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ADNOTARE
Popescu Maria. Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învățământul primar.
Teză de doctor în psihologie. Chișinău, 2016.
Structura tezei. Lucrarea cuprinde adnotările, lista abrevierilor, introducere‚ trei capitole‚ concluzii
generale și recomandări‚ lista bibliografică din 215 de titluri, glosar, 155 pagini text de bază, 19 tabele, 94
figuri, 10 anexe. Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări științifice.
Cuvinte cheie: reprezentare socială, elemente centrale, elemente periferice, zona mută a reprezentării,
ancorare, obiectificare, obiecte de reprezentare, cadru didactic din învățământul primar, satisfacție în
muncă, stare subiectivă de bine, persistență motivațională.
Domeniu de studiu: psihologia cadrului didactic.
Scopul cercetării constă în relevarea conținutului și structurii reprezentării sociale a muncii la cadrele
didactice din învăţământul primar şi a factorilor ce le determină, a relaţiei ei cu starea subiectivă de bine,
satisfacţia în muncă, persistenţa motivaţională şi a condiţiilor psihologice de schimbare a acestei
reprezentări.
Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate în domeniul reprezentărilor sociale în vederea
delimitării aspectelor teoretice relevante pentru elaborarea şi desfăşurarea studiului experimental privind
RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar; determinarea conţinutului RS a muncii
învăţătorului şi a modului în care este structurat acest conţinut la cadrele didactice din învăţământul
primar în funcţie de nivelul lor de formare / profesionalizare, de tipul şi locul de amplasare a instituţiilor
şcolare în care ele activează; evidenţierea elementelor din RS a muncii învăţătorului la cadrele didactice
în exerciţiu din învăţământul primar cu referire la a) SSB, b) SM şi c) PM; stabilirea condiţiilor care vor
face posibile schimbări în RS a muncii la cadrele didactice, astfel încât ea să favorizeze apariţia şi
consolidarea stării de bine, satisfacţiei în muncă şi persistenţei motivaţionale; elaborarea unui program de
intervenţie psihosocială şi a unui set de activităţi de creştere a SSB, SM şi PM, care să permită
schimbarea anumitor elemente reprezentaţonale din sistemul periferic, care, în timp, vor atrage după sine
şi modificarea unor elemente din nucleul central şi, în sfârşit, determinarea eficienţei programului de
intervenţie psihosocială şi propunerea unor recomandări privind strategiile de schimbare în bine a unor
elemente din RS a muncii învăţătorului.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezidă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova
au fost determinate conţinutul şi structura reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din
învăţământul primar şi a factorilor ce le influenţează. În plus, au fost identificate elementele ei
constituente care ar putea fi integrate într-un program de intervenţie psihosocială în vederea producerii de
schimbări în reprezentarea socială astfel ca ea să favorizeze îmbunătăţirea calităţii muncii învăţătorului şi
a stării lui psihomorale.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea conţinutului şi structurii
representării sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar şi a factorilor ce le determină,
fapt ce a permis, prin program special de intervenţie psihosocială, stabilirea condiţiilor de a produce
schimbări în reprezentarea socială a muncii, având drept efect creşterea nivelului stării subiective de
bine, a satisfacţiei în muncă şi perseverenţei motivaţionale la cadrele didactice.
Semnificaţia teoretică a lucrării vizează relevarea conţinutului şi structurii reprezentării sociale a
muncii la cadrele didactice şi stabilirea modului în care anumite elemente cu referinţă la starea subiectivă
de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa motivaţională pot fi schimbate în sensul dezirabil.
Valoarea aplicativă a lucrării. Dat fiind faptul că reprezentarea socială este un diriguitor esenţial al
acţiunilor, conduitelor şi practicilor sociale, implicit al celor profesionale, valoarea aplicativă a studiului
constă în elaborarea, implementarea şi validarea unui program de intervenţie psihosocială vizând
schimbări în RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar în vederea creşterii stării lor de
bine, a satisfacţiei în muncă şi a perseverenţei motivaţionale, care poate fi utilizat, în procesul formării
iniţiale şi continue, cu efect benefic asupra calităţii muncii şi a vieţii lor.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost incluse în conţinutul disciplinelor
academice elaborate şi predate de autor şi utilizate în lucrul cu studenţii, au fost implementate în cadrul
procesului de formare iniţială şi continuă a învăţătorilor, în conţinutul şi metodologia cursului Psihologie
educaţională pentru facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi facultatea de Știinţe Exacte şi Tehnologii
Informaţionale ale Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din municipiul Chişinău.
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АННОТАЦИЯ
Попеску Мария. Социальное представление труда у учителей начальных классов.
Диссертация на соискание степени доктора психологии.
Кишинэу, 2016.
Структура диссертации. Диссертация состоит из аннотаций, списка сокращений, введения, трёх
глав, общих выводов и рекомендаций, библиографии из 215 названий, 10 приложений, глоссарий,
155 страниц основного текста, 19 таблиц, 94 фигуры. Результаты исследования опубликованы в 17
научных работах.
Ключевые слова: социальное представление, центральные элементы, периферийные элементы,
объективация, невидимая зона представления, объекты представления, учитель начальных
классов, удовлетворенность трудом, состояние субъективного благополучия, мотивационная
настойчивость.
Область исследования: психология учителя.
Целью исследования является выявление содержания и структуры социального представления
труда учителя начальной школы, его влияния на состояние субъективного благополучия,
удовлетворенность своим трудом, мотивационную настойчивость и психологических условий его
изменения.
Задачи исследования: анализ научной литературы в области социальных представлений для
обозначения соответствующих аспектов необходимых для планирования и проведения
исследования; определение содержания и структуры социального представления труда у
педагогов начальной школы и их зависимости от уровня профессиональной подготовки, типа и
места расположения школ, в которых они работают; выявление элементов социального
представления труда учителя связанных со состоянием субъективного благополучия,
удовлетворенностью трудом и мотивационной настойчивостью; выявление психологических
условий изменения социального представления труда учителя, таким образом, чтобы оно
способствовало повышению состояния субъективного благополучия, удовлетворениости трудом и
мотивационной настойчивости; определить эффективность экспериментальной тренинговой
программы и предложить рекомендации по стратегии изменения некоторых элементов
социального представления о труде учителя.
Научная новизна заключается в том, что впервые в Республике Молдова были определены
содержание, структура и факторы социального представления труда у учителей начальных
классов, а также были идентифицированы репрезентационные элементы связанных со состоянием
субьективного благополучия и внесены в эксперименталную программу изменения социального
представления с тем, чтобы оно способствовало улучшению качества труда и психологонравственного состояния учителя.
Решенная значимая научная проблема состоит в определении содержания и структуры
социального представления о труде учителя, факторoв, которые влияют на них, что позволило бы
при помощи специальной экспериментальной программывыявить психологические условия
изменения социального представления учительского труда, способствующие повышению
субъективного состояния благополучия, удовлетворенности своим трудом и мотивационной
настойчивости.
Теоретическое значимость исследование состоит в раскрытии содержания и структуры
социального представления о своем труде у учителей начальных классов и выявлении тех
составляющих элементов этого представления которые семантически связанны с состоянием
субъективного благополучия, удовлетворенности трудом мотивационной настойчивости.
Практическое значение исследования заключается в разработке, реализации и
экспериментальном аппробировании программы психологического тренинга по изменинию
социального представлениа учительского труда с тем чтобы оно способствовало повышению их
психологического благополучия, удовлетворенности трудом и мотивационной настойчивости.
Внедрение научных результатов. Результаты исследования были использованы в рамках
вузовской подготовки будущих учителей и непрерывного обучения учителей, в развитии и
усовершенствовнии курса Педагогическая психология, читаемого на факультетах Информатики и
Иностранных Языков Государственного Педагогического Университета имени "Иона Крянгэ".
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ANNOTATION
Popescu Maria. Social representation of work to teachers in primary education.
PhD thesis in psychology. Chisinau, 2016.
Thesis structure. The thesis includes annotations, list of abreviations, introduction, three chapters,
conclusions and practical recommendations, 215 titles of bibliography, glossary, 155 pages of basic text,
19 tables, 94 figures, 10 annexes. The results of the research have been published in 17 scientific articles.
Keywords: social representation, central core, peripheral system, mute area of social representation,
anchoring, objectification, objects of representation, primary school teacher, work satisfaction, subjective
state of well being, motivational persistence.
Field of study: teachers’ psychology.
The aim of the research is to reveal the content and the structure of social representation of work at
teachers from primary education and factors that determine, its relationship with the subjective state well
being, work satisfaction, persistence motivational and psychological conditions change that
representation.
Research objectives: To analyze the social representations theories in order to establish the relevant
aspects for running a research; Determination the social representation content of work and how it's
structured content to teachers in primary education according to their level of training /
professionalization of the type and location of schools in which they operate; To reveal the elements of
social representation of work at these two groups referring to their subjective state of well being, work
satisfaction and motivational persistence; To identify the conditions that will make possible to change
teachers’ social representation of work, so that they will foster the subjective state of well being, work
satisfaction and motivational persistence; Determine the effectiveness of psychosocial intervention
program and propose recommendations on strategies to change some elements of social labor
representation teacher.
The scientific novelty of the results is that for the first time in Moldova were determined content and
structure of social representation of work to teachers in primary education and the factors influencing
them. In addition, its constituent elements have been identified which could be integrated into a
psychosocial intervention program to produce changes in social representation so that she would
encourage improved work quality and state of psycho-moral teacher.
The solved scientific problemis to identify the content and structure of social representation of work to
teachers in primary education and factors that determine, which allowed by special psychosocial
intervention, establishing the conditions for making changes to the social representation of labor having
the effect of increasing levels of subjective well, job satisfaction and motivation to teachers perseverance.
The theoretical significance of the study reveals the content and structure of social representation of
work from teachers and determining how certain elements with reference to the subjective state of good,
job satisfaction and motivational persistence can be exchanged for the purposes desirable.
The practical value. Considering that social representation is a guiding core of actions, behaviors and
social practices, the default of the professional value of the study lies in the development, implementation
and validation of a program of psychosocial intervention to teachers in primary education to increase their
state well, job satisfaction and motivation perseverance, which can be used in the process of initial and
continuing with beneficial effect on their quality of work and life.
The implementation of scientific results. The research results were implemented within the program of
initial and continuous training of teachers, within the content and the methodology of educational
psychology course for students of departments of Foreign Languages and Literatures, and of Exact
Sciences and IT at "Ion Creanga" Pedagogical State University.
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LISTA ABREVIERILOR
GC – grup de control
GE – grup experimental
IP – instutuţii şcolare private
IS – instituţii şcolare de stat
ISR – instituţii şcolare de stat din mediul rural
ISU – instituţii şcolare de stat din mediul urban
PM – persistenţă motivaţională
RC – reprezentarea colectivă
RS – reprezentare socială/ reprezentări sociale
SM – satisfacţie de muncă
SSB – stare subiectivă de bine
SWLS – scala satisfacţiei de viaţă (satisfaction well-being life scale)
ZM – zona mută
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INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Teoria reprezentărilor socialea pornit de
la conceptul propus de S. Moscovici [205] şi s-a dezvoltat depăşind hotarele psihologiei sociale.
Nu doar psihologii sociali, ci şi antropologii, istoricii, filosofii, sociologii utilizează actualmente
noţiunea dată [95]. În ultimii ani se discută relaţia dintre reprezentare socială (RS) şi memoria
socială, RS şi identitatea socială, RS şi practici sociale [102] etc. Însuşi S. Moscovici avansa
ideea că teoria sa poate fi regândită şi înnoită continuu [60; 61]. În prezent, mai multe centre de
cercetare din diverse ţări sunt preocupate de studiul RS în domenii specifice [26]. În mod
evident, noţiunea de RS s-a impus în ştiinţele sociale, ocupând actualmente un loc central.
Dezvoltarea teoriei reprezentărilor sociale continuă şi în prezent şi urmează să fie cercetate
diverse aspecte insuficient elucidate.
RS sunt în acelaşi timp produs şi proces de transformare a realităţii. Ele sunt produse ale
experienţelor şi interacţiunilor noastre organizate social, însă ele au şi o funcţie de asimilare care
permite menţinerea coeziunii grupurilor sociale, asigurând similaritatea viziunii grupurilor
asupra anumitor aspecte ale realităţii sociale [100]. După S. Moscovici, RS sunt instanţe
intermediare între concept şi percepţie, ce contribuie la formarea conduitelor şi la orientarea
comunicărilor sociale; se caracterizează printr-o focalizare asupra unor relaţii sociale şi printr-o
presiune la inferenţa şi se elaborează în diverse modalităţi de comunicare [60; 207].
Studiul RS presupune în primul rând existenţa unor obiecte sociale care să permită
cristalizarea şi dezvoltarea acestora. RS nu pot exista în lipsa unor obiecte care pot lua forma
unor grupuri sociale, a unor evenimente sociale/politice, fenomene, categorii de persoane, etc.
Nu orice obiect social poate deveni obiect de reprezentare, acesta trebuie să aibă o serie de
caracteristici, care să-l definească [59]. Cât priveşte specificul muncii ca obiect social, obiectul
de studiu al lucrării de faţă, putem spune că munca a jucat un rol primordial în antropogeneză şi
constituie în prezent factorul esenţial în procesul de socializare şi afirmare a fiinţei umane. Ea
este considerată sfera principală de activitate a omului, care creează valori materiale şi spirituale
pentru satisfacerea trebuinţelor vitale ale omului şi, în acelaşi timp, constituie cadrul în care el se
realizează ca fiinţă biosocială [42; 94; 105; 209].
Munca în general şi activitatea profesională în mod particular pot fi considerate obiecte
sociale care întrunesc condiţiile unui obiect de reprezentare. Remarcăm că, până în prezent, în
contextul local, RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar nu a fost încă studiată.
Considerăm necesar studiul acestei reprezentări prin prisma unor aspecte care asigură confortul
emoţional şi echilibrul psihologic la locul de muncă – starea subiectivă de bine (SSB), satisfacţia
muncii (SM) şi persistenţa motivaţională (PM) – aspecte pe care le considerăm constituente
9

esenţiale în structura RS şi care, fiind în legătură cu experienţa individuală a persoanei, pot întări
sau modifica nucleul central al RS a muncii [55; 74; 94; 103].
Există obiecte ale reprezentării care integrează în câmpul reprezentaţional „cogniţii şi
credinţe susceptibile de a pune în discuţie valorile morale sau normele sociale valorizate de
grupul de apartenenţă al subiectului” [196, p. 53]. M. Şleahtiţchi afirmă că „tot mai frecvent se
insistă asupra oportunităţilor elaborării unui demers interpretativ care ar include nu doar părţile
necamuflate ale câmpului reprezentaţional, ci şi faţa nevăzută a acestuia – aşa-numitele „zone
mute” [119]. Considerăm că munca ar putea fi un asemenea obiect de reprezentare, ceea ce
necesită atât studiul cogniţiilor exprimabile, cât şi a celor „ascunse”, cenzurate şi nonexprimabile în condiţiile unui consemn normal, ci doar a unui de substituţie. Semnificaţiile
muncii la etapa actuală ar putea să comporte conotaţii nu tocmai pozitive, trecând de la o
imagine valorizată în trecut la una mai puţin valorizată în prezent [91; 104]. Din aceste
considerente, am dorit să vedem cum îşi reprezintă cadrele didactice munca lor atât cele
normative şi dezirabile şi, prin urmare, uşor exprimabile, cât şi cele contranormative şi
indezirabile şi, prin urmare, non-exprimabile.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare. După apariţia lucrării lui S. Moscovici „La
psychanalyse, son image et son public” (1961), cercetările privind RS au luat amploare nu doar
în Franţa, ci şi în multe alte ţări din Europa, America Latină, Asia. Primele cercetări în domeniul
RS au fost cele realizate de Cl. Herzlich (1969) – RS ale bolii şi sănătăţii în spaţiul francez; M.-J.
Chombart de Lauwe (1979) – RS ale copilăriei; D. Jodelet (1989) – RS ale bolii mintale într-o
comunitate rurală din Franţa. Evoluţia teoriei reprezentărilor sociale ia amploare mai ales în anii
80 ai secolului trecut [26; 27; 45; 60; 64; 189; 167; 168; 200; 201]. Printre cei care au contribuit
esenţial la dezvoltarea teoriei reprezentărilor sociale sunt: W. Doise, J.-Cl. Abric, I. Markova,
M.-L. Rouquette, A. Silvana De Rosa, P. Moliner, Ch. Guimelli, A. Palmonari, G. Mugny, P.
Verges, Al. Clemence, M.-L. Pombeni, B. Zani, P. Salmaso, Cl. Flament, J.-C. Deschamps, J.-P.
Deconchy, T. Ibanes, A.-M. Mamontoff, R. Mardellat, A. Arruda ş.a. În psihologia de limbă
română, contribuţii la teoria reprezentărilor sociale şi-au adus: A. Neculau, M. Curelaru, M.
Şleahtiţchi, L. Negură, I. Negură, N. Cojocaru, D. Nastas, B. Balan, A. Holman, F. Botoşineanu,
M. Cristea, L. Iacob, N. Leon, O. Onici ş.a. De-a lungul timpului, interesul cercetărilor din
domeniu s-au axat pe studiul RS ale relaţiilor interindividuale şi intergrupale, instituţiilor
economice sau politice, bolii mintale, SIDA, alimentaţiei, inteligenţei, identităţii, sexualităţii,
copilăriei, muncii, mediului înconjurător, corupţiei, vânătorii, ştiinţei ş.a.
Studiile privind RS au avut drept scop în mod preponderent îmbogăţirea şi aprofundarea
fundamentelor teoretice, clarificarea conceptelor şi perfecţionarea metodologiei de studiu.
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Remarcăm că, până în prezent, nu a fost studiată relaţia dintre RS a muncii şi SSB, SM şi PM la
cadrele didactice din învăţământul primar, influenţa lor asupra rezultatului muncii şi percepţia
subiectivă a muncii la cadrele didactice din clasele primare [70; 103]. RS a muncii, fiind un
produs al cunoaşterii şi practicilor sociale, înglobează judecăţi, evaluări, percepţii sau valori cu
referire la diverse aspecte ale muncii, inclusiv privind starea de bine percepută de subiecţi ca
urmare a procesului muncii, satisfacţia pe care o trăieşte subiectul ca urmare a condiţiilor de
muncă sau a rezultatelor acesteia şi valoarea motivaţional - inspiraţională a muncii pentru a avea
realizări şi rezultate tot mai bune, persistând în realizarea unor obiective şi scopuri [17; 25; 47;
55; 56; 62; 70; 74; 78].
Scopul cercetării constă în relevarea conţinutului şi structurii reprezentării sociale a muncii
la cadrele didactice din învăţământul primar şi a factorilor ce le dermină, a relaţiei ei cu starea
subiectivă de bine, satisfacţia în muncă, persistenţa motivaţională şi a condiţiilor psihologice de
schimbare a acestei reprezentări.
Obiectivele investigaţiei:
1. Analiza literaturii de specialitate în domeniul RS în vederea delimitării aspectelor
teoretice relevante pentru elaborarea şi desfăşurarea studiul experimental privind RS a muncii la
cadrele didactice din învăţământul primar.
2. Determinarea conţinutului RS a muncii învăţătorului şi a modului în care este structurat
acest conţinut la cadrele didactice din învăţământul primar în funcţie de nivelul lor de formare /
profesionalizare, de tipul şi locul de amplasare a instituţiilor şcolare în care ele activează.
3. Evidenţierea elementelor din RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
cu referire la: a) starea lor subiectivă de bine, b) satisfacţia de muncă, c) persistenţa
motivaţională.
4. Stabilirea condiţiilor care vor face posibile schimbări în RS a muncii la cadrele
didactice, astfel încât ele să favorizeze apariţia şi consolidarea stării de bine, satisfacţiei în
muncă şi persistenţei motivaţionale.
5. Elaborarea unui program de intervenţie psihosocială şi a unui set de activităţi de creştere
a nivelului SSB, SM şi PM, care să permită schimbarea anumitor elemente din sistemul periferic,
care, în timp, vor atrage după sine şi modificarea unor elemente din nucleul central.
6. Determinarea eficienţei programului de intervenţie psihosocială şi propunerea unor
recomandări privind strategiile de schimbare a RS a muncii învăţătorului.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute rezidă în faptul că pentru prima dată în
Republica Moldova au fost determinate conţinutul şi structura reprezentării sociale a muncii la
cadrele didactice din învăţământul primar şi a factorilor ce le influenţează. În plus, au fost
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identificate elementele ei constituente care ar putea fi integrate într-un program de intervenţie
psihosocială în vederea producerii de schimbări în reprezentarea socială astfel ca ea să favorizeze
îmbunătăţirea calităţii muncii învăţătorului şi a stării lui psihomorale.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea conţinutului şi
structurii reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar şi a
factorilor ce le determină, fapt ce a permis, prin program special de intervenţie psihosocială,
stabilirea condiţiilor de a produce schimbări în reprezentarea socială a muncii, având drept efect
creşterea nivelului stării de bine, a satisfacţiei în muncă şi perseverenţei motivaţionale la cadrele
didactice.
Importanţa teoretică a lucrării vizează relevarea conţinutului şi structurii reprezentării
sociale a muncii la cadrele didactice şi stabilirea modului în care anumite elemente cu referinţă la
starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa motivaţională pot fi schimbate în
sensul dezirabil.
Valoarea aplicativă a lucrării. Dat fiind faptul că reprezentarea socială este un diriguitor
esenţial al acţiunilor, conduitelor şi practicilor sociale, implicit al celor profesionale, valoarea
aplicativă a studiului constă în elaborarea, implementarea şi validarea unui program de
intervenţie psihosocială la cadrele didactice din învăţământul primar în vederea creşterii stării lor
de bine, a satisfacţiei în muncă şi a perseverenţei motivaţionale, care poate fi utilizat, în procesul
formării iniţiale şi continue, cu efect benefic asupra calităţii muncii şi a vieţii lor.
Aprobarea şi implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost
implementate în cadrul procesului de formare iniţială şi continuă a învăţătorilor, în conţinutul şi
metodologia cursului Psihologie educaţională pentru facultatea de Limbi și Literaturi Străine și
facultatea Științe Exacte și Tehnologii Informaționale ale UPS "Ion Creangă" ş.a.
Rezultatele acestui studiu de doctorat au fost prezentate şi aprobate la şedinţele catedrei cu
privire la activitatea doctoranzilor şi la diverse conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
1. Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifice a colectivului profesoral - didactic Probleme

ale Ştiinţelor Socioumane şi Modernizării Învăţământului, 24-25 februarie 2009, Chişinău, UPS
„Ion Creangă”.
2. Conferinţa ştiinţifică internaţională jubiliară Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică şi
Socială ca factor al dezvoltării societăţii, 5 noiembrie 2010, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
3. Conferinţa anuală a profesorilor şi doctoranzilor, 5 aprilie 2012, Chişinău, UPS „Ion

Creangă”.
4. Conferinţa ştiinţifică naţională Tendinţe moderne de dezvoltare economică şi financiară
a spaţiului rural, 27 aprilie 2012, Chişinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
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5. Conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice a corpului profesoral în anul 2012, 21-22
martie 2013, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
6. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Cultura profesională a cadrelor didactice.
Exigenţe actuale, 16-17 mai 2013, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
7. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Practica psihologică modernă, ediţia a II-a,
27 - 29 septembrie 2013, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
8. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională Perspectivele şi problemele integrării în
Spaţiul European al Învăţământului superior, 5 iunie 2014, Cahul, Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Haşdeu”.
9. Conferinţa practico-ştiinţifică Practica psihologică modernă, ediţia a III-a, 26-28
septembrie 2014, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
10. Conferinţa practico-ştiinţifică Practica psihologică modernă, ediţia a IV-a, 25-27
septembrie 2015, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări ştiinţifice.
Volumul şi structura tezei. Volumul părţii principale a tezei îl constituie 155 pagini,
inclusiv 19 tabele şi 94 figuri. Conţinutul tezei este structurat astfel: adnotare în limbile română,
engleză şi rusă, lista abrevierilor, introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale şi recomandări
practice‚ bibliografia (215 titluri) şi 10 anexe.
Sumarul compartimentelor tezei. În Introducere sunt prezentate aspecte generale cu
referire la problematica tezei, fiind argumentate actualitatea şi importanţa studierii RS a muncii
în contextul schimbărilor sociale actuale, sunt formulate scopul şi obiectivele de cercetare, este
relevată problema ştiinţifică importantă soluţionată, sunt puse în evidenţă noutatea cercetării şi
valoarea teoretico - aplicativă a acesteia, este expus sumarul compartimentelor tezei.
În capitolul 1, Aspecte teoretice ale reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice,
sunt discutate fundamentele teoretice privind conceptul de RS şi evoluţia teoriei reprezentărilor
sociale. Sunt examinate cele mai relevante definiţii ale reprezentărilor sociale şi caracteristicile
esenţiale care derivă din aceste definiţii, după care urmează descrierea principalelor funcţii ale
RS. Pentru o înţelegere mai bună a funcţionării RS, a fost descrisă structura lor şi relaţia dintre
reprezentări şi practicile sociale. În acest context, a fost examinat mecanismul formării şi
transformării RS, care sunt întrebările ce trebuie să şi le pună un cercetător când iniţiază un
studiu privind RS a unui aspect al realităţii sociale şi care este deosebirea dintre un obiect social
obişnuit şi unul de reprezentare. Au fost analizate varii concepţii privind problema schimbării şi
transformării reprezentărilor sociale, dezvăluind factorii, condiţiile, tipurile, mecanismele şi
fazele acestui proces. În final, a fost evaluată starea în care se află la ora actuală cercetarea
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problemei ştiinţifice abordate, au fost evidenţiate „petele albe” ale cunoaşterii ştiinţifice privind
domeniul dat şi au fost formulate problema şi ipoteza de cercetare, scopul şi obiectivele studiului
teoretico - experimental întreprins.
În capitolul 2, Studiul reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul
primar şi la studenţii pedagogi (studiu experimental constatativ), sunt expuse scopul, obiectivele
şi ipotezele cercetării, sunt descrise metodologia cercetării şi eşantionul experimental,
procedurile experimentale efectuate. Capitolul conţine analiza datelor experimentale cu referire
la conţinutul, structura şi zona mută a RS a muncii la cele două categorii de subiecţi (cadre
didactice în formare şi cadre didactice în exerciţiul funcţiunii), prilejuite de experimentul
psihologic la care au participat 582 de subiecţi. Un loc deosebit în economia acestui capitol îl
ocupă studiul prezenţei în reprezentarea socială a muncii învăţătorului a elementelor ce se referă
la starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice
din învăţământul primar. Datele despre prezenţa acestor elemente au fost culese prin aplicarea
unei serii de scale şi chestionare validate la trei categorii de cadre didactice: 1) cadre didactice
din mediul urban, 2) din mediul rural şi 3) din instituţiile private. Analiza lor a condus la
identificarea elementelor reprezentaţionale legate de SSB, SM şi PM, la evidenţierea diferenţelor
dintre cele 3 categorii de cadre didactice privind aceste elemente şi la determinarea factorilor ce
favorizează instalarea lor în RS a muncii învăţătorului. Cunoştinţele obţinute despre elementele
ce ţin de SSB, SM şi PM din RS a muncii învăţătorului au servit drept bază pentru elaborarea
programului de intervenţie psihosocială.
În capitolul 3, Intervenţii psihosociale în vederea modificării reprezentării sociale a
muncii la cadrele didactice din învăţământul primar, este expusă problema şi ipoteza de
cercetare privind posibilitatea modificării reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din
învăţământul primar, este descrisă metodologia studiului experimental cu caracter formativ, sunt
descrise strategiile şi tehnicile de intervenţie aplicate şi activităţile de training presupuse de
programul de intervenţie psihosocială, scopul acestora şi procedura de lucru pentru fiecare
activitate în parte. Aceste activităţi au avut drept scop schimbarea configuraţiei RS a muncii
învăţătorului prin creşterea nivelului de SSB, SM şi PM. Rezultatele experimentului privind
modificarea RS a muncii la cadrele didactice au constat în dezvăluirea conţinutului şi structurii
RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar şi a condiţiilor care fac posibile
schimbări în ea. Tot în această parte a lucrării este analizată eficienţa programului, fiind
comparate datele înregistrate de grupul experimental şi cel de control în ceea ce priveşte starea
subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională şi impactul creşterii nivelului
lor asupra RS a muncii învăţătorului.
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1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND REPREZENTAREA SOCIALĂ A MUNCII LA
CADRELE DIDACTICE
1.1. Apariţia şi evoluţia teoriei reprezentărilor sociale
Teoria reprezentărilor sociale a apărut şi s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XX,
ca o reacţie la psihologia socială americană centrată pe individ, reintroducând în atenţia
psihologilor sociali importanţa istoriei, culturii şi comunicării, dar şi a conceptului de „social” în
înţelegerea mecanismelor ce stau la baza cogniţiilor şi comportamentelor individului [61; 95;
180; 191; 200; 201]. Ea a fost elaborată de remarcabilul psiholog social Serge Moscovici şi
expusă iniţial în teza sa de doctorat „La psychanalyse, son image et son public” [26; 27; 33; 45;
170; 205]. În această lucrare, autorul a identificat formele de comunicare din anumite contexte
sociale şi felul în care acestea structurează reprezentările sociale (RS), analizând trei tipuri de
organe de presă cu ideologie diferită [2; 26; 27; 205; 206]. Într-un dialog cu Ivana Markova,
Serge Moscovici mărturiseşte că originile ideilor sale privind RS au fost rodul vârstei sale de
inocenţă. Când spun „vârsta inocenţei”, relatează autorul, mă refer la faptul că mi-am început
munca de cercetare în această direcţie chiar în perioada în care mă aflam la Paris, ca refugiat.
Eram student la Sorbona, îşi aminteşte el, şi nu aveam nici cea mai vagă idee despre viitorul meu
profesional, oricare ar fi fost acela [95, p. 90]. La acea vreme, psihologia socială în Franţa, ca şi
în Europa, se afla abia la începuturi [20]. S. Moscovici a redescoperit un concept „pierdut”, fiind
influenţat de ideile lui E. Durkheim privind reprezentarea colectivă [26; 82; 95]. Abordată ca
fenomen psihic şi social în acelaşi timp, reprezentarea colectivă (RC) era considerată obiectul de
studiu al psihologiei sociale. Meritul lui S. Moscovici constă în faptul că a revitalizat conceptul
durkheinian, redefinindu-i posibilităţile de cunoaştere, ataşându-i noi înţelesuri. Diferenţele
dintre RC (Durkheim, 1898) şi RS (Moscovici, 1961) sunt clasificate în funcţie de câteva criterii
[2; 26; 27; 33; 45; 95; 61; 82; 95; 120; 170; 189; 200; 205; 206; 209]:
a) Structură: RC se impune ca un fapt social, este un ansamblu neomogen, o construcţie
teoretică, fără posibilitatea de a fi pătrunsă; RS este o realitate dotată cu o structură internă care
funcţionează pe baza unor legi specifice, are un caracter omogen, specific şi unitar.
b) Dinamică: RS are un mecanism de funcţionare, este supusă mişcării, transformării,
evoluţiei, iar RC apare ca o entitate statică, situată dincolo de individ şi puţin dependentă de el.
c) Concept – fenomen: S. Moscovici consideră că RS este mai degrabă un fenomen social
palpabil real, un fapt identificabil, observabil şi măsurabil, iar RC, aşa cum este descrisă de E.
Durkheim, este mai mult un concept, o abstracţie, o construcţie teoretică, adică exact opusul a
ceea ce este RS.
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d) Dimensiunea modernităţii: RS sunt elaborări ale lumii contemporane şi reflectă
transformările şi „frământările” societăţii actuale, ele nu au niciodată timp să se stabilizeze, să
încremenească, iar RC sunt un amestec de mituri, credinţe şi tradiţii, ştiinţă şi religie, categorii
ale timpului şi spaţiului, care îşi au originea în istorie stabilizând ideile vehiculate social.
Pe parcurs, teoria reprezentărilor sociale cunoaşte o dezvoltare şi răspândire vertiginoasă în
mai multe ţări, fiind îmbogăţită şi completată cu noi rezultate ştiinţifice. Până în prezent, o serie
de cercetări în domeniu s-aurealizat în cadrul Laboratorului de psihologie socială de la Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris, condus de S. Moscovici. Eforturile cercetătorilor
s-au orientat în vederea definirii şi clarificării conceptului de RS, fundamentării unor strategii de
abordare teoretică şi cercetare practică (grupul de psihosociologi de la Geneva: W. Doise, V.
Mugny, A. Clemence; grupul de la Aix-en Provence: J.C. Abric, C. Flament, P. Moliner, D.
Jodelet) şi elaborării unor instrumente de cercetare a RS. Între timp, s-au publicat mai multe
volume colective, lucrări de sinteză, ghiduri metodologice etc. [5; 11; 22; 28; 44; 54; 72; 97;
101; 104; 157; 158; 160; 161; 166; 175; 180; 182; 185; 197; 198; 202; 208; 209; 210; 213].
În spaţiul cultural şi academic românesc, meritul deosebit în dezvoltarea teoriei
reprezentărilor sociale îi aparţine renumitului psiholog şi om cu suflet mare Adrian Neculau, care
a condus mai multe proiecte de cercetare a RS în România, a făcut parte din mai multe echipe de
cercetare europene preocupate de studiul RS şi care, fiind insistent în demersurile sale, a reuşit,
în cele din urmă, să stabilească relaţii personale directe cu S. Moscovici pentru a da claritate
lucrurilor şi pentru a destăinui originile teoriei reprezentărilor sociale [52]. Mai mulţi doctoranzi
şi cercetători de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi au realizat diverse cercetări privind RS
sub conducerea profesorului A. Neculau [5; 11; 12; 13; 16; 22; 26; 27; 44; 51; 54; 64; 65; 66; 67;
73; 111; 117; 118; 120; 159; 160; 208; 209].
Printre primii cercetători care au studiat diferite aspecte ale RS au fost Claudine Herzlich,
care în 1969 a studiat RS ale bolii şi sănătăţii în spaţiul francez [198]; Marie-Jose Chombart de
Lauwe, care în 1979 a cercetat RS ale copilăriei [apud Curelaru, 26]; Denise Jodelet, care a
cercetat RS ale bolilor mintale într-o comunitate rurală din Franţa [45; 199; 200]. O perioadă
fructuoasă pentru evoluţia teoriei reprezentărilor sociale începe în anii 80 ai secolului trecut. Ne
vom referi doar la câteva personalităţi care au contribuit în mare măsură la dezvoltarea teoriei
reprezentărilor sociale: Wiliam Doise [30; 187; 188; 189; 190], Jean-Claude Abric [1; 2; 178;
179], Ivana Markova [167; 168; 202], Michel-Louis Rouquette [212], Annamaria Silvana De
Rosa [33; 161; 166; 186], Pascal Moliner [59; 203; 204], Christian Guimelli [39; 196], Augusto
Palmonari [200], Gabriel Mugny [apud Curelaru, 26; 27], Pierre Verges [183], Alain Clemence
[14], Claude Flament [36; 192; 193; 194]. Din spaţiul cultural şi academic românesc: Adrian
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Neculau [64; 65; 66; 67; 68; 69; 159; 171], Mihai Curelaru [26; 27; 159; 160], Mihai Şleahtiţchi
[109; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120], Lilian Negură [208; 209], Florin
Botoşineanu [11], Mioara Cristea [159], Ştefan Boncu [10], Ion Negură [71; 72; 73; 74; 166], N.
Cojocaru [54] ş.a. De-a lungul timpului, se atestă o paletă largă de obiecte sociale studiate:
percepţiile interpersonale, raporturile interindividuale şi intergrupale, organizarea socială şi
instituţiile economice sau politice, boala mintală, SIDA, alimentaţia, inteligenţa, identitatea,
genul, sexualitatea, copilăria, munca, mediul înconjurător, corupţia, vânătoarea, informatica,
ştiinţa ş.a. [apud Curelaru, 26; 27].
Teoria reprezentărilor sociale a pornit de la conceptul propus de S. Moscovici şi s-a
dezvoltat depăşind hotarele psihologiei sociale. Nu doar psihologii sociali, ci şi antropologii,
istoricii, filosofii, sociologii utilizează actualmente noţiunea dată. În ultimii ani se discută relaţia
dintre RS şi memoria socială, RS şi identitatea socială etc. Însuşi S. Moscovici avansa ideea că
teoria sa poate fi regândită şi înnoită continuu. Centre de cercetare din diferite centre universitare
europene s-au consacrat studiului RS în domenii specifice [45]. În mod evident, noţiunea de RS
s-a impus în ştiinţele sociale, ocupând actualmente un loc central. Dezvoltarea teoriei
reprezentărilor sociale continuă şi în prezent şi urmează să fie cercetate diverse aspecte
insuficient elucidate.
Conceptul de reprezentare socială: definiţii, caracteristici, funcţii
Mult timp S. Moscovici a evitat să dea o definiţie exhaustivă pentru conceptul de RS,
motivând că nu doreşte, astfel, să îngrădească dezvoltarea continuă a acestuia. Oferirea unei
definiţii unitare pentru RS constituie, de altfel, un demers dificil, atât datorită complexităţii
fenomenului, cât şi varietăţii de şcoli teoretice din care fac parte cercetătorii RS. Diversitatea
mare de definiţii se mai explică şi prin următoarele [30]: polisemia termenului, varietatea
metodelor de abordare şi situarea la intersecţia mai multor ştiinţe.
În vederea analizei conceptului de RS, vom examina cele mai cunoscute definiţii ale
acestuia şi caracteristicile esenţiale care derivă din aceste definiţii, după care vom descrie
principalele funcţii ale RS.
Definiţii ale reprezentărilor sociale. În literatura de specialitate sunt propuse mai multe
definiţii. Conform definiţiei lui S. Moscovici, RS este un fenomen psihosocial ce implică moduri
specifice de înţelegere şi comunicare, prin care se creează atât realitatea, cât şi simţul comun;
implicit, RS se constituie ca un sistem de valori, noţiuni şi practici, referitoare la obiectele
aparţinând mediului social [205]. A. Palmonari şi W. Doise au definit RS în felul următor: RS se
prezintă întotdeauna cu două faţete: a imaginii şi a semnificaţiei ce-i corespunde fiecărei imagini.
Ele constituie o formă particulară de gândire simbolică, odată ce imaginile concrete cuprind
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direct şi simultan o trimitere la un ansamblu de raporturi foarte sistematice ce dau semnificaţie şi
mai amplă acestor imagini concrete [30]. Pe de altă parte, W. Doise, în lucrarea „Les
representations sociales” [189], susţine că RS sunt nişte principii generatoare de luări de poziţie
ce sunt legate de inserţiile specifice într-un ansamblu de raporturi sociale. El consideră că luările
de poziţie se realizează prin raporturi de comunicare ce privesc orice obiect al cunoaşterii ca
având o importanţă în raporturile stabilite cu agenţii sociali. După alţi autori, de exemplu, N.
Ficher [191], RS este un proces de elaborare perceptivă şi mentală a realităţii ce transformă
obiectivele sociale (persoane, contexte, situaţii) în categorii simbolice (valori, credinţe, ideologii)
şi le conferă un statut cognitiv, permiţând înţelegerea aspectelor vieţii obişnuite printr-o
racordare a propriei noastre conduite la interiorul interacţiunilor sociale.
O definiţie oarecum acceptată de întreaga comunitate ştiinţifică, definiţie pe care o preluăm
şi în prezenta lucrare, este cea propusă de D. Jodelet pentru care RS este o formă de cunoaştere,
elaborată social şi împărtăşită de membrii unui grup, având un scop practic şi concurând la
construirea unei realităţi comune unui ansamblu social [200].
RS sunt în acelaşi timp produs şi proces de transformare a realităţii. Ele sunt produse ale
experienţelor şi interacţiunilor noastre organizate social (produs), însă ele au şi o funcţie de
asimilare care permite menţinerea coeziunii grupurilor sociale, asigurând similaritatea viziunii
grupurilor asupra anumitor aspecte ale realităţii sociale (proces). După S. Moscovici, RS sunt
instanţe intermediare între concept şi percepţie, ce contribuie la formarea conduitelor şi la
orientarea comunicărilor sociale, se caracterizează printr-o focalizare asupra unor relaţii sociale
şi se elaborează în diverse modalităţi de comunicare [60; 207].
Caracteristici ale reprezentărilor sociale. Din definiţiile prezentate mai sus, pot fi
delimitate următoarele caracteristici ale RS: organizarea internă, împărtăşirea socială, elaborarea
colectivă şi utilitatea socială [26; 27].
Organizarea internă. Elementele RS sunt organizate şi structurate în jurul unor
semnificaţii centrale. Între aceste elemente se stabilesc relaţii specifice de coerenţă internă, de
opoziţie, similaritate, subordonare sau supraordonare etc.
Împărtăşirea socială. RS sunt credinţe larg difuzate, consensuale, omogene la nivelul
grupurilor sociale, elaborate pentru satisfacerea nevoilor acestora.
Elaborarea colectivă. Schimburile interindividuale şi expunerea la comunicarea de masă
permit membrilor unui grup să pună în comun elemente care vor conduce la emergenţa RS.
Utilitatea socială. RS sunt sisteme utile în înţelegerea şi stăpânirea mediului social. Ele
furnizează criterii de evaluare a comportamentelor, orientări pentru acţiune şi legitimează
anumite conduite.
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Prin urmare, RS se caracterizează printr-o anumită structură internă, sunt împărtăşite de un
anumit grup social şi se formează prin intermediul interacţiunilor interindividuale în vederea
înţelegerii contextului social. Reprezentările în discuţie sunt „sociale” tocmai pentru că sunt
împărtăşite de mai multi indivizi care împreună formează un grup şi, prin urmare, devin o
realitate socială care poate influenţa comportamentul individului [164]. Importanţa RS derivă din
nevoia indivizilor de a stabili o ordine „negociabilă” a realităţii în cadrul căreia aceştia
interacţionează, de a convenţionaliza obiectele, persoanele şi evenimentele cu care oamenii se
confruntă pentru a le putea ulterior oferi un spaţiu bine stabilit în memoria colectivă a grupului /
societăţii din care aceştia fac parte [65; 66; 170; 207].
Funcţiile reprezentărilor sociale. Cercetătorii apreciază faptul că RS stabileşte ordinea în
care un individ poate interpreta şi înţelege lumea fizică şi socială, în care joacă rolul unui
participant, actor în viaţa socială. RS stă la baza experienţei individului, conferă semnificaţii,
prescrie comportamente în relaţiile cu alte persoane din grupul de apartenenţă sau din alte
grupuri. În confruntarea sa cu noi evenimente, RS va permite individului să determine cauzele şi
consecinţele comportamentelor şi să fundamenteze explicaţii într-un context relaţional complex
al evenimentelor cu care se confruntă. Analiza funcţiilor RS demonstrează foarte bine în ce
măsură sunt ele indispensabile înţelegerii dinamicii sociale. Din această perspectivă, RS joacă un
rol fundamental în dinamica relaţiilor sociale şi în practică şi îndeplinesc următoarele patru
funcţii esenţiale: funcţia de cunoaştere, funcţia identitară, funcţia justificativă şi funcţia de
orientare [2]. La aceste funcţii ne vom referi în cele ce urmează.
Funcţia de cunoaştere. RS permit să se înţeleagă şi să se interpreteze realitatea, oferă
actorilor sociali posibilitatea să dobândească anumite cunoştinţe şi să le integreze într-un cadru
asimilabil şi inteligibil pentru ei, coerent cu funcţionarea lor cognitivă şi cu valorile la care aderă.
Pe de altă parte, ele facilitează comunicarea socială, fiind chiar condiţia necesară pentru aceasta.
Ele definesc cadrul de referinţă comun ce permite schimbul social, transmiterea şi difuzarea
acestei cunoaşteri „naive”.
Funcţia identitară. RS definesc identitatea şi permit salvgardarea specificităţii grupurilor,
permit elaborarea unei identităţi sociale şi personale gratificante, compatibilă cu sistemele de
norme şi valori socialmente şi istoric determinate. Această funcţie a RS le dă un rol primordial în
procesul de comparaţie socială. Astfel, reprezentarea propriului grup este întotdeauna marcată de
supraevaluarea anumitor caracteristici sau a producţiilor sale, supraevaluare al cărei obiectiv este
păstrarea unei imagini pozitive a grupului de apartenenţă. Referirea la reprezentări ce definesc
individualitatea unui grup va juca de altfel un rol important în controlul social exercitat de către
comunitate asupra fiecăruia dintre membrii săi, îndeosebi în procesele de socializare.
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Funcţia de orientare. RS ghidează comportamentele şi practicile sociale. Sistemul de
predecodaj al realităţii pe care îl constituie RS face din ea un ghid pentru acţiune. Acest proces
de orientare a conduitelor de către reprezentări rezultă din trei factori esenţiali. RS intervine în
mod direct în definirea finalităţii situaţiei, determinând astfel a priori tipul de relaţii pertinente
pentru subiect, dar şi, eventual, tipul de demers cognitiv de adoptat în situaţiile în care trebuie
îndeplinită o sarcină. RS produce de asemenea un sistem de anticipări şi de aşteptări, este deci o
acţiune asupra realităţii: selectare şi filtraj de informaţii, interpretări vizând să facă această
realitate conformă cu reprezentarea. RS, de exemplu, nu urmează, nu depinde de derularea unei
interacţiuni, ea o precede şi o determină. RS sunt prescriptive, ele definesc natura regulilor şi a
legăturilor sociale, ceea ce este permis, tolerabil sau acceptabil într-un context social dat.
Funcţia justificativă. RS permit a posteriori să se justifice luările de poziţie şi
comportamentele, permiţând astfel actorilor să-şi explice şi sa-şi justifice conduitele într-o
situaţie anume sau faţă de partenerii lor. În funcţie de natura raporturilor întreţinute de către
acesta şi a evoluţiei lor, se constată că reprezentările celuilalt grup evoluează. Astfel, în situaţia
unor raporturi competitive, se vor elabora progresiv reprezentări ale grupului advers ce vizează
să-i atribuie caracteristici justificatoare ale unui comportament ostil faţă de el. Din această
perspectivă, RS menţin sau întăresc poziţia socială a grupului în chestiune. Reprezentarea are ca
funcţie menţinerea şi justificarea diferenţei sociale, ea poate să vizeze discriminarea sau
menţinerea unei distanţe între grupurile în chestiune.
Structura reprezentărilor sociale. Zona mută a reprezentării
RS contribuie decisiv la procesul de formare a conduitelor, comportamentelor şi de
orientare a interacţiunilor sociale. Fiind constituită dintr-un ansamblu de informaţii, credinţe,
opinii şi de atitudini cu legătură cu un obiect social, acest ansamblu de elemente este organizat şi
structurat. Pentru a înţelege cum funcţionează o RS, e nevoie de a cunoaşte conţinutul şi
structura ei.
Sistemul central. În lucrările sale J.-C. Abric [26; 27; 114; 119; 179; 204] a lansat ipoteza
„nodului central” în structura internă a RS, formulând-o în termenii următori: organizarea unei
reprezentări manifestă o modalitate particulară, specifică, el susţine că nu numai elementele
reprezentării sunt ierarhizate, ci întreaga reprezentare este organizată în jurul unui nod central,
construit din unul sau mai multe elemente ce îi conferă semnificaţie proprie. Nodul central este
simplu, concret, sub formă de imagine. Este coerent şi corespunde sistemului de valori la care se
referă individul, deci poartă pecetea culturii şi a normelor sociale ambiante.
După cum afirmă J.-C. Abric, ideea de centralitate şi cea de nod nu este nouă. Ideea de
nod, ca şi cea de centralitate, era prezentă în lucrările de psihologie socială, care nu privesc RS.
20

