CAPITOLUL I
FUNDAMENTELE PSIHOPEDAGOGIEI
SPECIALE
1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Ştiinţele pedagogice şi psihopedagogice au cunoscut un avânt
semnificativ în ultimele decenii. S-au constituit noi domenii şi s-a pus
accent tot mai mare pe caracterul aplicativ, pornind de la nevoia de
cunoaştere a copilului şi de evaluare a capacităţilor sale psihice, în
vederea adoptării unor strategii eficiente privind procesul educativ.
Diferenţele psiho-fizice dintre copii, impun o organizare şi o
diferenţiere a educaţiei.
Ştiinţa este sfera de activitate umană care are menirea de a elabora
şi sistematiza teoretic cunoştinţele obiective despre realitate.
Pedagogia are ca obiect de studiu - educaţia. În acest sens, este
necesar să precizăm că pedagogia nu se confundă cu educaţia - ca
fenomen socio-uman, ci ea este o teorie despre educaţie, este ştiinţa
educaţiei. Pedagogia este ştiinţa care studiază legile educaţiei tinerei
generaţii în special. Ea studiază însă şi legile educaţiei adulţilor, ale
educaţiei omului pe parcursul întregii sale vieţi. În calitate de ştiinţă a
educaţiei, pedagogia studiază esenţa, idealul, conţinutul, metodele,
mijloacele şi formele educaţiei, urmărindu-se formarea pe baze ştiinţifice
şi eficiente a personalităţii şi profesionalităţii tinerei generaţii pentru
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activitatea social-utilă. Având în vedere că educaţia se desfăşoară în cea
mai mare parte în instituţiile de învăţământ, în care se realizează
instrucţia şi educaţia tinerei generaţii, pedagogia poate fi definită şi ca
ştiinţă ce studiază legile, esenţa, idealul, conţinutul, metodele, mijloacele
şi formele instrucţiei, educaţiei şi învăţământului tinerei generaţii. Aşa
cum s-a menţionat, pedagogia îşi extinde studiul său şi asupra educaţiei şi
perfecţionării personalităţii şi profesionalităţii adulţilor. Sistemul
ştiinţelor pedagogice reprezintă ansamblul disciplinelor (ramurilor)
pedagogice, care, în baza legităţilor şi strategiilor educaţionale generale,
studiază în mod adecvat diferitele laturi, stadii, profile sau aspecte
educaţionale specifice. Analiza termenului de pedagogie întreţine o
anumită conotaţie restrictivă, evident în plan etimologic, termenul
pedagogie derivă din cuvântul grecesc (paidagogia = a conduce copilul;
în limba greacă, paid = copil; agoge = a conduce) şi istoric (în tradiţia
antică, pedagogul, paedagogus era „un sclav care avea sarcina de a
conduce copilul la şcoală”). Generalizarea experienţei de secole,
îmbinată cu concluziile cercetării ştiinţifice, surprinse de istoria ştiinţei,
au omologat denumirea de pedagogie.
Denumirea de pedagogie este integrată organic în toate limbile
de circulaţie universală: pedagogie (în franceză); padagogik (în
germană); pedagogia (în spaniolă); pedagoghika (în rusă); pedagogy (în
engleză) etc.
Perspectiva epistemologică evidenţiază calitatea pedagogiei de:
a) ştiinţă umană, plasată alături de „economie, antropologie,
geografie, etnologie, istorie, politologie, psihologie, filosofie, filologie,
care au ca obiect de cercetare diversele activităţi umane”, operele,
instituţiile şi relaţiile rezultate în contextul acestora;
b) ştiinţă socială, plasată alături de sociologie, etnologie,
antropologie socială, demografie, psihologie socială, care studiază
comunitatea umană la nivel macrostructural sau microstructural;
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c) ştiinţă a comunicării, alături de filologie, lingvistică,
semiologie, care analizează raporturile de informare şi de formare
realizabile în diferite contexte socio-umane prin raţionalizarea acţiunii
în sens teleologic (prin raportare la scop) şi tehnologic (prin
interacţiunea subiect-obiect).
