
3. Aspecte problematice. Ce trebuie 
şi ce nu trebuie să se întâmple în şcoală

Aşa cum am văzut mai devreme, mediul educaţional este un cumul de forţe 
de dezvoltare. O astfel de stare de lucruri a fost observată de către Howard 
Gardner, profesor la Universitatea Harvard, atunci când a pus în evidenţă 
celebra sa teorie a inteligenţelor multiple. Mai precis, Gardner a spus că nu 
există un singur tip de inteligenţă, ci aceasta poate fi regăsită sub diferite aspecte 
(pe care şcoala tradiţională nu le evidenţiază suficient): inteligenţa lingvistică, 
inteligenţa logico‑matematică, inteligenţa spaţială, inteligenţa corporal‑kines‑
tezică, inteligenţa muzicală, inteligenţa interpersonală, inteligenţa intraperso‑
nală şi inteligenţa naturalistă.

Din această înşiruire, să ne concentrăm pe priorităţile şcolii tradiţionale: 
inteligenţa lingvistică (abilitatea de a gândi în cuvinte şi de a utiliza limbajul 
pentru a exprima şi aprecia înţelesuri complexe) şi inteligenţa logico‑matema‑
tică (face posibilă calcularea, cuantificarea, luarea în considerare a propoziţi-
ilor şi ipotezelor matematice complexe). Într‑adevăr, acestea două sunt nu doar 
bine atinse, ci chiar supraevaluate în dezvoltarea elevilor. Într‑un con de umbră 
rămân multe dintre celelalte, în special inteligenţa interpersonală (capacitatea 
de a‑i înţelege pe ceilalţi şi de a interacţiona eficient cu ei) şi – de ce nu? – 
inteligenţa intrapersonală (abilitatea de a se construi şi de a percepe propria 
persoană, precum şi de a utiliza asemenea cunoştinţe în planificarea şi ghidarea 
vieţii proprii). Gândiţi‑vă numai la atenţia insuficientă pe care o acordăm 
inteligenţei interpersonale în comparaţie cu inteligenţa lingvistică şi logico‑mate-
matică. Vrem ca elevii să aibă un profil de geniu, însă dacă nu‑i înzestrăm şi 
cu forţa de a‑şi vinde propriile idei, de a convinge, de a colabora cu ceilalţi, 
societatea mai degrabă îi va marginaliza. Mai mult decât atât, riscăm să dez-
voltăm nişte inadaptaţi social, persoane dependente de părinţi până la adânci 
bătrâneţi, care nu ştiu (uneori nici nu au învăţat să vrea) să se descurce singure, 
să‑şi controleze propria viaţă şi să‑şi construiască fericirea.
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Teoria lui Gardner este doar un prim aspect, menit să ne ofere cheia pentru 
o a doua perspectivă. Guy Missoum, expert în resurse umane, sintetizează o 
listă de obiective pe care un adult ar trebui să o consulte periodic. Putem 
observa cu uşurinţă că multe dintre elementele din această listă sunt la fel de 
importante (dacă nu chiar mai importante) în activitatea didactică. Să facem o 
scurtă analiză (Missoum, 2003, p. 99), concentrându‑ne pe elementele pe care 
le considerăm vitale pentru o bună dezvoltare a elevilor: 
– Ameliorarea capacităţilor de atenţie şi concentrare; 
– Optimizarea capacităţilor de memorare; 
– Optimizarea gestionării emoţiilor şi a stresului; 
– Ameliorarea comunicării cu ceilalţi; 
– Întărirea motivaţiei şi stimularea ambiţiei; 
– Dezvoltarea încrederii în sine şi a respectului de sine; 
– Dezvoltarea modului de a învăţa.

Toate aceste elemente acţionează şi izolat, dar de multe ori se influenţează 
între ele, se potenţează reciproc. Un exemplu ne va ajuta să observăm cum 
apar aceste intersecţii metodologice: cu toţii am văzut cum unii părinţi repetă 
cu propriul copil – de nenumărate ori – poezia pentru serbare. În final, poezia 
este învăţată la perfecţie. Totuşi, în ziua serbării copilul se pierde şi nu poate 
să mai spună nici măcar un singur vers. Nu a funcţionat memoria? Răspunsul 
este cu totul altul: concentraţi pe dezvoltarea memoriei, părinţii în cauză au 
uitat să mai acorde atenţie unui alt factor – optimizarea gestionării emoţiilor 
şi a stresului.

Iată de ce toţi factorii din listă trebuie priviţi împreună, şi nu izolaţi, şi 
trebuie dezvoltaţi în acelaşi timp. O şcoală eficientă dezvoltă fiecare dintre 
aceste elemente, într‑un mod echilibrat şi adaptat societăţii moderne.

