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ABSTRACT: This paper analyses the way in which the evolution of the 
adolescent’s personality is influenced by three main factors: social rela‑
tions, the implication in his own process of evolution and the adventure 
of experiencing the real life. The beginning of this evolution starts with 
a period of negation, named „the crisis of adolescence”. The happy end 
of this crisis is the development of self‑consciousness and his creative 
abilities. The teenager crystallizes his own conception of life and makes 
choices according to his own understanding of life. Those who fail to do 
so will suffer a deficit in the development of the personality. This paper 
is a comprehensive study structured in two parts: theoretical considera‑
tions and the research.
KEYWORDS: personality, adolescence, crisis, consciousness, education.

Considerente teoretice
Analiza evoluţiei sau involuţiei educaţiei presupune un cumul de 

mai multe elemente: elev, profesor, părinte, curriculum, legislaţie, meto‑
dologie, context istoric, cultural, psihosocial. Mă voi axa în scurta mea 
lucrare pe cel mai important segment al sistemului educaţional şi anume 
elev‑părinte – profesor‑consilier. Baza unei astfel de analize este reprezen‑
tată de dualitatea teorie‑experienţă.

Comenius (n. Jan Amos Komenský), considerat părintele educaţiei 
moderne afirma: „Omul nu poate deveni om decât dacă este educat”. Dar 
nu putem realiza acest proces (de educare) fără a ne pune întrebările 
elementare:

1. Ce înseamnă a fi educat?
2. Un elev de clasa a IX‑a, care nu ştie să scrie, dar este foarte discipli‑

nat şi cooperant poate fi numit educat?
3. Cine face educaţie? 
4. Unde ne aflăm cu învăţământul nostru românesc? 

1 Director al Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comăneşti, județul Bacău.



308 | Mariana LUCAŞ

Sunt întrebări care m‑au urmărit de‑a lungul carierei mele didactice, 
dar mi le‑am pus adesea şi atunci când mă aflam pe băncile şcolii (în cali‑
tate de elev) şi mi se înfăţişa fie un model demn de urmat sau un exemplu 
negativ pe care îl catalogam „aşa nu”.

Trăim o criză a educaţiei. Majoritatea părinţilor dau vina pe profesori 
şi pe schimbările negative din societate, profesorii dau vina pe părinţi şi pe 
sistem. Între timp problemele elevilor noştri continuă să crească. Cu certi‑
tudine că un profesor poate influenţa foarte mult un elev, societatea este o 
altă componentă care ne amprentează copiii, sistemul poate să legifereze 
soluţii benefice educaţiei, dar cea mai mare putere o are familia. Aici încep 
problemele şi de cele mai multe ori doar aici pot fi rezolvate. 

Odată cu trecerea timpului şi pe măsură ce am căpătat mai multă expe‑
rienţă am început să conştientizez greşelile pe care le‑am făcut în educarea 
propriilor mei copii, dar şi a elevilor mei. De aceea cred cu ardoare că se 
impune crearea unei „şcoli a părinţilor”. Consider că a fi părinte este o res‑
ponsabilitate foarte mare compensată de nenumărate satisfacţii. Dar oare 
suntem pregătiţi să creştem şi să educăm un copil? Un cuplu care are copii 
porneşte la drum cu un bagaj mai mare sau mai mic de cunoştinţe, două 
tipuri diferite de personalitate şi modelul părinţilor lor care a lăsat nume‑
roase amprente (în funcţie de calităţile şi slăbiciunile lor, de succesele şi 
eşecurile întâmpinate).

Talentul de a fi părinte transmis genetic, fără cunoştinţele necesare şi 
fără abilităţile de comunicare indispensabile fiecărei etape de dezvoltare a 
unui copil înseamnă a bâjbâi pe întuneric (uneori se întrezăreşte lumina, 
alteori intervine instinctul, uneori pur şi simplu se lasă totul la voia întâm‑
plării sau...). 