Încă din 1927, într-unul din primele texte ale lui F. Heider – privind studiul fenomenelor de
atribuire – se găseşte ideea că oamenii au tendinţa de a atribui evenimentelor, care intervin în
mediul lor, noduri unitare, condiţionate intern şi care sunt oarecum, centrii texturii cauzale a
lumii [179]. Mai târziu, lucrările lui Asch [apud Abric, 179] întăresc ideea organizării
centralizate. El propune subiecţilor un ansamblu de trăsături pentru a descrie un individ,
analizând modul în care se formează impresiile, judecăţile emise asupra persoanelor.
Nodul central îndeplineşte 2 funcţii esenţiale:
 funcţia generativă – elementul prin care se creează sau se transformă semnificaţia celorlalte
elemente constitutive ale reprezentării, prin care aceste elemente capătă un sens, o valoare;
 funcţia organizatorică – nodul central este cel care determină natura legăturilor care unesc
între ele elementele RS, el este elementul unificator şi stabilizator al reprezentării.
Nodul central constituie elementul cel mai stabil al reprezentării care îi asigură perenitatea
în contexte mişcătoare şi evolutive [193; 204]. J.-C. Abric afirmă că orice modificare a nodului
central antrenează o transformare completă a reprezentării, pentru ca două reprezentări să fie
diferite, ele trebuie să fie organizate în jurul a două noduri centrale diferite [2; 178; 179]. Nodul
central poate avea o dimensiune calitativă, ce dă semnificaţie reprezentării şi alta cantitativă, ce
indică centralitatea. El generează un ansamblu de semnificaţii încorporate reprezentării şi, astfel,
organizează relaţia dintre reprezentare şi obiectul reprezentat, permite identificarea
semnificaţiilor atribuite de către un grup unui obiect social, facilitând diferenţierea
reprezentărilor intergrupuri (identificarea cu propriul grup şi diferenţierea de alte grupuri [2; 27;
204]. De asemenea, elementele centrale facilitează comunicarea dintre indivizi oferindu-le o
definiţie comună asupra obiectelor (evenimente, fenomene, grupuri, persoane etc.) cu care
aceştia intră în contact. Nodul central este considerat cel mai stabil element al reprezentării
sociale, fiind capabil să reziste transformărilor contextuale sau sociale, iar dacă schimbările
sociale sau contextuale duc la modificarea elementelor centrale, atunci întreaga reprezentare a
obiectului se modifică [2].
J.-C. Abric delimitează două dimensiuni ale nodului central în funcţie de natura obiectului
şi finalitatea situaţiei:
 funcţională, de exemplu, situaţii cu finalitate operatorie vor construi nodul acesteia,
elementele cele mai importante pentru realizarea sarcinii;
 normativă, de exemplu, situaţii în care intervin direct dimensiuni socioafective, sociale
sau ideologice, în care o normă, un stereotip sau o atitudine se vor afla în centrul RS.
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P. Moliner a întreprins mai multe cercetări [204; 203; 59] care evidenţiau metodele de
descriere a nodului central (metoda asociativă). În urma acestor cercetări el a ajuns la concluzia
că proprietăţile cognitive ale cogniţiilor sociale nu sunt decât consecinţa unei proprietăţi iniţiale,
care se raportează la însăşi natura centralităţii şi care este fundamental calitativă. P. Moliner
crede că, dacă unele cogniţii joacă un rol structurant în reprezentare, trebuie admis că aceste
cogniţii posedă caracteristici specifice [204]. El atribuie cogniţiilor centrale patru proprietăţi,
descrise şi de către M. Şleahtiţchi [114] în cadrul unui articol: valoarea simbolică,
asociativitatea, proeminenţa şi conexitatea. Primele două sunt proprietăţi calitative, iar ultimele –
cantitative.
 Valoarea simbolică – reprezintă structura simbolică din care reiese sensul întregii
reprezentări. Sunt unele imagini care au o putere sugestivă impresionantă, sunt elemente ce
conferă sens RS prin punerea în lumină a obiectului reprezentării.
 Asociativitatea (puterea asociativă) – este o caracteristică ce arată polisemia părţilor
componente ale nucleului central, posibilitatea de a reda prin diverse forme gramaticale şi prin
lărgirea posibilităţii de a genera noi înţelesuri.
 Proeminenţa – este o proprietate ce scoate în evidenţă frecvenţa înaltă a elementelor
componente a nucleului central, relevând coordonatele zonei centrale.
 Conexitatea (conexiunea puternică la structură)– reprezintă numărul de conexiuni între
termeni, volumul legăturilor între ei şi este în strânsă legătură cu asociativitatea.
Sistemul periferic. Sistemul periferic este un compliment esenţial al sistemului central, el
este mai degrabă funcţional, permiţând ancorarea reprezentării la realitatea de moment [2; 26;
27; 193]. Elementele periferice sunt mai suple, mai flexibile, partea vie şi mobilă a unei RS,
interfaţa între nodul central şi situaţia concretă în care se elaborează reprezentarea.
După cum menţionează J.-C. Abric în teoria sa despre nodul central [2; 179], elementele
periferice constituie interfaţa între nodul central şi situaţia concretă în care se elaborează sau
funcţionează reprezentarea. Elementele periferice se organizează în jurul nodului central,
aflându-se în relaţie directă cu acesta. Nodul central determină funcţia, valoarea şi ponderarea
elementelor periferice. Ele constituie esenţialul conţinutului reprezentării, partea sa cea mai
accesibilă şi presupun informaţiile reţinute, selecţionate, interpretate, judecăţile formulate, de
obiect şi de mediul său, stereotipuri şi credinţe. Aceste elemente sunt ierarhizate, adică pot fi mai
mult sau mai puţin apropiate de elementele centrale, de nodul central, dacă ele joacă un rol
important în concretizarea semnificaţiei reprezentării şi mai îndepărtate, dacă doar explică,
ilustrează sau justifică această semnificaţie.
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După J.-C. Abric [2; 179], elementele periferice îndeplinesc trei funcţii esenţiale:
 de concretizare – ele depinzând direct de context şi rezultă din ancorarea reprezentării,
permit îmbrăcarea ei în termeni concreţi, imediat inteligibili şi transmisibili. Ele integrează
elementele situaţiei în care se produce reprezentarea, exprimă prezentul şi experienţa subiecţilor;
 de reglare – contribuie la adaptarea reprezentării la evoluţia contextului, astfel, pot fi
integrate la periferia reprezentării orice informaţii sau orice transformări ale a mediului;
 de apărare – dacă nodul central al unei reprezentări rezistă la schimbări, atunci sistemul
periferic funcţionează ca un sistem de apărare a reprezentării.
Claude Flament [194] definea sistemul periferic sub forma unor scheme, adică secvenţe de
acţiuni specifice unei situaţii. Aceste scenarii sunt funcţionale datorită faptului că ne permit să ne
comportăm într-o anumită manieră în funcţie de cerinţele situaţiei. Conform aceluiaşi autor,
elementele periferice sunt prescriptive în sensul că prescriu comportamentele adoptate de
indivizi; acestea ghidează acţiunile fără a face referire la sistemul central şi raportându-se la
caracteristicile particulare ale contextului în care acţiunile au loc. De asemenea, ele permit
modularea reprezentărilor individului prin integrarea propriei traiectorii sociale şi a experienţelor
personale [193].
Elementele periferice protejează nucleul central prin transformarea schemelor normale în
scheme străine. C. Flament sugerează că elementele periferice sunt scheme organizate în jurul
nodului central şi le atribuie următoarele funcţii:
 determină comportamentul şi luările de poziţie ale subiectului, ghidează acţiunile şi
reacţiile subiectului fără apel la semnificaţiile centrale;
 reprezentările, conduitele devin personalizate, o reprezentare unică poate fi determinată
de apropierea individului de context specifice;
 protejează nodul central în momentul necesar.
Reluăm, într-o formă rezumativă diferenţele dintre aceste două părţi componente ale
structurii RS, având la bază o schemă comparativă de analiză a caracteristicilor sistemului
central şi ale celui periferic propusă de J. C. Abric [apud Neculau, 65]:
Sistemul central
- legătura cu memoria colectivă şi istoria
grupului;
- consensual: defineşte omogenitatea grupului;
- stabil;
- coerent;
- rigid şi rezistent la schimbare;
- puţin sensibil la contextul imediat,