3.1. Atenţia, concentrarea şi memoria

Atenţia şi concentrarea sunt vitale pentru ca elevul nostru să se dezvolte folo-
sindu‑şi întregul potenţial. Importanţa atenţiei este şi mai clar reliefată dacă 
observăm următoarele patru funcţii ale acesteia (Sternberg, 2009): 
– vigilenţa şi detectarea semnalelor (în multiple ocazii încercăm să evidenţiem 

o ţintă a interesului nostru. Astfel o să fim pregătiţi să acţionăm rapid când 
detectăm semnale provenite de la stimuli – de exemplu, în momentul în care 
traversăm o stradă întunecată încercăm să distingem orice zgomot care ar 
indica existenţa unui pericol); 
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– atenţia selectivă (prin atenţie vom selecta stimulii care ne interesează şi 
stimulii pe care alegem să‑i ignorăm. Când ignorăm anumiţi stimuli ne 
oferim ocazia să ne concentrăm mai bine pe cei care ne interesează – de 
exemplu, de multe ori elevul conştiincios reuşeşte să citească din manual în 
timpul pauzei, deşi în jurul lui este zgomot); 

– atenţia divizată (uneori ne implicăm în mai multe sarcini în acelaşi timp, 
folosind atenţia acolo unde ea este necesară şi la cotele la care este necesară. 
Un exemplu este util şi în această situaţie: să luăm cazul unui şofer care, 
în timp ce conduce, discută cu pasagerii automobilului, dar în momentul în 
care o situaţie problematică apare în trafic îşi refocalizează întreaga atenţie 
în direcţia condusului); 

– căutarea (ne implicăm în identificarea unor stimuli specifici – aici vom 
utiliza exemplul dat chiar de Sternberg, deoarece este relevant: dacă percepem 
miros de fum în aer, putem simţi nevoia să ne implicăm într‑o căutare activă 
a sursei fumului). Mai mult decât atât, aşa cum remarcă Spielberger (2004), 
o persoană are abilitatea de a schimba orientarea atenţiei (de la un obiect 
la altul) şi dimensiunea focalizării acesteia (cât de intensă este atenţia). 
Aceasta a fost denumită zoom lens sau attentional spotlight.

Am văzut cât de importantă este atenţia (aceasta fiind chiar vitală pentru 
supravieţuire). Să ne axăm acum pe spaţiul educaţional, care se află în centrul 
demersului nostru.

3.1.1. Captarea atenţiei şi stârnirea curiozităţii

În clasă, atenţia elevilor este o cheie de boltă pentru succesul întregului proces 
de învăţământ. Din păcate, de multe ori captarea atenţiei este lăsată pe locul 
doi, considerându‑se că elevul are obligaţia să înveţe. Dimpotrivă, elevul trebuie 
atras spre învăţătură, trebuie motivat, trebuie provocat şi captivat ca să o facă. 
Simister (2011, p. 53) chiar spune: „Cunosc un profesor care în fiecare săp-
tămână aducea un obiect diferit – o cutie sau o mănuşă albă, un jurnal cu 
lacăt – iar sentimentul de emoţie pe care îl crea în clasă era extraordinar”. Un 
alt autor (Daniles, 2007) avea o metodă infailibilă de a verifica în ce măsură 
activitatea cerută de profesor elevilor era motivantă în sine: îi propunea cadru-
lui didactic să le dea ceva de lucru elevilor şi să iasă cu el până pe hol pentru 
o mică discuţie. Apoi, prin geamul uşii priveau în clasă: dacă elevii făceau 
ceea ce ceruse cadrul didactic, atunci tema era interesantă în sine, dar dacă în 
absenţa dascălului elevii făceau orice altceva, ei stăteau la şcoală din obligaţie, 
nu pentru că le făcea plăcere.
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Atenţia şi concentrarea au la bază necesitatea exerciţiului. Lucrurile nu sunt 
simple şi nici nu se întâmplă peste noapte. Şcoala cere de multe ori ca elevul 
să aibă o capacitate crescută de atenţie şi de concentrare, dar nu face nimic 
concret în această direcţie. Situaţia următoare trebuie să vă trezească amintiri 
din viaţa de elev – profesorul care apostrofează un copil din clasă: „Iar nu 
eşti atent!”. Ceea ce uită profesorul în cauză este faptul că atenţia se educă. 
Mai bine zis, dacă elevul nu este atent la ore, un rol covârşitor în acest sens 
îl are chiar şcoala. Dacă doriţi să educaţi atenţia elevului, puteţi să apelaţi la 
multe jocuri amuzante, care se pot pune în practică în timpul orei sau în acti-
vităţile extraşcolare. Iată două astfel de jocuri de la care puteţi porni în dez-
voltarea atenţiei la elevii dumneavoastră: 
– Dacă mergeţi pe stradă, puteţi să vă întrebaţi elevii: „Ce aţi văzut în ulti-

mele trei minute pe stradă?”. Mai mult decât atât, acest exerciţiu stimulează 
şi capacitatea de memorare. 