Există multe obstacole, rezistenţe venite din partea părinţilor privind 
problema educaţiei copiilor:

De cele mai multe ori părinţii nu‑şi conştientizează propriile carenţe.
Modele greşite copiate de la proprii părinţi se perpetuează la cuplul tânăr.
Ideile preconcepute sunt adoptate fără o analiză prealabilă şi fără a ţine 

cont de experienţă.
– Uneori dogmele religioase se impun cu literă de lege, aducând pre‑

judicii educative. 
– Educaţia precară a părinţilor şi lipsa cunoştinţelor constituie un 

obstacol zidit pe indiferenţa şi indolenţa familiei care atrage nepăsarea şi 
pasivitatea societăţii.
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– Modele tradiţionale de educaţie neadaptate schimbărilor societăţii 
(educaţie bazată pe autoritate, frică).

– Nevoile materiale determină de multe ori părinţii să petreacă foarte 
mult timp la serviciu în detrimentul educaţiei copiilor.

– Probleme diverse în familiile aflate în situaţii de risc au prioritate 
spre rezolvare, copiii fiind neglijaţi. 

– Unii părinţi nu sunt consecvenţi când iau anumite decizii benefice 
referitoare la educaţia copiilor. 

Numarul elevilor care ajung la liceu fără a şti să scrie şi să citească 
este din ce în ce mai mare şi intervenţia şcolii este insuficentă fără efortul 
părinţilor. Indiferenţa familiei mi se pare catastrofală în această situaţie. 
Nici indiferenţa cadrelor didactice nu este scuzabilă – promovarea acestor 
elevi pe parcursul anilor de studiu este pusă sub semnul întrebării. Din 
punctul de vedere al unui profesor, importanţa educaţiei elevilor cu difi‑
cultăţi de învaţare, poate fi privită într‑o interpretare duală, prin prisma 
expectaţiilor proprii:

– pe termen scurt: 
•	educaţie	responsabilă	(lucrul	bine	făcut	ce	implică	muncă	din	par‑

tea profesorului) versus educaţie superficială (profesorul se face că 
predă, elevul se face că învaţă – efort minimum depus de cei doi 
actori implicaţi: profesor – elev);

•	recompensă	materială	versus	respect	(scopul	activităţii	axat	pe	câş‑
tigarea respectului datorită verticalităţii şi demnităţii profesorului 
atrage mai devreme sau mai târziu şi recompensă materială; fina‑
litatea care vizează doar beneficii materiale prin orice mijloace nu 
atrage şi respectul).

– pe termen lung:
•	formarea	persoanei	 adulte,	 capabile	 să	 rezolve	problemele	 vieţii,	

să‑şi valorifice potenţialităţile de care dispune şi să se integreze con‑
textului social VERSUS ignorarea aspectului educativ pe termen 
lung, dezinteresul faţă de transformarea elevului de azi în adultul de 
mâine; centrarea pe conţinuturi şi pe metode expozitive. Uităm că 
suntem muritori şi că elevii noştri care azi au dificultăţi de învăţare 
mâine pot deveni:

– persoane responsabile care vor interveni în situaţiile noastre de 
urgenţe casnice (avarii instalaţii, reabilitare tâmplărie, aranjarea unei gră‑
dini, reparare aparate electrocasnice, etc.) 
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– funcţionarii de la ghişeu care ne vor trata sau nu ne vor trata cu 
respect.

CADRE DIDACTICE
RISC DESCRIERE
Expectaţii diferite 
în funcţie de 
nevoile fiecărui 
profesor în parte.

Analizând piramida nevoilor lui Maslow, putem plasa 
profesorul ca individ pe una din trepte, care‑l centrează 
asupra actului educaţional în funcţie de necesităţile, 
valorile şi aşteptările achiziţionate de‑a lungul timpului. 

Dezvoltarea personalităţii la vârsta adolescenţei
Adolescenţa este perioada dezvoltarii intense în plan psihic şi al sta‑

bilizării structurilor de personalitate. Dezvoltarea fizică este în ultimul 
ei stadiu, fără rezultate spectaculoase. În această etapă, adolescentul se 
confruntă cu tensiuni, conflicte şi frustrări în căutările sale privind desco‑
peririle propriului eu.