Sistemul periferic
- permite integrarea experienţelor şi istoriilor
individuale;
- suportă eterogenitatea grupului;
- relativ flexibil;
- suportă contradicţiile;
- evolutiv;
- sensibil la contextul imediat.
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J. C. Abric tratează nodul central şi elementele periferice ca fiind un sistem dublu, ce
organizează RS şi permite funcţionarea lor. Sistemul central defineşte principiile fundamentale
în jurul cărora se constituie RS, el este determinat de condiţiile istorice, sociale şi ideologice.
Sistemul periferic permite adaptarea RS, diferenţierea în funcţie de experienţele trăite, integrarea
experienţelor cotidiene. Astfel, sistemul periferic este determinat de individualitatea persoanei şi
de context, oferind RS individualitate. În baza acestui sistem dublu putem înţelege caracteristica
esenţială a RS: ele sunt în acelaşi timp stabile şi dinamice, rigide şi flexibile. Stabile şi rigide
deoarece sunt determinate de un nod central profund ancorat în sistemul de valori, împărtăşit de
membrii grupului. Dinamice şi flexibile, deoarece sunt influenţate de experienţele individuale
integrând datele trăite şi ale situaţiei specifice, precum şi evoluţia relaţiilor şi practicilor sociale
în care se înscriu indivizii sau grupurile [2; 27; 179].
Zona mută a reprezentării. Există obiecte sociale „sensibile”, adică obiecte ale
reprezentării care integrează în câmpul reprezentaţional „cogniţii şi credinţe susceptibile de a
pune în discuţie valorile morale sau normele sociale valorizate de grupul de apartenenţă al
subiectului” [11, p. 47; 28, p.170; 196, p. 53; 209]. M. Şleahtiţchi spune că „tot mai frecvent se
insistă asupra oportunităţilor elaborării unui demers interpretativ care ar include nu doar părţile
necamuflate ale câmpului representaţional [elementele centrale şi elementele periferice], ci şi
faţa nevăzută a acestuia – aşa-numitele „zone mute” [119, p.1-2]. În acest sens, el propune o
formulă mai completă în studiul structurii unei RS:
Structura RS = NC + EP + ZM
unde, NC – nucleul central, EP – elementele periferice şi ZM – zona mută
Zona mută este o parte componentă a nucleului central constituit din elemente contranormative care nu pot fi exprimate de către individ fără a intra în contradicţie cu normele
grupului din care face parte [11; 28; 39; 119; 196]. Această zonă nu poate fi dezvăluită prin
metode clasice de culegere a datelor, deoarece ele nu pot fi exprimate spontan de subiecţi în
condiţii normale din cauza „presiunilor sociale de ordin normativ care se exercită asupra
individului” [39, p. 173; 119, p. 1-2; 196, p. 52].
Pentru relevarea zonei mute a RS, cel mai frecvent sunt utilizate metoda substituţiei şi
metoda decontextualizării normative. Metoda substituţiei a fost folosită de către Ch. Guimelli şi
J.-C. Deschamps în 2000 pentru a studia RS a romilor [28]. În condiţii normale, subiecţii asociau
romii cu „nomazi, familie, muzică”, pe când în condiţi de substituţie, în care respondenţilor li se
adresa întrebarea „Ce ar răspunde un francez în general ?”, în nucleul central a apărut cuvântul
„hoţ”, fiind cuvântul cel mai important al reprezentării respective conform frecvenţei şi care a
susţinut ipoteza că acest cuvânt face parte din zona mută a RS a romilor [11; 28]. A doua metodă
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constă în manipularea identităţii destinatarului – ceea ce reduce considerabil presiunea normativă
asupra subiectului, căruia îi este mai uşor să exprime ideile în faţa unor persoane cu care nu
împărtăşesc acelaş sistem de referinţă [11; 28].
Dezvoltări actuale ale teoriei reprezentărilor sociale
O serie de critici au fost aduse teoriei şi modului de definire a RS [27]. Unii autori au
acuzat teoria de determinism social şi de absenţă a liberului arbitru [169], cognitivism accentuat
[Semin, apud Curelaru, 27; 26] şi lipsa unei agende critice [Ibanez, apud Curelaru, 27; 26], ceea
ce s-a finalizat cu apariţia a numeroase articole şi studii ale adepţilor teoriei reprezentărilor
sociale în care se încearcă clarificarea noţiunilor propuse în cadrul teoriei şi legătura cu alte
concepte ale psihologiei sociale [Howarth, apud Curelaru, 27]. Teoria reprezentărilor sociale s-a
dezvolat în mod esenţial prin prisma a două perspective teoretice majore: teoria nodului central
şi teoria principiilor organizatoare şi a luărilor de poziţii.
Perspectiva structurală a teoriei reprezentărilor socialesau teoria nodului central reprezintă
una din încercările de a oferi mai multă claritate metodologică studiilor care vizau RS pentru a
contracara o parte din criticile aduse de către cercetătorii anglo-saxoni. Conform teoriei, orice RS
este organizată în jurul unui nod central [2; 26; 27; 36; 115; 119; 193; 200; 201; 209]. Acest nod
central este elementul fundamental al reprezentării, cate determină în acelaşi timp semnificaţia şi
organizarea reprezentării. Această teorie, elaborată de J.C. Abric, reia în mareparte analizele lui
S. Moscovici, dar fără a limita acest nod-imagine la rolul său generic [207]. J.-C. Abric susţinea
că nodul central este elementul esenţial al oricărei reprezentări constituite şi că poate, într-un
anume fel, să depăşească cadrul reprezentării pentru a-şi găsi originea în valori care-l depăşesc şi
care nu necesită nici aspecte figurative, nici schematizare, nici chiar concretizare [2]. De teoria
nodului central au fost preocupaţi mai mulţi cercetători precum Abric (1976, 1987); Flament
(1992); Andriamifidisoa (1982); Guimelli (1988); Moliner (1989, 1992); Grize, Vergez şi Silem
(1987); De Rosa (1987) etc., fiecare studiind diferite aspecte ale nodului central al RS.
Abordarea plurimetodologică a cercetărilor realizate oferă rezultate ce confirmă existenţa
nodului central. Rafinarea metodologiei şi clarificările conceptuale ca rezultat al studiilor
realizate de reprezentanţii Şcolii de la Aix-en-Provence au permis aplicarea teoriei
reprezentărilor sociale în diferite subdomenii ale psihologiei cu scopul aprofundării cunoaşterii
psihologice [1; 2; 28; 36; 39; 45; 59; 178; 179; 180; 184; 185; 187; 188; 189; 190; 192; 193; 194;
196; 197; 199; 200; 201; 203; 204; 212].
O altă perspectivă este teoria principiilor organizatoare şi a luărilor de poziţii, dezvoltată de
W. Doise şi colab. [187; 189; 190]. Autorii acestei teorii arată importanţa diferenţelor dintre
luările de poziţie ale subiecţilor şi a ancorărilor în realităţile sociale. Deseori, consideră ei,
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studiile din domeniul RS sunt criticate pentru o viziune consensuală asupra opiniilor subiecţilor.
Or, realitatea este alta, deoarece sunt numeroase alte lucrări, bazate în special pe culegerea
datelor prin chestionare şi tratarea lor prin tehnici statistice complexe, care scot în evidenţă
diferenţele dintre grupuri. Varietatea RS este dată de opiniile şi atitudinile individuale rezultate
în urma adeziunii indivizilor la diferite tipuri de credinţe [190]. În esenţă, teoria reprezentărilor
sociale se bazează pe variaţie, pe diferenţe între indivizi ca expresie a ancorărilor lor diverse în
dinamicele raporturilor simbolice din mediul social. Acest proces dă naştere la o pluralitate de
dimensiuni (sau luări de poziţie) relativ independente între ele. De asemenea, RS sunt ancorate în
realităţi colective, în percepţiile prin care indivizii îşi construiesc raporturile dintre grupurile şi
categoriile sociale. Studiul ancorărilor presupune analiza dintre apartenenţe, poziţii sociale şi
modulări ale RS [14].
De asemenea, au fost realizate mai multe cercetări pentru a identifica influenţa atitudinilor,
practicilor sociale şi a contextului în formarea, modificarea şi funcţionarea RS. Practicile sociale
şi contextul au fost consideraţi fie ca factori determinanţi, fie ca declanşatori ai transformării RS.
Raporturile cauzale dintre atitudini, practici şi context primesc în teoriile recente noi valenţe,
odată cu impunerea unor metode şi tehnici de prelucrare a datelor tot mai evoluate.
1.2. Ancorarea şi obiectificarea ca procese de formare a reprezentărilor sociale
Mecanismul prin care se formează concepţiile, mentalităţile, credinţele, implicit şi RS sunt
influenţate de contextul socio-cultural, de modul în care ne-am format şi ne desfăşurăm
existenţa. Oamenii, grupurile umane se diferenţiază după mediul sociocultural şi practicile
comportamentale în care s-au dezvoltat. Limba, cultura, tradiţiile, vestimentaţia, obiceiurile,
habitatul, tipurile de relaţii interpersonale, ce formează împreună un cadru sociocultural
specific,sunt preluate de membrii unei colectivităţi [64; 65; 66; 67]. După cum afirmă sociologul
francez Pierre Bourdieu, noi achiziţionăm capitalul cultural din familie, şcoală, mediul sociocultural frecventat [184].
Acest lucru face posibilă tranformarea experienţelor şi credinţelor actuale, la nivel
individual, dar şi colectiv, datorită infiltrării ideilor şi experienţelor anterioare în interacţiunile şi
comportamentele prezente ale individului [167]. RS nu pot fi create în mod individual; ele iau
formă ca urmare a interacţiunii sociale, prin intermediul comunicării şi practicilor sociale
înterprinse în interiorul grupurilor [170] şi, prin urmare, sunt ancorate în tradiţiile şi ideologia
împărtăşite de grupul/societatea respectivă. Astfel, le regăsim nu doar în mintea indivizilor care
îşi ghidează comportamentul/acţiunile în funcţie de ele, ci şi la nivel social transpuse în practicile
şi comportamentele sociale ale indivizilor, în campaniile de promovare a sănătăţii, în imaginile
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vehiculate, în presă, la nivel instituţional, în cultura oganizaţională, în practicile religioase
adoptate, în relaţiile comunitare etc. Toate acestea pun în evidenţă faptul că RS nu sunt doar
fenomene cognitive, aşa cum s-a vehiculat în rândul criticilor aduse teoriei, ci sunt procese atât
cognitive, cât şi sociale. RS generează comunicarea şi interacţiunea socială prin intermediul
expresiei limbajului sau a practicilor sociale [102; 118; 179]. De altfel, S. Moscovici [170]
consideră inseparabilă RS de comunicare şi vede aceste două componente ca un tot unitar. Prin
intermediul comunicării sociale are loc procesul de socializare, prin care părinţii vor transmite
copilului semnificaţiile sociale ale obiectelor şi evenimentelor, istoriei, valorilor şi normelor
sociale, tradiţiilor culturale ale grupurilor. Odată confruntat cu aceste RS care circulă în cadrul
familiei/comunităţii, copilul nu le absoarbe / internalizează, ci le re-interpretează şi re-prezintă
prin intermediul comunicării şi interacţiunii cu ceilalţi şi ca urmare a propriei experienţe cu
obiectele ce stau la baza acestor reprezentări [Howarth, apud Curelaru, 27].
În lucrarea sa S. Moscovici [170] a elucidat două procese care generează formarea unei
RS: 1) Ancorarea; 2) Obiectificarea.
La baza acestor procese de formare a imaginii acţionează două mecanisme a proceselor de
gândire: memorarea (ancorarea) şi concluziile precedente (obiectificarea).
Funcţia de tranformare a nefamiliarului în familiar pe care o îndeplinesc RS pune în
evidenţă legătura strânsă dintre memorie, memoria socială şi formarea, consolidarea şi
transformarea RS [45]. Memoria individului fereşte reprezentările de modificări neaşteptate care
ar putea crea un dezechilibru la nivel personal, interpersonal, dar şi social, permiţându-le, în
acelaşi timp, menţinerea unei oarecare independenţe faţă de evenimentele prezente [199].
Experienţa personală acumulată prin intermediul interacţiunilor sociale, amintirile comune
stocate în memoria personală, dar şi colectivă, sunt cele care permit extragerea imaginilor,
limbajului şi gesturilor necesare pentru a categoriza şi obiectifica nefamilarul în familiar. Astfel,
ancorarea şi obiectificarea devin, după cum afirma S. Moscovici, „căi de a trata memoria” [205,
p. 52]; ancorarea este orientată către interior, către procesele mentale implicate în introducerea şi
extragerea obiectelor, persoanelor şi evenimentelor care necesită etichetare şi categorizare, în
timp ce obiectificarea este orientată către exterior, presupunând reproducerea în realitatea
concretă a obiectelor etichetate şi categorizate anterior.
Scopul ancorării este transformarea a ceva străin şi perturbător în sistemul nostru particular
de categorii şi compararea acestui element cu paradigma unei categorii pe care o considerăm
potrivită, deci a ancora înseamnă a clasifica, a numi ceva şi contribuie la integrarea a straniului,
noului, nefamiliarului în sistemul său de reprezentări. Acest proces permite destructurarea şi apoi
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restructurarea cognitivă a obiectului nou pentru a putea fi cu uşurinţă integrat în schemele
cognitive deja existente.
Willem Doise [30] descrie trei tipuri de ancorări:
 ancorarea psihologică, desemnează intervenţia credinţelor sau a valorilor generale şi se
referă la organizarea unor variaţii la nivel individual sau interindividual;
 ancorarea psihosociologică indică conţinuturile RS în modul în care indivizii se
situează simbolic în privinţa raporturilor sociale şi a diviziunilor poziţionale şi categoriale proprii
unui câmp social dat;
 ancorarea sociologică se referă la compararea opiniilor şi credinţilor diferitor grupuri,
în care se face o ipoteză că experienţele comune membrilor fiecărui grup dau naştere unor
dinamici reprezentaţionale asemănătoare.
Scopul obiectificării este saturarea ideii de nefamiliaritate cu realitatea, transformarea
abstractului în concret prin două operaţii: imaginarea ideilor, semnificaţii şi structurarea lor, deci
a obiectifica înseamnă a revela calitatea unei idei sau fiinţe necunoscute, a produce un concept
printr-o imagine proprie.
Astfel, formarea şi dezvoltarea unei RS este un proces complex, dificil de integrat unei
dinamici fixe, tipice. Elaborarea sa este dependentă pe de o parte de condiţiile materiale şi
sociale în care activează grupurile, iar pe de alta de construcţiile socio-cognitive supraordonate
(themata, mituri, ideologii etc.) [20; 128; 167; 202]. Alături de obiecte ale cunoaşterii mai vechi,
în câmpul social apar permanent noi şi noi obiecte care necesită elaborarea continuă de RS.
Aceste elaborări sunt necesare individului pentru a se adapta la lumea înconjurătoare, pentru a
face faţă problemelor cu care se confruntă şi pentru a avea acces la conduite sigure în diverse
situaţii.
1.3. Relaţia dintre reprezentări sociale, practici şi context
Relaţia dintre RS şi practici a fost studiată în cadrul mai multor cercetări [179; 194; 26].
Trebuie să mai menţionăm că practicile sociale sunt în strânsă legătură cu raporturile
interpersonale/intergrupale şi au trei caracteristici: sunt împărtăşite social, au o frecvenţă relativ
ridicată şi sunt explicit formulate ca prescripţii comportamentale. Ele îl determină pe actorul
social să apeleze la RS pentru a face o mai bună alegere. Linia generală a cercetărilor actuale
conduce spre determinarea RS de către practici, considerându-se că modificări ale
circumstanţelor externe antrenează schimbări ale practicilor sociale, care vor determina, la rândul
lor, modificări ale sistemului periferic al RS [102].
După J.-C. Abric [179] sunt trei categorii de practici:
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 Semnificante – ansamblu de conduite regulate, realizate în acord cu credinţele şi împărtăşite
de toţi membrii grupului. Aceste practici pot influenţa RS dacă au semnificaţii profunde pentru
subiecţi.
 Neconstrângătoare – sunt mai independente faţă de autoritate, norme sociale, instituţii
obligatorii ale situaţiei. Agentul social are posibilitatea de a alege dintr-un set/evantai de opţiuni,
deşi sunt norme sociale, dar ele permit alegeri diferite.
 Constrângătoare – presupun modificări ale mediului, apariţia unui eveniment important.
Practicile reies din caracteristicile mediului fizic/material sau din anumite constrângeri de putere.
Schematic putem reda astfel: Constrângeri  Pracici noi  RS noi.
Efectul maxim de schimbare dinspre practici spre reprezentări se produce în situaţii de
constrângeri materiale şi sociale la nivelul grupurilor, dar, la rândul lor, RS pot determina
practicile în situaţii de încărcătură afectivă puternică. Pentru o bilateralitate a relaţiei pleda deja
în 1994 J.-C. Abric, pentru care problema esenţială rămâne determinarea rolului fiecărei dintre
cele două realităţi [179]. S-a mai considerat relaţia dintre reprezentări şi practici ca fiind una
circulară, de interacţiune şi determinare reciprocă.
C. Flament descrie următoarea dinamică a RS sub influenţa evoluţiei practicilor sociale:
Modificări ale circumstanţelor externe  Modificări ale practicilor sociale  Modificări ale
prescriptorilor condiţionali  Modificări ale prescriptorilor absoluţi [194].
Deci, după C. Flament circumstanţele externe sunt generatoarele schimbărilor ce atrag
după sine schimbarea practicilor sociale, care sunt interfaţă între circumstanţele interne ale RS,
un model de dinamică reprezentaţională în care primul loc este ocupat de practici, mai exact de
noile practici, care ar avea un rol hotărâtor în transformarea RS [193; 194]. Conform acestui
model, efectul practicilor asupra structurii RS depinde şi de modul în care subiectul percepe
situaţia, ea fiind reversibilă sau ireversibilă, în situaţia extremă (de ireversibilitate), producânduse
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reversibilitate/ireversibilitate, C. Flament îl propune drept reper pentru măsurarea impactului
unei modificări de context asupra RS. Modificările circumstanţelor sunt percepute ca reversibile.
Comportamentele globale sunt cele care evoluează pentru a se adapta schimbărilor
circumstanţelor externe. Din simplu motiv de economie cognitivă se cere ca modificările
cognitive să fie minimale [36; 192; 193; 194]. De aceea, la început sunt supuse schimbării
prescriptorii condiţionali (elementele periferice) într-un fel sau altul, deci fără modificarea
prescriptorilor condiţionali nu pot fi modificaţi nici prescriptorii absoluţi (nodul central). Cu alte
cuvinte, nodul central este mai rezistent la schimbări şi aceste modificări sunt produse în
sistemul periferic. C. Flament [36] susţine că schema dată nu permite să ne facem o idee despre
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durata peocesului, care aşa cum a constatat Andriamifidisoa după teoria lui Ibn Haldoun, poate
dura de la vreo 10 ani până la trei generaţii [95]. În cazul ireversibilităţii se încetineşte procesul
de transformare a RS, se blochează mai cu seamă orice schimbare la nivelul nodului central.
Totul se petrece ca şi cum subiecţii credeau că, schimbând nodul central, aveau să cheltuiască o
mare energie cognitivă, dar ştiau că în câtva timp vor trebui să cheltuiască din nou aceeaşi
cantitate de energie pentru a reveni la punctul de plecare. Din punct de vedere al economiei
cognitive este, deci, avantajos să se suporte o vreme eventualele modificări datorate
circumstanţelor. Numai prescripţiile condiţionale vor fi deci modificate şi se poate crede că
întoarcerea circumstanțelor la o situaţie normală nu va şterge toate modificările acestor
prescripţii ci vor rămâne „urme” ale acestui episod. Deşi atitudinile, practicile şi contextul
contribuie fiecare, într-o măsură mai mare sau mai mică la transformarea RS, psihosociologii
consideră că influenţa practicilor sociale este cea mai semnificativă. Relaţiile celor trei realităţi
din câmpul social se aşează astfel pe o axă, având un pol al influenţei minime în atitudini şi unul
al influenţei maxime în practicile sociale [194].
În ceea ce priveşte rolul contextului social, modificările mediului ambiant care provoacă
schimbări importante ale contextului pot determina modificări la nivelul obiectului reprezentării.
M. Curelaru spune că, în principiu, impactul contextului social se răsfrânge asupra RS prin
intermediul practicilor sociale [26; 27]. El susţine că creşterea influenţei contextului pare să fie
proporţională cu scăderea importanţei aspectelor identitare şi afective aflate în legătura cu
practicile şi RS respective. În ceea ce priveşte influenţa contextului asupra RS, acesta îşi
dovedeşte pe deplin consistenţa, deoarece contextul socio-cultural este preexistent RS, oferindu-i
acesteia un cadru de formare şi transformare, procese care de multe ori merg în paralel la cele
două realităţi [26].
Termenul de context a fost preluat din lingvistică şi reprezintă o parte a unui text care-i
indispensabilă pentru înţelegerea altui text. Iar pentru psihologie, contextulare trei sensuri:
 Desemnează orice aspect al unui studiu care nu este direct utilizat ca variabilă în măsurare sau
care nu este explicit supus subiectului printr-un consemn. Are o valoare metodologică.
 Desemnează aspectele spaţio - temporale ale unui ansamblu în care o structură perceptivă
specifică este inclusă ca unitate figurală parţială. Influenţa contextului modifică autonomia
figurală şi semnificaţia structurii incluse.
 Desemnează influenţa endogenă proprie unui subiect, adică motivaţia, acceptarea sarcinii etc.
Contextul este ansamblu de elemente referitoare la mediul fizic, social, cultural şi temporal
în care se manifestă comportamentele umane, coroborată cu perspectiva funcţională asupra
reprezentării, ca sistem de interpretare a realităţii care reglează relaţiile dintre indivizi şi mediul
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lor fizic şi social [96] sau ca organizare semnificativă a realităţii, semnificaţie dată fie de factori
contigenţi (contextul imediat, natura situaţiei), fie de factori mai generali (contextul socialideologic, istoria individului, a grupului), conturează imaginea generală actuală a legăturilor între
RS şi context. Astfel, RS apare ca fiind condiţionată de context, care oferă subiectului chei de
decodare ale situaţiilor cu care acesta se confruntă şi modele de comportament pe care trebuie să
le elaboreze în ambele variante ale acestuia: a) contextul imediat, adică natura şi constituenţii
situaţiei în care se produce RS şi b) contextul global, mai exact contextul ideologic şi poziţia
ocupată de subiect sau de grup în sistemul social [116].
Referitor la contextul global - ideologic, actorii sociali se împart în trei categorii, în funcţie
de modalitatea de construcţie a RS:
 Subiecţi care îşi construiesc reprezentarea utilizând surse informaţionale (mass-media,
ştiinţifice etc.) – contact teoretic cu fenomenul;
 Subiecţi care îşi construiesc reprezentarea utilizând o experienţă mediată de discuţiile cu alţii
– contact mediat de experienţa altora;
 Subiecţi care îşi construiesc reprezentarea din experienţa proprie – contact direct cu
fenomenul.
Varieri ale contextului au fost realizate de către Ch. Guimelli şi J. Deschamps [196] într-un
studiu, în care ei au solicitat subiecţilor să răspundă la un chestionar o dată pentru ei înşişi, iar a
doua oară pentru altcineva. Au fost două variante. În primul caz subiecţii răspundeau prima dată
aşa cum ar face o persoană aparţinând propriului grup, şi a doua oară ei răspundeau cum ar face
o persoană dintr-un grup diferit. Astfel, ei au identificat două contexte: 1) context „normal” –
subiecţii dădeau propriile răspunsuri; 2) context „de substituţie” – subiecţii dădeau răspunsurile
presupus că le-ar da „un francez, în general”. Răspunsurile oferite de respondenţi erau foarte
diferite.
1.4. Problema transformării reprezentărilor sociale
RS înseamnă întotdeauna un obiect, o situaţie, un fapt, o persoană, un eveniment, o idee.
Ele sunt privite drept „ambient” în legătură cu individul sau grupul şi ele sunt specifice unei
societăţi. Într-un anumit tip de context se formează anumite mecanisme de decodare a realităţii
care mai apoi se transmit în stil de conduită ce actualizează permanent vechile lui practici, chiar
şi în momentul când individul se află într-un alt context social, el nu-şi poate schimba
comportamentul păstrându-şi involuntar conduite vechi. Chiar dacă se schimbă contextul,
reprezentările „vechi” se păstrează şi domin comportamentul social o anumită perioadă de timp.
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Individul nu poate conştientiza faptul acesta şi de aceea este inapt de a simula, el are
comportamente stereotipe, utilizând aceste vechi stereotipii permanent [20; 110; 117].
Aşadar, RS apar şi se formează în cadrul societăţii, în urma anumitor procese sociale, au o
anumită durată, o structură internă elaborată nedefinitiv care poate fi supusă transformării.
Transformarea unei RS are loc datorită elementelor sociale noi. Elementele noi pot fi idei, opinii,
convingeri, atitudini, practici sau contexte noi. Ele pot fi impuse atât din afara grupului, cât şi de
grupul însuşi, cu scopul de a se adapta noilor evenimente. Astfel se produce modificarea unei
RS. În acest sens, scopul RS ar fi transformarea nefamiliarului în familiar şi modificarea
neaccesibilului în accesibil. Tot ce este nou, necunoscut, ne îngrijorează, ne înfricoşează, dar în
acelaşi moment şi ne instigă frica, tot ceea ce este nou, necunoscut este supus rezistenţei,
respingerii instinctive pentru a nu deregla ordinea stabilită. Transferul din exterior în interior din
depărtare în apropiere este efectuat prin separarea de concepte şi percepţii legate normal şi prin
aşezarea lor într-un context în care neobişnuitul devine obişnuit, unde necunoscutul poate fi
inclus într-o categorie cunoscută. Contextul social filtrează informaţiile şi le furnizează
individului, care la rândul său, le confirmă sau le infirmă. Totul este livrat în dependenţă de
contextul social. Gândirea socială este marcată de ideologia grupului din care fac parte indivizii.
Atunci când individul se confruntă cu un anumit context nou, el opune rezistenţă conştient, în
mare măsură, deoarece integrarea în contextul nou necesită un efort mai mare, decât posedarea
celui vechi. Acest lucru se întâmplă deoarece spaima de a-şi pierde reperele obişnuite, de a
pierde contactul cu ceea ce oferă un sens al continuităţii, al înţelegerii mutuale este greu de
suportat.
Diverşi cercetători au studiat problema genezei, evoluţiei şi transformării RS, identificând
factorii, condiţiile şi mecanismul de transformare a unei RS [197; 36; 201].
Ch. Guimelli [197] propune următoarea schemă de transformare a RS:
 apariţia unui eveniment caracteristic cu un înalt grad de implicare pentru grup;
 modificarea circumstanţelor externe în urma acestui eveniment şi modificarea
circumstanţelor este percepută ca ireversibilă de către subiecţi;
 apariţia practicilor noi care se impun într-un mod frecvent şi sistematic în grup;
 activarea schemelor prescrise de practicile noi, ele le conferă o anumită importanţă într
un camp reprezentaţional, influenţă ce este proporţională cu frecvenţa lor, adică, cu cât creşte
frecvenţa practicilor noi, cu atât creşte şi ponderea schemelor ce le corespund;
 reorganizarea câmpului reprezentaţional, unele elemente intră într-o altă structură
relaţională, iar altele se menţin sau dispar;
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 reamenajarea sistemului central prin fuziunea mai multor elemente într-un concept nou
şi unic.
P. Mannoni [201] descrie următoarele mecanisme de transformare a RS:
 modificarea mentalităţilor, care acţionează ca nişte stimuli în producerea practicilor
sociale;
 schimbarea circumstanţelor externe şi transformarea progresivă a RS.
Iar pentru ca să se producă o schimbare a RS, C. Flament [36; 194] consideră că sunt
necesare două condiţii:
 transformarea să fie considerată de grupul social/actorii sociali ca fiind fără posibilitatea
de revenire;
 grupul social / actorii sociali să manifeste interes în modificarea practicilor, pentru a
învinge inerţia practicilor vechi.
Tot cu referire la transformarea RS, au fost evidenţiaţifactorii care favorizează schimbarea:
 factorul demografic (exodul ruralilor; malnutriţia, explozia natalităţii);
 progresul tehnic (începând cu secolul XIX);
 valorile culturale (oferă noi modele de organizare umană, oferă oportunitate organizării
unui câmp social);
 ideologiile (ele produc acte simbolice care mobilizează instaurarea „lupta” produc
strategii de combatere a adversarului şi de schimbare a concepţiei sale).
Analiza dinamicii RS, a caracteristicilor şi a resorturilor acesteia, l-a condus pe J.C. Abric
(1994) la delimitarea a trei tipuri de transformare a RS [179]:
 transformarea rezistentă, în cadrul căreia noile conduite sunt raţionalizate de către
subiect şi pun în discuţie, la un moment dat, elemente ale nucleului central;
 transformarea progresivă, care introduce schimbarea treptat, fără rupturi, unde noile
practici nu intră în conflict cu sistemul central;
 transformarea brutală, care apare în momentul în care noile practici, de o importanţă
majoră (o descoperire ştiinţifică, o catastrofă etc.), pun în discuţie directă elemente ale nucleului
central, iar adaptarea reprezentării devine imposibilă.
Dintr-o altă perspectivă, internă, P. Moliner [203] identifică existenţa a trei faze în
transformarea unei RS:
 faza de emergenţă, perioadă care precedă apariţia credinţelor stabile despre un obiect de
reprezentare;
 faza de stabilitate, caracterizată prin relaţii stabile între elemente şi o relativă stagnare
(faza de maturitate a reprezentării);
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 faza de transformare, unde apar elemente noi în raport cu obiectul reprezentării,
elemente care exercită presiune asupra consensului existent între elementele vechi ale RS
(transformarea vizează mai ales integrarea noilor elemente în structura reprezentării).
Rolul de schimbare a RS revine agenţilor sau actorilor sociali. Ei identifică ritmul
schimbării propagând idei, valori inovaţii, noi stiluri comportamentale. Aceste modificări se
realizează în cadrul unor colectivităţi nu de unii anumiţi actori sociali. Grupurile sociale
antrenează fenomene şi ansambluri de acţiuni ce se constituie în procesele sociale cu rezonanţă
structurală şi istorică.
În concluzie, putem spune că stabilitatea ca proprietate fundamentală a RS nu exclude
modificarea şi transformarea acesteia în circumstanţe bine stabilite. În zilele noastre majoritatea
deciziilor care produc schimbare au caracterul unor schimbări „tehnice”, deci aceste schimbări
pot fi prevăzute sau „planificate” în urma fixării anumitor obiective şi întocmirii unui calendar al
schimbărilor asupra cărora se convine să se procedeze (de exemplu, în pedagogie, în
eficientizarea procesului instructiv-educativ, în îmbunătăţirea calităţii muncii învăţătorilor prin
intermediul transformării RS a muncii la cadrele didactice etc.) [104].
1.5. Reprezentarea socială şi raportul ei cu obiectul social
Studiul RS presupune în primul rând existenţa unor obiecte sociale care să permită
cristalizarea şi dezvoltarea acestora. RS nu pot exista în lipsa unor obiecte care pot lua forma
unor grupuri sociale, a unor evenimente sociale/politice, fenomene, categorii de persoane, etc.
Nu orice obiect social poate deveni obiect de reprezentare, acesta trebuie să aibă o serie de
caracteristici, la care o să ne referim pe parcurs. Cât priveşte specificul muncii ca obiect social,
putem spune că munca a jucat un rol primordial în antropogeneză şi constituie în prezent factorul
esenţial în procesul de umanizare, socializare şi culturalizare a fiinţei umane [37; 92; 125; 149;
151]. Indiferent de domeniul de activitate al omului, contingenţa dintre munca şi om este o
valoare fundamentală în orice societate, deoarece subiectul şi obiectul tuturor activităţilor îl
constituie omul cu multiplele şi variatele lui necesităţi, iar acestea din urmă pot fi satisfăcute, în
primul rând, prin procesul muncii [8; 25; 94; 133; 153]. Ea este considerată sfera principală de
activitate a omului, creează valori materiale şi spirituale pentru satisfacerea necesităţilor vitale
ale omului şi, în acelaşi timp, constituie cadrul în care el se realizează ca fiinţă biosocială.
D. Jodelet [45] ne înfăţişează schema de bază a RS, ce o caracterizează ca o formă de
cunoaştere practică ce leagă un subiect de un obiect: RS sunt întotdeauna reprezentări a ceva
(obiectul) aparţinând cuiva (subiectul). RS se află cu obiectul ei într-un raport de „simbolizare”
(îi ţine locul) şi de „interpretare” (îi conferă semnificaţii). Aceste semnificaţii rezultă dintr-o
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activitate care face din reprezentare o „construcţie” şi o „expresie” a subiectului. Această
activitate poate trimite fie la procese cognitive – subiectul este atunci privit dintr-un punct de
vedere epistemic – fie la mecanisme intrapsihice (proiecţii, investiri, indentitare, motivări, etc.) –
subiectul fiind în acest caz privit, dintr-un punct de vedere psihologic. Dar particularitatea
studierii RS este integrarea în analiză acestor procese a apartenenţei şi a participării sociale sau
culturale a subiectului. Este elementul central care le destinge de o perspectivă pur congnitivistă
sau clinică. Pe de altă parte, analiza poate de asemenea să se consacre activităţii unui grup sau
colectivităţi sau să considere această activitate ca un efect al proceselor ideologice care îi
traversează pe indivizi dintr-un context în altul [7; 60; 208; 209].
Cercetările realizate de-a lungul timpului în domeniul RS pun în evidenţă multitudinea şi
varietatea obiectelor care au fost considerate obiecte ale reprezentării sociale, începând cu
reprezentarea socială a psihanalizei, teză dezvoltată de S. Moscovici în 1961 [205], şi culminând
cu cercetările contemporane legate de RS a crizei economice, a bolii mintale, a marilor capitale
europene, a muncii etc [26]. Totuşi, P. Moliner [59] sugerează că nu orice element al mediului
social, proces sau fenomen poate fi obiect al reprezentării. Autorul consideră că ar trebui
întrunite cel puţin cinci condiţii pentru ca un obiect să suscite într-un grup dat formarea unei
reprezentări sociale şi anume, polimorfismul obiectului, grupul social, identitate sau coeziune,
dinamica socială şi absenţa ortodoxiei.
1. Polimorfismul obiectului. Trebuie spus de la început că orice RS este reprezentarea a
ceva, a unui obiect. Obiectul ar trebui să dispună de mai multe faţete (ce generează diferite
puncte de vedere), de diversitate în câmpul social. Reprezentarea la nivelul grupurilor ar trebui
să capete conotaţii particulare, coloraturi specifice, explicate prin particularităţi ale populaţiei şi
mediului în care se formează aceasta. Diversitatea obiectului a fost numită de P. Moliner
polimorfism în reprezentare.
2. Grupul social. Reprezentările sunt construite, dezvoltate şi purtate de grupurile sociale.
Cercetarea trebuie să surprindă legătura care există între un grup social şi obiectul reprezentării.
3. Identitate şi coeziune. Reprezentările sunt elaborate în raport cu anumite mize sociale, în
care esenţiale sunt cele legate de identitate şi coeziune a grupului. P. Moliner arată că fiecare
individ îşi defineşte identitatea în raport cu RS ale grupului propriu. Din perspectiva coeziunii, sar putea spune că membrii unui grup dezvoltă despre obiect un discurs consensual care asigură
unitatea colectivă. Efectul coeziv este mai evident când grupul se confruntă cu o ameninţare
externă, cu un obiect nou.
4. Dinamica socială. RS se dezvoltă în cadrul interacţiunilor dintre grupuri. Ele sunt
integrate unor dinamici complexe în care sunt disputate resurse materiale sau sociale ale unor
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grupuri. Reprezentările se elaborează, aşadar, în raport cu alte instanţe sociale, cu alţii aflaţi în
interacţiune, printr-un contact real sau imaginar. Astfel, RS este reprezentarea a ceva, produsă de
către cineva şi această producere se face în raport cu altcineva. Prin urmare, dacă nu există un
„Altul social” la care grupul să se raporteze, reprezentarea nu ar avea sens, ea nici nu ar exista.
5. Absenţa ortodoxiei. Într-un sistem ortodox grupul se supune unor instanţe reglatoare, de
control. Cunoaşterea nu este elaborată colectiv, deoarece instanţa reglatoare controlează difuzia
informaţiei, asigurând constanţa şi coerenţa acesteia. RS nu sunt supuse instanţelor elaborate
social cu scopul declarat de a exercita atribuţii de reglare şi control. Astfel de instanţe ar fi
sistemul ştiinţific (organisme ca universitatea, comunitatea ştiinţifică, consilii şi colegii de
avizare sau disciplină etc.) sau ideologia (instituţia politică a propagandei).
Prin urmare, potrivit lui P. Moliner [59] orice obiect/fenomen/eveniment devine obiect de
reprezentare în măsura în care acesta capătă o importanţă (devine semnificativ) pentru membrii
unui grup sau amai multor grupuri şi este perceput într-un mod controversat. Tot P. Moliner [59]
afirma faptul că un obiect de reprezentare poate să îşi pună amprenta asupra evoluţiei unui grup
sau chiar să participe la geneza grupului. Construirea şi transformarea unei RS depinde în bună
măsură de interacţiunea şi comunicarea ce există în cadrul unui grup între membrii acestuia.
Astfel, un obiect devine obiect reprezentat doar în măsura în care există un grup în cadrul căruia
se vehiculează informaţii despre obiectul respectiv. RS contribuie la afirmarea existenţei
anumitor grupuri sociale deoarece majoritatea indivizilor ce îşi cristalizează identitatea socială
prin raportarea la reprezentările grupului social din care fac parte, nu fac decât să contribuie la
afirmarea existenţei grupului respectiv. De asemenea, vorbim de grupuri sociale a căror coeziune
socială este facilitată de „pre-existenţa” unor obiecte sociale care încurajează comunicarea şi
interacţiunea membrilor acelor grupuri.
1.5.1. Studii ştiinţifice privind reprezentarea socială a muncii la diverse categorii
profesionale
Primele studii cu referire la RS a muncii au fost efectuate în 1986 de către P. Salmoso şi L.
Pombeni [apud Curelaru, 26; 27]. Până în prezent, au fost realizate mai multe cercetări privind
RS a muncii în diferite domenii de activitate umană: RS a profesiei de psiholog [210; 26; 5; 54];
RS a profesiei de infirmieră [213]; RS a muncii la vânzători [209]; RS a muncii la tinerii
absolvenţi care sunt în căutarea unui loc de muncă [214]; RS a muncii la salariaţii francezi [95];
RS a muncii şi specificul comunicării profesionale [185]; RS a identităţii şi muncii profesorului
la studenţi [166] ş.a.
Una dintre primele profesii care a prezentat interes pentru psihologia socială, a fost cea de
psiholog. Nu putem atribui acest efort orgoliului profesional sau curiozităţii, ci în primul rând
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faptului că, mai mult decât altele, profesia de psiholog, îndeplineşte toate criteriile necesare
pentru ca un obiect să devină obiect de RS [59]: volumul de informaţii este mare, imprecis sau
chiar confuz, neexistând o poziţie universal valabilă; obiectul prezintă o miză ridicată atât pentru
studenţi sau practicieni cât şi pentru publicul larg; nu există o structură, o instanţă care să dicteze
o poziţie oficială. Cercetarea efectuată de Pomini şi Durez [apud Bălan, 5] descrie RS a profesiei
de psiholog la nivelul a două grupuri profesionale diferite, ambele aflate în raporturi directe cu
psihologii: juriştii şi preoţii. Concluziile studiului afirmă că diferenţele observate în RS despre
psiholog ţin mai degrabă de diferenţele dintre contextele profesionale şi procesele identitare,
decât de informaţiile disponibile sau de strategiile comunicaţionale reale adoptate şi combat
ideea posibilităţii modificării RS a psihologului prin campanii de informare globală.
Studii asupra RS a psihologului au fost realizate de A. Palmonari prin cercetarea sa asupra
imaginii psihologiei în Italia. O anchetă asupra psihologilor a fost realizată între anii 1978-1983,
în cadrul unui vast proiect de Medicina Preventivă al Consiliului Naţional al Cercetării, în scopul
inventarierii opiniilor psihologilor italieni care lucrează în diferite domenii, privind unele aspecte
ale activităţii lor profesionale [210]. Într-o primă etapă au fost realizate convorbiri cu
administratori în diverse servicii care angajau psihologi, psihoterapeuţi. Aceasta a permis
aducerea în lumină a principalelor teme asupra cărora să se focalizeze instrumentele de
investigaţie. Procesul prin care „munca de psiholog” a devenit specializarea „de a lucra ca
psiholog într-un domeniu” se afla în strânsă relaţie nu numai cu evenimentele importante ale
societăţii, dar şi cu evoluţia culturală şi cu semnificaţiile ce au fost atribuite, în raport cu aceasta,
psihologiei şi ştiinţelor umane.
Un alt studiu [210] s-a consacrat mai direct dinamicilor de diferenţiere aflate în acţiune în
reprezentările muncii psihologului. Cercetarea s-a făcut la Bologna, cu colaborarea a 28 de
psihologi care lucrau în diferite servicii sociale şi a 35 de psihologi lucrând la universitate.
Plecând de la cercetarile privind relaţiile intergrupuri [190], se putea prevedea că o confruntare
explicită a celor doua categorii profesionale trebuie să ducă la o explicitare a specificităţii lor.
Rezultatele cercetării verifica această predicţie: psihologii ce lucrau în serviciile sociale îşi
afirma specificitatea de lucrători în lumea reală, de colaboratori cu alţi profesionişti şi specialişti
în intervenţii terapeutice, în timp ce universitarii pretind să privilegieze cercetarea şi reflecţia
teoretică, ei accentuează mai mult diferenţele dintre ei înşişi în calitate de profesionişti şi ceilalţi
psihologi. Deosebirea se fondează mai ales pe reflecţia teoretică, pe cercetarea ştiinţifică şi pe
formarea continuă. Lucrul teoretic şi cercetarea ştiinţifică reprezintă, în acelasi timp, un factor de
coeziune intragrupal şi de diferenţiere între grupuri.
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Un alt studiu cu această tematică este cel realizat de către un grup de cercetare din cadrul
Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, coordonat de Ticu Constantin [17]. Cercetătorii au
fost interesaţi de cum este perceput psihologul practician în societatea românească, întrebarea
principală fiind „Cum arată un psiholog şi care este funcţia lui socială?”. O altă echipă de
cercetători din cadrul Universităţii sus-numite au comparat RS ale profesiei de psiholog într-un
mediu cu experienţa socială diferită de aceasta profesie şi punctele de interes ale persoanelor din
acest mediu cu privire la profesia şi activitatea psihologului, ei au urmărit o dimensiune
comparativă a psihologilor din diferite domenii de activitate. De asemenea, i-au interesat
diferenţele care apar între punctele considerate importante de către psihologi sau de persoane cu
legătura mare în domeniul psihologiei şi punctele considerate importante de către cei din grupul
ţinta asupra profesiei şi calităţilor unui psiholog. Pregatirea profesională, cât şi dezvoltarea
continuă a acesteia devin sau ar trebui să devină o prioritate atât pentru societate, cât şi pentru
salariat din dorinţa de a atinge performanţă.
L. Negură [209] a studiat RS a muncii la vânzătorii din 4 întreprinderi comerciale din RM,
pentru a vedea cum are loc schimbarea reprezentărilor şi practicilor în procesul tranziţiei socioeconomice postcomuniste. V. Vidaller [214] a studiat dinamica RS a muncii la tinerii absolvenţi
din Franţa, cu vârste între 18-25 ani, care erau în căutarea unui loc de muncă. A fost realizat un
studiu diacronic, fiind comparate datele culese în 2002, 2003 şi 2004. Autoarea a validat ipoteza
că RS ale muncii sunt în fază de transformare. S. Baggio şi P.-E. Sutter [apud Curelaru 160] au
studiat RS a muncii la salariaţii francezi din 2 sectoare de activitate: servicii (distribuţia de
produse farmaceutice, comerţ, turism etc) şi chimie (farmaceutică şi energetică). Autorii au
identificat că majoritatea salariaţilor francezi (66,7 %) au o imagine favorabilă despre munca lor.
În 2010, E. Cartaud şi S. Labbe [185] au realizat un studiu asupra RS a muncii, în care compară
4 termeni: „muncă”, „slujbă”, „meserie” şi „profesie”, demonstrând atât similaritatea lor, cât şi
faptul că există deosebiri polarizate şi conotaţii diferite la 2 grupe diferite de subiecţi. În 2012, A.
Lopes de Silva [166], a realizat un studiu asupra RS a muncii profesorului la absolvenţii
unităţilor de formare a cadrelor didactice. Autoarea a fost interesată de a afla cum studenţii îşi
reprezintă viitoarea activitate practică în calitate de pedagogi, cum se produce formarea
identităţii profesionale şi cum îşi reprezintă munca lor din perspectiva gender.
1.5.2. Munca învăţătorului ca obiect al reprezentării sociale
Studiul RS este necesar pentru a înţelege mai bine acţiunile, comportamentele indivizilor, a
pătrunde în esenţa scenariilor elaborate şi prescrise de către grupuri [65]. Căci RS, mai bine
decât orice altă construcţie de extracţie cerebrală, ghidează acţiunile şi comportamentele
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oamenilor, orientează relaţiile şi organizează faptele lor. Ne aflăm într-o eră dominată de
informaţie şi doar un procent foarte mic din ceea ce ştim este rezultatul cunoaşterii noastre
directe. Dacă în trecut omul era organizator şi transmiţător al experienţei, în prezent el este
„organizator şi transmiţător al RS” [27, p. 15].
Obiectele sociale care au fost alese de-a lungul timpului ca obiecte reprezentate pun în
evidenţă utilitatea teoriei reprezentărilor sociale pentru înţelegerea comportamentelor umane
raportate la diferite domenii ale societăţii contemporane. Una din funcţiile RS se referă la
anticiparea derulării raporturilor sociale şi în cadrul activităţii profesionale. În cadrul grupului
social apar anumite prejudecăţi, se creează anumite atitudini vizavi de diferite profesii ce sunt
împărtăşite de membrii acestui grup. RS apar ca nişte profeţii ce ar avea particularitatea de a
crea condiţii necesare înscrierii lor durabile în realitatea socială [91].
Relaţia dintre reprezentările sociale şi starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi
persistenţa motivaţională este una circulară, între ele există o relaţie de interinfluenţare. Starea
subiectivă de bine este determinată, în careva măsură, de comparaţia socială pe care actorul o
face cu standardele formate din observaţiile asupra oamenilor din jur şi raportarea la propria
persoană. În opinia lui Diener utilizarea comparaţiei sociale este o strategie cognitivă de coping
influenţată de personalitate şi starea subiectivă de bine, iar alegerea ţintei este rezultatul şi nu
cauza stării subiective de bine [162; 70]. Factorii care contribuie la succesul profesional sunt
variabili ca pondere şi configuraţie de la un domeniu la altul de la o profesie la alta, de la o
organizaţie la alta, dar persoanele cu o gândire pozitivă, optimiste vor obţine rezultate mai bune
şi adaptarea lor profesională va fi mai eficientă într-o periodă mai scurtă de timp.
În continuare, vom lua în vizorul analizei munca învăţătorului. Cuvântul „învăţător” este
definit în DEX ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate
şi care preda o materie de învăţământ; persoană care îndrumă, educă pe cineva. Persoană care
predă cunoştinţe şi face educaţia civică a copiilor în primele clase de şcoală”. Sunt o mulţime de
sinonime pentru acest termen, şi anume: cadru didactic, profesor, institutor, maestru, preceptor,
dascăl, îndrumător, sfătuitor, povăţuitor. În lucrarea noastră noi operăm cu doi termeni –
învăţător, care se referă direct la ciclul primar de instruire, şi cadru didactic – fiind unul mai
general şi care se referă la toate treptele de învăţământ din Republica Moldova. In concepţia
noastră, învăţătorul este responsabilul pentru procesul instructiv-educativ, el este acela care pune
bazele dezvoltării intelectuale a copiilor în clasele primare, îi învaţă pe elevi să înveţe [107].
După cum se ştie, procesul educativ instituţionalizat este unul extrem de complex, atât sub
aspectul organizării, cât, mai ales, sub acela al fundamentării ştiinţifice a raporturilor instituite
între principalii factori implicaţi în acest proces [80; 84].
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Şcoala este mai mult decât un simplu loc de acumulare a cunoştinţelor, este o microsocietate ai cărei membri interacţionează permanent şi se influenţează reciproc [127]. Natura
acestor interacţiuni şi influenţe reprezintă un factor foarte important în raport cu percepţiile şi
atitudinea faţă de şcoală a elevilor, respectiv cu implicarea lor la îndeplinirea sarcinilor şi a
misiunii procesului educaţional [89]. Acest factor, la fel, implică o interacţiune dinamică între
personalitatea cadrului didactic şi a elevului. Atitudinea elevilor faţă de învăţător este, în mare
parte, expresia trăsăturilor de personalitate a cadrului didactic [60; 106; 107; 130]. De asemenea,
învăţătorul suportă o presiune mai mare, comparativ cu cadrele didactice din ciclul gimnazial sau
liceal, de a declanşa şi dezvolta la elevii mici motivaţia intrinsecă, cognitivă şi de a crea
atitudinea pozitivă faţă de învăţătură şi faţă de şcoală [131]. Învăţătorii prin gândirea pozitivă şi
optimism ar trebui să le insufle elevilor că şcoala este instituţia unei societăţi a cărei frecventare
este esenţială pentru obţinerea succesului în plan personal, profesional şi social [25; 47; 90; 133].
Învăţătorii de clasele primare continuă eforturile educatorilor din învăţământul preşcolar şi, în
acelaş timp, prin eforturile lor sunt predecesori ai procesului educaţional desfăşurat de către
profesorii din învăţământul gimnazial şi liceal [79; 91; 130].
În mod incontestabil, dacă munca este bine organizată, este bogată în conţinut şi
interesantă, omul se realizează în această sferă şi se dezvoltă ca o personalitate creatoare şi
independentă în acţiunile sale. În orice gen de activitate profesională este important ca omul să
se simtă bine, confortabil în procesul muncii, căci numai atunci cand el acceptă cu plăcere
munca, primeşte satisfacţie de la ea, el va obţine rezultate bune, calitate înaltă, succes profesional
şi se va realiza din punct de vedere profesional şi social [92]. Cu referire la munca învăţătorului,
unde subiectul muncii este şi agent al schimbării prin intervenţia educaţională, cadrul didactic
asigură întreg sistemul socio-cultural al unei ţări cu generaţii bine pregătite, capabile să
contribuie la dezvoltarea acelei ţări. El contribuie direct la formarea noilor generaţii care,
implicit, vor interioriza atitudinea faţă de activitatea fundamentală a omului. Importanţa unui
obiect pentru o anumită comunitate sau grup determină existenţa unor mize în legătură cu acesta,
mize care pot fi de natura identitară sau legate de coeziunea grupului. Astfel, vorbim despre
grupuri sociale a căror existenţă este strâns legată de existenţa unui obiect social; grupul se
formează în jurul acelui obiect şi îşi consolidează identitatea prin raportare la obiectul cu pricina
[63; 115; 122].
O profesie poate fi percepută ca fiind prestigioasă, nobilă, interesantă, adică cu o conotaţie
pozitivă, pe când alta poate fi percepută altfel [31; 42; 134; 136; 137; 149]. Ceea ce putem
observa astăzi în societatea noastră, majoritatea tinerilor absolvenţi în orientarea sa spre viitoarea
profesie se conduc după criteriul „profesie socialmente prestigioasă”, puţini sunt acei care se
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conduc de interesele personale, aptitudini, vocaţie etc [57; 147]. Pentru ca un cadru didactic să
participe în mod activ şi să aibă o contribuţie consistentă la eforturile educaţionale sistematice,
pe lângă deţinerea setului de resurse necesare: cunoştinţe vaste, aptitudini, competenţe care se
formează în traseul dezvoltării profesionale, este important ca la el să fie prezentă persistenţa
motivaţională în activitatea sa, să fie formată atitudine pozitivă faţă de munca prestată, să fie
stimulată gândirea pozitivă atât faţă de propria activitate, cât şi faţă de activitatea şi viitorul
elevilor [25; 47; 90; 153; 156; 162].
RS, precum am afirmat anterior, sunt determinate de contextul social, atât de contextul în
care s-au format, cât şi de contextul specific în care ele sunt activate [116]. Expresia unei RS
reflectă specificul contextului socio-cultural în care există grupul RS a căruia ne interesează
[213]. De aceea, atunci când studiem o anumită RS, trebuie să ţinem cont şi de aceste
caracteristici contextuale. În ceea ce priveşte RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul
primar, reprezentare pe care o analizăm în această lucrare, precizăm influenţa pe care o exercită
contextul social local în care a fost elaborată şi diferenţele care ar putea fi identificate atunci
când vorbim de RS a muncii în alte contexte socio-culturale. La câteva asemenea cercetări ne
vom referi în cele ce urmează.
1.5.3. Elemente constitutive în construcţia unei reprezentări sociale a muncii la cadrele
didactice cu referire la satisfacţia în muncă, starea subiectivă de bine şi persistenţa
motivaţională
În vederea identificării specificul RS a muncii la cadrele didactice, ne-am întrebat care ar fi
nişte elemente constitutive care ar putea face obiectul unui studiu în profunzime. Aşa cum ne-am
propus să studiem nu doar conţinutul acestei reprezentări, dar şi modalităţile de transformare a
acesteia, o întrebare legitimă care precede studiul empiric este: Care ar fi elementele
reprezentaţionale care vor putea fi supuse unui proces de transformare ? Studiul literaturii de
specialitate ne oferă câteva concluzii în ceea ce priveşte durata acestui proces, care nu se
limitează la un an sau doi, ci e vorba de zeci de ani [26; 27; 52; 60; 61; 65]. În acest sens,
elementele care pot fi schimbate într-un timp mai scurt sunt tocmai cele periferice, aşa cum cele
centrale sunt mai stabile în timp [2; 170; 179]. Astfel, am considerat satisfacţia în muncă (SM),
starea subiectivă de bine (SSB) şi persistenţa motivaţională (PM), mai exact semnificaţiile
atribuite de indivizi acestora, drept elemente ale sistemului periferic (fiind vorba de experienţe
individuale în trăirea acestor stări), care ar suporta o intervenţie psihosocială în vederea
schimbării sau consolidării unei RS a muncii. Un alt motiv pentru care noi în demersul empiric
am luat în vizor SSB, SM, PM este că anume aceste componente determină perceperea calităţii
muncii prestate, ele exprimă partea psihologică a calităţii muncii efectuate. Munca învăţătorului
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presupune o perefecţionare continuă, necesită o perseverenţă motivaţională. Performanţa în
munca nu depinde numai de abilităţile, aptitudinile profesionale ci şi de satisfacţia pe care
persoana respectivă o aşteaptă de la activitate, de motivaţie permanentizată pentru acea
activitate. Aşa cum aceste trei elemente sunt inerente oricărei activităţi profesionale şi depind de
experienţa individuală a fiecăruia, credem că ar putea fi esenţiale în procesul de intervenţie
psihologică [17; 55; 56; 62; 74; 78; 79; 90; 124; 129; 133; 141; 144; 153; 154; 156; 162; 173]. În
cele ce urmează, ne vom referi succint la câteva dintre cele mai importante studii care au vizat
aceste aspecte ale muncii.
Până în prezent au fost realizate mai multe studii privind caracteristicile muncii: satisfacţia
în muncă, motivaţia pentru muncă, starea subiectivă de bine etc [6; 7; 17; 56; 78; 129; 133; 144;
156; 162]. Starea subiectivă de bine se referă la percepţiile şi evaluările subiecţilor privind
calitatea vieţii lor, atât în plan cognitiv, cât şi afectiv [162]. Cercetările din domeniu relevă că, cu
cât o persoană are un nivel ridicat al emoţiilor pozitive în raport cu cele negative, cu atât are un
nivel mai înalt al stării subiective de bine. E. Stănciulescu [apud Muntele-Hendreş, 62] a realizat
un studiu privind starea subiectivă de bine a profesorilor din învăţământul preuniversitar, în care
au fost incluşi 168 învăţători (47% din învăţământul primar, 53% din învăţământul gimnazial).
Studiul dat a fost realizat din perspectiva psihologiei pozitive şi a adus dovezi pentru
constructele corelatelor psihologice şi predictorii stării de bine a profesorilor (autoacceptarea,
optimismul, autoeficacitatea, stima de sine ridicată şi suportul social perceput). Gradul de
satisfacţie în muncă a fost studiat de către Clark [apud Argyle, 133] pe 7000 de lucrători din 9
ţări europene. Conform rezultatelor: 42% sunt foarte satisfăcuţi de munca sa, iar 37% din
respondenţi consideră munca plictisitoare, neinteresantă, insuficient remunerată şi inutilă pentru
societate. Un alt studiu cu referire la acest aspect a fost efectuat de Warr [apud Argyle, 133] în
Marea Britanie. Autorul a măsurat gradul de satisfacţie a muncii, adresându-le respondenţilor
englezi întrebarea: Aţi accepta să lucraţi în continuare dacă nu aţi mai avea nevoie de bani ?
Datele relevă că 30-40% din subiecţi au spus că vor rămâne în continuare la acelaşi loc de
muncă, cam 30-35% au spus ca vor lucra temporar, în acelaşi timp căutând un alt loc lucru şi 2530% nu ar fi acceptat. Tot cu referire la această problematică, Veroff [apud Argyle, 133] a
chestionat 2264 lucrători americani, solicitându-le să evalueze, pe o scală de la 1 la 5 (foarte
satisfăcut,

satisfăcut,

neutru,

ceva

îmi

place,

ceva

nu,

nesatisfăcut)