– Cel de‑al doilea joc (recomandat de Simister, 2011) este şi mai amuzant – 
fiind astfel şi mai motivant pentru elevi. El poate fi utilizat foarte bine în 
curtea şcolii sau în excursiile pe care le organizaţi. În esenţă, trebuie să le 
atrageţi atenţia elevilor asupra unui lucru precizând doar o caracteristică a 
acestuia. De exemplu, profesorul spune: „Văd ceva verde!”, iar elevii vor 
trebui să ghicească care dintre lucrurile verzi din jur este cel pentru care a 
optat cadrul didactic.

3.1.2. Capacitatea de memorare

Opinia publică semnalează în ultimii ani un fenomen interesant: pe de o parte 
există acuzaţia că elevilor li se cere să reţină un volum prea mare de informa-
ţii, pe de altă parte se afirmă că eficienţa acestui sistem este destul de redusă. 
Astfel, elevii fac un efort din ce în ce mai mare pentru a reţine un conţinut 
şcolar în creştere, dar la final cantitatea de informaţii acumulate este destul de 
mică comparativ cu tot acest efort. Pentru a putea răspunde la o astfel de per-
spectivă este util să privim mai atent modul în care este dezvoltat şi utilizat un 
proces psihic important: memoria.

În prealabil trebuie să spunem însă că nu numai şcoala este un factor pro-
blematic în realizarea unei memorări bune, dar şi multe alte elemente ale 
societăţii moderne pot să îşi pună amprenta asupra procesului de memorare. 
Astfel, printre cauzele unei memorări dificile (Culpin, 2010) putem evidenţia: 
stresul, insuficienţa somnului, realizarea unor sarcini multiple (studiile demon-
strează că, atunci când trebuie să îndeplinim două sarcini în acelaşi timp, 
creierul mai degrabă trece de la o sarcină pe alta decât le rezolvă simultan).
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Având în faţă aceste provocări ale societăţii moderne (copiii sunt mai stresaţi, 
sunt multitasking etc.), devine evidentă necesitatea de a înţelege toate nuanţele 
şi aspectele pe care le putem lua în calcul în privinţa memoriei.

Dar să începem cu începutul: este memoria un „dat” sau şcoala are un rol 
(direct sau indirect) în consolidarea şi direcţionarea ei? Henry (2012) ne oferă 
un prim indiciu în acest sens atunci când afirmă: „Strategiile de memorare 
sunt modalităţi deliberate şi pline de efort utilizate pentru a creşte performanţa 
memoriei” (Henry, 2012, p. 130).

Iată că performanţa memoriei poate să fie îmbunătăţită atunci când facem 
demersuri conştiente şi susţinute în acest sens. Şcoala are deci un rol determi-
nant în propriul succes: dacă şcoala nu îl ajută pe elev să‑şi dezvolte memoria, 
atunci tot procesul de predare‑învăţare‑evaluare (în care memoria are un rol 
semnificativ) poate fi destabilizat. Vom merge aşadar mai departe pentru a vedea 
ce trebuie să ştie elevii, cum derivăm strategiile de memorare utile în relaţia 
dintre cadrul didactic şi cursanţii săi. Vom face apel în acest scop la contribu-
ţiile din literatura de specialitate (vezi şi Henry, 2012; Chowdhury, 2006; 
Zajonc, 1968; Press, 2014; Lewis, 2013; Culpin, 2010; Green, 1999 etc.) 
Deşi cadrele didactice cunosc multe dintre aceste strategii, gruparea lor într‑o 
listă poate să ne ofere o perspectivă utilă şi să ne permită să generăm noi idei:

Încrederea în propria memorie. Este primul lucru de care profesorul trebuie 
să aibă grijă în relaţia cu elevii săi. La o primă vedere, această perspectivă 
oferită de către Chowdhury (2006) nu pare să se numere printre strategiile de 
memorare. De altfel, chiar autorul dezvoltă un concept mai larg, cel de prin-
cipii ale memorării. Totuşi, la o analiză mai atentă putem observa că avem de‑a 
face cu un concept care poate fi operaţionalizat. Încrederea în propria memo-
rie evidenţiază faptul că, dacă ne repetăm permanent că memoria noastră este 
bună, creierul o să înregistreze această informaţie şi o să acţioneze în conse-
cinţă. La polul opus, dacă o să ne spunem că memoria noastră nu este aşa 
grozavă, atunci ajungem în situaţia de a pierde starea pozitivă necesară unei 
memorări performante.