În lucrarea Adolescenta, personalitate şi limbaj, cei doi autori, Ursula 
Şchiopu şi Emil Verza, definesc adolescenţa în funcţie de cele şase paliere 
(cercuri sau factori) ierarhice de adaptare, (adaptare funcţie de vârstă, tipul 
fundamental de activitate şi tipul relaţiei):

1. factorii satisfacerii trebuinţelor primare – deprinderi implicate la 
vârsta copilăriei transformate în automatisme la vârsta adolescenţei;

2. caracteristici complexe ale traseelor activităţilor zilnice; este vorba 
de dimensiuni spaţiale teritoriale în perioada pubertăţii şi de dimensiuni 
mentale în perioada adolescenţei; 

3. organizarea coerenţei temporale – deplasarea prezentului continuu 
din copilărie spre o subordonare a ceea ce trebuie să se întâmple în viitorul 
apropiat la adolescent;

4. structura interrelaţiilor sociale – cerc aflat în continuă lărgire de‑a 
lungul vieţii; adolescentul extinde sfera relaţiilor personale şi apropiate la 
sfera celor impuse de circumstanţe contextuale;

5. adaptarea socială – abilitate necesară integrării şi adaptării la reguli, 
legi, obiceiuri ale vieţii sociale/adolescenţii abordează de obicei conduite 
neconformiste încărcate pe parcurs de învaţare socială; 

6. reguli morale – construite pe fundamentul celor cinci paliere anteri‑
oare, consolidate în perioada adolescenţei şi şlefuite pe parcursul întregii vieţi. 

Aspectele relevante care definesc locul adolescenţei în complexul pro‑
ces al devenirii fiinţei umane:
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– dezvoltare cognitivă remarcabilă cu performanţe în manifestarea 
unor capacităţi de cunoaştere;

– depăşirea identificării cu părinţii şi ieşirea de sub tutela şcolii prin 
integrarea în viaţa comunităţii;

– descoperirea identităţii de sine şi a unicităţii proprii;
– lupta pentru cucerirea independenţei şi autonomiei;
– dezvoltarea unor noi componente ale personalităţii impuse de adap‑

tări contextuale.
Evoluţia personalităţii adolescentului este influenţată de trei factori 

remarcabili: relaţiile sociale, implicarea în propriul proces de formare şi 
aventura în experienţa vieţii reale. Debutul evoluţiei îl constituie peri‑
oada de negare, opoziţie, contestare numită „criza adolescentei”. Finalul 
pozitiv al acestei crize este dezvoltarea constiinţei de sine şi a disponibi‑
lităţilor creatoare. Adolescentul îşi cristalizează concepţia despre viaţă şi 
face alegeri în funcţie de modul propriu de înţelegere al vieţii. Cei care 
nu reuşesc acest lucru vor suferi un deficit în dezvoltarea de ansamblu a 
personalităţii. 

Disponibilităţile afective, intelectuale şi voluntare contribuie la 
structurarea propriului sistem de valori ale viitorului adult. Intersectarea 
afectivităţii cu motivaţia are ca rezultat comportamente şi conduite de 
politeţe, amor propriu, evitare, reticenţe etc. Afectivitatea, emoţiile şi 
motivaţiile variate produc mari schimbări în personalitatea adolescentului, 
fapt pentru care mulţi psihologi au numit această perioadă „vârsta furtuni‑
lor şi stresului”. Adolescentul se confruntă cu:

Rezonanţa afectivă amplă = trăirea mai intensă a sentimentelor şi emo‑
ţiilor. El devine mai sensibil la evenimentele de orice natură, care ating 
zona lui de viaţă. 

Entuziasm caracteristic adolescenţei = exaltare emoţională şi tumultum 
afectiv care deosebesc evident perioada adolescenţei de cea a maturităţii.

Consolidarea şi amplificarea sentimentelor de prietenie, colegialitate, 
responsabilitate, demnitate, mândrie, orgoliu etc. 

Prima dragoste considerată de adolescent unică şi irepetabilă pe care 
nu o poate înţelege nimeni din exterior. Sentimentul este marcat (pozitiv 
sau negativ) de experienţa primei relaţii sexuale.

Etica şi morala propriilor comportamente, dar şi a celor din jur. 
Adolescentul devine foarte critic cu ceilalti exagerând de cele mai multe 
ori cu membrii familiei. Analizează critic atât propriul comportament, cât 
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şi al altora. Activităţile colective scot în evidenţă modul de raportare la alţii, 
cooperare şi autoresponsabilizarea.