gradul

de

satisfacţie/insatisfacţie faţă de munca lor. Astfel, autorul a constatat că 27% bărbaţi şi 29% femei
sunt foarte satisfăcuţi, 47% bărbaţi şi 42% femei sunt satisfăcuţi şi doar 1% din subiecţi s-au
declarat nesatisfăcuţi. Tait [apud Argyle, 133] a constatat, în cadrul unui studiu privind corelaţia
dintre satisfacţia în muncă şi satisfacţia de viaţă, că satisfacţia în muncă este mai înaltă la bărbaţi,
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lucrătorii în etate, cei cu un venit mai mare, cei cu studii superioare şi la lucrătorii independenţi
care au o afacere personală. În cadrul unui studiu longitudinal realizat de către Headey şi
Wearing în 1992, iar în 1993 de Iudje şi Watanobe [apud Argyle, 133] s-a demonstrat că
satisfacţia în muncă şi satisfacţia de viaţă se influenţează reciproc, însă satisfacţia de viaţă are o
influenţă mai mare.
Problema de cercetare. La capătul acestei sinteze a lucrărilor ştiinţifice privind tema
abordată în studiul nostru de doctorat am ajuns să putem afirma cu destulă certitudine că
reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar a fost insuficient
cercetată şi că există încă multe „pete albe„ în cunoaşterea modului în care cadrele didactice de
la noi îşi reprezintă munca lor şi care sunt efectele, inclusiv cele de ordin psihologic, ale acestei
reprezentări. Dată fiind această situaţie ne vedem îndreptăţiţi şi motivaţi să iniţiem şi să
dezvoltăm cercetarea problemei reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din
învăţământul primar, a cărei esenţă rezidă în 5 întrebări de cercetare concrete:
1. Care este conţinutul RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar şi cum
este organizat şi structurat acest conţinut în funcţie de tipul şi locul amplasării instituţiei şcolare
în care ele activează ?
2. Care e dinamica conţinutului şi structurii RS a muncii învăţătorului în procesul formării,
dezvoltării şi afirmării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul primar ?
3. Ar putea exista în RS a muncii învăţătorului o zonă mută care ar conţine elemente
divergente celor din zona explicită, declarată ?
4. În ce măsură sunt prezente în RS a muncii învăţătorului elemente ce se referă la starea
subiectivă de bine, satisfacţia în muncă, perseverenţa motivaţională ?
5. Care ar fi condiţiile de ordin psihologic şi psihosocial ce ar face posibile schimbări în
RS a muncii la cadrele didactice, astfel ca ea, RS, să favorizeze apariţia şi consolidarea stării de
bine, a satisfacţiei în muncă şi persistenţei motivaţionale ?
Ipotezele de cercetare. În calitate de răspunsuri apriorice la întrebările de cercetare
enunţate mai sus am avansat următoarele ipoteze:
1. Presupunem că există diferenţe în conţinutul şi structura RS muncii la cadrele didactice
care activează în instituţii şcolare de stat şi, respectiv, private şi la cele din instituţii şcolare din
mediul urban şi, respectiv, rural.
2. Presupunem că există o anumită dinamică în evoluţia RS a muncii învăţătorului în
procesul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice ce se manifestă în schimbările şi
diferenţele din conţinutul şi structura RS determinate de nivelul lor de formare şi
profesionalizare.
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3. Presupunem că exista o zonă mută a RS a muncii învăţătorului, care să conţină elemente
reprezentaţionale cu semnificaţii divergente în raport cu cele din zona explicită, declarată.
4. Presupunem că, prin acţiuni de intervenţie psihosociale speciale, va creşte prezenţa
elementelor SSB, SM şi a PM în RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar şi, în
consecinţă, se va produce „migrarea” anumitor elemente pozitive din zona periferică către
nucleul central. De vreme ce în compoziţia nucleului central se includ elemente stabile, trainice,
care nu pot fi uşor schimbate, modificarea RS poate fi făcută doar dinspre periferie spre centru,
ceea ce ar însemna ca programul de intervenţie psihosocială să vizeze schimbarea elementelor
anume din sistemul periferic, oferindu-le, prin activităţi de training, putere de propulsare în zone
situate spre nodul central.
Scopul cercetării constă în relevarea conţinutului şi structurii reprezentării sociale a muncii
la cadrele didactice din învăţământul primar şi a factorilor ce le determină, a relaţiei ei cu starea
subiectivă de bine, satisfacţia în muncă, persistenţa motivaţională şi a condiţiilor psihologice de
schimbare a acestei reprezentări.
Obiectivele investigaţiei:
1. Analiza literaturii de specialitate în domeniul RS în vederea delimitării aspectelor
teoretice relevante pentru elaborarea şi desfăşurarea studiul experimental privind RS a muncii la
cadrele didactice din învăţământul primar.
2. Determinarea conţinutului RS a muncii învăţătorului şi a modului în care este structurat
acest conţinut la cadrele didactice din învăţământul primar în funcţie de nivelul lor de formare /
profesionalizare, de tipul şi locul de amplasare a instituţiilor şcolare în care ele activează.
3. Evidenţierea elementelor din RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
cu referire la: a) starea lor subiectivă de bine, b) satisfacţia de muncă, c) persistenţa
motivaţională.
4. Stabilirea condiţiilor care vor face posibile schimbări în RS a muncii la cadrele
didactice, astfel încât ele să favorizeze apariţia şi consolidarea stării de bine, satisfacţiei în
muncă şi persistenţei motivaţionale.
5. Elaborarea unui program de intervenţie psihosocială şi a unui set de activităţi de creştere
a nivelului SSB, SM şi PM, care să permită schimbarea anumitor elemente din sistemul periferic,
care, în timp, vor atrage după sine şi modificarea unor elemente din nucleul central.
6. Determinarea eficienţei programului de intervenţie psihosocială şi propunerea unor
recomandări privind strategiile de schimbare a RS a muncii învăţătorului.
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1.6. Concluzii la capitolul 1
1. Din multitudinea de definiţii a RS, o definiţie oarecum acceptată de întreaga comunitate
ştiinţifică, definiţie pe care o preluăm şi în prezenta lucrare, este cea propusă de D. Jodelet [45,
p. 89] pentru care RS este o formă de cunoaştere, elaborată social şi împărtăşită de membrii unui
grup, având un scop practic şi concurând la construirea unei realităţi comune unui ansamblu
social.
2. RS sunt construcţii socio-cognitive elaborate social, au un caracter relativ omogen, sunt
caracteristice unui anumit grup social şi create, în principal, în vederea stăpânirii realităţii
complexe cu care se confruntă componenţii acestui grup. Ele joacă un rol fundamental în
dinamica relaţiilor sociale şi îndeplinesc următoarele patru funcţii: 1) cognitivă, 2) identitară, 3)
justificativă şi 4) orientativă.
3. RS se formează prin intermediul interacţiunilor dintre membrii unui grup social în
vederea înţelegerii contextului social în care se află şi se caracterizează printr-o anumită structură
internă constituită din nucleul central şi elemente periferice. În plus, o reprezentare socială mai
presupune, pe de o parte, prezenţa elementelor explicite, iar, pe de altă parte, a celor nonexprimabile, non-declarabile. Ultimele alcătuiesc aşa numita zonă mută a reprezentării care pot fi
activate doar în condiţiile aplicării unui consemn de substituţie şi care ar putea face opoziţie
celor explicite sau să intre în disonanţă cu ele.
4. Orice RS este centrată şi focusată pe un anumit obiect social. Nu însă orice obiect social
poate fi obiect de reprezentare. Pentru ca un obiect social să devină obiect de reprezentare este
necesar ca el să întrunească anumite condiţii şi anume: să fie un obiect polimorf, să fie
caracteristic unui grup social, să constituie o miză pentru identitatea sau coeziunea grupului dat,
să fie în centrul unor dinamici sociale intergrupuri şi să nu fie supus unor instanţe ideologice de
control.
5. Munca, în general, iar munca învăţătorului, în mod particular, poate fi considerată obiect
social susceptibil de a fi şi obiect de reprezentare deoarece întruneşte toate condiţiile unui astfel
de obiect social. Ea este un obiect social polimorf, ce se manifestă printr-o diversitatea de
cogniţii, capabil de a genera noi semnificaţii şi reevaluări în contextul schimbărilor sociale
actuale, este perceput şi gândit într-un mod diferit, pe de o parte, munca învăţătorului este
considerată nobilă, necesară societăţii, dar, pe de altă parte, ea este prost plătită, neprestigioasă.
Munca învăţătorului ca obiect social are o miză importantă în definirea identităţii profesionale a
cadrelor didactice, iar RS a acesteia originează din dinamicele şi interacţiunile atât intragrupale
(colegii de muncă), cât şi cu alte grupuri sociale (elevi, părinţi, alte categorii profesionale). În
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plus, RS a muncii învăţătorului se cristalizează în corespundere cu schimbările sociale şi
reformele educaţionale.
6. Există anumite aspecte care asigură confortul emoţional şi echilibrul psihologic la locul
de muncă – starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională – aspecte pe
care le considerăm posibile constituente esenţiale în structura RS şi care, fiind puse în legătură
cu experienţa individuală a persoanei, pot întări sau schimba unele elemente periferice, în timp,
şi nucleul central al RS a muncii.
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2. STUDIUL REPREZENTĂRII SOCIALE A MUNCIILA CADRELE DIDACTICE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI LA STUDENŢII PEDAGOGI
2.1. Definirea obiectului de reprezentare studiat
La baza cercetării noastre se află teoria reprezentărilor sociale. Reprezentarea socială (RS),
aşa cum a fost definită de S. Moscovici [61], exprimă valorile, normele şi atitudinile unor
grupuri sociale în legătură cu anumite obiecte sociale. În una din lucrările sale, M. Curelaru [27]
examinează diversitatea obiectelor de reprezentare care au constituit problemă de cercetare în
studiile privind RS până în prezent. Orice studiu privind RS trebuie iniţiat încercând să
răspundem la întrebarea dacă obiectul social propriu zis, în cazul nostru „munca învăţătorului”,
este un obiect de reprezentare pentru grupul analizat, în cazul nostru grupul fiind cadrele
didactice din învăţământul primar. Sunt câteva aspecte importante. A. Neculau [66] subliniază că
indivizii reconstruiesc obiectul social, îl reevaluează şi, astfel, obiectul există doar prin
semnificaţia oferită de indivizi. Deci, reprezentarea este socială pentru că indivizii, intrând în
contact cu realitatea, o reconstituie, o reevaluează şi o integrează sistemului de valori, organizării
cognitive, contextului ideologic. Astfel, mai scrie reputatul psiholog social ieşean, graţie
reprezentării elaborate, subiectul îşi ajustează conduita la contextul social, ceea ce-i asigură
adaptarea la mediu. Prin urmare, subiectul nu procesează doar propria experienţă, ci şi RS
furnizată de grupul de apartenenţă. S. Moscovici [205] a accentuat deseori acest aspect şi orice
studiu empiric din domeniu precizează, de regulă, categoria populaţională sau grupul generator
al reprezentării. Pe de altă parte, reprezentarea se elaborează în raport cu alte instanţe sociale
aflate în interacţiune cu grupul respectiv printr-un contract real sau imaginar. Deci, RS este
reprezentare a ceva produs de către cineva, iar această producere se face în raport cu altcineva
[64].
Din aceste considerente, P. Moliner [59] propune cinci întrebări pentru definirea obiectului
de reprezentare: ce obiecte, pentru ce grupuri, cu ce scopuri, în raport cu cine şi reprezentare
sau ideologie ?
Este munca învăţătorului un obiect de reprezentare ? În încercarea de a răspunde la
întrebările propuse de P. Moliner (1997) [59], am procedat după cum sugerează autorul,
încercând să articulăm obiectul nostru de reprezentare la întrebările evidenţiate mai sus.
Constatăm că în societatea moldovenească munca învăţătorilor este un obiect social polimorf, ce
se manifestă printr-o diversitate de cogniţii, capabil de a genera noi semnificaţii şi reevaluări în
contextul schimbărilor sociale actuale. Activitatea profesională a cadrului didactic este un obiect
social perceput şi gândit într-un mod diferit, pe de o parte munca învăţătorului este nobilă,
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necesară societăţii, dar pe de altă parte, ea este neprestigioasă, prost plătită, sunt întâlnite
comportamente indizirabile cum ar fi corupţia, favoritismul ş.a. Deşi profesia de învăţător este
nobilă, necesară societăţii, ea nu este cea mai solicitată în prezent din mai multe motive. Este o
profesie „intelectuală, respectată, care nu distribuie deţinătorului putere, influenţă sau venituri
mari, dar conferă prestigiu şi satisfacţii, vocaţia fiind considerată unul din motivele de bază în
alegerea acestei profesii” [48, p. 128-132 ]. Din păcate, nu întotdeauna în instituţiile de formare a
cadrelor didactice sunt înmatriculaţi studenţi cu vocaţie pedagogică, chiar nici aptitudinile
pedagogice nu sunt testate. După cum arată datele unui studiu realizat de Institutul de Marketing
şi Sondaje (IMAS Chişinău), profesia de pedagog este, actualmente, una dintre cele mai
neprestigioase şi nesolicitate meserii. Această realitate tristă este confirmată şi de statisticile
Ministerului Educaţiei [Sursă: Publika TV, 16.04.2014]. Doar 12 la sută din absolvenţii
facultăţilor pedagogice ajung să lucreze în şcoală.
În Republica Moldova există un număr mare de instituţii de învăţământ cu profil pedagogic
şi fiecare dintre acestea este interesată să înmatriculeze cât mai mulţi studenţi. Ca urmare,
universităţile acceptă şi candidaţi cu performanţe modeste. Nu există o medie academică minimă
sub limita căreia nu s-ar accepta înmatricularea la specialităţile pedagogice, cu excepţia celei de
trecere. Tot în acest sondaj, datele statistice arată că peste 60% din corpul profesoral-didactic
actual este compus din profesori cu o vechime de peste 18 ani lucraţi în sistemul educaţional.
Ponderea cadrelor didactice aflate la vârsta de pensionare este în continuă creştere şi de la cota
de 6,6%, în anul de studii 2001-2002, a ajuns la peste 18% în 2012. Cu alte cuvinte, astăzi,
fiecare al cincilea cadru didactic din sistemul de învăţământ primar şi secundar general este
pensionar.
În acelaşi timp, acest obiect social are o miză importantă în definirea identităţii
profesionale a cadrelor didactice din învăţământul primar, iar RS a acesteia originează din
dinamicile şi interacţiunile atât intragrupale (colegii de muncă), cât şi cu alte grupuri sociale
(elevi, părinţi, alte categorii profesionale). Pe de altă parte, RS a muncii cadrului didactic s-a
conturat şi cristalizat în corespundere cu schimbările sociale survenite, pe măsură ce a apărut
necesitatea reformelor educaţionale cu scopul de a îmbunăţăţi calitatea procesului instructiveducativ. Reforma sistemulului educaţiei din Republica Moldova, începând cu aderarea la
sistemul Bologna, a impus restructurarea curriculumului şi deci a tuturor planurilor de
învăţământ, fiind secondată de un spectru larg de inovaţii şi schimbări, care au ca rezultat
îmbunătăţirea calităţii studiilor. Contextul social pentru RS a muncii este caracterizat de
absenţa ortodoxiei. Într-un sistem ortodox [Deconchy, apud Curelaru, 27], grupul se supune unor
instanţe reglatoare, de control, iar RS nu sunt elaborate colectiv, deoarece instanţa reglatoare
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controlează difuzia informaţiei. Astfel de instanţe ar fi sistemul ştiinţific (organisme ca
universitatea, comunitatea ştiinţifică, consilii şi colegii de avizare sau disciplină etc.) sau
ideologia (instituţia politică a propagandei).
RS se caracterizează prin două dimensiuni: conţinutul (informaţiile cu referite la obiectul
studiat) şi structura internă (felul în care sunt organizate aceste informaţii în nucleul central şi
sistemul periferic al unei reprezentări). Astfel, prin acest studiu, ne-am propus să evidenţiem
elementele RS a muncii, a conţinutului şi a modului în care este structurat acest conţinut la
cadrele didactice în formare (studenţi, masteranzi) şi la cadrele didactice care în prezent lucrează
în învăţământul primar. Aşa cum am mai menţionat, considerăm că în contextul actual
semnificaţiile atribuite muncii învăţătorului ar putea să suporte anumite schimbări, atât la cei
care exercită această profesie, cât şi la alte grupuri sociale. Aceste semnificaţii ar putea să
comporte conotaţii nu tocmai pozitive, trecând de la o imagine valorizată în trecut, la una mai
puţin valorizată în prezent. Din aceste considerente, am dorit să vedem cum îşi reprezintă
cadrele didactice munca lor. În afară de aceasta, am urmărit să identificăm şi zona mută a RS,
considerând că munca învăţătorului se referă la un obiect social „sensibil”. Obiectele sociale
„sensibile” integrează în câmpul reprezentaţional cogniţii şi credinţe susceptibile de a pune în
discuţie valorile morale sau normele sociale valorizate sau dezirabile [39]. Gradul sensibil al
acestui obiect de reprezentare (RS a muncii) ar putea fi generat de învinuirile de corupţie,
rezultate mai slabe ale elevilor pe parcursul anilor de studii, statutul socio-economic al profesiei
etc. Considerăm că o parte din semnificaţiile negative atribuite muncii învăţătorului, dat fiind
faptul că atacă identitatea şi stima de sine pozitivă, ar putea fi camuflate în condiţii obişnuite de
producţii discursive. Astfel, ne aşteptăm să identificăm, cu ajutorul unor metode specifice (prin
modificarea consemnului), care sunt RS ale învăţătorilor faţă de munca lor, atât cogniţiile
declarate în mod deschis, cât şi cele deghizate, ascunse de către subiecţi.
2.2. Metodologia cercetării
Realizarea investigaţiei a avut loc în perioada 2012-2014, având la bază trei etape: prima,
de pregătire a cercetării: clarificarea dimensiunilor pentru cercetare, alegerea instrumentelor de
cercetare corespunzătoare, contactarea potenţialilor subiecţi (2012); cea de-a doua, de colectare
a datelor (2013) şi cea de-a treia, de prelucrare cantitativă şi calitativă a datelor şi de
interpretare a rezultatelor obţinute (2013-2014). Ulterior, aceste rezultate au stat la baza
programului de intervenţie, propus de noi în vederea schimbării unor elemente periferice a RS a
muncii învăţătorului, despre care vom discuta pe larg în capitolul 3.
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Scopul experimentului constă în relevarea conţinutului şi structurii reprezentării sociale a
muncii la cadrele didactice din învăţământul primar, a factorilor ce influenţează RS a muncii
învăţătorului şi a relaţiei ei cu starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa
motivaţională.
Trebuie să accentuăm că am luat în considerare faptul că RS se formează prin intermediul
cunoaşterii sociale, dar şi a practicilor sociale desfăşurate de subiecţi. În cazul dat, RS a muncii
se formează în mare parte prin prisma cunoaşterii sociale (stereotipuri, prejudecăţi, atitudini ale
societăţii faţă de profesia de învăţător), precum şi a activităţii profesionale actuale sau de
perspectivă, care constituie în acest context o practică socială importantă în geneza şi
transformarea acestei reprezentări. De aceea, în studiul nostru am solicitat subiecţilor să se refere
la „munca învăţătorului”. În acelaşi context, pentru categoria „cadre didactice în exerciţiul
funcţiunii” ne-a interesat dacă există diferenţe de structură şi conţinut în RS a muncii în funcţie
de tipul instituţiei şcolare în care îşi desfăşoară activitatea (privat / de stat), precum şi în funcţie
de locul unde se află instituţia (mediu rural / urban). Pentru categoria „cadre didactice în
formare”, ne-a interesat dacă se atestă diferenţe de structură şi conţinut în RS a muncii în funcţie
de nivelul de profesionalizarela etapa formării iniţiale (anul I, III, masterat).
În această ordine de idei, obiectivele cercetării au fost:
1. De a determinarea conţinutul RS a muncii învăţătorului şi a modului în care este
structurat acest conţinut la cadrele didactice din învăţământul primar în funcţie de nivelul lor de
formare / profesionalizare, de tipul şi locul de amplasare a instituţiilor şcolare în care ele
activează.
2. De a stabili existenţa unei zone mute în structura RS a muncii învăţătorului şi a
conţinutului ei.
3. De a identifica elementele din RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
cu referire la:
a) starea lor subiectivă de bine,
b) satisfacţia în muncă,
c) persistenţa motivaţională.
Ipotezele de cercetare:
1. Presupunem că există diferenţe în conţinutul şi structura RS a muncii învăţătorului la
cadrele didactice determinate de:
a) nivelul lor de formare / profesionalizare (studenţi pedagogi ciclul 1 şi 2, învăţători
începători şi învăţători cu experienţă),
b) tipul instituţiei şcolare (de stat vs. privat) şi
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c) locul amplasării instituţiei şcolare (urban vs. rural).
2. Presupunem că exista o zonă mută a RS a muncii învăţătorului, care să conţină elemente
reprezentaţionale cu semnificaţii divergente în raport cu cele din zona explicită.
3. Admitem că ar exista în structura RS a muncii învăţătorului elemente care s-ar referi la
starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi la perseverenţa motivaţională.
Variabilele experimentale. Vom prezenta variabilele experimentale „puse în joc” în
perechi (indepententă – dependentă), grupate în funcţie de ipoteza la care ele se referă.
Variabilele care se referă la ipoteza 1a.
Variabila independentă: Nivelul de profesionalizare (pregătire profesională / vechime în
muncă):
a) al studenţilor, anul 1 licenţă, profesie „învăţător clasele primare”.
b) al studenţilor, anul 3 licenţă, profesie „învăţător clasele primare”.
c) al studenţilor, master, profesie „învăţător clasele primare”.
d) al învăţătorilor în exerciţiul funcţiunii, 1 – 5 ani.
e) al învăţătorilor în exerciţiul funcţiunii, peste 5 ani.
Variabila dependentă:
a) RS a muncii învăţătorului la studenţii din anul 1 licenţă.
b) RS a muncii învăţătorului la studenţii din anul 3 licenţă.
c) RS a muncii învăţătorului la studenţii de la master.
d) RS a muncii învăţătorului la cadrele didactice în exerciţiul funcţiunii, 1-5 ani vechimea
în muncă.
e) RS a muncii învăţătorului la cadrele didactice în exerciţiul funcţiunii, peste 5 ani
vechimea în muncă.
Variabilele care se referă la ipoteza 1b.
Variabila independentă: Tipul unităţii şcolare în care activează subiecţii:
a) instituţii şcolare de stat;
b) instituţii şcolare private.
Variabila dependentă: RS a muncii la cadrele didactice:
a) care activează în instutuţii de stat;
b) care activează în instituţii private.
Variabilele care se referă la ipoteza 1c.
Variabila independentă: Locul amplasării unităţii şcolare în care activează subiecţii:
a) şcoli urbane;
b) şcoli rurale.
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Variabila dependentă: RS a muncii la cadrele didactice care activează în:
a) şcoli urbane;
b) şcoli rurale.
Variabilele care se referă la ipoteza 2.
Variabila independentă: Tipul de consemn dat subiecţilor pentru a produce elementele RS
a muncii învăţătorului:
a) consemn ce solicită inducerea elementelor reprezentaţionale din partea subiectului însuşi
(consemn normal);
b) consemn ce solicită inducerea elementelor reprezentaţionale din partea altui subiectsubstitut (consemn de substituţie).
Variabila dependentă: tipul RS a muncii învăţătorului:
a) RS a muncii învăţătorului în forma ei explicită, declarativă;
b) RS a muncii învăţătorului ce conţine şi zona mută.
Variabilele care se referă la ipoteza 3.
a) starea subiectivă de bine;
b) satisfacţia în muncă;
c) perseverenţa motivaţională.
Eşantionul experimental. În total, la acest studiu au participat 582 de subiecţi, cu vârste
cuprinse între 18 şi 60 de ani, dintre care:
 109 studenţi din anul I, specialitatea învăţământ primar (63 studenţi de la UPS „Ion
Creangă” şi 46 studenţi de la Universitatea din Tiraspol);
 92 studenţi de anul III/IV (54 studenţi de la UPS „Ion Creangă” şi 38 studenţi de la
Universitatea din Tiraspol);
 81 studenţi de la ciclul II, masterat (44 studenţi de la UPS „Ion Creangă” şi 37 studenţi
de la Universitatea din Tiraspol);
 100 învăţători de clasele primare din instituţii şcolare de stat, mediul urban (Gimnaziul
nr.7, şcoala nr. 152, LT „Natalia Dadiani”, LT „Al. I. Cuza”, LT „M. Sadoveanu”, LT
„Ştefan cel Mare”, LT „Dante Aligheri”, LT „Minerva”, LT „Gh. Asachi”);
 100 învăţători de clasele primare din instituţii şcolare de stat, mediul rural (şcoli din
următoarele localităţi: Sângera, Lozova, Balatina, Baraboi, Sipoteni, Peresecina, Selişte,
Grătieşti, Borogani, Suruceni, Ialoveni, Pârliţa, Sadova, Cotiujeni);
 100 învăţători de clasele primare din instituţii şcolare private, mediu urban (LT
„Prometeu”, LT „Orizont” LT „Columna”, LT „Elimul Nou”, LT „Elitex”).
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Subiecţii au fost distribuiţi în loturi în funcţie de următoarele criterii:
- Trei loturi de subiecţi, cadre didactice în proces de formare, care au un contact indirect cu
domeniul practic al activităţii profesionale (un total de 282 de subiecţi, studenţi/licenţă, anul I şi
III/IV– 2 grupuri, masteranzi – 1 grup);
- Şase loturi de subiecţi, care au un contact direct cu domeniul practic al activităţii
profesionale [cadre didactice în exerciţiu, un total de 300 de subiecţi, care, la rândul lor au fost
repartizate după alte trei criterii: vechimea în muncă, un grup de cadre didactice cu vechimea în
muncă până la 5 ani (69 subiecţi) şi un grup de cadre didactice cu vechimea în muncă peste 5 ani
(231 subiecţi); mediul în care îşi desfăşoară activitatea, un grup de cadre didactice din mediul
rural (100 subiecţi) şi un alt grup din mediul urban (200 subiecţi) şi tipul instituţiei şcolar, un
grup de cadre didactice din instituţii de stat (200 subiecţi) şi un grup de cadre didactice din
instituţii private (100 subiecţi)].
Instrumente de cercetare. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse am utilizat
următoarele instrumente de cercetare (vezi şi Anexa 1):
 Chestionarul pentru studiul RS a muncii, elaborat de L. Negură [209].
 Chestionarul pentru studiul stării subiective de bine, elaborat de Liubomirski şi Lepper,
(1999), tradus şi adaptat de D. Hendreş-Muntele [62].
 Chestionarul pentru studiul satisfacţiei de viaţă, elaborat de Diener şi Lucas (1999),
tradus şi adaptat de D. Hendreş-Muntele [62].
 Chestionarul pentru studiul persistenţei motivaţionale, elaborat de T. Constantin [17].
 Chestionarul pentru studiul satisfacţiei muncii, elaborat de T. Constantin (2011),
dezvoltat şi acomodat la munca didactică de E. Cocoradă [17].
Procedurile experimentale.
Pentru realizarea obiectivelor trasate, am recurs la o serie de metode şi tehnici, ceea ce ne-a
permis să examinăm autentic variabilele supuse cercetării: reprezentarea socială a muncii, zona
mută a reprezentării sociale, nivelul stării subiective de bine, nivelul persistenţei motivaţionale şi
satisfacţia de munca prestată. În continuare, vom dezvălui metodele şi tehnicile folosite (vezi
Anexa 1).
Chestionarul pentru studiul reprezentării sociale (RS) elaborat de L. Negură [208; 209].
Acest instrument are la bază proceduri tipice utilizate în studiul RS: asociaţii libere, tehnici de
demascare, tehnici de punere în discuţie a centralităţii, tehnici prototipic-categoriale [112, p. 4452; 113, p. 1-9; 114, p. 104-112] ş.a. Celelalte patru chestionare, administrate doar cadrelor
didactice, au vizat studiul unor elemente delimitate în RS a muncii la categoriile de subiecţi, şi
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anume starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională. Dat fiind faptul
că aceste elemente au un statut important în conţinutul RS a muncii şi esenţiale pentru
desfăşurarea cu succes a activităţii profesionale, ele au constituit direcţiile principale ale
programului de intervenţie psihosocială.
În prelucrarea şi interpretarea datelor am utilizat programul EVOC [183], utilizat
preponderent în studiile privind RS, metode de analiză a conţinutului, metode statisticomatematice. Programul EVOC [183] a permis calculul frecvenţei apariţiei unui element al
reprezentării şi al rangului mediu al acestora, indicator care reprezintă poziţia medie a termenului
respectiv în lanţul asociativ. La începutul acestui studiu vom utiliza doar frecvenţele elementelor.
Rangul mediu şi frecvenţa elementelor ne vor folosi pentru identificarea nucleului central şi a
sistemului periferic, pe care le vom prezenta în continuare.
În cele ce urmează, vom analiza datele, luând în considerare criteriile enunţate mai sus.
Aşa cum am menţionat anterior, intenţia noastră a fost de a vedea dacă există diferenţe în ceea ce
priveşte conţinutul şi structura RS a muncii la cadrele didactice în formare – studenţi şi
masteranzi, care, deocamdată, au mai puţine tangenţe cu activitatea didactică propriu-zisă,
excepţie fiind activităţile din cadrul stagiilor de practică pe care le desfăşoară pe parcursul anilor
de studii (o legătură slabă cu această practică socială) şi cadrele didactice care nemijlocit exercită
zi de zi acest gen de activitate profesională (o legătură puternică cu această practică socială). În
cazul primei categorii de subiecţi, cadre didactice în formare, dat fiind că au un contact mai puţin
frecvent cu activitatea didactică propriu-zisă, RS a muncii se formează mai mult ca urmare a
cunoaşterii sociale şi ştiinţifice transmise şi mai puţin ca urmare a practicilor profesionale. În
cazul celei de-a doua categorii, cadre didactice aflate în exerciţiul funcţiunii, dat fiind faptul că
au un contact de durată cu activitatea didactică propriu-zisă, un rol important în RS muncii îl au
tocmai practicile profesionale desfăşurate zi de zi (pe lângă activităţile instructiv-educative, aici
se mai adaugă şi relaţiile din cadrul instituţiei şcolare cu diverşi actori – elevi, colegi de lucru,
părinţi). Aceste diferenţe în ceea ce priveşte practica activităţii profesionale (experienţă
transmisă/contact indirect versus experienţă trăită/contact direct) ar putea explica eventuale
diferenţe de conţinut şi structură a RS a muncii la aceste două categorii de subiecţi.
Prin metoda asociaţiilor libere (întrebarea 1 din chestionarul pentru studiul RS a muncii,
vezi Anexa 1) am evidenţiat frecvenţa elementelor RS. În utilizarea asociaţiilor libere, subiecţii
au fost rugaţi să enunţe, pornind de la termenul inductor – munca învăţătorului, cuvintele sau
expresiile ce le vin primele în minte atunci când se gândesc la aceasta. Asociaţiile libere
reprezintă una dintre cele mai frecvent utilizate metode de culegere a datelor [11, p. 38-41]. În

54

general, în studiul RS, la o primă prelucrare a datelor se recurge la calculul frecvenţei fiecărui
cuvânt sau sintagme evocate de subiecţi, precum şi a ordinii apariţiei acestora.
Am recurs la gruparea pe categorii a cuvintelor care au acelaşi conţinut semantic. Astfel,
am inclus în aceeaşi categorie cuvinte care se apropie după conţinutul semantic, adică cele care
au un sens apropiat. De exemplu, categoria „afecţiune” include următoarele cuvinte: afecţiune,
amabil,

amabilitate,

ataşament,

bine

dispus,

blândeţe,

bunăvoinţă

etc.;

categoria

„responsabilitate” – angajament, datorie, decizii, implicare ş.a.; categoria „[muncă] grea” se
referă la: anevoioasă, complicată, dificilă, dificultăţi ş.a.
Pentru a evidenţia poziţia elementelor în câmpul reprezentaţional (elemente centrale,
periferice sau cu statut ambiguu), pe lângă calculul frecvenţelor, am recurs şi la calculul rangului
apariţiei (utilizând în acest sens programul EVOC). Pentru grupuri mai mici, rangul poate fi
calculat şi utilizându-se formula corespunzătoare. Pentru calcularea rangului, am avut nevoie de
următoarele: frecvenţa unui element, respectiv numărul de apariţii a unui element şi locul
apariţiei acestui element în cadrul asociiaţiilor libere invocate de subiecte (1-5). Se sumează
numărul de apariţii corespunzător locului de apariţii şi se împărte la numărul de apariţii. De
exemplu, să admitem că „responsabilitate” este invocat de 5 subiecţi, dar pe locuri diferite – de 2
ori pe 1, 1-2, 2-4; în acest caz, vom obţine următoarele: [1+1+2+4+4]/5=2.4. Astfel, elementul
RS „responsabilitate”, având un număr mic de apariţii (5) şi un rang mic (2,4), poate fi
considerat un element ambiguu.
Elementele centrale ale unei reprezentări sau nodul central al acesteia se caracterizează
prin stabilitate, consensualitate, coerenţă, rigiditate, rezistenţă la schimbare şi printr-o legatură
mai strânsă de memoria colectivă a grupului, iar cele periferice care formează sistemul periferic
sunt flexibile la contextul imediat, conţin istoria şi experienţa individului şi sunt mai uşor supuse
schimbării sociale. Primele au funcţia de organizare a unei reprezentări, iar cele din urmă, funcţia
de concretizare şi apărare. Valoarea simbolică a nodului central este conferită de modul în care
elementele centrale sunt asociate obiectului reprezentat. Evocarea unui obiect presupune de cele
mai multe ori asocierea automată cu elementele sale definitorii, centrale. Spre exemplu, atunci
când evocăm obiectul „muncă”, acesta este în mod automat asociat cu „remunerare” (element al
nodului central); orice activitate de muncă presupune o remunerare, iar în absenţa unei
remunerări, o activitate este definită ca orice altceva decât „muncă” (Flament, 1994, apud
Moliner et.al., 2002). Puterea asociativă a nodului central determină schiţarea unei structuri
ierarhice a elementelor centrale şi periferice asigurând coerenţa reprezentării sociale. Datele
obţinute prin sarcina de asociere liberă sunt prezentate în tabelele 2.1-2.4 şi figurile 2.1-2.4.
Crearea şi lectura tabelului.
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Indicatorul de bază este frecvenţa urmată de ordinea de apariţie. Prin urmare, se face o
combinaţie din rangul frecvenţei încrucişat cu rangul apariţiei ilustrat în exemplul de mai jos.

Frecvenţă mare
(peste un anumit prag)
Frecvenţă mică
(sub un anumit prag)

Rang mic în apariţie
Elemente plasate pe primele locuri în
lanţul asociativ (sub un anumit prag)
Frecvenţă mare-rang mic
Elemente centrale
(cadranul I)
Frecvenţă mică -rang mic
Elemente cu statut ambiguu
(cadranul III)

Rang mare în apariţie
Elemente plasate pe ultimele locuri în lanţul
asociativ (peste un anumit rang)
Frecvenţă mare- rang mare
Elemente cu statut ambiguu
(cadranul II)
Frecvenţă mică – rang mare
Elemente periferice
(cadranul IV)

Pentru a face tabelul operaţional nu se trec toate elementele, ci numai cele care depăşesc o
anumită frecvenţă. În cercetarea de faţă, în urma calculării frecvenţei apariţiei am selectat acele
elemente reprezentaţionale care au mai mult de 10 apariţii (adică o frecvenţă peste 10).
Fiecare tabel conţine patru cadrane:
• În primul cadran (căsuţa din stânga sus) se află elementele cu mare probabilitate centrale
(cele care au obţinut o frecvenţă mai mare sau egală cu 10, exprimate prin primul număr, şi cele
cu rang mai mic de 2,9 sau egal cu el, exprimate prin al doilea număr după bară).
• În cadranul patru (căsuţa din dreapta jos) sunt plasate elementele cu mare probabilitate
periferice (cele cu frecvenţă mai mică de 10 şi un rang mai mare de 2,9).
• În cadranul doi (căsuţa din dreapta sus) şi trei (căsuţa din stânga jos) sunt incluse
elementele cu statut ambiguu (cu frecvenţă mică şi rang mic sau frecvenţă mare şi rang mare).
Elementele cu statut ambiguu se află sub semnul întrebării. Clarificarea statutului lor necesită
utilizarea unor metode suplimentare [26, p. 123-124].
Această diferenţiere structurală a elementelor reprezentaţionale ne permite să judecăm, pe
de o parte, despre semnificaţia acestora pentru grupul de subiecţi analizat şi, pe de altă parte, să
identificăm care sunt elementele periferice asupra cărora am putea interveni printr-un program
de intervenţie. Amintim că, elementele periferice fiind mai flexibile şi mai sensibile la contextul
imediat pot fi supuse unui proces de schimbare şi transformare.
Tehnica de studiere a zonei mute a RS. Aşa precum remarca C. Guimelli [39], în
conţinutul RS pot exista credinţe, atitudini, judecăţi sau opinii care nu sunt exprimate în orice
situaţie socială. Sunt elemente reprezentaţionale care fac parte din ceea ce a fost numit „zona
mută a reprezentării”. Autorul subliniază că, în asemenea condiţii, subiecţii cercetării deseori
recurg la diverse „strategii de mascare”, însă prin „strategii de demascare”, elementele
reprezentaţionale camuflate de subiecţi pot fi dezvăluite. Aceste strategii presupun modificarea
consemnului dat subiecţilor („consemn normal” versus „consemn de substituţie”). În cazul
„consemnului normal” se cere opinia personală a subiectului, iar în cazul „consemnului de
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substuţie”, se cere subiectului să dea răspunsuri pe care le consideră proprii unor altor persoane.
În acest fel, subiecţii nu se exprimă în numele propriu, ci în numele altor persoane, astfel, ei
exprimând cu mai mare uşurinţă atitudini sau judecăţi care sunt indezirabile, contranormative sau
neacceptabile la nivel social.
Am presupus că, dat fiind devalorizarea profesiei de pedagog pe pracursul a mai multor
ani, această imagine socială negativă ar putea fi adoptată şi de către subiecţii studiului nostru,
inclusiv la nivelul RS a muncii învăţătorului, dar care din nevoia de a menţine o imagine şi stimă
de sine pozitivă ar putea fi camuflată de reprezentanţii acestei categorii profesionale. În această
ordine de idei, ne-am întrebat dacă această imagine ar putea fi „ascunsă” de către subiecţi în
producţiile lor discursive. Pentru a identifica eventuale elemente reprezentaţionale care nu sunt
exprimate printr-un „consemn normal” (întrebarea 1 din chestionar), am utilizat un „consemn de
substituţie”. Le-am solicitat subiecţilor să se gândească la o rudă, vecin sau altcineva care nu e
pedagog şi să indice primele cinci cuvinte sau expresii pe care le-ar invoca aceştia, atunci când
se gândesc la sintagma „munca învăţătorului” ? (întrebarea 4 din chestionar).
Chestionarul stării subiective de bine (SSB) elaborat de elaborat de Liubomirski şi
Lepper, tradus şi adaptat de D. Hendreş-Muntele [62]. De la apariţia teoriei reprezentărilor
sociale, în deceniile care au urmat, studiile privind RS au avut drept scop în mod preponderent
îmbogăţirea şi aprofundarea fundamentelor teoretice, clarificarea conceptelor şi perfecţionarea
metodologiei de studiu. Remarcăm că, până în prezent, nu a fost studiată relaţia dintre RS a
muncii şi starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa motivaţională, influenţa lor
asupra rezultatului muncii şi percepţia subiectivă a muncii. Mulţi cercetători au fost interesaţi de
studiul aspectelor psihologice ale stării de bine, deoarece percepţia calităţii propriei vieţi,
valoarea subiectivă a muncii, este rezultatul unei filtrări a experienţelor individuale trăite, prin
elaborarea unor judecăţi, scheme cognitive, referitoare la ceea ce este satisfacţia de viaţă,
satisfacţia de muncă, fericire, valoarea muncii etc. RS a muncii, fiind un produs al cunoaşterii şi
practicilor sociale, înglobează judecăţi, evaluări, percepţii sau valori cu referire la diverse aspecte
ale muncii, inclusiv privind starea de bine percepută de subiecţi ca urmare a procesului muncii,
satisfacţia pe care o trăieşte subiectul ca urmare a condiţiilor de muncă sau a rezultatelor acesteia
şi valoarea motivaţional-inspiraţională a muncii pentru a avea realizări şi rezultate tot mai bune,
persistând în realizarea unor obiective şi scopuri. Ca urmare a analizei elementelor care apar în
zona mută a RS a muncii (vezi tab. 2.14), se atestă elemente cu referire la starea de bine (grea,
chin), satisfacţia de muncă (prost plătită, muncă nepreţuită, elevi obraznici) şi persistenţa
motivaţională (perseverenţă, efort).
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Starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa motivaţională sunt aspecte
esenţiale în manifestarea angajamentului, pasiunii şi implicării în procesul muncii. Datele cu
referire la aceste aspecte ale muncii au fost culese prin intermediul unor scale şi chestionare
standardizate (vezi Anexa 1). Aşa cum am menţionat anterior, aceste metode au fost administrate
doar cadrelor didactice (300 de subiecţi, cu vârste între 25 şi 60 de ani, de la diverse instituţii
şcolare).
Demersul empiric în studiul stării subiective de bine (SSB) are la bază teoria stării
subiective de bine, fundamentată de Diener et al. în 1984-85 [162] şi dezvoltată ulterior de M.
Csikszentmihalyi [25] şi M. Seligman [90; 153]. Cercetătorii au studiat dimensiunea afectivă a
SSB şi au evidenţiat că emoţiile pozitive şi negative sunt relativ independente şi au corelate
psihologice diferite. Ei precizează că diminuarea trăirilor negative nu are drept efect automat
creşterea celor pozitive, iar absenţa celor negative nu înseamnă neapărat un nivel ridicat al SSB.
Diener şi colab. susţin că judecăţile de valoare prin care se evaluează satisfacţia de viaţă diferă
de la un individ la altul în funcţie de: experienţele personale, tendinţa de a se concentra mai mult
asupra aspectelor pozitive (optimismul) sau asupra celor negative (pesimismul), particularităţile
contextuale în momentul evaluării SSB şi dispoziţia afectivă de moment. Există diferenţe
interindividuale în percepţia SSB, datorate modului în care oamenii procesează informaţiile
(accesibilitatea informaţiilor cu valenţă pozitivă în detrimentul celor negative şi viceversa).
Percepţia mai depinde şi de acurateţea cu care sunt interpretate experienţele trăite care se află
într-o strânsă legătură cu erorile interpretative determinate de credinţe false, prejudecăţi,
stereotipuri. SSB a fost măsurată pornind de la modelul propus de Diener (2000), care a luat în
considerare dimensiunile afectivă şi cognitivă ale stării de bine. Dimensiunea afectivă a fost
măsurată cu ajutorul scalei subiective de fericire (The Subjective Happiness Scale, elaborată de
Liubomirski şi Lepper, 1999, tradusă şi adaptată de E. Cocoradă), iar cea cognitivă prin scala
satisfacţiei de viaţă (The Satisfaction with Life Scale, elaborată de Diener şi Lucas, 1999, tradusă
şi adaptată de D. Hendreş-Muntele) [62]. Datele au fost prelucrate statistic, calculându-se
frecvenţa răspunsurilor oferite de subiecţii din cele trei grupuri (instituţii private/IP, instituţii de
stat urban/ISU şi instituţii de stat rural/ISR) şi analiza diferenţială bivariată (testul KruskallWallis pentru diferenţa rangurilor a mai mult de două eşantioane independente). Am analizat
datele cu referire la starea de bine a subiecţilor (veziAnexa 1), luând în considerare următoarele
dimensiuni: (1) evaluările privind situaţia prezentă, trecută şi de viitor; (2) evaluările privind
lumea din jur şi ceilalţi; (3) evaluările privind controlul evenimentelor şi implicarea şi (4)
percepţia privind aspectul exterior şi starea dispoziţional-afectivă.
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Chestionarul privind satisfacţie de muncă (SM) elaborat de T. Constantin (2011),
dezvoltat şi acomodat la munca didactică de E. Cocoradă. Definită ca o stare emoţională pozitivă
sau plăcută, rezultată din exercitarea experienţei în plan profesional [Hellriegel, apud Zlate, 129],
satisfacţia muncii (SM) a constituit obiectul a numeroase studii empirice, care au avut drept scop
identificarea efectelor pe care le produce prezenţa sau absenţa satisfacţiei asupra motivaţiei la
locul de muncă. S-a observat că SM este un factor esenţial pentru explicarea comportamentului
motivat. Gradul de SM depinde de evaluările şi aşteptările persoanelor, ceea ce înseamnă că ei
pot avea acelaşi nivel de satisfacţie, dar datorat unor motive diferite; respectiv, unul şi acelaşi
factor poate produce un nivel diferit de satisfacţie la diferite persoane sau chiar la aceeaşi
persoană, dar în situaţii diferite. Există mai multe faţete ale satisfacţiei muncii, care au o
importanţă diferită pentru fiecare individ: munca în sine, salariul, supervizarea, colegii şi
promovarea [129]. SM a fost studiată cu ajutorul Chestionarului „Satisfacţia în muncă”, elaborat
de T. Constantin [17].
Subiecţii trebuiau să aprecieze, pe o scală de la 1 (foarte nemulţumit) la 5 (foarte
mulţumit), cât de satisfăcuţi sunt ei de munca lor (vezi Anexa 1). Am analizat datele subiecţilor
după următoarele dimensiuni: (1) munca în general; (2) condiţii de muncă şi oportunităţi de
dezvoltare profesională; (3) salarizare; (4) relaţiile cu ceilalţi (director, colegi, elevi şi părinţi) şi
(5) status social şi recunoaştere socială.
Chestionar de persistenţa motivaţională (PM) elaborat de Ticu Constantin [17]. Autorul
defineşte persistenţa motivaţională (PM) drept intensitatea cu care indivizii reuşesc să rămână
angajaţi în realizarea scopurilor propuse. PM reprezintă o stare sau o trăsătură stabilă de
personalitate, asociată cu perseverenţa, cu efortul continuativ şi cu rezistenţa în faţa obstacolelor,
chiar şi în situaţiile când individul se confruntă cu sarcini dificile, greu de realizat; este
capacitatea persoanei de a menţine efortul spre atingerea unor obiective ambiţioase pe parcursul
unei perioade mai îndelungate de timp, contrară tendinţei de a renunţa. Cu cât obiectivele sunt
mai importante, mai semnificative personal şi mai dificil de atins, cu atât mai intensă va fi PM
[Pinder, apud Constantin, 17].
PM poate fi afectivă şi cognitivă [Sherman şi Kim, apud Ungureanu 124]: PM afectivă este
măsura în care un sentiment faţă de obiect se menţine sau rămâne constant, atunci când subiectul
primeşte informaţii ce contestă semnificaţia şi valoarea obiectului respectiv; PM cognitivă se
referă la măsura în care o credinţă se menţine atunci când sunt introduse informaţii care neagă
credinţa respectivă. În plan profesional, PM se referă la: elaborarea şi urmărirea planului de
carieră, atingerea unui nivel ridicat de competenţă, notorietatea şi menţinerea prestigiului. După
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cum menţionează autorul, PM este nucleul motivaţiei umane ce constă în selectarea, clarificarea
şi adoptarea scopurilor şi motivelor personale [17].
Scala persistenţei motivaţionale evaluează predispoziţia angajatului în câmpul muncii de a
persista motivaţional în efortul îndreptat spre atingerea scopului, găsind resursele personale
necesare pentru a depăşi obstacolele apărute în cale şi pentru a face faţă stresului, oboselii, a
rezista rutinei etc. Acest instrument este util pentru cercetarea motivaţiei în domeniul muncii.
PM a fost măsurată cu ajutorul instrumentului oferit cu multă generozitate de colegii noştri
ieşeni: Scala persistenţei motivaţionale [17], care evaluează PM, identificând trei factori: LTPP
(long term purposes pursing) – urmărirea pe termen lung a scopurilor; CPP (current purposes
pursuing) – urmărirea scopurilor actuale şi RUP (recurrence of unattained purposes) – recurenţa
scopurilor neatinse. Evaluarea PM se realizează prin intermediul a 15 itemi cu răspuns pe o scală
de la 1 la 5 (1 – în foarte mică măsură, 5 – în foarte mare măsură). Vom analiza datele subiecţilor
în funcţie de factorii enunţaţi mai sus (vezi Anexa 1).
Trebuie să mai menţionăm că, aşa cum pentru transformarea RS este necesară o perioadă
mai îndelungată de timp, estimată de cercetătorii RS de la câtiva ani până la câteva zeci de ani, în
studiul nostru experimental ne-am rezumat doar la schimbarea unor elemente periferice ale RS a
muncii. Elementele periferice fiind mai flexibile şi mai influenţabile de contextul imediat pot fi
supuse mai uşor schimbării şi transformării prin acţiuni psihologice. Acest demers formativ va fi
descris şi analizat pe larg în capitolul 3.