De ce spuneam că este un concept cu un puternic caracter operaţional? 
Pentru că de multe ori în şcoală se întâmplă ca în faţa unei dificultăţi de a 
reţine anumite informaţii elevii să încerce o stare de descurajare. Expresia „Nu 
pot!” este des întâlnită în relaţia profesor‑elev şi este distructivă pentru ima-
ginea de sine pe care şi‑o construieşte elevul. Mai mult decât atât, uneori şi 
cadrul didactic (sau părintele) poate contribui la această pierdere a încrederii 
în forţele proprii (în relaţia cu elevul, adultul poate să‑şi însuşească explicaţia 
copilului – şi atunci „Nu pot!” se transformă în „Nu poţi!”). Ei bine, iată că 
studiile în domeniu evidenţiază clar că, înainte de a ne ocupa de aspecte ce ţin 
de rafinarea capacităţii de memorare a elevilor, este bine să luăm în calcul 
modul în care construim (şi menţinem!) o părere favorabilă a acestuia faţă de 
propria persoană.
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Asocierea porneşte de la o realitate incontestabilă: este mai uşor să memo-
rezi ceva nou dacă este pus în legătură cu ceva ce ştii deja. Este un fapt asupra 
căruia pedagogia a insistat dintotdeauna. Într‑una dintre lucrările reprezentative 
în spaţiul educaţional, Ausubel (1981) vorbea despre celebrele „idei‑ancoră” 
ca element central pentru toate celelalte cunoştinţe. La rândul său, Rusinek (2010) 
spune că reamintirea funcţionează pe baza unor prototipuri şi a legăturilor 
logice ce s‑au creat în mintea noastră între anumite lucruri. De altfel, exemplul 
amuzant pe care ni‑l oferă acest autor este revelator în acest sens: încercaţi să 
vă gândiţi la unelte şi să vă concentraţi pe cuvântul „ciocan”. Apoi gândiţi‑vă 
la o culoare (oricare, la alegere). Ei bine, cele mai multe persoane se gândesc 
la culoarea roşie (există asocieri: ciocan, element dinamic, agresivitate, 
sânge, roşu…).

Dar asocierea nu este doar un proces general în care cunoştinţele noi sunt 
relaţionate şi construite în legătură directă cu cele pe care le posedăm deja. 
Există şi forme mai „subtile” de asociere. Astfel, Green (1999) vorbeşte despre 
tehnica asocierii după prima literă (sau a acronimului – concept care are o 
istorie semnificativă în multe domenii), spre exemplu în cazul poeziei: aceasta 
presupune să luăm prima literă din fiecare cuvânt pe care vrem să ni‑l reamin-
tim şi cu literele astfel rezultate să realizăm un nou cuvânt sau o frază. Acest 
rezultat este mai uşor de reţinut şi în momentul reactualizării lui din memorie 
ne putem reaminti toate cuvintele ale căror prime litere fac parte din produsul 
final. Avantajul tehnicii este că ne putem reaminti mai multe lucruri printr‑un 
efort de memorare mai redus şi avem la dispoziţie suficiente indicii pentru a 
ajunge la lista de cuvinte iniţială.

Multiplii analizatori. În învăţare este util să implicăm cât mai mulţi anali-
zatori, care să ofere sens memorării: auditiv, vizual, olfactiv, gustativ şi 
kinestezic. Reamintirea devine mai uşoară dacă aceste elemente sunt implicate: 
ne vom reaminti mai uşor un fenomen dacă el nu este doar auzit, ci şi văzut, 
pipăit, mirosit şi – de ce nu? – gustat. Este vorba despre un tip de memorie 
contextuală sau incidentală. Chu şi Downes (1999) spun că memoria contex-
tuală presupune că reamintirea unor informaţii în acelaşi mediu în care au fost 
învăţate este benefică. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că – aşa cum 
observă Aggleton şi Waskett – elementele din mediul în care învăţarea a avut 
loc sunt codate şi conectate cu informaţia care trebuie reamintită. De pildă, 
literatura de specialitate a demonstrat că poate exista o legătură între miros şi 
memorare. Mai precis, un miros poate să fie un element indicator contextual 
pentru reamintirea a ceva ce am învăţat. Smith, Standing şi de Man (1992) au 
demonstrat că memorarea unei liste de cuvinte este mai bună atunci când un 
miros este prezent în timpul învăţării şi acelaşi miros reapare în momentul în 
care subiecţii trebuie să‑şi reamintească. Pentru cei trei autori, acest aspect 
arată că memoria este influenţată puternic de contextul învăţării (şi, astfel, şi 
de miros).


