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CAPITOLUL I 

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI 

 
 

1.1. NOŢIUNI GENERALE  

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 conside-
rentul 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” . 

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. 
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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 oameni1. 

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” . 

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 

                                                 
1 CRISTEA, Sorin - Dicţionar de pedagogie, Editura Litera, Bucureşti, 2000. 
2 BONCU, Ştefan; CEOBANU, Cristian - Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2013. 
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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. 

 

1.2. FACTORII DEVENIRII FIINŢEI UMANE 

Sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi trei factori ai devenirii fiinţei 
umane, care amprentează în mod diferit, conferind unicitate fiecăruia: ereditatea, 
mediul şi educaţia. 

 

1.2.1. EREDITATEA – premisă naturală a dezvoltării psihoindividuale 

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 specifice3.  

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 

                                                 
3 ATHANASIU, Andrei – Tratat de psihologie medicală, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998. 
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culoarea pielii, a părului, a ochilor, etc..  
 Transmisia genetică se referă la faptul că genele organismului conţin AND 

(acid dezoxiribonucleic). Aceste substanţe sunt alcătuite la rândul lor din gene. 
Genele sunt cele care poartă informaţii asupra dezvoltării biologice a organis-
mului. Fiinţele umane au 23 de perechi de cromozomi (46 în total), jumătate 
moşteniţi pe linie paternă4. 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 mediu.  

 
Psihicul aparţine fenotipului întrucât presupune interacţiunea dintre genotip 

şi mediu. Deci, în momentul conceperii sunt implicate atât jumătate din materialul 
cromozomial de la mamă, cât şi jumătate de la tată, şi printr-un mecanism de  
selecţie a genelor, unele dintre ele sunt dominante, iar altele sunt recesive. Acestea 
din urmă se pot reactualiza la succesori.  

Cu alte cuvinte, genotipul reprezintă programul informaţional al unui 
individ, iar actualizarea lui în contextual social se referă la fenotip. 

Problematica eredităţii5 include anumite caracteristici dintre care cele mai de 
seamă sunt:  

 ereditatea oferă mai degrabă predispoziţii şi potenţialităţi, şi mai puţin o 
transmitere  efectivă de trăsături ale antecesorilor. 

 potenţialităţile pe care ereditatea ni le oferă pot rămâne în faza de latentă 
pe parcursul vieţii în lipsa unui factor activator sau se pot manifesta efectiv. 

 ereditatea oferă aşa numitele „perioade sensibile”  în care intervenţia 
mediului este optimă. 

 rolul eredităţii în cazul unor procese psihice este mult mai pregnant decât 

                                                 
4 Ibidem. 
5 ZLATE, Mielu – Introducere în psihologie, Ediţia a III-a, Editura Polirom, Iaşi, 2015. 
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în cazul altora (de exemplu temperamentul, emotivitatea, sunt mai 
puternic amprentate de ereditate decât caracterul). 

 

Într-o măsură însemnată ereditatea antrenează şi aptitudinile, deşi în acest 
caz un rol de seamă revine factorului activ. S-au realizat de exemplu studii asupra 
moştenirii aptitudinilor de-a lungul generaţiilor. Spre exemplu în familia lui Bach, 
din 57 de membri a 5 generaţii au apărut 15 compozitori remarcabili, Johann 
Sebastian Bach a avut 20 de copii dintre care 10 au fost dotaţi muzical. Exemplele 
pot continua şi în alte domenii: în matematică familia Bernoulli, în literatură 
familia Dumas, ştiinţe ale naturii Darwin. 

Experienţele pe maimuţe ale unor oameni de ştiinţă care au studiat măsura 
în care antropoidele sunt capabile să achiziţioneze limbajul specific uman. 
Rezultatele au demonstrat că ereditatea nu poate fi depăşită, iar limitele ei pot fi 
doar extinse (ca şi în cazul prezentat), dar nici măcar primatele nu au putut fi 
umanizate. Dr. F. Patterson a reuşit printr-un experiment extins pe durata a 14 ani, 
să înveţe o gorilă să posede un limbaj de 500 de cuvinte, plus 500 de semne în 
limbajul surdo-muţilor. Ea reuşise chiar să elaboreze scurte propoziţii dar 
performanţele obţinute în acest caz au fost singular. 

 

1.2.2. MEDIUL – cadrul sociouman al dezvoltării psihoindividuale 

Mediul este ansamblul condiţiilor naturale, materiale şi sociale ce alcătuiesc 
cadrul de existenţă al omului şi care îi oferă acestuia o diversitate de posibilităţi de 
dezvoltare psiho-individuală. Din acest punct de vedere ne interesează în principal 
care este structura mediului, ce componente structurale ale mediului au o influenţă 
mai mare asupra personalităţii umane şi cum acţionează mediul asupra devenirii 
fiinţei umane.  

„Homo sapiens”  erau inteligenţi? S-au întrebat cercetătorii, care susţin că 
acum 500.000 de ani ei aveau aceeaşi capacitate creativă ca şi cea a noastră, astfel 
încât performanţele intelectuale umane ale civilizaţiei noastre actuale, se 
datorează mediului, fiind produsul unor învăţări ce s-a extins de-a lungul 
mileniilor. De asemenea tot cercetătorii arată că acţiunea mediului este multiplă: 
directă (referindu-se aici la alimentaţie şi climă), şi indirectă (nivel de trai, grad de 
cultură şi civilizaţie). Aceste influenţe pot proveni din mediul proximal (din 
imediata apropiere a omului), sau din mediul aflat la distanţă. 
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 Influenţa mediului se poate prezenta în funcţie de momentul de referinţă din 
viaţa omului, înainte de naşterea şa sau după, vorbim astfel de trei feluri de 
influenţe ale mediului. 

