de alte
elemente legate de: cunoaşterea elementelor specifice stadiilor de
dezvoltare cognitivă, morală şi psihosocială, de adecvarea metodelor
didactice la stadiul de dezvoltare al elevilor, de microclimatul clasei, de
relațiile dintre profesor-elevi, de particularitățile stilului de predare al
profesorului, chiar de personalitatea acestuia.
Pregătirea profesională pentru predare necesită mai mult decât
simpla cunoaştere a unui anumit subiect. Profesorul aspirant ar trebui
să aibă o bază solidă de cunoştințe generale, nu doar cunoaşterea solidă
a subiectului specializării sale. În plus, trebuie să aibă cunoştințe de
psihologie educațională. Psihologia educației joacă un rol semnificativ
în pregătirea profesorului pentru cariera aleasă, facilitând înțelegerea
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mecanismelor psihice implicate în învățare şi ghidând în mod eficient
copiii şi tinerii în creşterea şi dezvoltarea lor.
Concluzii:
• PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI este considerată o aplicare a
cunoștinţelor de psihologie generală la modelele de acţiune
practică ale instruirii și educaţiei.
• În 1886 John Dewey (1859-1952) publică primul manual de
Psihologia educaţiei, iar în 1897, J. Rice publică primul studiu
știinţific asupra învăţării școlare, cu accent pe relaţia dintre
timp și sarcina de învăţare.
• Cunoașterea psihologiei educaţiei este o necesitate, deoarece îl
ajută pe profesor:
 Să îi înţeleagă mai bine pe elevi;
 Să cunoască diferenţele individuale dintre elevi;
 Să își stabilească obiectivele activităţii în acord cu
particularităţile și nevoile elevilor;
 Să cunoască specificul învăţării în diferite etape de
vârstă;
 Să descopere și să dezvolte potenţialul elevilor;
 Să aplice eficient recompensele și pedepsele
educaţionale;
 Să devină un specialist în educaţie.

Aplicaţii:
Care este obiectul de studiu al Psihologiei educaţiei?
Care ar fi câteva dintre temele specifice Psihologiei educaţiei
care te-ar interesa şi cum pot fi ele valorificate în activitatea
educaţională?
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Care sunt avantajele studierii Psihologiei educaţiei, din
perspectiva profesorului, dar şi a elevului?
Cum îi poate ajuta studiul acestei discipline pe studenţii viitori
profesori?
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