Dezvoltarea etapei de autorealizare şi autoafirmare. Este perioada de 
căutare, descoperire şi afirmare a talentelor, înclinaţiilor şi aptitudinilor. 
Preferinţa adolescentului de a‑şi crea o reputaţie se manifestă prin activi‑
tăţi ca: şahul, jocul de cărţi, rummy, audierea unui anumit gen de muzică, 
desen, dans, şueta, montarea şi demontarea aparatelor, lectura etc. Se con‑
turează în acelaşi timp şi variante pentu viitoarea carieră profesională.

1. trebuinţe fiziologice (hrană, aer, 
temperatură)
2. siguranţa şi securitate 
3. nevoia de apartenenţă la grup, de dra‑
goste şi nevoia de intrajutorare
4 .trebuinţele sinelui
5. autorealizare

Complexitatea şi varietatea comportamentelor este în concordanţă cu 
numeroasele trebuinţe activate în diverse situaţii de aspiraţiile adolescen‑
tului. Dezvoltarea personalităţii adolescentului este pusă în evidenţă de 
modul de parcurgere al nevoilor din piramida lui Maslow. S‑a constatat că 
nivelurile doi şi trei sunt în stare critică la începutul perioadei adolescenţei 
în timp ce nivelul patru intră în stare critică la mijlocul etapei. În cazul 
adolescenţei prelungite (până în jurul vârstei de 25 ani), nivelul cinci se 
află în stare tensionată. 

Dispoziţiile ce atenuează stările de exaltare şi depresie, iau naştere 
prin combinarea diferitelor trebuinţe şi interese. În condiţii favorabile 
acestea dau naştere la trăiri de împlinire, fantezie şi creativitate. 

În lucrarea Psihologia vârstelor, Tinca Cretu descrie cinci paliere în 
dezvoltarea cognitivă a adolescenţei. Voi reda în continuare o sinteză a 
proceselor cognitive caracteristice perioadei.

1. Dezvoltarea capacităţilor perceptive şi de reprezentare
În ceea ce privesc perceptiile, J. Piaget afirma «Condiţiile orga‑

nice ale percepţiei nu sunt deplin realizate decât în faza adolescenţei»2. 
Reprezentările ating un mai mare nivel de generalitate, dar în acelaşi timp 

2 J. Piaget, B. Inhelder, 1976, p. 129.
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se pot realiza cu uşurinţă şi detaliile. În adolescenţa timpurie se dezvoltă 
noi categorii de reprezentări: geografice, geometrice, tehnice.

2. Particularităţile gândirii
Se evidenţiază gândirea discursivă, dar şi cea critică în confruntarea de 

idei privind concepţia despre lume şi viaţă. Gândirea logică se organizează 
în funcţie de mecanismele mnezice se manifestă printr‑un limbaj pe care 
adolescentul şi‑l doreşte a fi original. O altă trăsătură în activitatea gândirii 
o reprezintă schemele de gândire (algoritmi, stabilirea proporţiilor). 

În contextul învaţării, gândirea critică determină adolescenţii să se 
autoevalueze corect şi să‑şi conştientizeze golurile şi lacunele la diverse 
discipline.

3. Dezvoltarea memoriei
Volumul memoriei şi capacităţile de memorare ating apogeul la adoles‑

cenţă. Memoria are un caracter activ manifestat prin identificarea ideilor, 
ierarhizarea lor cu usurinţă, selectarea argumentelor, eliminarea detaliilor 
nesemnificative. Metamemoria permite adolescentului păstrarea cunoş‑
tinţelor şi memorarea altor informaţii noi. Cele două procese cognitive, 
gândirea şi memoria, se află în interdependenţă ajutând la dezvoltarea unor 
mecanisme complexe.

4. Originalitatea imaginaţiei
Cel mai mult se manifestă imaginaţia creatoare, însă nici imaginaţia 

reproductivă nu este de neglijat în această etapă a dezvoltării. Imaginaţia 
creatoare stimulează activităţi artistice şi tehnice specifice: poezie, 
proză, pictură, muzică, dans, producţii tehnico‑ştiinţifice. Trăirile afec‑
tive amplifică acest tip de imaginaţie. Imaginaţia este activată la nivelul 
mecanismelor neuropsihice de diverse elemente: personificări, metafore, 
simbolizări, alegorii.