Abordarea sistemică a educaţiei ca fenomen uman, social şi de
comunicare, plasează pedagogia la intersecţia dintre ştiinţele umane,
ştiinţele sociale si ştiinţele cognitive. Pedagogia acţionează astfel la
nivelul unui sistem deschis care presupune înţelegerea educaţiei în
contextul unor relaţii permanente cu mediul.
Psihopedagogia/Psihologia educaţiei este o ramură aplicativă a
psihologiei generale - ştiinţă care din analiza etimologică a cuvântului
psihologie (psyche - psihic, suflet, spirit şi logos - cuvânt, cunoaştere), se
ocupă de cercetarea, cunoaşterea şi studierea activităţii psihice ale omului,
adică procesele lui psihice, însuşirile, fenomenele, capacităţile,
comportamentul (atât ca proces intern, cât şi ca manifestare externă),
precum şi personalitatea şi trăsăturile umane; educaţia (vine din latinescul
educo-educere care avea sensul de a înălţa, a modela, a determina, a dirija
pe cineva) şi reprezintă un ansamblu de acţiuni desfăşurate în cadrul unei
comunităţii sau a întregii societăţii, în vederea transmiterii cunoştinţelor,
experienţelor acumulate de oameni, urmaşilor săi.
Principalele probleme care constituie obiectul Psihologiei
educaţiei, nu diferă în mod esenţial de problemele psihologiei,
diferenţele rezultă din considerentul că, Psihologia educaţiei studiază
procesul instructiv-educativ din punct de vedere psihologic, reprezintă
o acţiune de educaţionalizare.
Psihologia educaţiei este o ştiinţă psihopedagogică prin obiectul
ei, prin metodele şi rezultatele obţinute, având o sferă largă, de la
psihologia copilului mic, a celor de vârstă şcolară, a adolescenţilor, a
tinerilor, a adulţilor, până când este activată,,educaţia permanentă”1.
1

CRISTEA, Sorin, Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, Bucureşti, 2000.
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Psihologia şcolară s-a dezvoltat în ţara noastră pe parcursul
secolului XX, prin contribuţiile semnificative ale marelui psiholog
român Constantin Rădulescu Motru şi psihopedagogul Nestor Iacob
Marius care, sub îndrumarea lui C.R. Motru au pus bazele psihologiei
şcolare.
Locul Psihologiei educaţiei în cadrul psihologiei generale este
bine definit, psihologia educaţională având un domeniu specific, dar
fiind strâns legată de psihologia socială, psihologia vârstelor, psihologia
adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; constituie o ramură bine definită
care porneşte de la psihologia generală şi interacţionează cu cele
menţionate mai sus în cadrul procesului instructiv-educativ.
Etapa actuală a societăţii contemporane se consideră că este cea
mai bună etapă a societăţii omeneşti, întrucât se realizează progres după
progres, dezvoltarea economică este rapidă, vizibilă, şi acestea toate se
datorează nivelului de educaţie.
Educaţia privită în sens larg, putem spune că a apărut odată cu
apariţia oamenilor, pe lângă instinct, oamenii au început să înveţe din
experienţele proprii sau ale altora, aşadar au început să se educe atât
singuri cât şi unii pe alţii. Educaţia reprezintă factorul principal care
vizează activitatea de formare a personalităţii umane. Dicţionarele de
pedagogie clarifică astfel educaţia: ansamblu de acţiuni desfăşurate în
mod deliberat într-o societate, în vederea transmiterii şi formării de noi
generaţii, a experienţei de viaţă şi de muncă, a cunoştinţelor, a
deprinderilor, a competenţelor şi a valorilor acumulate de oameni.
Definiţiile date de marii filozofii ai lumi în ceea ce priveşte
importanţa fenomenului educaţional au o puternică reverberaţie
culturală şi în prezent:
Jean Jacques Rousseau: „educaţia este un proces natural care
vizează nu numai natura umană; educaţia este viaţa însăţi”.
Immanuel Kant:,,scopul educaţiei este de a dezvolta în individ
toată perfecţiunea de care este susceptibil”.
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Herbert Spencer:,,rolul educaţiei este pregătirea tinerei generaţii
pentru o viaţă cumpătată”.
Platon: „educaţia este arta de a forma bune deprinderi sau de a
dezvolta aptitudinile native pentru virtute, acelora care dispun de ele”.