2.3. Prezentarea datelor experimentale
2.3.1.Conţinutul reprezentării sociale a muncii învăţătorului la cadrele didactice din
ciclul primar şi la studenţii pedagogi: frecvenţa elementelor
Vom iniţia această analiză, prezentând datele obţinute de la subiecţii cu contact indirect
cu practica socială a muncii învăţătorului (studenţi şi masteranzi). Datele privind conţinutul RS
sunt reflectate în tabelul 2.1 şi figura 2.1. Examinând datele din tabel, observăm că foarte multe
din elementele identificate se întâlnesc la toate cele trei grupuri de subiecţi sau cel puţin la două
grupuri (doar că în proporţii diferite). Cu alte cuvinte, cele mai frecvente elemente invocate de
fiecare grup sunt în mare parte comune. Conform datelor, la cele trei grupuri de subiecţi se
atestă următoarele elemente comune: aptitudini (L1 – 26,6%, L3 – 41,3% şi M – 27,2%), elevi
(L1 – 28,4%, L3 – 16,3% şi M – 13,6%), instruire (L1 – 20,2%, L3 – 15,2% şi M – 23,4%),
respect (L1 – 23,9%, L3–16,3% şi M – 13,6%), responsabilitate (L1 – 14,7%, L3 – 44,6,7% şi
M – 23,4%) şi perseverenţă (L1 – 12,8%, L3 – 19,6% şi M – 19,7%).
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Tabelul 2.1. Frecvenţa elementelor în RS a muncii la studenţi şi masteranzi
element al RS

Licenţă, anul I (109 s.)
Frecvenţă
Procente

Licenţă, anul III (92 s.)
Frecvenţă
Procente

Master (81 s.)
Frecvenţă
Procente

Elevi
Aptitudini
Respect
Instruire
Responsabilitate
Perseverenţă
Prost plătită
Afecţiune
Cunoştinţe
Educaţie
Proiecte didactice
Grea
Evaluări
Realizări
Inteligenţă
Docum. şcolare
Străduinţă
Comunicare

31
29
25
22
16
14
22
20
12
23
18
13
11
15
12
11

15
38
15
14
41
18
12
21
16
15
14
-

11
22
11
19
19
16
12
20
12
16
-

28,4%
26,6%
22,9%
20,2%
14,7%
12,8%
20,2%
18,3%
11%
21,1%
16,5%
11,9%
10%
13,8%
11%
10%

16,3%
41,3%
16,3%
15,2%
44,6%
19,6%
13%
22,8%
17,4%
16,3%
15,2%
-

13,6%
27,2%
13,6%
23,4%
23,4%
19,7%
14,8%
24.7%
14,8%
19,7%
-

Din reprezentarea grafică ilustrată în figura 2.1, observăm că pentru studenţii de la licenţă,
anul I cele mai importante elemente sunt elevi şi aptitudini, pentru cei de la licenţă, anul III –
aptitudini şi responsabilitate, iar pentru cei de la masterat – aptitudini, instruire şi
responsabilitate.

Elemente comune în conținutul RS la studenți
și masteranzi
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Licență, anul I

Licență, anul III

Master

Figura2.1. Elemente comune în conţinutul RS la studenţi şi masteranzi
Fiind vorba de cadre didactice în formare, activitatea de bază a cărora presupune însuşirea
cunoaşterii şi formarea competenţelor pentru viitoarea profesie, cele mai frecvente elemente
invocate de subiecţi se referă la dimensiunea vocaţională a unei activităţi profesionale
(aptitudini), la dimensiunea prospectivă privind desfăşurarea propriu-zisă şi misiunea de bază a
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acestei activităţi (responsabilitate, instruire, elevi), precum şi la dimensiunea motivaţională
(perseverenţă). Un element comun întâlnit la cele trei grupuri este şi „respect”, care desemnează
finalitatea aşteptată pentru munca depusă şi anume recunoaşterea socială din partea celorlalţi.
Am putea presupune că invocarea acestui element este şi un răspuns la imaginea socială din ce
în ce tot mai devalorizată a învăţătorului. Lipsa unei recunoaşteri sociale este acut resimţită de
viitoarele cadre didactice chiar din primul an de universitate.
Elemente comune se atestă la grupul „licenţă, anul I” şi grupul „licenţă, anul III”, printre
acestea se numără: prost plătită, afecţiune, cunoştinţe şi educaţie. La fel, elemente comune
identificăm la grupul „licenţă, anul I” şi grupul „master”, cum ar fi: proiecte didactice, grea şi
evaluări. Interesant este faptul că studenţii din anul I vin deja cu această percepţie privind
viitoarea profesie, care, în viziunea lor, presupune dificultăţi, însă, cu toate acestea, plata
salarială este mică.
În continuare, prezentăm datele grupului de subiecţi care au un contact constant cu
practica muncii învăţătorului (vezi tab. 2.2-2.4, fig. 2.2-2.4). În tabelul 2.2 sunt prezentate
comparativ, în funcţie de variabila vechimea în muncă, cele mai frecvente elemente invocate de
cadrele didactice.

Tabelul 2.2. Frecvenţa elementelor în RS a muncii la cadrele didactice (analiză
comparativă în funcţie de vechimea în muncă)

Aptitudini
Responsabilitate
Perseverenţă
Educaţie
Grea
Afecţiune
Activităţi
Inteligenţă
Dăruire
Respect
Instruire
Prost plătită

Cadre didactice cu vechimea în
muncă până la 5 ani (69 s.)/ CD 1
Frecvenţă
Procente

Cadre didactice cu vechimea în
muncă peste 5 ani (231 s.)/ CD 2
Frecvenţă
Procente

29
23
18
16
15
14
14
13
11
-

82
48
61
22
46
48
27
25
59
38
35
25

42%
33,3%
26,1%
23,2%
21,7%
20,3%
20,3%
18.9%
16%

35,4%
20,8%
26,4%
9,5%
19,9%
20,8%
11,7%
10,8%
25,5%
16,4%
15,1%
25,5%

Aşa cum se poate observa şi în acest caz, printre elementele cele mai frecvent invocate de
cadrele didactice cu referire la munca pe care o desfăşoară o parte din acestea sunt similare
pentru ambele grupuri. Printre acestea ar fi: aptitudini (CD1 – 42% şi CD2 – 35,4%),
responsabilitate (CD1- 33,3% şi CD2 – 20,8%), perseverenţă (CD1 – 26,1% şi CD2 – 26,4%),
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grea (CD1 – 21,7% şi CD2 – 19,9%), afecţiune (CD1 – 20,3% şi CD2 – 20,8%) ş.a. Mai mult
chiar, trei dintre acestea, aptitudini, responsabilitate, perseverenţă, se întâlnesc şi la grupul de
studenţi şi masteranzi. Unul dintre ele, grea, este invocat şi de studenţii din anul I, precum şi de
cei de la masterat. Spre deosebire de studenţi, pentru cadrele didactice munca mai prespune
inteligenţă, afecţiune şi dăruire, elemente care derivă, credem noi, din impactul zilnic cu
practica activităţii profesionale care necesită manifestarea unei atitudini de abnegaţie,
devotament şi cordialitate. Pentru ilustrare grafică prezentăm datele în figura 2.2.

Elemente comune în conținutul RS la cadrele didactice
(vechimea în muncă)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Cadre didactice cu vechimea în muncă până la 5 ani
Cadre didactice cu vechimea în muncă peste 5 ani

Figura 2.2. Elemente comune în conţinutul RS la cadrele didactice (vechimea în muncă)
Observăm că, în general, nu există diferenţe în ceea ce priveşte elementele invocate de
cadrele didactice, indiferent de stagiul de muncă pe care îl au, excepţie fiind doar faptul că la
cadrele didactice cu vechimea în muncămai mare de 5 ani se mai atestă aşa elemente precum:
respect, competenţă şi prost plătită. Am putea presupune că, spre deosebire de specialiştii mai
tineri, pentru care nevoia de perfecţionare este dominantă la începutul carierei profesionale, la
specialiştii care au dobândit un anumit nivel de competenţă, în prim plan apar şi nevoi care
reflectă nevoia de recunoaştere socială, simbolică, dar şi financiară.
În tabelul 2.3 şi figura 2.3 sunt oglindite cele mai frecvente elemente cu referire la
„munca învăţătorului”, identificate la cadrele didactice din mediul urban şi la cele din mediul
rural. Şi în acest caz, ca urmare a analizei comparative, evidenţiem o serie de elemente comune
la cele două grupuri: aptitudini (U – 31% şi R – 44%), perseverenţă (U – 24% şi R – 26%),
dăruire (U – 18% şi R – 16%), responsabilitate (U – 17% şi R – 21%) sau grea (U – 20% şi R
– 23%).
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Tabelul 2.3. Frecvenţa elementelor în RS a muncii la cadrele didactice (analiză
comparativă în funcţie de mediul rural sau urban)

Aptitudini
Perseverenţă
Grea
Dăruire
Responsabilitate
Afecţiune
Respect
Educaţie
Inteligenţă
Prost plătită
Competenţă
Comunicare
Instruire
Activităţi
Elevi
Evaluări

Cadre didactice, mediu urban
(100 s.)/ U
Frecvenţă
Procente

Cadre didactice, mediu rural
(100 s.)/ R
Frecvenţă
Procente

31
24
20
18
17
12
12
13
17
15
14
13

44
26
23
16
21
17
20
17

44%
26%
23%
16%
21%
17%
20%
17%

24
15
14
12

24%
15%
14%
12%

31%
24%
20%
18%
17%
12%
12%
13%
17%
15%
14%
13%

Diferenţele între cele două grupuri se atestă prin următoatele elemente: cadre didactice
din mediul urban – inteligenţă, prost plătită, competenţă şi comunicare, iar pentru cadre
didactice din mediul rural – instruire, activităţi, elevi şi evaluări. Examinând figura 2.3,
observăm că, elementele comune care întrunesc cele mai mari valori la ambele grupuri au şi
valori procentuale relativ egale, excepţie fiind elementele aptitudini, responsabilitate şi respect.

Elemente comune în conținutul RS a cadrelor
didactice (mediu rural/urban)
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Cadre didactice, mediu urban

Cadre didactice, mediu rural

Figura 2.3. Elemente comune în conţinutul RS a cadrelor didactice (mediu urban/rural)
În cele ce urmează, ne vom opri asupra diferenţelor şi similitudinilor în ceea ce priveşte
elementele invocate cu referire la „munca învăţătorului”, în funcţie de variabila „tipul instituţiei
şcolare”. Conform datelor prezentate în tabelul 2.4 şi figura 2.4, se atestă foarte multe elemente
comune la cele două grupuri (cadre didactice din instituţii de stat şi din instituţii private).
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Aceste elemente sunt: aptitudini (IS – 31% şi IP – 36%), perseverenţă (IS –24% şi IP –
29%), grea (IS – 20% şi IP – 18%) ş.a. Ca şi în cazul grupurilor analizate mai sus, nu există
diferenţe majore în conţinutul RS în funcţie de acest criteriu. O execpţie notabilă, cum probabil
ar fi fost şi de aşteptat, este invocarea cu o frecvenţă mai mare de către cadrele didactice din
instituţiile de stat a faptului că munca învăţătorului este „prost plătită” (IS –15%).
Tabelul 2.4. Frecvenţa elementelor în reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice
(analiză comparativă în funcţie de tipul instituţiei şcolare)

Aptitudini
Perseverenţă
Grea
Dăruire
Responsabilitate
Afecţiune
Competenţă
Respect
Inteligenţă
Prost plătită
Comunicare
Educaţie
Activităţi

Cadre didactice, instituţii de stat
(100 s.)/ IS
Frecvenţă
Procente

Cadre didactice, instituţii private
(100 s.)/ IP
Frecvenţă
Procente

31
24
20
18
17
12
14
12
17
15
13
13

36
29
18
36
33
33
14
13

36%
29%
18%
36%
33%
33%
14%
13%

15

15%

31%
24%
20%
18%
17%
12%
14%
12%
17%
15%
13%
13%

În figura 2.4 sunt elementele comune reprezentate grafic. Aşa cum se poate remarca, deşi
elemente comune la ambele grupuri – dăruire, afecţiune şi responsabilitate – se atestă diferenţe
procentuale. La grupul de cadre didactice din instituţiile private, aceste elemente sunt învocate
în proporţie de 30 la sută, comparativ cu grupul de cadre didactice din instituţii de stat, la care
acestea se înregistrează în mai puţin de 20%.

Elemente comune în conținutul RS la cadrele
didactice (instituții de stat / instituții private)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Cadre didactice, instituții de stat

Cadre didactice, instituții private

Figura 2.4. Elemente comune în conţinurul RS la cadrele didactice (instituţii de stat/
instituţii private)
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O concluzie care se prefigurează ca urmare a acestei analize este că, în esenţă, conţinutul
RS a muncii la studenţii pedagogi şi la cadre didactice în exerciţiul funcţiunii comportă o serie
de similitudini, fiind invocate unele elemente comune: aptitudini, perseverenţă şi
responsabilitate. În general, se atestă o reprezentare pozitivă privind munca învăţătorului, fapt
pe care am vrut să-l verificăm prin modificarea consemnului normal cu unul de substituţie, ceea
ce ne permite accederea la zona mută a reprezentării, despre care o să discutăm mai jos. Aşa
cum, în cercetările privind RS, o importanţă deosebită trebuie acordată centralităţii unui element
în structura unei RS, fapt esenţial pentru a judeca cu privire la semnificaţia unui element
reprezentaţional pentru un anumit grup social. În cele ce urmează vom examina structura RS la
grupurile analizate.
2.3.2. Structura reprezentării sociale a muncii învăţătorului la cadrele didactice din
ciclul primar şi studenţii pedagogi: elemente centrale şi periferice
Aşa cum ne-am propus să vedem care sunt implicaţiile contactului direct versus indirect
asupra conţinutului şi structurii RS, vom examina datele ţinând cont de acest criteriu. În tabelele
6-8 este arătată structura RS a muncii la cadrele didactice în formare (studenţii-pedagogi).
La studenţii din primul an (vezi tab.2.5) se evidenţiază următoarea structură a RS a muncii:
elemente centrale – elevi (31/2,8), aptitudini (29/2,0), educaţie (23/2,6), prost-plătită (23/2,9),
instruire (22/2,7), proiecte didactice (18/2,0), responsabilitate (16/2,9) şi realizări (15/2,4) şi
elemente periferice – plăcere (8/3,7), activităţi (7/3,5), perfecţionare (7/3,0), disciplină (6/3,6),
griji (6/3,1), rechizite (6/3,6) ş.a.

Frecvenţă mică
(mai mică sau egală cu
10)

Frecvenţă mare
(mai mare sau egală cu 10)

Tabelul 2.5. Structura reprezentării sociale a muncii la studenţi, licenţă, anul I
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)
(elemente plasate pe primele locuri în lanţul asociativ)
Elemente centrale
Elevi 31/2,8
Aptitudini 29/2,0
Educaţie 23/2,6
Prost platită 23/2,9
Instruire 22/2,7
Proiecte didactice 18/2,0
Responsabilitate 16/2,9
Realizări 15/2,4
Perseverenţă 14/2,7
Cunoştinţe 12/2,6
Străduinţă 12/2,9
Efort 10/2,6
Elemente cu statut ambiguu
Inteligenţă 8/2,8
Motivaţie 8/2,7
Lecţii 6/2,8
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Rang mare (rang mai mare decât 2,9)
(elemente plasate pe ultimele locuri în lanţul asociativ)
Elemente cu statut ambiguu
Afecţiune 20/3,1
Respect 25/3,2
Grea 13/3,4
Comunicare 11/3,0
Evaluări 11/3,6

Elemente periferice
Plăcere 8/3,7
Activităţi 7/3,5
Perfecţionare 7/3,0
Disciplină 6/3,6
Griji 6/3,1
Rechizite6/3,6
Remunerare5/4,6

Observăm că o serie de elemente care, deşi se întâlnesc cu o frecvenţă mare la subiecţii din
acest grup (afecţiune, respect sau grea), au mai degrabă un statut ambiguu, fiind invocate de
subiecţi pe ultimele locuri.
În continuare, vom prezenta structura RS a muncii la studenţii din anul terminal (vezi tab.
2.6). Am dorit să aflăm dacă, perioada de formare psihopedagogică în universitate (3 ani)
produce anumite modificări la nivelul RS a muncii.
Analizând elementele din nucleul central, observăm că acestea nu s-au schimbat foarte
mult, comparativ ce cele identificate la studenţii din anul I. La studenţii din anul trei se relevă
aceleaşi elemente: responsabilitate (41/2,5), aptitudini (38/2,6), perseverenţă (18/2,6),
cunoştinţe (16/2,7), educaţie (15/2,3) şi instruire (14/2,8). Totuşi, aşa cum se poate observa,
locul pe care se plasează acestea în nucleul central este diferit. Dacă la studenţii din anul I, pe
primul loc în nucleul central se află „elevi”, acest element reprezentaţional are un statut ambiguu
în structura RS la studenţii din anul III. Dimpotrivă, „responsabilitate”, un element central atât în
structura RS a studenţilor din anul I, cât şi la cei din anul III, în acest din urmă caz se plasează pe
primul loc în nucleul central (pentru comparaţie, la subiecţii din anul I, „responsabilitate”
întruneşte 16 evocări, la anul III, „responsabilitate” este exprimat de 41 ori). Acest fapt
evidenţiază conştientizarea de către studenţii din anul III a importanţei sarcinilor pe care le vor
avea în activitatea profesională de perspectivă.
Tabelul 2.6. Structura reprezentării socială a muncii la studenţi, licenţă, anul III

Frecvenţă mică
(mai mică de 10)

Frecvenţă mare
(mai mare sau egală cu 10)

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Responsabilitate 41/2,5
Aptitudini 38/2,6
Afecţiune 21/2,4
Perseverenţă 18/2,6
Cunoştinţe 16/2,7
Educaţie 15/2,3
Instruire 14/2,8
Inteligenţă 14/2,7
Sârguinţă 10/2,3
Dezvoltare 10/2,9
Elemente cu statut ambiguu
Competenţă 7/1,2
Documente şcolare 7/1,7
Rechizite 7/2,8
Grea 6/2,1
Evaluări 5/2,6

Elemente cu statut ambiguu
Elevi 15/3,1
Respect 15/3,5
Prost-plătită 12/3,7
Activităţi 10/3,5

Elemente periferice
Lecţii 7/3,0
Motivaţie 6/3,0
Efort 6/3,0
Proiecte didactice 6/3,5
Şcoală 6/3,3
Comunicare 5/4,4
Dăruire5/3,0
Plăcere5/3,0
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Un alt aspect identificat în dinamica RS a muncii: dacă termenul „elevi” deţine primul loc
în nucleul central al RS la studenţii din anul I, la cei din anul III, acesta „se deplasează” în
cadranul cu elemente cu statut ambiguu. Acelaşi lucru putem spune şi despre alte elemente
centrale în structura RS a muncii la studenţii din anul I – „prost plătită” şi „proiecte didactice”,
care la cei din anul III trec fie la cele cu statut ambiguu, fie la cele periferice. În nucleul central
mai apare un element care la studenţii din anul I are un statut ambiguu – afecţiune (21/2,4). Am
putea presupune că invocarea afecţiunii, ca de altfel şi a responsabilităţii reflectă o stare
psihologic-emoţională de pregătire pentru activitatea profesională pe care o vor desfăşura în mai
puţin de un an.
În ceea ce priveşte elementele periferice, acestea sunt: lecţii (7/3,0), motivaţie (6/3,0),
muncă (6/3,0), proiecte didactice (6/3,5), şcoală (6/3,3), comunicare (5/4,4), dăruire (5/3,0),
plăcere (5/3,0). Ce trebuie remarcat în acest caz, printre elementele periferice apare şi „dăruire”,
element care nu a fost invocat de către studenţii anului I. Vom vedea mai târziu că acest element,
periferic în acest caz, se „deplasează” în nucleul central la cadrele didactice în exerciţiul
funcţiunii, desemnând semnificaţia specială a acestei atitudini motivaţional-valorice pentru cei
care desfăşoară munca de instruire şi educaţie.
Vom continua, prezentând structura RS a muncii la masteranzii-pedagogi (vezi tab. 2.7), o
categorie, care, la fel, are un contact indirect cu practica activităţii profesionale. La masteranzi,
elementele din nucleul central sunt: aptitudini (22/2,6), grea (20/2,8), responsabilitate (19/2,4),
instruire (19/2,5), documente şcolare (16/2,8), perseverenţă (16/2,5), proiecte didactice (12/1,5)
şi elevi (10/2,5).
Tabelul 2.7. Structura reprezentării sociale a muncii la masteranzi

Frecvenţă mică(mai mică
de 10)

Frecvenţă mare
(mai mare sau
egală cu 10)

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Aptitudini 22/2,6
Grea 20/2,8
Responsabilitate 19/2,4
Instruire 19/2,5
Documente şcolare 16/2,8
Perseverenţă 16/2,5
Proiecte didactice 12/1,5
Elevi 10/2,5
Elemente cu statut ambiguu
Lipsa de timp 8/2,7
Afecţiune 8/2,7
Competenţă 7/2,0
Educaţie 7/2,7
Învăţător 6/2,6
Cunoştinţe 6/2,3
Lecţii 6/2,3
Muncă nepreţuită 5/1,6

Elemente cu statut ambiguu
Evaluări 12/3,3
Respect 11/3,0

Elemente periferice
Comunicare 9/3,4
Prost plătită 9/3,2
Dăruire 9/3,4
Materiale didactice 9/3,4
Plăcere 7/4,0
Rechizite 7/3,5
Efort 5/3,6
Realizări 5/3,8
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Aşa cum se poate vedea, patru dintre acestea sunt prezente şi la studenţii din anul I şi III –
aptitudini, responsabilitate, instruire şi perseverenţă. Reapare elementul „elevi”, întâlnit pe
primul loc în nucleul central al RS la studenţii din anul I (31/2,8), drept că în acest caz cu o
frecvenţă mai mică (10/2,5). O altă similitudine cu studenţii din anul I este şi prezenţa în nucleul
central a elementului „proiecte didactice” (pentru comparaţie, la anul I – 18/2,0, masteranzi –
12/1,5). Spre deosebire de celelalte două grupuri de studenţi, în structura RS la masteranzi, un
loc central îl ocupă şi elementele „grea” şi „documente şcolare”, care la studenţi are un statut
ambuguu. Am putea spune că prezenţa în nucleul central la masteranzi a unor elemente care se
referă nemijlocit la activitatea practică propriu-zisă (de ex., „proiecte didactice” şi „documente
şcolare”) se datorează faptului că unii dintre masteranzi ar putea fi angajaţi part-time şi prin asta
s-ar apropia mai mult de „munca didactică”, decât colegii lor din anul I sau III.
Cât priveşte elementele periferice, printre acestea evidenţiem: comunicare (9/3,4), prost
plătită (9/3,2), dăruire (9/3,4), materiale didactice (9/3,4), plăcere (7/4,0), rechizite (7/3,5), efort
(5/3,6) şi realizări (5/3,8). Se observă că cognemul „prost plătită”, care la studenţii anului I era
un element central, în acest caz, este unul din elementele periferice. În structura RS la
masteranzii, la fel ca la studenţii din anul III, se atestă printre elementele periferice şi cognemul
„dăruire”, element care, aşa cum am menţionat mai sus, va ocupa un loc central în RS a muncii
la cadrele didactice care sunt angajate deja în diverse instituţii şcolare. Am putea presupune că
profesia de învăţător le modifică RS în această direcţie – a sacrificiului şi a devotamentului
pentru educarea şi instruirea noii generaţii.
În cele ce urmează, vom examina structura RS a muncii la cadrele didactice aflate în
exerciţiul funcţiunii şi care au un contact frecvent cu practica muncii învăţătorului. Din aceste
considerente, aşa cum am argumentat mai sus, RS a muncii la acest grup se formează şi prin
intermediul activităţii profesionale desfăşurate zi de zi. Pentru început, vom analiza care sunt
elementele centrale, periferice şi cu statut ambiguu la cadrele didactice tinere cu vechimea în
muncă de la 1-5 ani (vezi tab. 2.8).
Elementele centrale din structura RS a muncii la acest grup de cadre didactice sunt:
aptitudini (29/2,5), responsabilitate (23/1,7), educaţie (16/2,6), grea (15/2,9). Aspectul inedit, de
care am pomenit tangenţial şi mai sus, este prezenţa în nucleul central a elementului „dăruire”.
Respectiv, similar grupului de masteranzi, cu referire la muncă în nucleul central mai este
invocat şi adjectivul „grea”. Fiind vorba despre tineri specialişti care au mai puţină experienţă de
muncă şi care trebuie să acumuleze cunoaştere practică în primii ani de activitate profesională,
am putea să explicăm prezenţa acestuia ca fiind datorată şi acestui fapt. Spre deosebire de
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studenţi şi masteranzi, elementul „perseverenţă”, care la primii avea un statut central, în acest
caz, este întâlnit la elementele cu statut ambiguu.
În ceea ce priveşte elementele periferice, cele exprimate de cadrele didactice din acest grup
se referă la: evaluări (6/3,3), respect (7/3,2), documente şcolare (5/3,2) şi lipsă de timp (5/3,8).
Acestea reflectă experienţele individuale ale subiecţilor care necesită racordarea la exigenţele
muncii („evaluări”, „documente şcolare”), dar şi nevoia unui management eficient al timpului
pentru a face faţă „lipsei de timp”, munca ocupându-le probabil şi din timpul personal sau din cel
necesar pentru a fi destinat altor activităţi.
Tabelul 2.8. Structura reprezentării sociale a muncii la cadre didactice (vechimea în
muncă până la 5 ani)

Frecvenţă mică (mai mică
Frecvenţă mare
de 10)
(mai mare sau egală
cu 10)

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Aptitudini 29/2,5
Responsabilitate 23/1,7
Educaţie 16/2,6
Grea 15/2,9
Inteligenţă 13/2,6
Dăruire 11/2,6
Elemente cu statut ambiguu
Instruire 8/2,8
Elevi 7/2,2
Cunoştinţe 5/2,4
Disciplină 5/2,8
Motivaţie 5/2,8
Efort 5/2,8
Perfecţionare 5/2,8
Pregătire pentru ore 5/2,0
Prost platită 5/2,6

Elemente cu statut ambiguu
Perseverenţă 18/3,1
Activităţi 14/3,2
Afecţiune 14/3,3
Comunicare 10/3,6

Elemente periferice
Evaluări 6/3,3
Respect 7/3,2
Documente şcolare 5/3,2
Lipsă de timp 5/3,8

Vom continua examinând structura RS a muncii la cadrele didactice cu experienţă
profesională, cu vechimea în muncă de peste 5 ani (vezi tab. 2.9). Aşa cum se poate vedea, pe
primele poziţii din nucleul central se situează elemente deja întâlnite şi la alte categorii de
subiecţi, şi anume: aptitudini (82/2,4), perseverenţă (61/2,8), responsabilitate (48/2,2).
O parte din acestea – inteligenţă (25/2,2), mai apare la grupul de cadre didactice până la 5
ani şi la studenţii din anul III, prost platită (25/2,9), se mai remarcă şi în nucleul central la
studenţii din anul I, afecţiune (48/2,8), care este invocat printre elementele centrale şi la studenţii
din anul III şi dăruire (59/2,5), care apare în nucleul central la cadrele didactice până la 5 ani.
Alte două elemente – competenţă (31/2,6) şi activităţi (27/2,9) pot fi întâlnite şi la celelalte
grupuri analizate sau doar la unele, însă au un statut ambiguu sau sunt periferice.
În acest caz, este oarecum firesc să fie invocată „competenţa” în descrierea muncii
învăţătorului, deoarece, fiind vorba de cadre didactice cu experienţă, una dintre realizările
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obţinute pe parcurs este tocmai nivelul de competenţă, care le oferă o anumită recunoaştere
socială din partea colegilor şi părinţilor, dar şi o anumită siguranţă şi măiestrie în activitatea
profesională. Din aceste considerente, am putea presupune că pentru cadrele didactice cu
experienţă, nivelul de competenţă este o miză importantă în definirea identităţii socioprofesionale.
Tabelul 2.9. Structura reprezentării sociale a muncii la cadre didactice (vechimea în
muncă peste 5 ani)

Frecvenţă mică (mai
mică de 10)

Frecvenţă mare (mai mare sau egală cu 10)

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Aptitudini 82/2,4
Perseverenţă 61/2,8
Dăruire 59/2,5
Afecţiune 48/2,8
Responsabilitate 48/2,2
Competenţă 31/2,6
Activităţi 27/2,9
Inteligenţă 25/2,2
Prost platită 25/2,9
Plăcere 23/2,8
Educaţie 22/2,8
Elevi 18/2,8
Cunoştinţe 17/2,4
Realizări 16/2,8
Nobilă 15/2,2
Sacrificii 14/2,5
Perfecţionare 14/2,7
Efort 12/2,7
Vocaţie 11/1,9
Dirijare 10/2,9
Elemente cu statut ambiguu
Nopţi nedormite 9/2,8
Pasiune 8/2,6
Pregătire pentru ore 8/2,8
Exigenţă 7/2,8
Lecţii 7/2,7
Sârguinţă 7/2,7

Elemente cu statut ambiguu
Grea 46/3,4
Respect 38/3,2
Instruire 35/3,2
Evaluări 19/3,3
Comunicare 16/ 3,1
Lipsa de timp 15/3,0
Motivaţie 14/3,1
Documente şcolare 14/3,8
Generaţia viitoare 12/2,8
Satisfacţie 12/3,0
Creativitate 11/3,4
Epuizare 11/3,3
Onestă 11/3,0
Disciplină 10/3,2
Griji 10/3,5
Rechizite 10/3,2
Stres 10/ 3,8
Toleranţă 10/3,6

Elemente periferice
Muncă nepreţuită 9/3,5
Dezvoltare 8/3,5
Energie 8/4,0
Flexibilitate 6/4,0
Chin 5/4,0
Demnitate 5/4,0
Nervi 5/3,0

Ne-a interesat să vedem şi care este structura RS a muncii la cadrele didactice din mediul
rural, respectiv urban. Elementele centrale şi periferice pot fi examinate în tabelele 2.10 şi 2.11.
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Tabelul 2.10. Structura reprezentării sociale a muncii la cadre didactice din mediul rural

Frecvenţă mică (mai mică Frecvenţă mare (mai mare sau
de 10)
egală cu 10)

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Aptitudini 44/2,3
Perseverenţă 26/2,6
Instruire 24/2,7
Responsabilitate 21/1,8
Afecţiune 17/2,9
Educaţie 17/2,8
Dăruire 16/2,7
Elevi 14/2,8
Perfecţionare 11/2,8
Inteligenţă 10/2,3
Elemente cu statut ambiguu
Motivaţie 9/2,6
Disciplină 7/2,2
Cunoştinţe5/2,0
Competenţă 5/2,2
Efort 5/2,8

Elemente cu statut ambiguu
Grea 23/3,5
Respect 20/3,3
Activităţi15/3,0
Evaluări 12/3,5
Plăcere 12/3,0

Elemente periferice
Documente şcolare 9/3,6
Lipsă de timp 9/3,6
Prost plătită 9/3,5
Comunicare 7/4,5
Stres 6/4,0
Demnitate 5/4,0
Nervi 5/3,0
Proiecte didactice5/3,2
Rechizite 5/3,4

Astfel, pentru cadrele didactice din mediul rural, în nucleul central identificăm următoarele
elemente: aptitudini (44/2,3),

perseverenţă (26/2,6),

instruire (24/2,7), responsabilitate

(21/1,8), afecţiune (17/2,9), educaţie (17/2,8), dăruire (16/2,7) ş.a. Principalele elemente
periferice evidenţiate la acest grup sunt: documente şcolare (9/3,6), lipsă de timp (9/3,6), prost
plătită (9/3,5), comunicare (7/4,5), stres (6/4,0) ş.a.
O structură oarecum similară a structurii RS a muncii, identificăm şi la cadrele didactice
din mediul urban (vezi tab. 2.11). Astfel, în nucleul central la acest grup se atestă: aptitudini
(31/2,6), perseverenţă (24/2,6), dăruire (18/2,2), inteligenţă (17/2,0), responsabilitate (17/2,6),
prost platită (15/2,7), competenţă (14/2,1), iar în sistemul periferic – lipsă de timp (9/3,1),
evaluări (7/3,5), onestă (7/3,2), lecţii (6/3,3), griji (5/3,0) ş.a. Aşa cum se poate observa,
diferenţe majore în structura RS a acestor două grupuri nu se atestă: aceleaşi elemente şi
aproximativ aceeaşi ierarhizare a acestora.
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Tabelul 2.11. Structura reprezentării sociale a muncii la cadre didactice din mediul urban
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Frecvenţă mică (mai mică de
10)

Frecvenţă mare (mai mare sau
egală cu 10)

Elemente centrale
Aptitudini 31/2,6
Perseverenţă 24/2,6
Dăruire 18/2,2
Inteligenţă 17/2,0
Responsabilitate 17/2,6
Prost platită 15/2,7
Competenţă 14/2,1
Comunicare 13/2,9
Educaţie 13/2,7
Plăcere 11/2,7
Realizări 11/2,7
Elemente cu statut ambiguu
Pregătire pentru ore 8/2,3
Sârguinţă 9/2,8
Cunoştinţe 9/2,7
Elevi 9/2,6
Nobilă 6/2,3
Proiectedidactice 5/2,4
Sacrificii5/1,8
Generaţia viitoare 6/2,6
Satisfacţie 5/2,6

Elemente cu statut ambiguu
Grea 20/3,1
Afecţiune 12/3,3
Respect 12/3,3
Activităţi11/3,1
Instruire10/3,3

Elemente periferice
Lipsă de timp 9/3,1
Evaluări 7/3,5
Onestă 7/3,2
Toleranţă 7/3,8
Lecţii 6/3,3
Cerinţe5/3,6
Creativitate5/3,2
Griji 5/3,0
Pasiune5/3,2
Rechizite 5/3,2