 Mediul intern prezent în faza prenatală, când asupra copilului se exercită 
anumite influenţe interne determinate de ambianţa intrauterină, această influentă 
nu este atât de importantă, dar nici nu poate fi neglijată. Totalitatea influenţelor 
externe care se exercită asupra omului de-a lungul întregii sale perioade 
postnatale, reprezintă mediul extern, în cadrul căruia se operează o distincţie între 
influenţele mediului fizic sau primar şi influenţele mediului social sau secundar.  

S-a demonstrat că, în ceea ce priveşte mediul intern, copilul este o fiinţă 
activă care începând din săptămână a VI-a a existenţei sale intrauterine îşi pune 
bazele propriului său alfabet psihologic. În al III-lea trimestru de viaţă prenatală 
copilul poate deja reacţiona senzorial, are deja un sistem amplu de învăţare, 
afectivitate, memorie, înţelegere. De asemenea, tonusul psihologic al mamei este 
capabil să influenţeze copilul în privinţa alcoolului, tutunului, drogurilor ingerate de 
mamă în perioada gravidităţii, lucruri deja bine cunoscute, stresul emoţional al 
mamei are drept rezultat producerea adrenalinei, care determină o vasoconstricţie 
care micşorează cantitatea de sânge din placentă şi uter, ceea ce duce la o mai slabă 
oxigenare a fătului. Oricum, între mamă şi prunc se creează o legătură extrem de 
puternică încă din această etapă, legătura care însă depinde de afecţiunea maternă, 
capabilă să creeze un adevărat scut pentru copil împotriva agresiunilor externe. 

Mediul extern – mediul fizic este cadrul natural în care omul îşi desfăşoară 
viaţa şi cuprinde ansamblul condiţiilor bioclimatice (relief, climă, floră, faună), ce 
îi influenţează dezvoltarea şi maturizarea biologică (înălţime, culoarea pielii), 
precum şi modul de a trăi (meserii, vestimentaţie, alimentaţie specifică). Spre 
exemplu se cunosc astfel diferenţele care există între popoarele care trăiesc într-o 
climă umedă şi rece, faţă de cele care trăiesc în zonele calde şi uscate. 

Influenţele mediului asupra dezvoltării psihice a omului sunt apreciate de 
specialişti ca nerelevante. Mediul fizic nu acţionează şi nu influenţează direct 
dezvoltarea psihică a omului. Mediul social – este cadrul unde omul este supus şi 
determinărilor de ordin social care au un impact mult mai puternic asupra 
dezvoltării sale psiho-individuale.  

Din punct de vedere al devenirii fiinţei umane, definim mediul social ca fiind 
ansamblul influenţelor ce decurg din interacţiunea omului cu totalitatea condiţiilor 
economice, politice şi culturale, care îşi pun amprenta asupra dezvoltării psihice. 
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Influenţele exercitate de mediul social asupra omului sunt : 
 directe, prin: schemele de conduită oferite de ceilalţi membrii ai colec-

tivităţii căreia îi aparţine, limbaj ca mijloc de comunicare şi transmitere a 
capitalului de cultură şi a întregii cunoaşteri acumulate prin experienţa 
grupului. 

 indirecte, prin membrii familiei care joacă rolul de factor de mediu între 
acesta şi realitatea socială, şi care ei înşişi, sunt influenţaţi în comporta-
mentul lor de cultura grupului căruia îi aparţin. 

 

Comportamentul omului reflectă cultura socială care se înserează la nivelul 
gândirii şi acţiunilor sale şi prin aceasta, se asigură totodată transmisia ei de la o 
generaţie la alta. 

 Mediul social acţionează asupra dezvoltării psiho-individuale a omului, 
prin grupul social care-i determină o obişnuinţă comună. Caracteristica principală 
a mediului social este diversitatea, neuniformitatea. În funcţie de impactul şi 
conţinutul lor, precum şi de gradul lor de organizare, influenţele mediului social 
sunt : organizate şi spontane. Influenţele cu specific organizat, instituţionalizat din 
mediul social sunt exercitate de familie şi şcoală, dar şi de diverse instituţii socio-
culturale, mass-media etc., influenţele spontane, neintenţionate rezultă din 
activităţile cotidiene, din întregul mediu de viaţă, civilizaţia urbană, viaţa satului, 
grupurile de vârsta, cercul de prieteni etc. 

Aşadar, mediul are o sferă foarte mare de influenţă, el reprezintă cadrul în 
care se naşte, trăieşte şi se dezvoltă omul; mediul este principalul factor ce 
stimulează potenţialul oferit de ereditate, el poate acorda o şansă dezvoltării 
persoanei dar numai cu condiţia să fie un mediu favorabil, nu unul ostil. 

 

1.2.3.  EDUCAŢIA  –  factor  determinant  al  formării  şi  dezvoltării 

psihoindividuale  

Educaţiei îi revine rolul conducător în formarea şi dezvoltarea personalităţii, 
deoarece organizează într-o manieră optimă influenţele factorilor de mediu şi, în 
acelaşi timp, depistează predispoziţiile ereditare, le diferenţiază şi le grăbeşte 
intrarea în funcţiune, suplimentându-le forţa. Educaţia creează premisele interne 
favorabile acţiunii prielnice anumitor factori externi, formarea personalităţii fiind 
atât efect al acţiunii educative, cât şi premisa pentru derularea acesteia. 