Societatea contemporană se află într-un dinamism fără precedent
şi pe un drum al globalizării pe care ne aflam în prezent, avem nevoie
de perfecţionare şi profesionalizare a educaţiei, aceasta fiind nu numai
un fenomen complex dar şi complicat.
,,Educaţia presupune o fuziune între cei care o deţin şi cei care
nu o au, pentru a o încorpora mai uşor, a o îmbogăţi şi a o transmite
mai departe”2.
Chiar şi comportamentele înrădăcinate genetic cum este inteligenţa,
au o determinare sau se repliază la incitările sociale. O predispoziţie
nativă a unei persoane nu apare de la sine ci se activează, se metamorfozează în raport cu un anumit mediu de primire natural sau social.
Instrumentele explicative şi de dezvoltare psiho-educaţionale pot
deveni revelatoare în câmpul educaţional, contribuind nu numai la
cunoaştere cât şi la perfecţionare.
Psihologia educaţiei reprezintă o disciplină cu metode şi tehnici
de cercetare proprii, cu teorii proprii, dar care studiază continuu
problemele educaţiei, pentru a formula noi principii, metode şi tehnici
educaţionale. Intersectându-se cu psihologia şi pedagogia, psihologia
educaţiei se concentrează pe identificarea, clasificarea, sistematizarea în
educaţie, determinând astfel succesul sau insuccesul individual.
Teoriile privind educabilitatea prezintă dezvoltarea psihologică a
fiinţei umane ca fiind rezultatul interacţiunilor factorilor interni ereditatea şi a factorilor externi - mediul şi educaţia, fiind consideraţi
cei mai importanţi factori ai devenirii fiinţei umane, care amprentează
în mod diferit, conferind unicitate fiecăruia.
2

BONCU, Ştefan; CEOBANU, Cristian, Psihologie şcolară, Editura Polirom,
Iaşi, 2013.
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Ereditatea se referă la elementele specifice care sunt transmise de
la antecesori la succesori sub forma codului genetic, altfel spus este o
moştenire primită de la părinţi, aşa numita - zestre genetică, asta nu
însemnând o moştenire pur şi simplu a însuşirilor părinţilor, ci o
moştenire a informaţiilor genetice, părinţii transmit urmaşilor nu însuşiri
gata formate, doar mesaje specifice. Descoperirile genetice nu prezintă cu
date certe că informaţiile genetice asupra eredităţii biologice, au influenţă
şi asupra dezvoltării psihice. Din datele recente ale geneticii, rezultă că
prin zestrea genetică se pot determina unele din următoarele elemente:
forma corporală, sexul, structura şi starea funcţională (olfactivă, vizuală,
auditivă), a aparatelor şi sistemelor anatomice (respirator, digestiv,
circulator, locomotor), precum şi o serie de însuşiri individuale cum ar fi
culoarea pielii, a părului, a ochilor, etc.. Transmisia genetică se referă la
faptul că genele organismului conţin ADN (acid dezoxiribonucleic).
Aceste substanţe sunt alcătuite la rândul lor din gene. Genele sunt cele
care poartă informaţii asupra dezvoltării biologice a organismului.
Fiinţele umane au 23 de perechi de cromozomi (46 în total), jumătate
moşteniţi pe linie paternă. Există situaţii în care apare un cromozom în
momentul concepţiei, ca de exemplu în sindromul Down. Autorii Hayes
şi Orrel precizează că în urma unei cercetări recente s-a sugerat că
aproximativ 60% dintre copiii cu sindromul Down întâmpină doar
dificultăţi uşoare de învăţare, numeroase dificultăţi în acest sens fiind în
mare măsură depăşibile dacă încă din primul an din viaţă se intervine cu
o instruire specială. Rezultatele slabe ale acestor copii (susţin aceiaşi
autori) s-ar datora expectanţelor scăzute ale adulţilor şi a unei insuficienţe
stimulări intelectuale şi fizice din partea acestora. În acest context se
impune şi precizarea că genotipul presupune cantitatea de informaţie
stocată într-o celulă neactivată, în timp ce fenotipul este rezultatul
interacţiunii dintre genotip şi mediu3.
3

ATHANASIU, Andrei, Tratat de psihologie medicală, Editura Oscar Print,
Bucureşti, 1998.
3
Ibidem.
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