Totuşi, se poate observa că, dacă „prost plătită” este un element periferic în cazul RS a
cadrelor din mediul rural, în acest caz, acest cognem reprezentaţional este plasat printre
elementele nucleului central. Cu o explicaţie în acest sens vom reveni şi într-o altă secţiune, în
care vom argumenta că, în mediul urban, fiind atât instituţii de stat, cât şi instituţii private, în
care condiţiile de muncă şi salarizare sunt diferite, există mai multe posibilităţi de comparare
socială care poate să determine conştientizarea privaţiunilor şi apariţia stărilor de insatisfacţie şi
injustiţie.
În tabelul 2.12 poate fi examinată structura RS a muncii la cadrele didactice din instituţii
de stat. Astfel, elementele centrale la cadrele didactice din instituţii de stat sunt: aptitudini
(31/2,6), perseverenţă (24/2,6), dăruire (18/2,2), inteligenţă (17/2,0), responsabilitate (17/2,6)
şi prost plătită (15/2,7), iar cele periferice: lipsă de timp (9/3,1), evaluări (7/3,5), lecţii (6/3,3),
cerinţe (5/3,6), griji (5/3,0), pasiune (5/3,2) ş.a.
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Tabelul 2.12. Structura reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice în funcţie de

Frecvenţă mică (mai mică de 10)

Frecvenţă mare (mai mare sau egală cu 10)

tipul instituţiei (de stat, urban)
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Aptitudini31/2,6
Perseverenţă 24/2,6
Dăruire 18/2,2
Inteligenţă 17/2,0
Responsabilitate 17/2,6
Prost plătită 15/2,7
Competenţă 14/2,1
Comunicare 13/2,9
Educaţie13/2,7
Plăcere11/2,7
Realizări11/2,7

Elemente cu statut ambiguu
Grea 20/3,1
Afecţiune 12/3,3
Respect 12/3,3
Activităţi 11/3,1
Instruire 10/3,3

Elemente cu statut ambiguu
Efort 9/2,8
Cunoştinţe 9/2,7
Elevi 9/2,6
Pregătire pentru ore 8/2,3
Generaţia6/2,6
Nobilă 6/2,3
Generaţie viitoare 6/2,6
Proiecte didactice 5/2,4
Sacrificii 5/1,8
Satisfacţie5/2,6
Sârguinţă 9/2,8

Elemente periferice
Lipsă de timp 9/3,1
Toleranţă 7/3,8
Evaluări 7/3,5
Lecţii 6/3,3
Cerinţe 5/3,6
Creativitate 5/3,2
Griji 5/3,0
Pasiune 5/3,2
Rechizite 5/3,2

La fel, pentru cadrele didactice din instutuţii private (vezi tab. 2.13), elementele centrale
sunt: aptitudini (36/2,4), dăruire (36/2,6), responsabilitate (33/1,9), afecţiune (33/2,8), iar cele
periferice: dezvoltare (7/3,7), creativitate (6/3,8), documente şcolare (6/3,0), epuizare (6/3,8),
evaluări (6/3,1), muncă nepreţuită (5/3,2), nopţi nedormite (5/3,0).
În general, RS la aceste grupuri nu se diferenţiază foarte mult. Cu certitudine, elementul
comun, care, de altfel, apare şi pe prima poziţie la toate categoriile de cadre didactice analizate
de noi în prezentul studiu este „aptitudini”. Aceasta poate fi explicat prin faptul că respondenții
au asociat munca prestată cu acele însușiri psihice care sunt decisive în bune condiții a muncii
prestate, acest element fiind neutru, în mare măsură.
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Tabelul 2.13. Structura reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice în funcţie de

Frecvenţă mică (mai mică de 10) Frecvenţă mare
(mai mare sau
egală cu 10)

tipul instituţiei (privat, urban)
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)
Elemente centrale
Aptitudini 36/2,4
Dăruire 36/2,6
Responsabilitate 33/1,9
Afecţiune 33/2,8
Activităţi 15/2,9
Elemente cu statut ambiguu
Nobilă 9/2,2
Sacrificii 9/2,6
Educaţie 8/2,5
Cunoştinţe 8/2,2
Vocaţie 8/1,6
Prost plătită 6/2,3
Comunicare 6/2,6
Generaţia viitoare 6/2,8
Perfecţionare 5/2,4
Proiecte didactice 5/2,2

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)
Elemente cu statut ambiguu
Perseverenţă 29/3,3
Grea 18/3,2
Competenţă 14/3,1
Respect 13/3,1
Inteligenţă 11/3,0
Elemente periferice
Creativitate 6/3,8
Dezvoltare 7/3,7
Dirijare 6/3,5
Documente şcolare6/3,0
Epuizare6/3,8
Evaluări6/3,1
Instruire 9/4,0
Motivaţie8/3,7
Muncă nepreţuită 5/3,2
Nopţi nedormite 5/3,0
Onestă 5/3,0

Alte elemente comune din nucleul central, dar cu poziţii diferite sunt (în paranteze este
indicată poziţia ocupată de element):
 „responsabilitate” (până la 5 ani – 2, după 5 ani – 6, R – 4, U – 5, IP – 3, IS – 5);
 „dăruire” (până la 5 ani – 6, după 5 ani – 3, R – 7, U – 3, IP – 2, IS – 3);
 „educaţie” (până la 5 ani – 3, după 5 ani – 11, R – 6, U – 9, IP – 0, IS – 9);
 „inteligenţă” (până la 5 ani – 5, după 5 ani – 10, R – 10, U – 4, IP – 0, IS – 4);
 „perseverenţă” (până la 5 ani – 0, după 5 ani – 2, R – 2, U – 2, IP – 0, IS – 2) ş.a.
Predomină elementele pozitive: dăruire, afecţiune, inteligenţă, educaţie, comunicare ş.a.
Pentru cadrele didactice care au până la 5 ani lucraţi, munca este şi „grea”, un element central
întâlnit doar la acest grup, iar pentru cadrele didactice care lucrează mai mult de 5 ani, din
mediul urban, instituţii de stat, munca mai este „prost plătită” – element care nu apare la cadrele
didactice din instituţii private.
2.3.3. Zona mută din reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din ciclul
primar şi la studenţii pedagogi
Putem vedea cum o parte din elementele cu statut ambiguu devin centrale în cazul
consemnului de substituţie. Datele le prezentăm în tabelul 2.14. Examinând datele din tabel,
observăm că o serie de elemente care nu au fost numite în condiţiile unui „consemn normal”,
sunt invocate în condiţiile unui „consemn de substituţie”: muncă nepreţuită, compătimire, elevi
obraznici, corupţie, lipsă de timp, chin ş.a. Alte elemente (grea, prost plătită), care au fost
exprimate mai puţin frecvent, fiind încadrate la elementele cu statut ambiguu sau periferice în
cazul „consemnului normal”, în condiţiile unui „consemn de substituţie” sunt încadrate, în
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conformitate cu numărul de apariţii şi rangul mediu, în nucleul central al RS. Acest fapt relevă
semnificaţia acestor elemente pentru grupul de subiecţi.

Frecvenţă mică (mai mică de 25

Frecvenţă mare (mai mare sau egală cu 30

Tabelul 2.14. Zona mută a reprezentării socială a muncii la cadrele didactice din ciclul
primar şi la studenţii pedagogi
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Grea 209/2.54
Prost platită 141/2.35
Aptitudini 123/ 2.46
Respect 117/2.98
Instruire 98/2.36
Munca nepreţuită 98/2.57
Elevi obraznici 95/3.07
Responsabilitate 83/2.70
Compătimire 64 /2.50
Corupţie 64/2.30
Elevi 58/2.41
Perseverenţă 48/2.71
Remunerare 45/2.40
Cunoştinţe 47/2.55
Inteligenţă 43/2.72
Lipsă detimp 38/2.95
Efort 35/2.46
Uşoară 34/2.12
Chin 33 /2.30

Elemente cu statut ambiguu
Stres 84/3.02
Afecţiune 53/ 3.23
Evaluări 50/3.00
Activităţi 37/3.03
Motivaţie 36/3.00
Generaţia viitoare 34/3.21

Elemente cu statut ambiguu
Rechizite 27/2.93
Competenţă 25/2.60
Condiţii dificile 24/2.83
Concediumare 21/2.38
Educaţie 19/2.58
Griji 18/2.39
Sărăcie 17/2.35
Indiferenţă 16/2.63
Nopţinedormite 15/2.80
Incompetenţă 14/2.21
Plictiseală 13/1.92
Proiecte didactice 13/2.77
Documente şcolare 12/2.25
Disciplină 10/2.50
Scoală 10/2.30
Exigenţe 9/2.56
Loc demuncă 9/2.56
Tehnica 8/1.75
Voinţă 8/2.88
Favoritism 8/2.88
Sacrificii 7/2.43
Obligaţiuni 7/2.00
Democraţie 5/1.40

Elemente periferice
Epuizare 29/3.38
Comunicare 25/3.00
Virtuţi 20/3.35
Sănătateprecară 18/3.44
Dăruire 15/3.07
Creativitate 13/3.23
Plăcere 12/3.25
Perfecţionare 12/3.08
Stabilitate 11/3.18
Suport 9/3.22
Muncă importantă 9/3.00
Realizări 9/3.22
Şedinţe 8/3.75
Energie 8/3.63
Dezvoltare 8/3.00
Satisfacţie 8/3.50
Toleranţă 7/3.43
Conflict 7/3.14
Bine platită 6/3.17
Nobilă 6/3.83
Părinţiplecaţi 5/3.20

Pentru a putea mai uşor percepe acele elemente care au populat nucleul central în cazul
schimbării consemnului standart pe cel de substituţie pentru întreg eşantionul de cercetare am
reprezentat conţinutul nucleului central în tabelul de mai jos (vezi tab.2.15). În condiţiile unui
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„consemn normal”, conţinutul RS a muncii este preponderent pozitiv, pe când în condiţiile unui
consemn de substituţie apar o serie de elemente negative care nu sunt întâlnite în primul caz,
cum ar fi: grea, prost plătită, corupţie, elevi obraznici, muncă nepreţuită. Printre elementele care
apar în zona mută se observă şi elemente cu referire la starea de bine (grea, chin), satisfacţia de
muncă (prost plătită, muncă nepreţuită, elevi obraznici) şi persistenţa motivaţională
(perseverenţă, efort).
Tabelul 2.15. Elementele nucleului central al RS a muncii la cadrele didactice din ciclul
primar şi la studenţii pedagogi – eşantion total (consemn standard şi consemn de substituţie)
Nucleul central (consemnul standard)

Nucleul central (consemnul de substituţie)

Aptitudini 201/2.45

Grea 209/2.54
Prost platită 141/2.35
Aptitudini 123/ 2.46
Respect 117/2.98
Instruire 98/2.36
Munca nepreţuită 98/2.57
Elevi obraznici 95/3.07
Responsabilitate 83/2.70
Compătimire 64 /2.50
Corupţie 64/2.30
Elevi 58/2.41
Perseverenţă 48/2.71
Remunerare 45/2.40
Cunoştinţe 47/2.55
Inteligenţă 43/2.72
Lipsă de timp 38/2.95
Efort 35/2.46
Uşoară 34/2.12
Chin 33 /2.30

Competenţă 58/2.38
Cunoştinţe 58/2.60
Dăruire 112/2.65
Educaţie 90/2.63
Generaţia viitoare 50/2.50
Inteligenţă 67/2.60
Nobilă 17/2.29
Pregătirepentruore 18/2.56
Proiectedidactice 69/2.35
Realizări 43/2.70
Responsabilitate 161/2.24
Sârguinţă 35/2.74
Vocaţie 15/2.13

2.3.4. Analiza datelor privind starea de bine, satisfacţia în muncă şi persistenţa
motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar
Prelucrarea statistică a datelor, în cercetarea noastră, a fost efectuată prin mediul de
programare, analiză statistică şi reprezentarea grafică a datelor R.
Analiza datelor „Scalei subiective de bine”
Vom analiza datele cu referire la starea de bine a subiecţilor (vezi Anexa 2), luând în
considerare următoarele dimensiuni: (1) evaluările privind situaţia prezentă, trecută şi de viitor;
(2) evaluările privind lumea din jur şi ceilalţi; (3) evaluările privind controlul evenimentelor şi
implicarea şi (4) percepţia privind aspectul exterior şi starea dispoziţional-afectivă.
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I. Evaluări ale situaţiei prezente/trecute/de viitor
La acest aspect au fost analizate datele înregistrate de subiecţi la itemii: SSB1, SSB3,
SSB6, SSB12, SSB22, SSB24 şi SSB29. În ceea ce priveşte evaluările în legătură cu situaţia lor
în trecut, prezent şiviitor, remarcăm că, în toate cele trei grupuri predomină sentimentele de
insatisfacţie, tristeţe şi pesimism.
Se observă că, între 30%-35% din cadrele didactice participante la studiu:
a) „nu sunt mulţumite de felul în care sunt” (SSB1: acord total, IP – 34%, ISR – 29% şi
ISU – 28%) (vezi fig. 2.5).

Figura 2.5. SSB la cadrele didactice: componenta satisfacţia de sine
La toate cele trei grupuri se remarcă sentimente de nemulţumire cu referire la această
componentă a SSB – satisfacţia în raport cu propriul Eu, ceea ce denotă că evaluările şi
comparaţiile sociale pe care le fac pedogogii, atunci când se analizează pe sine, nu le procură
sentimente de satisfacţie. În mod evident, insatisfacţia faţă de sine poate fi determinată şi de
rezultatele muncii sau chiar munca în sine. Ca un cerc vicios, rezultatele ulterioare vor fi
influenţate de insatisfacţia în raport cu propria persoană, generând indiferenţă şi pasivitate faţă
de munca depusă.
La fel cam o treime din participanţii la studiu:
b) „nu prea trăiesc stări de bucurie şi mândrie” (SSB22: acord total, IP – 35%, ISR – 31%
şi ISU – 36%) (vezi fig. 2.6).
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Figura 2.6. SSB la cadrele didactice: componenta bucurie şi mândrie
Lipsa unor stări de bucurie şi mândrie afectează, la fel, ca şi în cazul componentei descrise
mai sus, în mod esenţial, SSB trăită de participanţii la studiu. Emoţiile pozitive însufleţesc
persoanele în a-şi face munca mai bine, cele negative, dimpotrivă, le influenţează negativ
motivaţia, angajamentul şi pasiunea pentru munca pe care o fac.
Tot în acest context, aproximatiiv 30-40% din participanţi:
c) „sunt pesimiste în legătură cu viitorul” (SSB6: acord total, IP – 38%, ISR – 29% şi ISU
– 31%) (vezi fig. 2.7).

Figura 2.7. SSB la cadrele didactice: componenta pesimism vizavi de viitor
Lipsa unor scenarii pozitive de evoluţie a evenimentelor şi pesimismul faţă de viitor este
un alt aspect important care afectează SSB şi, implicit, munca pe care o prestează persoanele. De
aici putem deduce că, implicarea în muncă poate scădea dramatic la pedagogii care sunt
pesimişti în raport cu viitorul, deoarece ei percep că nu au un control asupra evenimentelor şi
implicarea lor nu le va aduce rezultatele şi recunoaşterea socială scontate.
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Sentimente de insatisfacţie sunt trăite şi în raport cu evenimentele din trecut, fapt care
rezultă din analiza rezultatelor la componenta SSB cu referire la trecutul persoanei. Astfel, în
toate cele trei grupuri, participanţii cred că:
d) „cele mai multe evenimente din trecut par a fi triste” (SSB29: acord total, IP – 38%, ISR
– 38% şi ISU – 32%) (vezi fig. 2.8).

Figura 2.8. SSB la cadrele didactice: componenta trecut trist
În mod cert, evaluările negative privind situaţiile din trecut şi cele actuale, dar şi starea
predominantă de pesimism şi scepticism privind evoluţia acestei situaţii în viitor, amplifică
sentimentele de insatisfacţie trăite de cadrele didactice în raport cu activitatea profesională pe
care o desfăşoară, dezvoltând, în timp, un sentiment de alienare şi neputinţă privind posibilităţile
lor de a interveni în evoluţia evenimentelor şi de a produce schimbările sociale dorite.
Tot în consens cu evaluările privind aceste aspecte descrise mai sus:
a) mai puţin de 30% dintre cadrele didactice participante la studiu consideră că au realizat
ceea ce şi-au propus (SSB3: acord total, IP – 25%, ISR – 18% şi ISU – 23%; acord moderat, IP –
38%, ISR – 28% şi ISU – 30%) (vezi fig. 2.9).

Figura 2.9. SSB la cadrele didactice: componenta realizări dorite
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SSB, fiind influenţată de succesele sau insuccesele înregistrate de persoane, este afectată
de percepţia nerealizării, creând sentimente de insatisfacţie în raport cu calitatea vieţii. Subiecţii
care sunt nemulţumiţi de cele realizate, se vor percepe inutili şi vor manifesta mai puţine tendinţe
de implicare pentru a avea succes în activitatea profesională. Totuşi, remarcăm că, la 38% (IP),
29% (ISR) şi 30% (ISU) se evidenţiază un acord moderat privind realizările obţinute. Dat fiind
faptul că realizările profesionale depind nu doar de resursele personale ale individului, dar şi de
facilităţile oferite de cadrul instituţional, am putea presupune că procentul oarecum mai ridicat
identificat la cadrele de la IP se datorează şi posibilităţilor de realizare, precum şi suportului
instituţional oferite de cadrul organizaţional privat.
Le fel, cam 1/3 din participantele la studiu declară că:
b) sunt satisfăcute de lucrurile din viaţa lor (SSB12: acord total, IP – 32%, ISR – 22% şi
ISU – 25%, respectiv acord moderat: IP – 33%, ISR – 28% şi ISU – 32%) (vezi fig. 2.10).

Figura 2.10. SSB la cadrele didactice: componenta satisfacţia de viaţă
Astfel, dacă la componente separate (satisfacţia de sine, evaluări privind trecutul şi viitorul,
realizări obţinute), SSB a persoanelor înregistrează valori mai mici, în general, se atestă o
anumită satisfacţie privind viaţa lor.
Totuşi, deşi per ansamblu se declară satisfăcute de lucrurile din viaţa lor, oarecum în mod
contradictoriu, un număr extrem de mare dintre participantele la studiu:
c) îşi percep „viaţa ca fiind lipsită de sens şi fără rost”(SSB24: acord total, IP – 72%, ISR –
60% şi ISU – 56%) (vezi fig. 2.11).

81

Figura 2.11. SSB la cadrele didactice: componenta sensul vieţii
Constatăm că, un procent semnificativ consideră că viaţa lor este lipsită de sens şi
manifestă un nivel scăzut de satisfacţie în raport cu realizările obţinute. Aceste rezultate
probează empiric concluziile privind gradul scăzut de satisfacţie trăit de subiecţii studiului, atât
în raport cu realizările obţinute în general pe parcursul vieţii, cât şi cele profesionale. Lipsa de
satisfacţie în ceea ce priveşte realizările şi, mai ales, comparaţiile sociale cu alte categorii
profesionale, care ar avea o situaţie social-economică mai bună, considerăm a fi unul dintre
factorii care determină conţinutul negativ din RS a muncii la cadrele didactive, prezent în zona
mută a acestei reprezentări.
II. Evaluări privind lumea din jur şi ceilalţi
O altă dimensiune investigată implică percepţia persoanelor cu referire la cei din jur,
analizată prin răspunsurile date de subiecţi la itemii: SSB2, SSB4, SSB10, SSB27. Calitatea
relaţiilor umane reprezintă un factor extrem de important pentru cadrele didactice. Relaţiile în
cadrul colectivului de muncă, climatul socio-afectiv în cadrul instituţiei şcolare, dar şi relaţiile cu
părinţii şi elevii sunt factori motivaţionali de natură non-financiară, care afectează într-o măsură
sporită gradul de satisfacţie la locul de muncă.
În ceea ce priveşte evaluările subiecţilor la acest aspect, constatăm că un număr mare de
subiecţii apreciază că:
a) „nu sunt interesaţi de ceilalţi” (SSB2: acord total, IP – 51%, ISR – 39% şi ISU – 36%),
cu o diferenţă de peste 10% în cazul cadrelor didactice din instituţii private, comparativ cu cele
din instituţii de stat (vezi fig.2.12);
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Figura 2.12. SSB la cadrele didactice: componenta interes faţă de alţii
Aceste date sunt destul de importante, ţinând cont de faptul că „a fi interesat de celălalt”, în
cazul dat, elevul, este esenţial pentru activitatea unui pedagog. Misiunea activităţii profesionale a
pedagogului, care este încadrată în categoria „muncă emoţională”, constă în educarea şi
instruirea celuilalt, ei fiind şi cei care prin acţiunile lor se responsabilizează pentru calitatea
generaţiei de mâine. Lipsa unui interes faţă de celălalt (care poate avea mai multe cauze şi lipsa
recunoaşterii sociale, munca nepreţuită la justa valoare) determină indiferenţă, lipsă de
receptivitate şi, uneori, chiar cinism în raport cu performanţele şi realizările profesionale.
Aceste rezultate sunt confirmate şi de răspunsurile pe care le-au dat subiecţii la un alt item
cu referire la evaluarea celuilalt. În acest sens:
b) un număr mare dintre subiecţi consideră că „lumea nu este un loc bun” (SSB10: acord
total, IP – 65%, ISR – 37% şi ISU – 43%; acord moderat, IP – 20%, ISR – 23% şi ISU – 21%;)
(vezi fig. 2.13).

Figura 2.13. SSB la cadrele didactice: componenta aprecierea lumii în care trăieşti
Componenta social-relaţională a SSB este rezultatul judecăţilor pe care le face persoana cu
referire la experienţele, pozitive sau negative, trăite alături de celălalt. SSB este determinată de
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relaţiile armonioase cu cei din jur, care amplifică sentimentul securităţii sociale şi a stării
dispoziţionale pozitive în compania celorlalţi. Constatăm că majoritatea dintre ei consideră că
lumea în care trăiesc, contextul socio-relaţional, nu le oferă satisfacţii pe măsură. Cei care percep
că „lumea nu este un loc bun”, mai degrabă vor tinde să-i evite pe ceilalţi, decât să fie interesaţi
de comunicarea şi interacţiunea cu cei din jur (colegi, părinţi sau elevi, în cazul nostru).
În consens cu cele relatate mai sus, se prezintă şi datele de mai jos. În mod asemănător,
c) 1/3 din respondenţi „nu se simt bine cu alţi oameni” (SSB27: acord total, IP – 38%, ISR
– 35% şi ISU – 33%) (vezi fig. 2.14).

Figura 2.14. SSB la cadrele didactice: componenta confort social
Datele din figura 2.14 denotă, la fel ca şi în situaţia analizată deja, lipsa unui confort social
în compania celorlalţi oameni, tendinţa de izolare şi evitare a celorlalţi. Totuşi, subiecţii din IP,
în proporţie de peste 50%, consideră că „au sentimente calde faţă de ceilalţi”. Comparativ, cu
aceştia, doar:
d) 30% din cele de stat au această opinie (SSB4: acord total, IP – 58%, ISR – 29% şi ISU –
30%) (vezi fig. 2.15), considerând că manifestă aceste sentimente în raport cu ceilalţi.

Figura 2.15. SSB la cadrele didactice: componenta sentimente pozitive faţă de alţii
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Aceste rezultate demonstrează dezinteresul pe care îl pot dezvolta cadrele didactice, zi de
zi, prin confruntarea cu o realitate nesatisfăcătoare. Încrederea în ceilalţi şi calitatea relaţiilor cu
cei din jur sunt definitorii pentru cadrele didactice. Dezinteresul faţă de ceilalţi poate să
evolueze, în timp, într-un gen de înstrăinare în raport cu principalii actori ai procesului
educaţional – elevii.
III. Evaluări privind percepţia controlului asupra evenimentelor
Acest aspect – percepţia privind controlabilitatea evenimentelor – l-am examinat prin
răspunsurile subiecţilor la itemii: SSB14, SSB18, SSB19 şi SSB20. Atunci când subiecţii
consideră că deţin control asupra evenimentelor, succesul sau insuccesul unei activităţi va fi
explicat prin propriile eforturi sau capacităţi profesionale, dimpotrivă, când percep că nu deţin
acest control, succesul sau insuccesul vor fi explicate prin circumstanţele fericite, norocul sau
influenţa celorlalţi. Cei care îşi asumă responsabilitatea privind realizarea cu succes a unei
sarcini sunt motivaţi să persevereze în realizarea scopurilor propuse.
Analizând rezultatele pentru dimensiunea percepţia controlabilităţii evenimentelor şi
gradul de implicare atestăm următoarele:
a) mai puţin de 21% sunt de părerea că deţin control asupra lucrurilor (SSB14: acord total,
IP – 20%, ISR – 13% şi ISU – 21%); iar mai puţin de 30% exprimă un acord moderat în legătură
cu acest fapt (acord moderat: IP – 31%, ISR – 23% şi ISU – 18%) (vezi fig. 2.16).

Figura 2.16. SSB la cadrele didactice: componenta control asupra timpului
În mod oarecum contradictoriu, deşi consideră ca au un anumit control asupra timpului,
subiecţii declară că rareori pot să influenţeze mersul evenimentelor. Percepţia incontrolabilităţii
demonstrează un sentiment de neimplicare, dat fiind faptul că oricum evenimentele nu pot fi
influenţate şi se vor produce indiferent, cu sau fără implicarea lor. În contextul acestor afirmaţii
se prezintă şi datele la următorul item. Astfel, subiecţii consideră că:
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b) rareori pot să influenţeze evenimentele (SSB19: acord total, IP – 21%, ISR – 19% şi
ISU – 12%; acord total, IP – 30%, ISR – 20% şi ISU – 21%) (vezi fig. 2.17).

Figura 2.17. SSB la cadrele didactice: componenta control asupra evenimentelor
Acest patern comportamental – neimplicarea – susţinut de percepţia că evenimentele
rareori pot fi influenţate, iar ceea ce ni se întâmplă se datorează mai degrabă unei conjuncturi
(fericite sau nefericite) de factori, ar putea determina cu uşurinţa abandonul profesional, atunci
când realitatea nu este cea pe care şi-o doresc. Mai degrabă vor percepe imposibilitatea
schimbării unei realităţi nesatisfăcătoare, fiindcă evenimentele se produc ca urmarea a unor
factori externi, necontrolabili, a unor scenarii prestabilite, care nu pot fi modificate esenţial prin
activarea unor resorturi interioare.
Mai mult, implicarea personală nu întotdeauna va avea efectele scontate, aşa cum relevă şi
răspunsurile subiecţilor la itemul ce urmează. Ei cred că, mai curând:
c) „viaţa nu te recompensează prea mult” (SSB20: acord total, IP – 16%, ISR – 12% şi ISU
– 9%) (vezi fig. 2.18), prin urmare eforturile şi implicarea sunt inutile.

Figura 2.18. SSB la cadrele didactice: componenta măsura recompensei vieţii
Această convingere ar putea fi influenţată şi de percepţia general acceptată în societatea
noastră că, mai degrabă şansa, norocul, soarta sunt cele care ne diriguiesc viaţa, iar noi, deseori,
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nu facem decât să ne resemnăm în faţa destinului. Această resemnare pasivă în faţa condiţiilor de
muncă nu tocmai acceptabile îi determină pe mulţi pedagogi mai degrabă să abandoneze
meseria, pe care o fac cu pasiune, şi să accepte alte locuri de muncă, care, deşi le procură mai
puţine satisfacţii, le oferă mai mult confort financiar.
SSB este determinată şi de capacitatea noastră de a ne gestiona timpul, în vederea realizării
în termen şi cu maxim de eficienţă a obiectivelor propuse. La acest capitol:
d) în general, ei consideră că pot să-şi organizeze eficient timpul (SSB18: acord total, IP –
25%, ISR – 19% şi ISU – 21%; acord total, IP – 39%, ISR – 34% şi ISU – 28%;) (vezi fig. 2.19).

Figura 2.19. SSB la cadrele didactice: componenta gestionarea timpului
În mod cert, nemulţumirea pe care o au cadrele didactice faţă de realizările lor este legată
şi de o organizare ineficientă a timpului, deseori, de o lipsă acută a acestuia. Mai adăugăm aici,
că activitatea profesională poate fi periclitată şi de conflictul de rol – incapacitatea de a rezerva
timp suficient pentru realizarea sarcinilor specifice altor roluri. Deseori, intervine dilema alegerii
dintre anumite sarcini / priorităţi, ceea ce creează insatisfacţii legate de incapacitatea de a face
faţă multitudinii de roluri, cu efecte pe termen lung asupra motivaţiei de muncă şi a
sentimentului de realizare personală şi profesională.
Analizând rezultatele înregistrate de subiecţi la această dimensiune, observăm că
majoritatea percep că deţin un control asupra situaţiei, ceea ce demonstrează că subiecţii mai
degrabă îşi interpretează eşecul sau nereuşitele prin cauze de ordin intern, decât prin cele de
sorginte externă. Totuşi, într-o luptă dintre convingere şi realitate, de fapt, persistă tendinţa de a
vedea evenimentele ca fiind determinate de cauze externe, ei având rareori capacitatea de a le
influenţa. Am putea explica această contradicţie prin faptul că pedagogii cred că, mai degrabă îşi
pot schimba situaţia personală prin abandonarea cadrului profesional, decât prin încercarea de a
schimba sistemul care îi nemulţumeşte.
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IV. Evaluări privind aspectul exterior şi starea dispoziţional-afectivă
Mai multe studii relevă că emoţiile pozitive la locul de muncă reprezintă un factor
important care influenţează eficacitatea sinelui (evaluările pe care le facem privind capacităţile
noastre de realizare a unei sarcini), rezultatele muncii şi satisfacţia trăită la locul de muncă.
Implicit, aceste evaluări le considerăm importante şi în contextul activităţii didactice.
Cu referire la starea lor dispoziţional-afectivă:
a) mai mult de 1/3 din subiecţii declară că „rareori râd” (SSB11: acord total, IP – 36%, ISR
– 37% şi ISU – 35%) (vezi fig. 2.20).

Figura 2.20. SSB la cadrele didactice: componenta veselie
În aces sens, am putea spune că puţine din situaţiile cu care se confruntă le oferă surse de
bucurie şi satisfacţie. Lipsa unor emoţii pozitive care să-i însufleţească în activitatea de zi cu zi
se răsfrânge şi asupra dinamismului general. Tot în aceeaşi ordine de idei, majoritatea afirmă că:
b) în general, se simt lipsiţi de vigoare, energie şi dinamism (SSB25: acord total, IP – 40%,
ISR – 29% şi ISU – 34%) (vezi fig. 2.21).

Figura 2.21. SSB la cadrele didactice: componenta tonus vital
Din datele prezentate în figura de mai sus, constatăm că lipsa de vigoare este percepută mai
acut la cadrele didactice din mediul urban (mai cu seamă la cele din instituţii private). Pe lângă
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implicaţiile pe care le au emoţiile pozitive asupra stării de dinamism şi energie, am putea
presupune că lipsa de vigoare poate să fie determinată şi de încărcătura didactică (aşa cum se va
vedea şi din răspunsurile subiecţilor la întrebările din chestionar cu referire la acest aspect).
Majoritatea dintre ei:
c) nu sunt mulţumiţi nici de aspectul exterior (SSB13: acord total, IP – 32%, ISR – 45% şi
ISU – 30%). (vezi fig. 2.22).

Figura 2.22. SSB la cadrele didactice: componenta percepţia atracţiei personale
Observăm că la acest aspect, pentru grupul de cadre didactice din mediul rural, se atestă o
diferenţă cu aproape 15% mai mult, comparativ cu cei din mediul urban. Aici am putea
presupune că, pe lângă activităţile legate de serviciu, învăţătorii de la sate mai au şi multe griji
legate de activităţile casnice şi gospodărie. Din această cauză, lipsa de timp nu le permite
întotdeauna să aibă un stil de viaţă şi un aspect exterior pe care şi-l doresc.
Tot în acest context, în general, subiecţii apreciază că,
d) „se simt destul de fericiţi” în proporţie de mai puţin de 30% (SSB15: acord total, IP –
32%, ISR – 21% şi ISU – 25%; acord moderat: IP – 40%, ISR – 30% şi ISU – 34%) (vezi fig.
2.23).

Figura 2.23. SSB la cadrele didactice: componenta fericirea
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În pofida aprecierilor anterioare, ei încearcă să găsească diverse surse de satisfacţie (aşa
cum se va vedea şi din răspunsurile la itemul de mai jos). Acest fapt se dovedeşte a fi important
pentru psihologi în realizarea programelor de intervenţie. În acest caz, vorbim de acea stare
generală orientată spre percepţii pozitive şi, implicit, spre schimbare şi care poate fi exploatată
prin activităţile planificate în programul de intervenţie psihosocială. Astfel, subiecţii participanţi
la studiu apreciază că „frumuseţea poate fi găsită în multe lucruri”, existând multe alte aspecte
ale vieţii care îi pot face fericiţi. Pentru acest item:
e) se evidenţiază un procent destul de ridicat în cazul cadrelor didactice din instituţii
private, semnificativ diferit faţă de datele identificate la cadrele didactice din instituţii de stat
(SSB16: acord total, IP – 69%, ISR – 32% şi ISU – 36%) (vezi fig. 2.24).

Figura 2.24. SSB la cadrele didactice: componenta sensibilitate la frumos
Examinând datele de la acestă dimensiune, constatăm că, în general, cadrele didactice îşi
apreciază starea lor ca fiind lipsită de vigoare, energie şi dinamism, rareori au momente de
bucurie. Totuşi, mulţi din ei se declară fericiţi, iar majoritatea dintre ei acceptă că starea de bine
şi fericire poate fi găsită în multe lucruri care ne înconjoară.
Analiza datelor la „Scala satisfacţie de viaţă”
Prin această scală au fost culese date privind 5 aspecte ale vieţii în general: corespunderea
dinte aşteptările persoanei şi realitatea de fapt; evaluarea privind condiţiile de viaţă; gradul de
satisfacţie în raport cu viaţa sa; evaluările privind realizările personale şi intenţiile de schimbare
a unor aspecte ale vieţii, dacă ar avea această posibilitate (vezi Anexa 1). Datele se prezintă în
felul următor. Constatăm că, atunci când se referă la viaţă în general, subiecţii manifestă mai
puţine sentimente de satisfacţie: doar 14% (IP), 16% (ISR) şi 7% (ISU) sunt întru totul de acord
că „viaţa lor corespunde idealului lor” (vezi fig. 2.25).
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Figura 2.25. SWLS la cadrele didactice: componenta calitatea vieţii
Şi mai puţin, doar 4% (IP), 5% (ISR) şi 2% (ISU) sunt întru totul de acord şi respectiv,
19% (IP), 14% (ISR) şi 14% (ISU) manifestă acord moderat că „condiţiile lor de viaţă sunt
excelente” (vezi fig. 2.26).

Figura 2.26. SWLS la cadrele didactice: componenta condiţiile de viaţă
Mai puţin de 20% dintre subiecţi „sunt mulţumiţi de viaţa lor” (acord puternic: 17% - IP,
22% - ISR şi 9% - ISU) şi ceva mai mult manifestă un nivel de satisfacţie moderată în legătură
cu viaţa lor (acord moderat: 43% - IP, 25% - ISR şi 35% - ISU) (vezi fig. 2.27).
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Figura 2.27. Satisfacţia de viaţă la cadrele didactice: componenta satisfacţia de viaţă
Preponderent, se relevă un nivel moderat până la puternic de satisfacţie în ceea ce priveşte
aspectul „până în prezent am primit cele mai multe lucruri ce mi le doresc de la viaţă” (acord
puternic: 24% - IP, 24% - ISR şi 13% - ISU şi acord moderat: 34% - IP, 17% - ISR, 25% - ISU),
mai mulţumite fiind cadrele didactice din IP şi mai puţin mulţumite cele din ISU (vezi fig. 2.28).

Figura 2.28. SWLS la cadrele didactice: componenta obţinerea a ceea ce ţi-ai dorit
Dacă ar lua viaţa de la început, 18% din subiecţii IP sunt întru totul de acord că nu ar
schimba nimic, la fel 16% din ISR şi doar 5% subiecţi din cei 100 din ISU ar lăsa viaţa aşa cum
e în prezent. 20% dintre subiecţii celor 3 grupuri manifestă un acord moderat privind faptul de a
schimba ceva (18% - IP, 18% - ISR, 21% - ISU). În mod categoric consideră că ar schimba ceva
în viaţa lor 19% din subiecţii ISR şi moderat 20% din ISU (vezi fig. 2.29).
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Figura 2.29. SWLS la cadrele didactice: componenta acceptarea vieţii
Astfel, cei mai mulţumiţi de condiţiile de viaţă şi de ceea ce au obţinut până în prezent sunt
cadrele didactice din IP (acord total – 10% şi acord moderat – 24%), comparativ cu cele din ISR
(acord total – 5% şi acord moderat – 23% şi cei mai puţin nemulţumiţi sunt cele din ISU (acord
moderat – 13%) (vezi figura 2.30).

Figura 2.30. SWLS la cadrele didactice: tablou sinoptic
La unele aspecte (nu aş schimba nimic în viaţa mea şi viaţa corespunde oarecum idealului
meu), în general, se atestă diferenţe mai mult între grupul de cadre didactice din mediul urban
(instituţii private şi instituţii de stat), decât între rural şi urban. Probabil, dat fiind faptul că cele
mai multe instituţii private fiind în mediul urban, unde şi condiţiile de muncă, implicit nivelul de
salarizare pot fi mai bune, cadrele didactice ISU, comparativ cu ISR, au mai multe posibilităţi de
a se compara cu colegii lor din instituţii private şi, prin urmare, ar putea să trăiască mai multe
sentimente de insatisfacţie şi frustrare în raport cu situaţia lor. La ISR, aceste posibilităţi de
comparaţie nu există, cel puţin nu în mod direct şi destul de frecvent ca la cei din ISU, şi atunci
frustrarea nu este un fapt cotidian, ca în cazul celor dun ISU, ci doar ocazional. Remarcam acest
fapt şi anterior când am identificat în nucleul central al RS a subiecţilor ISU sintagma prost
plătită, care nu este întâlnită printre elementele nucleului central în RS a subiecţilor de la ISR.
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Analiza datelor „Scalei satisfacţiei de muncă”
Subiecţii trebuiau să aprecieze satisfacţia de munca lor pe o scală de la 1 (foarte
nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit) (vezi Anexa 1). Am analizat datele subiecţilor după
următoarele dimensiuni: (1) munca în general; (2) condiţii de muncă şi oportunităţi de dezvoltare
profesională; (3) salarizare; (4) relaţiile cu ceilalţi (director, colegi, elevi şi părinţi) şi (5) status
social şi recunoaştere socială.
I. Satisfacţie faţă de muncă în general
Cu referire la gradul de satisfacţie faţă de muncă în general (SM1), observăm că subiecţii
din IP sunt destul de mulţumiţi (54%) şi foarte mulţumiţi de munca lor (21%), pe când cei din
ISR şi ISU sunt mai degrabă mediu mulţumiţi (ISR – 49% şi ISU – 43%) şi destul de mulţumiţi
(ISR – 34% şi ISU – 36%). Aşa cum putem vedea, cadrele didactice din IP sunt mult mai
satisfăcute de munca lor, decât colegii lor din ISR şi ISU (testul Kruskal-Wallis, H=35,28,
p<0.001) (vezi fig. 2.31).