5. Manifestarea comunicarii si a limbajului
În această perioadă are loc: creşterea capacităţii de verbalizare, extin‑

derea comunicării şi dorinţa de comunicare ca cerinţă expresă de integrare 
în grup. Se constată o capacitate verbală creatoare ca rezultat al comple‑
xităţii structurilor intelectuale. Exprimarea personală la adolescenţi are o 
notă neconformistă (jargonul, cuvinte specifice etc.).

Cauzele dificultăţilor de învăţare
Expresia „Dificultăţile de învăţare” desemnează un ansamblu disfuncţio‑

nal ce se manifestă prin dificultăţi în însuşirea şi utilizarea scrisului, cititului, 
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raţionamentului şi deprinderilor sociale. În lucrarea Copiii cu dificultăţi de 
învăţare, D. Ungureanu împarte D.I. în două mari grupe:

a. Dificultăţile de învăţare propriu – zise – intrinseci persoanei, cauzate 
de o disfuncţie a sistemului nervos central.

b. Dificultăţile de învăţare induse (intrinseci sau extrinseci induse de elev 
sau de mediul acestuia).

O altă clasificare foarte generală încadrează Dificultăţile de învăţare 
în trei mari categorii:

•	dificultăţi	de	percepţie	vizual‑spaţială,
•	dificultăţi	de	limbaj,	
•	dificultăţi	de	atenţie.
Important este a face o distincţie clară între deficienţă mintală şi defi‑

cienţă de învăţare. Deficienţa mintală presupune aptitudini scăzute în toate 
domeniile, în timp ce dificultatea de învăţare vizează anumite domenii în 
care se manifestă deficit şi pot exista altele în care excelează. 

Cauze generale ale dificultăţilor de invatare
Studiul factorilor cauzatori ai deficitului de învăţare a determinat 

mulţi specialişti să abordeze tema, având în vedere natura complexă a 
individului (caracteristici particulare de învăţare – factori individuali), 
dificultatea actului în sine (învăţarea – factori individuali şi contextuali) şi 
mediul (factori socio‑culturali).

„La început se considera că dificultăţi de învăţare pot avea numai 
anumiţi copii şi asta numai din cauza lor. Apoi, s‑a considerat că există 
probleme specifice care se încadrează într‑o categorie aparte de deficienţă 
ce ţine de procesul de învăţare în sine. Iar în ultimii 10 ani apare tot mai 
mult ideea responsabilizării şcolii şi factorilor de educaţie pentru reuşita 
învăţării. Învăţarea este definită în plan individual, dar şi ca act social”3.

Citatul profesorului Ecaterina Vrăşmaş redă esenţa cauzelor întâlnite 
la elevii cu dificultăţi de învăţare. Pornind de la acesta şi sintetizând din 
literatura de specialitate, îndrăznesc să comprim clasificarea cauzelor în 
trei mari grupe:

1. Cauze medicale
1.1. biologice şi fiziologice
1.2. psihologice

3 Vrăşmaş, E., Consilierea copilului cu dificultăţi de învăţare, suport curs – 
Universitatea din Bucureşti.
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2. Cauze create de mediu
2.1. cauze şcolare – incompatibilitate între cadru didactic şi elev, cur‑

ricula neadaptată vârstei sau nivelului elevilor, suprasolicitare şcolară din 
punct de vedere al timpului alocat învăţării, lacune acumulate de elev de‑a 
lungul timpului, metode şi tehnici neatractive folosite în procesul didactic, 
spaţiu inadecvat procesului de învăţământ; 

2.2. cauze familiale – familie monoparentală, dispute frecvente între 
părinţi şi chiar violenţe, lipsa posibilităţilor materiale, părinţi care îşi negli‑
jează copiii din cauza serviciului, părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi 
copiii lăsaţi singuri; 

2.3. cauze sociale şi cauze relaţionale – experienţe sociale negative, 
lipsa sprijinului de învăţare, influenţele grupurilor, modele promovate de 
mass‑media, colegi respingători, dificultăţi de relaţionare, neacceptare de 
către colectiv, autoizolare.