Figura 2.31. SM la cadrele didactice: componenta munca în sine
Am putea presupune că nivelul mai mare de satisfacţie la cadrele didactice din IP se
datorează condiţiilor mai bune de muncă şi salarizare pe care le au, comparativ cu cele din
instituţiile de stat.
II. Satisfacţia faţă de condiţiile de muncă şi dezvoltarea profesională
Privind condiţiile de muncă şi oportunităţile de dezvoltare profesională (SM8, SM9, SM11,
SM12, SM13, SM14, SM15), în viziunea subiecţilor din studiul nostru rezultatele se prezintă în
felul următor. Gradul de satisfacţie în ceea ce priveşte „volumul de muncă” se prezintă de la
destul de mulţumit spre mediu, în cazul celor din IP (34%, 33%) şi de la mediu spre puţin
mulţumit, în cazul celor din ISR (38%, 30%) şi ISU (29%, 27%) (vezi fig. 2.32).
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Figura 2.32. SM la cadrele didactice: componenta volumul muncii
Diferenţe se atestă şi în ceea ce priveşte percepţia „repartizării sarcinilor de muncă”:
subiecţii din IP sunt în mai mult de jumătate destul de mulţumiţi (52%) şi mediu mulţumiţi
(32%), la fel şi cei din ISR, dar cu un nivel procentual mai mic (destul de mulţumiţi – 30% şi
mediu mulţumiţi – 39%), pe când cei din ISU sunt mai curând mediu mulţumiţi (33%) şi chiar
puţin mulţumiţi (30%) (vezi fig. 2.33).

Figura 2.33. SM la cadrele didactice: componenta distribuirea sarcinilor de muncă
Remarcăm diferenţe şi cu referire la „orarul de muncă”. Astfel, dacă subiecţii din IP sunt
majoritatea destul de mulţumiţi (49%) şi mediu mulţumiţi (27%), atunci cei din ISR şi ISU sunt
în general mediu mulţumiţi (46% pentru ambele grupuri) şi 1/3 destul de mulţumiţi (ISR – 35%
şi ISU – 27%) (vezi fig. 2.34).
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Figura 2.34. SM la cadrele didactice: componenta orarul de muncă
Rezultate oarecum similare se relevă şi în raport cu judecăţile pe care le fac subiecţii cu
referire la „încărcătura didactică”: destul de mulţumiţi – IP (44%), ISR (26%) şi ISU (22%) şi
mediu mulţumiţi – IP (34%), ISR (40%) şi ISU (46%) (vezi fig. 2.35).

Figura 2.35. SM la cadrele didactice: componenta sarcini de muncă suplimentare
Rezultate care diferenţiază grupul de cadre didactice din IP de cele din ISR şi ISU pot fi
identificate şi cu referire la aspectul „oportunităţi de dezvoltare profesională”. Dacă subiecţii din
IP sunt foarte mulţumiţi (30%) şi destul de mulţumiţi (43%) de oportunităţile ce li se oferă,
atunci cei din ISR şi ISU sunt destul de mulţumiţi (ISR – 33%, ISU – 38%) şi mediu mulţumiţi
(ISR – 35% şi ISU – 33%) (vezi fig. 2.36).

96

Figura 2.36. SM la cadrele didactice: componenta oportunutăţi de dezvoltare
Aproximativ în aceeaşi linie se plasează şi opiniile subiecţilor privind „caracterul
stimulator şi interesant al muncii”, subiecţii din IP par a fi mai satisfăcuţi decât colegii lor.
Astfel, cei din IP îşi consideră munca interesantă şi stimulatoare, fiind foarte mulţumiţi (26%) şi
destul de mulţumiţi (42%), pe când subiecţii din ISR şi ISU, comparativ mai puţini sunt destul de
mulţumiţi (ISR – 31% şi ISU – 27%) şi într-o proporţie mai mare mediu mulţumiţi (ISR – 43%
şi ISU – 41%). Pentru toate aceste aspecte analizate diferenţele sunt semnificative (testul
Kruskal-Wallis, H=39,74, p<0.001) (vezi fig. 2.37).

Figura 2.37. SM la cadrele didactice: componenta muncă interesantă
Rezultatele prezentate mai sus relevă diferenţe între cele două grupuri – cadre didactice din
instituţii private şi cadre didactice din instituţii de stat – în ceea ce priveşte condiţiile de muncă,
organizarea programului de activitate, facilităţile şi suportul instituţional. Condiţiile mai bune de
muncă de care se bucură cadrele din şcolile private, inclusiv nivelul de salarizare (date pe care le
vom prezenta în secţiunea ce urmează), influenţează şi percepţia acestora cu referire la caracterul
muncii, pe care o văd interesantă, stimulatoare şi motivantă.
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III. Satisfacţia faţă de salarizare
Diferenţe semnificative (testul Kruskal-Wallis, H=86,96, p<0.001) între cele 3 grupuri se
atestă în ceea ce priveşte percepţia condiţiilor de salarizare (SM10). Majoritatea subiecţilor din
IP sunt destul de mulţumiţi (37%) şi mediu mulţumiţi (33%) de salariul pe care îl primesc, spre
deosebire de cei din ISR şi ISU, care sunt, într-o proporţie înaltă, puţin mulţumiţi (ISR – 27% şi
ISU – 32%) şi foarte nemulţumiţi (ISR – 44% şi ISU – 41%) de remunerarea financiară pe care o
primesc (vezi fig. 2.38).

Figura 2.38. SM la cadrele didactice: componenta remunerarea

Aşa cum se poate observa, gradul de mulţumire al cadrelor din IP în raport cu remunerarea
financiară este semnificativ diferit, comparativ cu cel înregistrat la cadrele din IS. Chiar dacă
salariul este, conform teoriilor motivaţionale, doar un factor de menţinere (igienic), care nu
constituie un factor motivator în sine, ci doar previne apariţia insatisfacţiei, datele analizate mai
sus relevă importanţa acestuia în vederea asigurării unui confort psihologic, dar şi social (salariul
fiind un factor de recunoaştere socială) la pedagogi.
IV. Satisfacţia privind relaţiile cu ceilalţi
Percepţiile cadrelor didactice privind relaţiile cu ceilalţi (SM16, SM17, SM18, SM19,
SM20) se prezintă astfel. Subiecţii din IP sunt foarte mulţumiţi (27%) şi destul de mulţumiţi
(51%) de „ajutorul oferit de colegi pentru dezvoltarea profesională”, iar cei din instituţii de stat
sunt în general destul de mulţumiţi (ISR – 35% şi ISU – 33%) şi mediu mulţumiţi (ISR – 42% şi
ISU – 39%) de suportul colegilor (vezi fig. 2.39).
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Figura 2.39. SM la cadrele didactice: componenta colegialitate
Şi „relaţiile cu superiorii ierarhici” sunt foarte bune în percepţia subiecţilor IP (din cei 100
de participanţi la studiu, foarte mulţumiţi de relaţia cu directorul se declară 41% şi destul de
mulţumiţi 42%). Oarecum, la fel de bune sunt relaţiile şi în viziunea cadrelor didactice din ISR şi
ISU (destul de mulţumiţi sunt 49% din ISR şi 44% din cei de la ISU, iar mediu mulţumiţi se
declară 28% din ISR şi 34% din ISU) (vezi fig. 2.40).

Figura 2.40. SM la cadrele didactice: componenta relaţii cu şefii
O distribuţie similară se atestă şi cu referire la percepţiile subiecţilor privind „relaţiile cu
colegii”: Majoritatea subiecţilor de la IP sunt foarte mulţumiţi (39%) şi destul de mulţumiţi
(52%) de colegii lor de muncă, respectiv, cei din ISR şi ISU, chiar dacă nu sunt foarte mulţumiţi
într-un număr mare la fel ca şi colegii lor din IP, sunt destul de mulţumiţi (ISR – 40% şi ISU –
44%) şi mediu mulţumiţi (ISR – 27% şi ISU – 26%) de cei cu care lucrează alături (vezi fig.
2.41).
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Figura 2.41. SM la cadrele didactice: componenta relaţii cu colegii
Un alt partener important în procesul de instruire şi educaţie sunt părinţii elevilor. Cum se
prezintă „relaţia cu părinţii” în viziunea participanţilor la studiu ? Într-o proporţie covârşitoare,
subiecţii de la IP se declară foarte mulţumiţi (31%) şi destul de mulţumiţi (55%). Respectiv,
colegii lor din ISR şi ISU sunt destul de mulţumiţi (ISR – 52% şi ISU – 49%) şi mediu mulţumiţi
(ISR – 25% şi ISU – 24%) de relaţia cu părinţii (vezi fig. 2.42).

Figura 2.42. SM la cadrele didactice: componenta relaţii cu părinţii
Rezultate similare se identifică şi în ceea ce priveşte judecăţile subiecţilor privind „relaţia
cu elevii” – actorii cei mai importanţi în procesul muncii didactice. Astfel, în general, subiecţii se
declară mulţumiţi de relaţia lor cu elevii (foarte mulţumiţi – 39% din IP, destul de mulţumiţi –
51% din IP, 48% din ISR şi 38% din ISU, iar mediu mulţumiţi 24% din ISR şi 33% din ISU). Şi
în acest caz, testul Kruskal-Wallis relevă diferenţe semnificative (H=28,17, p<0.001) (vezi fig.
2.43).
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Figura 2.43. SM la cadrele didactice: componenta relaţii cu elevii
Şi în acest caz se atestă diferenţe între cadrele didactice din IP şi cele din IS – primii sunt
semnificativ destul de mulţumiţi de relaţia pe care o au cu discipolii lor.
V. Satisfacţia în raport cu statusul social
Status social şi recunoaştere socialăa fost analizat după datele înregistrate la următorii
itemi: SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7. Un aspect important pentru orice activitate
profesională, dar mai cu seamă se doveşte a fi esenţial pentru munca învăţătorului, este
aprecierea socială şi confirmarea rezultatelor muncii prin recunoştinţa şi respectul din partea
celorlalţi. Conform rezultatelor, cadrele didactice din IP apreciază ca fiind foarte mulţumiţi de
„aprecierea dată de directorul instituţiei” (31%) şi destul de mulţumiţi (42%). Cadrele didactice
din ISR şi ISU se declară destul de mulţumite (41% ISR şi 36% ISU) şi mediu mulţumite (32%
ISR şi 33% ISU) (vezi fig. 2.44).

Figura 2.44. SM la cadrele didactice: cmponenta recunoaştere din partea autorităţilor
Rezultate similare în aceleaşi categorii de răspunsuri, dar cu diferenţe procentuale, se
observă şi în percepţiile subiecţilor privind evaluarea gradului de satisfacţie în raport cu
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„aprecierea din partea colegilor” (foarte mulţumiţi – 31% din IP, destul de mulţumiţi – 47% din
IP, 37% din ISR şi 46% din ISU şi mediu mulţumiţi – 44% din ISR şi 24% din ISU) (vezi fig.
2.45).

Figura 2.45. SM la cadrele didactice: componenta aprecieri din partea colegilor
Aceeaşi situaţie se atestă şi în privinţa „aprecierii din partea părinţilor”. Foarte mulţumiţi
de recunoştinţa lor sunt cadrele didactice de la IP (31%), dar şi cei de la ISU, chiar dacă într-un
număr mai mic (24%). Majoritatea celor de la IP se declară destul de mulţumiţi de aprecierea
părinţilor (52%), tot într-un număr oarecum mare se declară destul de mulţumiţi şi subiecţii din
ISR (40%) şi ISU (40%). Ceva mai puţin (ISR – 37% şi ISU – 23%) sunt mulţumiţi în mod
moderat de preţuirea părinţilor (vezi fig. 2.46).

Figura 2.46. SM la cadrele didactice: componenta aprecieri din partea părinţilor
Aproape la fel se prezintă rezultatele şi cu referire la „preţuirea elevilor cu care lucrează în
prezent” (foarte mulţumiţi – 27% de la IP, destul de mulţumiţi – 55% din IP, 37% din ISR şi
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39% din ISU). Aşa cum aprecierea muncii poate veni şi ca urmare a rezultatelor discipolilor, la
această categorie majoritatea subiecţilor de la IP sunt destul de mulţumiţi de reuşita elevilor lor
(63%). Într-un număr mai mic, dar oricum destul de mulţumiţi de rezultatele elevilor sunt şi cei
de la ISR (36%) şi ISU (34%) (vezi fig. 2.47).

Figura 2.47. SM la cadrele didactice: componenta aprecieri din partea elevilor
Aproximativ acelaşi număr de persoane se declară în general mediu mulţumite de
performanţele elevilor (38% din ISR şi 48% din ISU) (vezi fig. 2.48).

Figura 2.48. SM la cadrele didactice: componenta reuşita elevilor
Doar într-un singur caz am putea spune că rezultatele celor 3 grupuri sunt apropiate: cu
referire la „statutul profesiei de dascăl”. Astfel, 34% de la IP, 37% de la ISR şi 29% de la ISU
sunt destul de mulţumite de statusul social al profesiei lor şi 31% de la IP, 34% de la ISR, 30%
de la ISU manifestă un grad mediu de satisfacţie faţă de poziţia de care se bucură profesia de
învăţător în societate (vezi fig. 2.49).
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Figura 2.49. SM la cadrele didactice: componenta statutul social al profesiei
În general, se observă că subiecţii din IP au un grad înalt de satisfacţie în raport cu diverse
aspecte ale activităţii profesionale, pe când cei din ISR şi ISU sunt mai degrabă mulţumiţi la un
nivel mediu, excepţie fiind nivelul de remunerare, faţă de care cadrele didactice din instituţiile de
stat se declară foarte nemulţumite (vezi fig. 2.50).

Figura 2.50. SM la cadrele didactice: tabloul sinoptic
Gradul de satisfacţie general mai mare la cadrele din IP se explică prin condiţiile pe care le
au aceştia, organizarea programului de muncă, facilităţile de dezvoltare profesională şi suportul
instituţional şi colegial.
Analiza datelor la „Scala persistenţei motivaţionale”
Cu acest instrument (Constantin, 2011) [17; 124, p. 46-52], am identificat trei factori:
LTPP (long term purposes pursing) – urmărirea pe termen lung a scopurilor; CPP (current
purposes pursuing) – urmărirea scopurilor actuale şi RUP (recurrence of unattained purposes) –
recurenţa scopurilor neatinse. Evaluarea PM se realizează prin intermediul a 15 itemi cu răspuns
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pe o scală de la 1 la 5 (1 – în foarte mică măsură, 5 – în foarte mare măsură). Vom analiza datele
subiecţilor în funcţie de factorii enunţaţi mai sus (vezi Anexa 5).
I. Urmărirea pe termen lung a scopurilor
Capacitatea de urmărire pe termen lung a scopurilor a fost identificată prin răspunsurile la
itemii: PM1, PM4, PM5, PM6, PM13). În general, subiecţii din cele trei grupuri consideră că
„vor rămâne motivaţi în realizarea unor scopuri care se întind pe luni de zile” în măsură medie
(38% de la IP, 71% de la ISR şi 52% de la ISU). Comparativ, 38% dintre subieţii de la IP declară
că ar rămâne motivaţi într-o mare măsură, spre deosebire de subiecţii din ISR şi ISU, care
declară acest fapt într-un număr mult mai mic (vezi fig. 2.51).

Figura 2.51. PM la cadrele didactice: componenta durabilitatea motivaţiei pentru
perspective îndepărtate
Urmărirea de durată a scopurilor presupune şi „învingerea unor obstacole”. La acest aspect,
răspunsurile subiecţilor se prezintă în felul următor: sunt pregătiţi să facă faţă dificultăţilor
pentru a-şi realiza cele propuse într-o foarte mare măsură – 35% din cadrele didactice din IP,
ceva mai puţin, 21% şi 23%, dintre cadrele didactice din ISR şi respectiv ISU vor persevera în
confruntarea cu dificultăţile survenite.
Aproximativ câte 35% dintre subiecţii celor trei grupuri vor continua să persevereze într-o
mare măsură. A reuşi în scopurile pe termen lung necesită şi menţinerea unui efort în realizarea
activităţilor adiacente. În viziunea cadrelor didactice din IP, ei reuşesc să-şi susţină eforturile pe
o durată mai îndelungată (PM5): 26% – într-o foarte mare măsură (vezi fig. 2.52).
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Figura 2.52. PM la cadrele didactice: componenta perseverenţă în depunerea efortului
Conform răspunsurilor subiecţilor, sunt gata pentru eforturi susţinute în mare măsură 41%
din subiecţii IP şi 29% din cei ISU. În general, însă, 1/3 din subiecţii din cele trei grupuri au un
nivel moderat de perseverare în faţa obstacolelor (26% din IP, 33% din ISR şi 35% din ISU).
Subiecţii din cele trei grupuri – 41% din IP, 34% din ISR şi 29% din ISU „vor continua o sarcină
dificilă, chiar şi atunci când ceilalţi au renunţat la ea” într-o mare măsură, iar 1/3 din cadrele
didactice participante la studiu vor manifesta un angajament moderat (26% din IP, 33% din ISR
şi 35% din ISU) (vezi fig. 2.53).

Figura 2.53. PM la cadrele didactice: componenta perseverenţă în condiţiile când sarcina
e dificilă şi ceilalţi au renunţat deja la ea
Subiecţii din cele trei grupuri vor manifesta un nivel de PM moderat şi înalt în sarcini ce
necesită timp, efort şi răbdare (vezi anexa 5, PM13). În ceea ce priveşte PM pe termen lung,
datele se prezintă astfel: subiecţii manifestă disponibilitate pentru proiecte de durată într-o foarte
mare măsură IP – 14 %, ISR – 9% şi ISU – 11% şi într-o mare măsură IP – 32%, ISR – 27% şi
ISU – 30% (fig. 2.54).
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Figura 2.54. PM la cadrele didactice: componenta disponibiliate pentru proiecte de lungă
durată
Acest fapt ne permite să spunem că ei sunt capabili de a-şi menţine PM pe termen lung,
chiar şi atunci când e vorba de proiecte de lungă durată, care necesită investiţii, confruntarea cu
diverse obstacole şi efort susţinut.
II. Urmărirea scopurilor actuale
Urmărirea scopurilor actuale (PM2, PM8, PM9, PM11, PM14). Perseverarea în realizarea
scopurilor actuale necesită o bună organizare a timpului şi o centrare maximă pe sarcinile
propriu-zise, concomitent cu detaşarea de la alte lucruri care ar putea interveni ca perturbatori.
Cu referire la acest aspect, subiecţii din IP consideră că într-o foarte mare măsură (50%) şi în
mare măsură (36%) au o „capacitate foarte bună de concentrare în realizarea sarcinilor
cotidiene”. Spre deosebire de acest grup, cadrele didactice din ISR şi ISU apreciază ca fiind
capabili de concentrare într-o mare măsură (ISR – 34% şi ISU –35%) şi măsură medie (ISR –
15% şi ISU – 29%). Aceste rezultate sunt confirmate şi de răspunsurile subiecţilor la PM14 (vezi
fig. 2.55).

Figura 2.55. PM la cadrele didactice: componenta concentrare
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În acelaşi timp, cu referire la dozarea eforturilor în realizarea obiectivelor PM8, datele
subiecţilor se plasează între 30%-40% pentru categoriile într-o mare măsură (IP – 42%, ISR –
34% şi ISU – 30%) şi măsură medie (IP – 28%, ISR – 33%, ISU – 45%) (vezi fig. 2.56).

Figura 2.56. PM la cadrele didactice: componenta flexibilitate în urmărirea obiectivelor
Deseori, dificultăţile ar putea sa-i facă pe unii să renunţe la sarcinile propuse, pe alţii,
dimpotrivă, sarcinile dificile pot fi o provocare. Una din întrebările chestionarului PM vizează
tocmai acest aspect – subiecţii trebuie să se pronunţe în ce măsură îi caracterizează afirmaţia „cu
cât o sarcină este mai dificilă, cu atât mai îndârjit sunt s-o duc până la capăt”. Astfel, din
subiecţii IP, 30% vor manifesta persistenţă în realizarea unor sarcini greu de rezolvat într-o
foarte mare măsură şi 30% într-o mare măsură, iar 31% vor demonstra un angajament moderat.
Subiecţii din ISR şi ISU vor dovedi persistenţă într-o mare măsură (30% şi 29%) şi moderară
(36% şi 42%) (vezi fig. 2.57).

Figura 2.57. PM la cadrele didactice: componenta reacţie la dificultăţi
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III. Recurenţa scopurilor neatinse
Recurenţa scopurilor neatinse (PM3, PM7, PM10, PM12, PM15). În general, în ceea ce
priveşte posibilitatea „de a-şi imagina folosirea unor oportunităţi la care au renunţat”, pentru
majoritatea subiecţilor din toate cele trei grupuri le este caracteristic asta într-o masură medie (IP
– 51%, ISR – 38% şi ISU – 42%). În ce măsură subiecţii „vor continua să se gândească la
obiective personale la care au fost nevoiţi să renunţe” ? Conform aprecierilor subiecţilor din cele
trei grupuri, aproximativ 30% din ei cred că vor continua într-o mare măsură şi puţin mai mult de
30% vor manifesta persistenţă moderată în acest sens (vezi fig. 2.58).

Figura 2.58. PM la cadrele didactice: componenta obiective abandonate
Pe de altă parte, subiecţii au fost întrebaţi „în ce măsură le vin idei noi pentru o problemă
sau un proiect mai vechi” ? În proporţie de 35-40% subiecţii consideră că le este specific într-o
mare măsură, iar pentru aproximativ 30% din subiecţi – medie (vezi fig. 2.59).

Figura 2.59. PM la cadrele didactice: componenta idei noi privind proiecte vechi
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Majoritatea subiecţilor de la IP manifestă „consecvenţă în realizarea proiectelor în care
cred” într-o foarte mare măsură (36%) şi mare măsură (42%). Pentru cei de la ISU, persistenţa în
acest caz se manifestă de la foarte înaltă (26%) la înaltă (31%) şi moderată (37%), iar pentru
subiecţii din ISR se relevă 41% cu un nivel înalt şi 41% cu un nivel moderat de PM (vezi fig.
2.60).

Figura 2.60. PM la cadrele didactice: componenta consecvenţă în realizarea proiectului
important
Rezultate ce atestă mai degrabă un nivel moderat de PM cu tendinţe spre înalt se observă şi
în răspunsurile subiecţilor din cele trei grupuri la întrebarea 12 (vezi fig. 2.61). Subiecții din ISU
cu o mică diferență de ceilalți, și totuși, mai des revin la gândurile vechi, intențiile abandonate.

Figura 2.61. PM la cadrele didactice: componenta revenire la iniţiative abandonate
Rezultatele generale privind nivelul de PM la cadrele didactice pot fi examinate şi în figura
de mai jos (vezi fig. 2.62). Referitor la întreaga scală a persistenței motivaționale, subiecții din
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IP manifestă o persistență motivațională mai înaltă comparativ cu ceilalți respondenți, grație
condițiilor de muncă și remunerării mai bune.

Figura 2.62. PM la cadrele didactice: tablou sinoptic
În general, majoritatea cadrelor didactice manifestă un nivel înalt şi moderat de persistenţă
motivaţională, cu tendinţe spre foarte înalt la cadrele didactice de la IP. În realizarea sarcinilor,
chiar dificile, ce necesită timp şi efort, dovedesc un nivel înalt de angajament şi concentrare.
2.4. Discutarea şi interpretarea rezultatelor cercetării
Activitatea de muncă a cadrului didactic ca obiect social prezintă interes pentru multe
domenii de cercetare: psihologia educaţiei, ştiinţele educaţiei, psihologie socială etc., aria
preocupărilor ştiinţifice reprezentând calitatea şi productivitatea muncii, succesul profesional,
eficienţa muncii, satisfacţia în muncă, motivaţia şi persistenţa motivaţională, atitudinea faţă de
munca prestată etc. O problemă de interes este trecerea, la nivel atitudinal, de la perceperea
muncii ca povară la cea a muncii ca necesitate vitală care provoacă satisfacţie şi împlinire de
sine. Va fi munca, ce necesită efort, rezistenţă, înfrângerea obstacolelor, conştientizată ca
obligaţiune, chin, nenorocire, nefericire, depinde în mare măsură de conţinutul social, adică, de
RS a muncii respective. Aceste condiţii, de obicei, se reflectă în motivarea activităţii de muncă,
deoarece munca include nu numai atitudinea sa faţă de obiect – produsul muncii, ci şi faţă de alţi
oameni. Atitudinea şi motivaţia sunt influenţate reciproc. În mod normal, munca reprezintă o
necesitate pentru om. Să munceşti – înseamnă să te manifeşti, să te afirmi în activitate, să pui în
practică ideile şi planurile, obţinând produsele materiale; să munceşti mai înseamnă să–ţi lărgeşti
şi să-ţi îmbogăţeşti existenţa personală, să fii creator, făuritor – este fericirea supremă care poate
fi în genere accesibilă omului.
J.-C. Abric [179] afirma că pentru ca două RS să fie diferite, ele trebuie să fie organizate în
jurul a două noduri centrale diferite. Din analiza datelor prezentate, o primă constatare pe care o
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putem face este că în cazul grupurilor studiate de noi, RS a muncii se organizează în jurul
aceluiaşi nucleu, constituit din elemente comune, precum: aptitudini, responsabilitate,
perseverenţă. Diferenţe intergrupale se atestă mai mult la nivelul sistemului periferic. Nodul
central poate avea o dimensiune calitativă, ce dă semnificaţie RS şi alta cantitativă, ce indică
centralitatea, arară care sunt elementele care dau semnificaţie RS la grupurile studiate.
Fondatorul teoriei reprezentărilor sociale, S. Moscovici, în lucrările sale, vorbeşte despre
mecanismul de formare a acestora. Astfel, autorul consideră că formarea şi dezvoltarea unei RS
este un proces complex, dificil de integrat unei dinamici fixe, tipice. Elaborarea sa este
dependentă pe de o parte de condiţiile materiale şi sociale în care activează grupurile, iar pe de
alta de construcţiile socio-cognitive supraordonate (themata, mituri, ideologii etc.). În acest
context, o altă observaţie pe care o putem face este modificarea statutului unor elemente
reprezentaţionale: din elemente periferice în elemente centrale. Aceste „migraţii şi deplasări
reprezentaţionale” a elementelor din structura RS, din nucleul central spre periferie sau cu statut
ambiguu şi invers, ar putea explica dinamica RS a muncii cadrelor didactice pe parcursul
studiilor universitare şi mai târziu. „Deplasarea” elementelor ne conduce către o ipoteză care ar
putea fi studiată prin studii longitudinale cu referire la RS a muncii şi anume: care este dinamica
RS a muncii pe parcursul anilor de studii, cum se modifică această RS din anul I şi până în anul
III şi pe parcursul studiilor la masterat şi ce implicaţii ar avea practicile profesionale asupra
acestei dinamici în RS la acelaşi grup de subiecţi (începând cu anii de studii şi pe parcurs, odată
cu trecerea la alte nivele de profesionalizare). Trebuie să menţionăm că, deşi noi la fel am
intenţionat studiul acestei dinamici, ne-am limitat doar la studiul sincronic al diferenţelor şi
similitudinilor în structura şi conţinutul RS la grupuri diferite. Am putea doar să presupunem că,
în timp, RS a muncii la aceste categorii ar putea suporta modificările de care am vorbit,
comparând aceste două categorii de subiecţi (experienţă transmisă / contact indirect versus
experienţă trăită / contact direct).
Un element central în structura RS a cadrelor didactice cu experienţă şi care nu este întâlnit
la celelalte grupuri este competenţa. Din aceste considerente, am putea admite că pentru cadrele
didactice cu experienţă, nivelul de competenţă este o miză importantă în identitatea personală şi
cea socio-profesională. A presupune existenţa unui obiect de reprezentare, evidenţiază Pascal
Moliner, înseamnă a presupune şi „existenţa unui grup social dat, respectiv, a identifica un
ansamblu de indivizi care au ceva în comun, comunicând în mod regulat între ei şi fiind situaţi în
poziţie de interacţiune cu obiectul de reprezentare” [59, p. 148]. În concepţia cercetătorului
francez, obiectul poate contribui fie la geneza unui grup social, fie poate interveni în istoria
grupului deja constituit. P. Moliner consideră că motivaţiile în elaborarea procesului
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reprezentaţional sunt diferite şi depind de configuraţia în care se găseşte un grup în raport cu un
obiect social, ceea ce şi justifică valoarea de miză socială a acestui obiect pentru grup. În
viziunea autorului, două tipuri de mize sociale motivează procesul reprezentaţional – identitatea
şi coeziunea – şi datorită acestor mize indivizii sunt plasaţi cu regularitate în situaţia de presiune
la inferenţă. RS are legătură cu memoria socială şi joacă un rol crucial în construcţia şi
conservarea identităţii sociale a grupului. Astfel, este oarecum firesc să fie invocată
„competenţa”, deoarece, fiind vorba de cadre didactice cu experienţă, una dintre realizările
obţinute pe parcurs este tocmai nivelul de competenţă, care le oferă o anumită recunoaştere
socială din partea colegilor şi părinţilor, dar şi o anumită siguranţă şi măiestrie în activitatea
profesională. Din aceste considerente, am putea presupune că pentru cadrele didactice cu
experienţă, nivelul de competenţă este o miză importantă în definirea identităţii socioprofesionale. Alte două elemente care, în viziunea noastră au o puternică miză identitară sunt
responsabilitate şi dăruire, desemnând rolul şi misiunea cadrelor didactice în formarea şi
educaţia generaţiei viitoare.

2.5. Concluzii la capitolul 2
1. În conţinutul RS a muncii învăţătorului se atestă elemente comune pentru toate
categoriile de subiecţi, cum ar fi: aptitudini, responsabilitate, perseverenţă ş.a. Elementul
central, aflat pe primele poziţii, se referă la dimensiunea vocaţională a profesiei de cadru didactic
– aptitudini. Pentru cadrele didactice cu vechimea în muncă până la 5 ani, munca este şi grea, un
element central întâlnit doar la acest grup, iar pentru cadrele didactice cu vechimea în muncă
peste 5 ani, din mediul urban, instituţii de stat, munca mai este şi prost plătită – element care nu
apare la cadrele didactice din instituţii private. La cadrele didactice în exerciţiul funcţiunii spre
deosebire de cele aflate în proces de formare printre elementele centrale se găsesc şi termenii
competenţă şi dăruire.
2. În condiţiile unui „consemn normal”, conţinutul RS a muncii este preponderent pozitiv,
pe când în condiţiile unui consemn de substituţie apar o serie de elemente negative care nu sunt
întâlnite în primul caz, cum ar fi: corupţie, elevi obraznici, muncă nepreţuită. Aceste elemente
formează zona mută a reprezentării a RS muncii învăţătorului. Printre elementele care apar în
zona mută se observă şi elemente cu referire la starea de bine (grea, chin), satisfacţia de muncă
(prost plătită, muncă nepreţuită, elevi obraznici) şi persistenţa motivaţională (perseverenţă,
efort).