Din poziţia profesorului de liceu voi încerca o abordare a cauzelor 
create de mediu, a căror efect se răsfrânge atât în sfera învăţării şcolare 
(rezultate slabe şi foarte slabe la învăţătură, absenteism şcolar, abandon), 
cât şi în afara ei (impulsivitate în relaţiile cu colegii, izolare, comunicare 
şi interacţiune defectuoasă cu cei din jur, consum de alcool şi droguri, 
infracţionalitate). 

Într‑un mediu echilibrat, plin de afecţiune şi cu modele demne de 
urmat, copiii se vor dezvolta acceptându‑şi limitele, slăbiciunile şi pro‑
blemele. Orice copil este unic, diferit şi special. Procesul dezvoltării 
în acest sens presupune trudă din partea copiilor, încercări prin care 
trebuie să treacă, obstacole de depăşit şi greşeli pe care le fac. Mediul 
(factor contextual) este cel care îi ajută (în acest proces al dezvoltării) 
să treacă mai departe sau dimpotrivă le poate crea repulsie de şcoală, 
neîncredere în forţele proprii, inhibiţie, neadaptare socială. De aceea, 
identificarea factorilor inhibitori şi stimulativi creaţi de mediu este 
foarte importantă.

Lipsa sprijinului (din partea familiei, şcolii, societăţii) pe parcursul 
experienţelor de învăţare psihosociale poate crea aşa‑ numitele dificultăţi 
de învăţare pasagere. Ele pot fi remediate dacă sunt depistate la timp şi dacă 
se intervine adecvat. Altfel situaţia de învăţare se pot complica şi mediul 
sau contextul sociocultural poate deveni constrângător. 

Prin intervenţie utilă şi activităţi specifice, elevii cu dificultăţi pasagere 
de învăţare pot depăşi barierele propriilor limite şi îşi pot îmbunătăţi:
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– abilităţile cognitive;
– autocontrolul emoţional;
– comportamente sociale.
Orice strategie de intervenţie în dificultăţile de trebuie 

să fie centrate pe rezolvarea problemelor ivite în procesul de 
învăţare, antrenând şi valorificând potenţialul de învăţare al copilului (ori‑
entarea să fie pe ce poate copilul, nu pe ceea ce nu poate el să realizeze). 

Alte cauze ale dificultăţilor de învăţare
Voi enumera în următoarele rânduri câteva cauze generale ale dificul‑

tăţilor de învăţare identificate de‑a lungul anilor în cariera mea didactică.
– Lipsa modelelor şi a cadrelor de referinţă (exemple)
1. O familie aflată la limita subzistenţei care oferă copiilor modelul 

unui tată alcoolic şi al unei mame ignorante care îşi neglijează copiii;
2. Modele promovate de mass‑media dar care nu sunt demne de a fi 

urmate.
– Proces de învăţare neadecvat (exemple)

1. Programa supraîncărcată;
2. Cadre didactice dezinteresate; 
3. Conţinuturi neatractive;
4. Climat educativ anxiogen.

– Atitudinea proprie (exemple)
1. Sentimentul de incompetenţă, de neputinţă;
2. Pasivitate excesivă, indolenţă, dezinteres;
3. Lipsa încrederii în sine;
4. Complexe şi frustrări.

– Starea emoţională şi afectivă (exemple)
1. Lipsa sprijinului afectiv al familiei;
2. Depresie din cauza unei iubiri neîmpărtăşite;
3. Hiperemotivitate;

– Condiţii improprii învăţării (exemple)
1. Spaţii inadecvate procesului de învăţare oferite de şcoală;
2. Sărăcia din familie.

– Relaţionare defectuoasă individ-grup (exemple)
1. Excludere şi marginalizare venită din partea grupului;
2. Autoizolarea;
3. Dependenţă faţă de opiniile anturajului.
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– Fobie socială (exemple)
1. Teama de a întâlni persoane necunoscute;
2. Frica de minimalizare într‑un colectiv în care se promovează 

competiţia.
3. Rezistenţa la schimbare din teama provocată de necunoscut şi de 

asumarea riscurilor4.
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4 Nota bene: Această lucrare va continua în numărul următor cu aplicaţii şi se va 
intitula: Investigaţii empirice asupra dificultăţilor de învăţare.