113

3. Se înregistrează diferenţe în ceea ce priveşte evaluarea stării subiective de bine la
cadrele didactice din instituţii private (IP) comparativ cu cele din instituţii de stat (IS). Însă la
unele aspecte pot fi identificate diferenţe mai mult între grupul de cadre didactice din mediul
urban (IP şi IS), decât între cadrele didactice din şcoli rurale şi cele urbane.
4. Subiecţii din instituţii private au un grad mai înalt de satisfacţie în muncă în raport cu
diverse aspecte ale activităţii profesionale, pe când cei din instituţii de stat sunt mai degrabă
mulţumiţi la un nivel mediu, excepţie fiind nivelul de remunerare, faţă de care cadrele didactice
din instituţiile de stat se declară foarte nemulţumite.
5. Majoritatea cadrelor didactice manifestă un nivel înalt şi moderat de persistenţă
motivaţională, cu tendinţe spre foarte înalt la cadrele didactice de la instituţiile private. În
realizarea sarcinilor, chiar dificile, ce necesită timp şi efort, dovedesc un nivel înalt de
angajament şi concentrare.
6. Cunoştinţele obţinute despre anumite elemente reprezentaţionale cu impact nefavorabil
asupra stării de bine şi satisfacţiei la locul de muncă, dar şi asupra stimei de sine şi a imaginii
profesiei de cadru didactic, predominante în special la cadrele didactice din instituţii de stat şi
exprimate mai cu seamă în condiţiile unui consemn de substituţie pot servi drept bază pentru
elaborarea programului de intervenţie psihosocială, program care ne va permite să stabilim şi să
evaluăm puterea de influenţă a acestor aspecte asupra schimbării unor elemente perifericea RS a
muncii învăţătorului.
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3. INTERVENŢII PSIHOSOCIALE ÎN VEDEREA MODIFICĂRII REPREZENTĂRII
SOCIALE A MUNCII LA CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
3.1. Problema şi ipoteza de cercetare privind posibilitatea modificării reprezentării
sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
Deşi reprezentările sociale se caracterizează printr-o anumită „durată de viaţă” şi
durabilitate, totuşi pe parcursul timpului, structura RS suportă mai multe transformări. O etapă
importantă în studiul RS se referă la determinarea conţinuturilor ce vor permite transformarea
acestora. Astfel, pentru studiul nostru ne-am pus drept scop să identificăm elementele
reprezentaţionale care ar contribui la modificarea atitudinii faţă de procesul muncii şi sporirea
calităţii muncii. În vederea discutării posibilităţii schimbării RS a muncii, prin creșterea nivelului
de stare subiectivă de bine (SSB), a satisfacţiei muncii (SM) şi a persistenţei motivaţionale (PM),
trebuie să reamintim în acest context câteva dintre ideile de bază ale teoriei structurale a RS
elaborată de J. C. Abric şi colab., esenţiale pentru înţelegerea demersului formativ urmat de noi
în cadrul acestui studiu. Aşa precum am afirmat şi în capitolul 1, cercetătorii consideră nucleul
central o structură simplă, compusă din câteva elemente concrete, aflate în relaţii de coerenţă
logică, capabil să organizeze celelalte componente ale RS. Nucleul încorporează sistemul de
valori al grupului şi normele sociale. În jurul nucleului se constituie un sistem de elemente
periferice care întreţin raporturi de dependenţă cu elementele centrale. Aşa cum subliniază J. C.
Abric şi colab., tocmai sistemul periferic constituie partea accesibilă, vie şi concretă a RS.
Sistemul periferic joacă un rol important în explicarea realului în concretizarea acestuia,
interpunându-se activ între nucleul central şi situaţia de mediu. Din aceste considerente, pe
termen scurt, tocmai elementele periferice pot fi supuse unui proces de schimbare.
Considerăm că anume practicile sociale şi atitudinile sunt acele elemente prin care putem
încerca să modificăm RS a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar. Studiind
structura şi conţinutul RS a muncii la cadrele didactice din clasele primare, noi am pus accentul
pe structura acestui conţinut, presupunând că modificarea sistemului periferic a RS va genera
schimbarea RS ce direcţionează şi susţine resursele indivizilor şi afectivitatea prin satisfacţiile
prilejuite de lucrul bine făcut, care la rândul său, va spori calitatea muncii, va ameliora relaţia
om-muncă. Am considerat SSB, SM şi PM, drept elemente ale sistemului periferic, care ar
suporta o intervenţie psihosocială în vederea schimbării sau consolidării unei RS favorabile a
muncii. Aşa cum aceste trei elemente sunt specifice activităţii profesionale a pedagogului şi sunt
influenţate direct de experienţa individuală a fiecăruia, credem că ar putea fi esenţiale în procesul
de intervenţie psihosocială pe care îl propunem.
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În această ordine de idei, scopul acestui studiu experimental constă în relevarea
conţinutului şi structurii reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul
primar, a relaţiei ei cu starea subiectivă de bine, satisfacţia în muncă, persistenţa motivaţională şi
a condiţiilor de schimbare pozitivă a unor elementeale reprezentării astfel ca ea, reprezentarea, să
stimuleze creşterea stării de bine, a satisfacţiei în muncă şi a perseverenţei motivaţionale.
Ipoteza de cercetare a studiului de faţă afirmă că intervenţiile psihosociale special
organizate ar putea produce schimbări în conţinutul şi structura RS a muncii la cadrele didactice
prin amplificarea elementelor pozitive din zonele periferice cu referinţă la starea de bine,
satisfacţia în muncă şi perseverenţa motivaţională, favorizând astfel propulsarea lor spre nucleul
central.
Cu alte cuvinte, presupunem că, prin creşterea nivelului SSB, SM şi a PM, se va produce
migrarea elementelor pozitive legate de SSB, SM şi PM, către nucleul central. De vreme ce în
compoziţia nucleului central se includ elemente solide, stabile, care nu poate fi uşor schimbate,
modificarea RS a muncii învăţătorului poate fi făcută dinspre periferie spre centru, ceea ce ar
însemna ca programul de intervenţie psihosocială să vizeze schimbarea elementelor anume din
sistemul periferic, oferindu-le, prin activităţi de training, putere de propulsare în zone situate spre
nodul central.
3.2. Metodologia studiului experimental privind modificarea reprezentării sociale a
muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
3.2.1. Descrierea eşantionului de cercetare
Eşantionul de cercetare îl formează un grup omogen constituit din 40 de învăţători care au
fost selectaţi dintre subiecţii ce au participat la experimentul de constatare şi au manifestat un
nivel relativ scăzut al SSB (54% au manifestat un nivel sub mediu), al SM (13% au manifestat
insatisfacţie faţă de munca prestată) şi al PM (45% au manifestat în mică măsură persistenţă
motivaţională).
În acest experiment au participat învăţători din următoarele licee din municipiul Chişinău:
LT „Al. Ioan Cuza”, LT „Ştefan cel Mare”, LT „Natalia Dadiani”, care au fost repartizaţi în 2
grupuri:
a) grupul experimental (GE), 20 subiecţi;
b) grupul de control (GC), 20 subiecţi.
Grupului experimental i s-a administrat un program de intervenţie psihosocială prin care
am avut drept scop de a produce schimbări în RS a muncii învăţătorului prin dezvoltarea şi
amplificarea elementelor din zona periferică legate de SSB, SM şi PM, favorizând înaintarea lor
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spre centrul RS, şi de a elimina acele elemente care au conotaţii negative privind SSB, SM şi
PM.
3.2.2. Caracterizarea generală a programului de intervenţie psihosocială
Cercetarea de constatare, rezultatele obţinute şi concluziile formulate, au scos în evidenţă
faptul că RS, conţinutul şi structura ei, sunt influenţate de SSB, SM şi PM. În cercetarea de faţă,
ne-am axat pe faptul că anumite practici sociale, atitudinile şi comunicarea pot contribui la
schimbarea unei RS nesatisfăcătoare, indizirabilă prin efectele ei asupra calităţii muncii sau
vieţii, în una dezirabilă. În această ordine de idei, considerăm că este absolut necesară creşterea
nivelului SSB, a SMşi a PM. Considerăm că aceasta va contribui la schimbarea unor elemente
periferice ale RS a muncii la cadrele didactice din clasele primare.
În scopul creşterii SSB, a SM şi a PM, am elaborat şi implementat un program de
intervenţie psihosocială. Programul de intervenţie are drept scop schimbarea atitudinii, formarea
anumitor abilităţi de construire a relaţiilor sociale eficiente, dezvoltarea comunicării şi a
comportamentului asertiv. Cu ajutorul acestui tip de intervenţie pot fi modificate stereotipurile,
schemele cognitive şi anumite elemente periferice ale RS. În sens general, programul de
intervenţie psihosocială reprezintă un sistem de mijloace, metode, procedee şi tehnici
psihologice, care urmăreşte creşterea nivelului SSB, SM şi PM, prin intermediul gândirii
pozitive, optimizării autocunoaşterii şi prin dezvoltarea personală şi emoţională.
Programul complex de intervenţie, creat şi implementat în cadrul acestui studiu, s-a bazat
pe obiective şi principii concrete şi cuprinde multiple metode, procedee şi tehnici [41; 47; 50; 53;
58; 150; 154]. Plecând de la natura, caracteristicile şi factorii psihologici implicaţi în activarea
gândirii pozitive, creşterea nivelului SSB, SM şi PM, am determinat următoarele obiective de
bază pentru experimentul respectiv:
1. Stimularea şi optimizarea autoaprecierii şi a încrederii în sine, prin crearea unui climat
favorabil de comunicare şi interacţiune, prin stimularea gândirii pozitive în care se realizează
autocunoaşterea favorabilă a propriilor dorinţe, nevoi şi aspiraţii; identificarea şi valorificarea
resurselor personale, depăşirea blocajelor, a gândurilor negative; recunoaşterea şi înlăturarea
cauzelor care generează insatisfacţia de muncă, nemulţumirile de sine şi de ceilalţi, lipsa
motivaţiei;
2. Antrenarea abilităţilor pentru managementul gândirii pozitive, ce include: învăţarea şi
exersarea unor tehnici de relaxare, meditaţie şi respiraţie, în vederea înlăturării încordării şi
tensiunii psihomusculare şi emoţionale şi stimulării gândurilor pozitive despre sine, ceilalţi şi
activitatea prestată; tehnici de restructurare şi modificare a gândurilor şi atitudinilor nerealiste şi
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negative care stau la baza insatisfacţiei, nemulţumirii, pesimismului; tehnici de rezolvare de
probleme motivaţionale şi de acceptare de sine; modalităţi de transformare a comportamentului
de evitare într-un comportament pozitiv-activ de soluţionare a problemelor prin intermediul
gândirii pozitive.
Principiile fundamentale care au stat la baza elaborării programului de intervenţie au fost:
1. Principiul unităţii corecţiei şi diagnosticării. Eficienţa intervenţiilor psihosociale
depinde de complexitatea şi profunzimea diagnosticului. Însă rezultatele celei mai temeinice
diagnosticări îşi pierd esenţa, dacă nu sunt urmate de un sistem de acţiuni de influenţă
psihologică.
2. Principiul utilizării unui set de metode în cercetarea psihologică. Conform acestui
principiu, este necesar de utilizat o varietate mare de metode, tehnici şi procedee din arsenalul
psihologiei practice. Aceste metode aplicate în practică au demonstrat că se pot completa
reciproc şi reprezintă un instrumentar adecvat de acordare a unui ajutor psihologic eficient
subiecţilor.
3. Principiul experienţei „aici şi acum”. În prim-plan sunt puse trăirea emoţiilor şi
exprimarea experienţei prezente. Acest fapt contribuie la conştientizarea, de către participant, a
propriilor percepţii, emoţii, gânduri şi trăiri. Dobândind conştiinţa propriului „Eu”, subiectul va
fi capabil să fie în acord cu semnificaţiile lumii sale interioare şi exterioare şi să se autoperceapă,
acceptând autorestructurarea conştientizată.
4. Principiul competenţei active. Competenţa participantului trebuie să fie concretă şi să
aibă un destinatar cunoscut. El trebuie nu numai să ştie la ce pot fi folosite anumite deprinderi,
dar şi să facă, efectiv, uz de ele – acasă, la serviciu, în mediul restrâns şi în societate.
Cunoştinţele, deprinderile şi realizările sale trebuie să fie nu doar constructive, ci şi orientate
spre o aplicare directă şi activă în interesul personalităţii, al familiei, al societăţii.
5. Principiul valorificării potenţialului personalităţii presupune învăţarea participanţilor
cum să-şi dezvolte capacităţile şi potenţialul şi cum să le utilizeze în viaţă şi în activitate. Acest
principiu presupune instrumente de transformare a aptitudinilor şi facultăţilor latente, ascunse ale
personalităţii din regimul de aşteptare pasivă în regim de activism. Un activator universal, în
acest sens, poate fi considerat sprijinul în realizarea propriilor interese, iar ca instrumentar
universal serveşte activitatea independentă, autenticitatea, spontaneitatea şi creativitatea.
6. Principiul orientării spre necesităţile şi solicitările participanţilor. Acest principiu
reiese din necesitatea punerii în practică a cunoştinţelor şi deprinderilor achiziţionate în
activităţile de zi cu zi, activităţile ce devin tot mai eficiente pe măsură ce reflectă solicitările şi
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necesităţile curente ale subiecţilor, pe măsură ce rezultatele se văd şi se face uz de ele imediat,
„aici şi acum”.
7. Principiul implicării active a participantului. Dezvoltarea personală este un proces de
autoformare, în care participantul trebuie să se implice conştient. Astfel, prezenţa lui este una
vie, participativă, onestă, directă, autoafirmativă şi responsabilă cu rezultate autentice şi
benefice.
8. Principiul facilitării şi stimulării creşterii continue. Conform acestui principiu, se
realizează explorarea căilor care sporesc posibilităţile participantului de a-şi continua dezvoltarea
pe cont propriu şi în afara activităţilor de intervenţie. Subiectul rămâne astfel şi în continuare cu
o sarcină care va continua în afara activităţilor de grup. Acest tip de sarcini, în programul pentru
creșterea nivelului SSB, SM şi PM, ia forma „temei de acasă”. Prin urmare, procesul de
optimizare a nivelului SSB, SM şi PM, determinat de îmbinarea şedinţelor cu lucrul individual,
se înfăptuieşte mai eficient şi mai intensiv.
Programul de intervenţie psihosocială, elaborat şi realizat de noi, are patru caracteristici
esenţiale, în baza cărora participanţii au fost ajutaţi să-şi actualizeze SSB, SM şi PM, prin
descărcarea tensiunilor şi reenergizarea organismului, prin creşterea emoţională pozitivă, prin
stimularea expresivităţii şi creativităţii, prin trăirea stărilor afective pozitive şi formarea unor
reacţii şi răspunsuri comportamentale, potrivite şi sănătoase, faţă de stimulii anxiogeni, prin
activarea şi optimizarea capacităţilor de autocunoaştere, relaţionare şi comunicare interpersonală,
prin dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca o persoană unică şi valoroasă şi prin
exersarea modelelor de comportament plin de siguranţă [18; 25; 43; 47; 150; 153]. Aceste
caracteristici sunt:
1. Activităţile au un caracter practic. Intervenţiile sunt concepute astfel, încât să-i ajute pe
participanţi să înţeleagă importanţa SSB, SM şi PM. Programul conţine informaţie teoretică
succintă privind fericirea, satisfacţia şi motivaţia (descrierea fenomenelor, legătura dintre ele şi
modificările corporale/mintale care se produc în cursul acesteia, rezultatul influenţei lor asupra
psihicului în general şi asupra productivităţii muncii). Accentul nu se pune pe memorarea de
către participanţi a definiţiilor sau explicaţiilor, ci pe necesitatea de a-i face să asimileze şi să
însuşească competenţe specifice, utile şi facilitatoare, pentru a fi capabili să interpreteze
realitatea prin prisma gândirii pozitive. Exerciţiile training-ului motivaţional urmăresc scopul de
a creşte motivaţia şi interesul în cadrul efectuării activităţii. Aceste exerciţii sunt utile şi pentru
subiecţii care sunt demotivaţi sau au pierdut/a scăzut considerabil interesul pentru activitatea
profesională. Care este rezultatul efectuării cu rigurozitate a activităţilor / exerciţiilor din cadrul
training-ului respectiv ? Desigur, creşte nivelul de interes şi aspiraţie în îndeplinirea activităţii;
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mobilizează şi organizează, atât subiectul, cât şi rezultatul muncii lui; dezvoltă capacitatea de
automotivare, subiectul devine capabil singur să se inspire şi să se autodetermine spre activitate.
2. Activităţile stimulează discuţiile. Prin încurajarea discuţiilor, îi facem pe participanţi săşi împărtăşească diferite experienţe, opinii, atitudini, puncte de vedere şi soluţii; acest proces al
schimbului de idei şi de experienţă reprezintă, sursa esenţială pentru încurajarea PM, generarea şi
menţinerea SSB, creşterea SM pentru sporirea încrederii în sine şi creşterea autoaprecierii.
Discuţiile şi împărtăşirea experienţei nu doar îi apropie pe participanţi unii de ceilalţi, ci îi face
să afle mai multe chiar despre ei înşişi prin intermediul celorlalţi. Participanţii sunt încurajaţi săşi exprime deschis părerile, astfel, ei au posibilitatea de a constata că şi ceilalţi se confruntă cu
aceleaşi probleme, nemulţumire de sine, de viaţă, de muncă, motivaţie scăzută, interpretare
negativă a realităţii, griji şi altele.
3. Activităţile sunt constructive şi au un mare potenţial educativ pozitiv. În programul de
intervenţie, multe activităţi au fost prezentate sub formă de joc şi exerciţii. Deşi activităţile sunt
amuzante în sine, fiecare dintre ele au obiective specifice. Folosirea jocului, ca mijloc
suplimentar, îi face pe participanţi să se simtă bine şi confortabil. Prin prezentarea multor
cunoştinţe sub forma de joc, participanţii sunt stimulaţi şi chiar sunt bucuroşi să înveţe. Jocurile
le trezesc curiozitatea şi creează în grup o atmosferă în care realizarea obiectivelor
experimentului formativ devine productivă şi plăcută, îndeosebi, însoţite de o muzică pozitivă.
4. Activităţile pot fi adaptate. Fiecare participant este unic – fiecare învaţă şi se comportă
în mod diferit, are valori, credinţe şi necesităţi deosebite, o anumită experienţă a sa. Astfel,
activităţile propuse pot fi modificate pentru a asigura îndeplinirea lor eficientă de către toţi
prarticipanţii. În activităţile de intervenţie psihosocială implementate, am practicat o
diversificare de stiluri de comunicare, de tehnici, de procedee şi modalităţi de lucru elaborate în
conformitate cu orientările psihologice de bază. În acelaşi timp, au fost respectate principiile
comune, prezentate anterior.
3.2.3. Descrierea metodelor şi strategiilor de intervenţie psihosocială aplicate
În continuare, vom caracteriza instrumentele de intervenţie psihosocială aplicate. În
vederea realizării obiectivelor propuse, am utilizat următoarele categorii de instrumente de
intervenţie:
1. Tehnici expresiv-creative, care sunt în acord cu universul şi preocupările participanţilor,
permit cunoaşterea universului interior al lor şi sunt benefice în creşterea SSB, SM şi PM, într-o
manieră plăcută şi elegantă. Printre mijloacele expresiv-creative utilizate în prezentul program

120

sunt: desenul, fantezia, colajul, poveştile şi povestirile, operele de artă, jocurile, caruselul
emoţiilor, exerciţii cu elemente de psihodramă, dansul, improvizaţia muzicală etc.
2. Exerciţii de conştientizare, cu suport imaginativ şi exerciţii de restructurare cognitivă.
O mare diversitate de tehnici şi jocuri experenţiale au fost create pentru a produce restructurări
benefice în planul înţelegerii şi evaluării de sine, al modificării imaginii proprii şi al modului de
evaluare a raporturilor cu alţii, în scopul înţelegerii cu sine şi cu mediul.
3. Exerciţii de conştientizare şi acceptare corporală, care asigură: conştientizarea tensiunii
musculare şi a relaxării psihomusculare, conştientizarea ritmului respirator şi a modificării lui în
concordanţă cu emoţiile trăite sau cu anumite situaţii retrăite ori cu imaginarea altora;
conştientizarea senzaţiilor care comunică stări de nemulţumire, nelinişte şi disconfort psihologic;
conştientizarea poziţiei corpului, mimicii şi a gesturilor în corelaţie cu stările emoţionale sau cu
gândurile pozitive ale participantului. Astfel de exerciţii le-am utilizat ca tehnici care orientează
senzorii de conştientizare a participantului asupra modului în care funcţionează corpul sau asupra
modului cum se poate folosi de corp pentru a controla simptomele gândurilor şi sentimentelor
negative [40; 41; 47; 50; 53; 58; 150; 154]. Cele mai eficiente exerciţii de conştientizare
corporală sunt tehnicile de relaxare: training-ul sau antrenamentul autogen şi relaxarea
progresivă Jacobson.
În cele ce urmează, vom descrie detaliat tehnicile utilizate: desenul, fantezia, colajul,
elaborarea de poveşti şi povestiri, caruselul emoţiilor, elemente de terapie prin joc, exerciţiul
psihodramatizat, exprimarea prin mişcare, exprimarea prin dans, improvizaţia muzicală, tehnica
fanteziei ghidate, tehnici de dezvoltare a percepţiei sociale, tehnici de diminuare şi integrare,
tehnici intelectuale bazate pe exerciţii de logică, tehnici de relaxare, antrenamentul autogen şi
relaxarea progresivă Jacobson.
Desenul este una dintre cele mai folosite modalităţi de proiecţie a personalităţii. În
stimularea trăirii emoţiilor pozitive, desenul ne-a servit în scopul semnalării unor probleme ale
participanţilor, pentru exprimarea sentimentelor lor şi stimularea comunicării nonverbale.
Modalităţile de lucru expresiv-metaforice, folosite pentru exprimarea şi exteriorizarea fericirii,
satisfacţiei şi motivaţiei în anumite situaţii (oferirea gradului didactic, testare, verificarea
competenţelor, creşterea profesională, întâlnirea cu un coleg / prieten), sunt „activitatea mea
preferată”, „portretul omului fericit/motivat/satisfăcut de munca sa” ş.a.
Fantezia presupune folosirea întregului potenţial imagistic şi poate fi îmbinată cu desenul
şi cu mişcarea fizică. Exerciţiile de fantezie aplicate au fost: „desenul muzicii pozitive”,
„reprezentarea fiinţelor fericite” ş.a.
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Colajul reprezintă o tehnică de antrenare a participanţilor în activitatea de căutare de
informaţii, imagini, combinarea acestora şi prezentarea lor într-o formă plăcută şi atractivă. În
colaj sunt utilizate: hârtia de toate tipurile şi de texturi variate, lucruri moi şi aspre, fire de lână,
panglici colorate poze decupate din reviste sau cărţi, fotografii etc. După realizarea colajului,
participanul poate povesti despre colajul în sine, despre procesul de realizare a lui, îi poate da un
titlu. Colajul ajută la eliberarea imaginaţiei şi poate fi utilizat ca mijloc de exprimare emoţională:
„autocolajul omului fericit” şi „învăţătorul de succes” [50; 53; 150; 154].
Elaborarea de poveşti şi povestiri. Crearea de poveşti este o practică importantă în lucrul
cu prarticipanţii. Utilizarea acestei tehnici implică: elaborare poveştilor de către psiholog şi / sau
participanţi, povestirea lor, precum şi utilizarea unor lucruri care să le stimuleze, cum ar fi
picturile, testele proiective, marionetele, deschiderea către fanteziile interioare sau utilizarea
mijloacelor audio. Din poveştile pe care le creează participantul, psihologul este capabil să
faciliteze insight-uri asupra trăirilor emoţionale subiective, motivaţiei în activitatea prestată,
sursei insatisfacţiei a acestuia [41; 47; 50; 53; 150; 153; 154]. Noi le-am propus subiecţilor să
elaboreze o povestire „activitatea preferată în viaţa omului fericit”.
O mare însemnătate o au operele de artă (basmul, legenda, balada, snoava, schiţa, nuvela,
comedia şi parabola), care oferă un material foarte bun în lucrul cu participanţii. Operele se
referă la emoţiile universale de bază: fericire, dragoste, ură, nemulţumire, furie, singurătate,
sentimente de izolare şi subapreciere. Participanţilor li se relatează o povestire, în care eroul este
mulţumit de felul lui de a fi, motivat şi satisfăcut de ceea ce face, se caracterizează printr-o
interpretare pozitivă a realităţii. Participantul se identifică cu personajul principal şi încearcă să-l
imită inconştient. În contextul creşterii stării subiective de bine a satisfacţiei şi motivaţiei este
binevenită şi eficientă orice operă de artă, spre exemplu ei au vizionat filmul artistic „La vita e
bella” de Roberto Beningi, după care au urmat discuţii.
Caruselul emoţiilor. Esenţa caruselului constă în trecerea de la o stare emoţională negativă
la alta pozitivă (totalmente opusă). Caracteristic pentru caruselul emoţiilor este trecerea de la
starea de nefericire/insatisfacţie la cea de fericire / satisfacţie. În cadrul acestei tehnici,
participantul resimte siguranţa de a fi stăpân pe sine şi pe capacităţile sale, operând cu „teatrul
măştilor” [50; 53; 150; 153].
Elemente de terapie prin joc (ludoterapia sau playtherapy) reprezintă un proces de
optimizare, de suport sau de recuperare a potenţialului atât de divers al participantului. Realizată
cu pasiune şi conştiinciozitate, de libertate şi fantezie, tehnica dă rezultate uimitoare. Jocul
creează un mediu favorabil pentru manifestarea liberă a participantului cu un nivel scăzut de
satisfacţie, motivaţie şi stare de bine, cu nelinişte şi frică, creează un climat socio-afectiv plăcut,
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pozitiv, stimulativ şi asigură flexibilitatea activităţilor educaţionale şi de activare a gândirii
pozitive prin joc [18; 40; 41; 50; 53; 58; 150; 154].
O atenţie deosebită în programul nostru am acordat-o selectării jocurilor. Ca urmare, în
program am inclus: jocuri de prezentare – „o mână de calităţi”, „cartea de vizită”; de cunoaştere
– „tic-tac”,„ce îmi place să fac”, „ce simt eu”; de afirmare – „farul”, „ce pot face”; de încredere–
„steaua”, „cercul măiestriei”; de comunicare– „ascultarea eficientă”, „telefonul fără fir”, de
cooperare– „translatorul”, „negocierea”; de rezolvare a conflictelor– „sabotorul intern” şi
„inundaţia”[50; 53; 58; 150; 154].
Exerciţiul psihodramatizat reprezintă una dintre cele mai complexe metode de exploatare
a funcţiilor compensatorii ale rolului şi ale jocului de rol, utilizat în grupurile cu probleme [145;
150]. Prin jocul de rol se poate pune în scenă situaţia reală sau paradoxală pe care o trăieşte
participantul. Jocul de rol creşte posibilitatea participanţilor de a prelua alte perspective şi de a
dezvolta abilităţi de soluţionare a problemelor sau de rezolvare a conflictelor prin prisma gândirii
pozitive [47]. Am utilizat următoarele repere în organizarea şi desfăşurarea jocului de roluri:
 anunţarea subiectului – se descrie clar contextul şi personajele, dar se oferă totuşi
libertatea interpretării individuale a acestora. Contextul şi personajele se raportează la viaţa
curentă a grupului din care sunt selectate temele şi la modul de participare a membrilor;
 distribuirea rolurilor – se referă la punerea în mişcare a grupului; se face alegerea
protagonistului, se descrie situaţia şi se prezintă personajele;
 pregătirea – se acordă timp de gândire dar se evită pregătirile îndelungate;
 desfăşurarea jocului de rol – se notează orice acţiune care provoacă schimbări în
desfăşurarea acestuia şi se stabileşte dacă soluţia a fost sau nu găsită;
 încheierea – acţiunea se opreşte în cazul când soluţia a fost găsită, când acţiunea pare să
se prelungească fără sens sau când preadolescenţii au dificultăţi în interpretarea rolului;
 discuţii – participanţiii îşi exprimă sentimentele şi sunt încurajaţi să evalueze situaţia: ce
sentimente au apărut în timpul jocului, ce efect au avut diferite acţiuni, dacă sunt mulţumiţi sau
nu de finalul la care s-a ajuns, etc.
Pentru creşterea sentimentului de fericire, a satisfacţiei am folosit jocurile: „soarele” şi
„crearea Eului pozitiv”.
Exprimarea prin mişcare este o metodă psihoterapeutică care încearcă să recreeze primul
mediu stimulativ prin implicarea participantului în activităţi de mişcare. Scopul terapiei prin
mişcare este de a ajuta subiecţii să-şi cunoască şi să-şi accepte corpul şi să-şi controleze
mişcările şi emoţiile. Metodele de lucru se bazează pe mişcări obişnuite şi pe dorinţa subiecţilor
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de a interacţiona cu alţi oameni. Aceste terapii se focalizează la început pe corp, utilizând mişcări
care stimulează conştientizarea acestuia. Atenţia se axează pe părţile corpului în ansamblu, pe
poziţionarea lui în spaţiu şi pe obţinerea calităţii mişcării [41; 50; 53; 58; 150]. Activităţile pe
care le-am folosit sunt: „relaxarea” şi „cum ne ajută şi ne încurcă emoţiile”.
Exprimarea prin dans reprezintă utilizarea, în scop terapeutic, a dansului, pentru a
îmbunătăţi starea fizică şi mentală a persoanelor. Rezultatele studiilor ştiinţifice despre efectele
acestei terapii asupra sănătăţii indică eficienţa acesteia în creşterea stării de bine, a satisfacţiei, în
creşterea respectului de sine. Cu ajutorul terapiei prin dans, corpul devine instrumentul prin care
participantul învaţă să se simtă bine în propria piele, să se simtă bine şi să-şi regăsească energia
din copilărie. Terapia are drept scop acceptarea de sine şi eliberarea de tensiunile şi de blocajele
înscrise în memoria corpului. Din punct de vedere fizic, ea ameliorează circulaţia, coordonarea şi
tonusul muscular. Din punct de vedere mental şi emotiv, terapia creşte încrederea în sine,
stimulează capacităţile intelectuale şi creativitatea participanţilor şi permite exprimarea unor
emoţii pozitive [41; 50; 53; 58; 90; 150]. În programul nostru au fost incluse aşa activităţi ca:
„dansul fericirii” şi „corul serii”.
Improvizaţia muzicală (meloterapia) este o formă de terapie în care muzica este folosită
ca mijloc de exprimare şi care este indicată în tratarea insatisfacţiei, nemulţumirii ascunse, a
dificultăţilor afective şi a anumitor blocaje. Meloterapia se poate aplica în două forme: una
activă, care presupune folosirea unui instrument muzical şi alta pasivă, care constă din ascultarea
muzicii. În corespundere cu studiile psihologice efectuate până acum, în experimentul formativ
am folosit următoarele lucrări muzicale: pentru calmarea sistemului nervos – Think Positive –
Health, Wellness – Music Spiritual, „concertul nr. 5 pentru pian şi orchestra” de Beethoven;
pentru destindere psihică şi relaxare – Music to Inspire Positive Thinking; pentru calmarea
stărilor de agitaţie: Music for the Mind, Happiness, „oda bucuriei” de Beethoven; pentru
sensibilizarea emoţiilor pozitive, a stării de fericire şi satisfacţiei de viaţă – „Happy” de Pharrell
Williams ș.a.
Tehnica fanteziei ghidate a fost aplicată în situaţiile în care participanţii îşi creează şi sunt
stăpâniţi de insatisfacţie, pesimism, neîcredere şi nemulţumire de sine. Această tehnica poate
reconstitui, focalizând pe detalii semnificative, cursul evenimentelor trăite de participant,
reîntregindu-le prin descoperirea înţelesului adevărat, care le explică sau poate crea o imagine
acceptată a sinelui sau a altcuiva, ca suport pentru sensibilizarea stării de bine, a satisfacţiei şi a
gândirii pozitive privind muncă prestată de către participant. Spre exemplu, un participant care
suferă de nemulţumire, lipsă de motivaţie, insatisfacţie faţă de munca sa, poate vizualiza
imaginea profesoarei care este fericită, motivată şi satisfăcută de prestaţia aleasă (ca suport
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afectiv pozitiv) pentru a exersa, imaginar, un alt tip de comportament. Gândirea pozitivă, însoţită
de vizualizări imaginative sugestive, „hrănitoare din punct de vedere emoţional”, conduc la
restructurări şi dezvoltare personală [50; 53; 58]. Subiecte propuse: „ochelarii nesiguranţei”, „ce
situaţii de la serviciu îţi trezesc reacţii negative ?”.
Tehnici bazate pe dezvoltarea percepţiei sociale. Aceste tehnici dezvoltă capacitatea de a
percepe, înţelege şi a valorifica pe sine şi alte persoane, grupul din care face parte. Cu ajutorul
exerciţiilor bine gândite participanţii primesc informaţia necesară verbală şi neverbală referitor la
aceea cum sunt ei percepuţi de către ceilalţi şi cum se autopercep. Ei îşi dezvoltă capacitatea de
reflexie, de interpretare cognitivă şi evaluativă a obiectului social perceput [90; 150; 154].
Tehnici de diminuare şi integrare. Adesea participanţii sunt constrânşi de modul obişnuit
de a gândi, aşa încât, în câmpul conştiinţei lor nu încape vreo alternativă. Pentru a diminua sau a
neutraliza acest efect, participantul este pus să-şi imagineze contrarul a ceea ce afirmă sau
consideră a fi adevărat şi să perceapă un anumit eveniment sau relaţie dintr-o nouă perspectivă.
Efortul imaginativ îi poate releva aspecte şi semnificaţii noi, în raport cu care el se deschide şi
reexperimentează situaţia. Un astfel de exerciţiu este să i se propună participantului să
reconsidere un obiect, o situaţie, o relaţie sau propria imagine negativă, trăire negativă respinsă
de el, din perspectiva a cinci calităţi, avantaje şi beneficii. O astfel de tehnică îi solicită
participantului să exprime sentimente şi gânduri pozitive în legătură cu acelaşi obiect / situaţie /
persoană sau să exprime verbal stări negative inexprimabile, cum ar fi tensiunea internă,
nemulţumirea, insatisfacţia [20; 25; 40; 58]. Subiecte propuse: „stereotipurile profesiei”,
„interpretarea situaţiilor”.
Tehnici intelectuale bazate pe exerciţii/jocuri de logică. Dezvoltă capacitatea de a rezolva
probleme din mai multe perspective, datorită schimbării unghiului de percepţie se măresc
posibilităţile de a vedea ceea ce participanţii nu observau până la efectuarea acestor exerciţii. Ele
învaţă creirul participantului să genereze noi idei, originale. Deosebim tehnici liniare care permit
manipularea informaţiei pentru elaborarea noilor idei şi intuitive – permit demonstrarea cum se
poate de găsit soluţii noi cu ajutorul intuiţiei şi a imaginaţiei [17; 43; 50; 58].
Tehnicile de relaxare constituie metode eficiente de intervenţie pentru stimularea
confortului psihologic, trăirii subiective de bine, satisfacţiei, optimismului şi pentru
îmbunătăţirea performanţelor, productivităţii în muncă în situaţii în care starea de relaxare este
un factor eficient şi stimulator [40; 41; 50; 53; 58; 150]. Cele mai cunoscute şi utilizate tehnici
de relaxare aplicate în creşterea stării subiective de bine, a satisfacţiei de viaţă şi de muncă sunt
următoarele:
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Tehnica antrenamentul autogen este o tehnica utilizată în scopul creşterii capacităţii
vitale, al maximizării disponibilităţii psihofizice şi în scopul reducerii dificultăţilor psihologice.
Mecanismul antrenamentului autogen: poziţia aleasă, închiderea ochilor, condiţiile de mediu
induc, în mod natural, prin mecanisme fiziologice specifice, o stare de relaxare. De exemplu,
lipsa stimulării proprioreceptive intense (prin poziţia aleasă) şi a stimulărilor din mediu (prin
închiderea ochilor şi organizarea mediului) reduce activitatea formaţiunii reticulare şi gradul de
stimulare pe care aceasta îl exercită asupra scoarţei cerebrale [40; 41; 53]. În consecinţă tonusul
muscular se reduce şi muşchii se relaxează. Pe acest fond se rostesc sintagme specifice: „energia
înaltă”; „concentrarea asupra respiraţiei”.
Relaxarea progresivă Jacobson este o metodă psihoterapeutică de relaxare ca o serie de
exerciţii de gimnastică, cu efect tonifiant, ce constă în alternarea relaxării şi tensionării
principalelor grupe de muşchi până la eliminarea contracţiilor musculare şi atingerea relaxării.
Mecanismul relaxării progresive este similar celui folosit în antrenamentul autogen descris
anterior. Prin tehnica relaxării progresive, participantul învaţă să operaţionalizeze conceptele de
relaxare şi tensiune. Ulterior, ca urmare a exerciţiilor repetate, se întăreşte conexiunea între
forma verbală (lingvistică) de relaxare şi starea afectivă pe care aceasta o defineşte. Subiectul
reuşeşte astfel să-şi controleze verbal şi voluntar relaxarea musculară [41; 53; 153]. Tehnici
propuse: „de eliberare emoţională”, „relaxarea”.
3.2.4. Proceduri experimentale în cadrul programului de intervenţie
În continuare, ne vom referi nemijlocit la intervenţiile psihosociale pe care le-am realizat.
În experimentul dat au fost incluşi 40 subiecţi cu vârsta cuprinsă între 30-45 ani, 20 în grupul de
control şi 20 în grupul experimental. Pentru grupul experimental au fost selectaţi învăţătorii de
clasele primare a LT „Al. Ioan Cuza” din municipiul Chişinău, care manifestau un grad relativ
scăzut de SSB, SM şi PM. În mod similar a fost constituit şi grupul de control din LT „Ştefan cel
Mare” şi LT „Natalia Dadiani”. Criteriul de selecţie a fost, pentru asigurarea omogenităţii
grupurilor, nivelul scăzut al SSB, SM şi PM învăţătorilor de clasele primare cu studii superioare
corespunzătoare activităţii prestate.
Intervenţiile au fost realizate cu o frecvenţă de trei ori pe săptămână, în decurs de două
luni, începând cu 22 septembrie până la 7 noiembrie (elevii din clasele primare au avut vacanţă
între 27 octombrie şi 3 noiembrie, 2014), astfel, numărul total a constituit 18 şedinţe, 40 de ore
de contact direct şi 20 de ore individuale care au luat forma „temei pentru acasă”. Durata unei
şedinţe a oscilat între 2 ore şi 2,5 ore (10 şedinţe – 2 ore, 8 şedinţe – 2,5 ore), în dependenţă de
obiectivele, sarcinile şi tehnicile propuse (de exemplu, tehnicile cu elemente din psihodramă
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necesită cel puţin 2,5 ore). La sfârşitul acestei intervenţii psihosociale, participanţii au beneficiat
de un certificat (cu 2 credite acumulate), valabil pentru situaţia de atestare. Certificatul care
poate fi inclus în dosarul de atestare, de promovare în cariera sau pentru formarea continuă a
cadrelor didactice.
Programul de intervenţie are o structură care corespunde obiectivelor cercetării [150; 154]:
I. Etapa de cunoaştere interpersonală şi de creare a unei atmosfere securizante
include facilitarea autocunoaşterii, realizată în grupul de participanţi, stabilirea contactului şi
apropierea dintre ei. Activităţile realizate la această etapă au oferit subiecţilor posibilităţi de
explorare a caracteristicilor personale şi de exersare a diferitor modalităţi de exprimare a
personalităţii. La această etapă s-a încercat valorificarea caracteristicilor pozitive ale
personalităţii lor, s-a creat o ambianţă în care fiecare să se simtă valoros, respectat şi apreciat, s-a
stabilit o atmosferă prietenoasă, favorabilă de ajutor reciproc, de încredere, bunăvoinţă şi
comunicare deschisă.
La prima şedinţă de intervenţie psihologică au fost discutate şi stabilite cu participanţii
regulile care au fost respectate pe parcursul întregului program respectiv:
1. Să se respecte reciproc.
2. „Aici şi acum”. Se discută ceea ce interesează participanţii la moment în legătură cu un
eveniment concret.
3. Să vorbească doar o singură persoană, iar ceilalţi să privească şi să asculte activ.
4. Fiecare are dreptul să păstreze tăcerea şi să nu ia parte, dacă nu doreşte, la discutarea
unei probleme.
5. Să se reţină că poate fi mai mult decât un singur răspuns „corect”, să se accepte
diversitatea opiniilor.
6. Să nu se discute personalitatea, ci doar activităţile ei.
7. Dreptul fiecărui participant de a cere ajutor de la o anumită persoană sau de la grup.
8. Asigurarea securităţii informaţiei. Să se păstreze confidenţialitatea. Toată informaţia
discutată rămâne în cadrul grupului (se referă atât la participanţi, cât şi la animator).
Această regulă este necesară, deoarece în procesul şedinţelor se operează cu informaţii
personale, care privesc viaţa şi interesele participanţilor. Asigurarea confidenţialităţii a condus la
creşterea încrederii subiecţilor în psiholog şi în programul de intervenţii.
II. Etapa reconstructivă, care a avut drept scop atingerea obiectivelor propuse. Din punct
de vedere psihologic, acest compartiment al programului este alcătuit din tehnici şi exerciţii
orientate spre destinderea SSB, creşterea SM şi PM, accentul punându-se pe sensibilizarea
interpretării pozitive a realităţii şi pe autoreglare, precum şi pe optimizarea comportamentului, ce
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include dezvoltarea sau/şi creşterea încrederii în sine, a respectului de sine, a asertivităţii,
comunicării verbale şi nonverbale, a cooperării, iniţiativei, creativităţii, spontaneităţii şi
umorului, precum şi pe îmbunătăţirea capacităţilor de relaţionare şi integrare socială.
Toate acestea s-au realizat prin:
 stimularea gândirii pozitive, a dezvoltării personale, a structurării unui complex unitar
integrativ de calităţi, capacităţi şi emoţii pozitive;
 extinderea sferelor cognitive şi a domeniilor de activitate de sine stătătoare şi
cointeresare a participanţilor, a formelor de comunicare pozitiv-activă, a pasiunilor şi a
interacţiunilor, actualizarea motivelor;
 plasarea, în „câmpul luminos” al conştiinţei, a cunoştinţelor, reprezentărilor şi
experienţei trăirilor subiective de bine ascunse, developarea potenţialului latent şi inhibat al stării
de bine;
 interpretarea pozitivă despre sine şi despre mediul social de existenţă a subiectului,
potenţarea reprezentărilor, a gândirii pozitive şi a conştiinţei;
 modelarea situaţională; elaborarea scenariilor posibile sau reconstructive de dezvoltare a
situaţiilor şi interpretarea pozitivă a lor pe roluri „ca în viaţa reală” de către participanţi;
 stimularea şi exersarea modelelor interne pozitive de comportament, de acţiune, de
reacţie;
 reidentificarea pozitivă a personalităţii ca un complex nou şi valoros de cunoştinţe
despre sine, mediul înconjurător, despre evenimente, necesităţi, interese şi valori; elaborarea unui
model de sprijin interior în încercările de a depăşi obstacolele şi de a obţine succes în activitatea
prestată; lărgirea perspectivelor de manifestare etc.
III. Etapa de consolidare, totalizare şi evaluare a eficienţei programului de
intervenţie în ansamblu reprezintă o etapă fundamentală a programului realizat. S-a efectuat prin
modalităţile prezentate în continuare:
 consolidarea activă a deprinderilor, prin transferarea şi utilizarea lor în viaţa practică a
participanţilor (în situaţiile de familie, la serviciu, în viaţa cotidiană);
 discutarea în grup a rezultatelor/efectelor obţinute, elaborarea unor concluzii comune;
 elaborarea cât mai concisă a concluziei finale (rezumatul);
 aprecierea activităţii grupului şi anunţarea rezultatelor la care s-a ajuns (pentru program
în ansamblu).
Fiecare activitate a programului de intervenţie are o anumită structură care corespunde
următoarelor etape(vezi detalii în Anexa 6):
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1. Etapa introductivă (7-10 minute) cuprinde ritualul salutului şi/sau înviorarea
psihologică. Activităţile propuse la această etapă sunt scurte şi distractive. Utilizate cu
entuziasm, ele permit restabilirea atenţiei, concentrarea, relaxarea şi ridicarea dispoziţiei,
stabilirea contactului între participanţi, diminuarea atmosferei de monotonie. Selectate şi
adaptate riguros la o temă anume aceste tehnici au fost folosite, ca evocare, pentru introducerea
participanţilor în subiect.
2. Etapa fundamentală (1,5-2 ore) include exerciţii şi tehnici de bază, configurate într-un
cadru bine determinat şi orientate spre realizarea obiectivelor caracteristice etapei reconstructive
a intervenţiilor psihologice, dar şi la eliminarea multitudinii de reacţii emoţionale negative (idei
preconcepute, insatisfacţie, lipsă de motivaţie) şi, drept consecinţă, a comportamentelor nedorite,
la elaborarea modelelor de comportament asertiv, eficient, pozitiv, care să permită
participantului să facă faţă sarcinilor de muncă, să interpreteze realitatea prin prisma gândirii
pozitive şi să interacţioneze adecvat cu cei din jur: colegi, elevi, părinţi în diverse situaţii.
Această etapă mai cuprinde şi tehnici de relaxare, meditaţie, care sunt utilizate atât pentru
eliminarea încordării, supărării, calmarea şi crearea unui fundal psihoemoţional pozitiv, cât şi
pentru dezvoltarea, cultivarea şi consolidarea practică a deprinderilor individuale de relaxare şi a
abilităţii de a le folosi în viaţa cotidiană.
3. Etapa finală (7-15 minute) reprezintă încheierea şedinţei, determinarea şi evidenţierea
liniei centrale, sistematizarea şi rezumarea conţinutului. Se încheie activitatea cu anunţarea temei
pentru acasă.
4. Temele pentru acasă (7-10 minute), pe care participantul le realizează în afara
activităţilor, alcătuiesc o parte componentă a procesului de stimulare a gândirii pozitive, de
creştere a stării subiective de bine, satisfacţiei în muncă şi a persistenţei motivaţionale. În acest
mod realizăm obiectivele propuse şi în afara activităţilor de intervenţie psihologică, întărind
rezultatele şi accelerând progresele. Sarcinile propuse pentru „activitatea independentă” au fost
extrem de variate, oferind participanţilor oportunităţi de a-şi explora lumea interioară
(autocunoaşterea şi autoaprecierea), relaţiile cu ceilalţi, scopurile în viaţă, prejudecăţile,
atitudinile defensive, interpretările negative, adaptându-se prin prisma gândirii pozitive
necesităţilor şi situaţiilor particulare.
Structura de bază a unei activităţi a fost completată, fireşte, pentru fiecare temă în parte, cu
un vast material specific, cu exerciţii ilustrative, cu explicaţii de rigoare a definiţiilor principale.
Cele mai multe activităţi au inclus fişe de lucru, materiale didactice, informaţii suplimentare
pentru participanţi, care au fost multiplicate şi distribuite acestora.
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3.3. Prezentarea datelor experimentale privind modificări în RS a muncii la cadrele
didactice din învăţământul primar prin intermediul programului de intervenţie
psihosocială
3.3.1. Analiza datelor privind structura reprezentării sociale a muncii la cadrele
didactice din învăţământul primar: elemente centrale şi periferice
În această secţiune vom analiza structura RS a muncii la cadrele didactice şi eventualele
schimbări survenite ca urmare a programului de intervenţie psihosocială. Ca şi în etapa de
constatare, am rugat subiecţii să numească primele cuvinte sau expresii care le vin în minte
atunci când este invocat termenul inductor – „munca învăţătorului”. În tabelele 15 şi 16 este
prezentată, pentru o analiză comparativă, structura RS a muncii cadrului didactic din
învăţământul primar (elemente centrale, elemente periferice şi elemente cu statut ambiguu), aşa
cum se înfăţisează această reprezentare la cele două grupuri: experimental şi de control. În ceea
ce priveşte RS a muncii la grupul de control (vezi tab. 3.1) constatăm că printre elementele
plasate în nucleul central se întâlnesc aceleaşi asociaţii ca în RS a muncii investigată la etapa de
constatare: condiţiile de muncă (18/2,5), responsabilitate (7/2,4), aptitudini (6/2,8) şi solicitările
postului (6/2,3). Aceleaşi elemente se regăsesc şi în sistemul periferic. În mod evident, RS a
rămas aproape neschimbată, fapt firesc, luând în considerare „durata de viaţă” a unei RS, care,
aşa cum subliniază cercetătorii din domeniu, persistă mai multe decenii.

Tabelul 3.1. Structura reprezentării sociale: elemente centrale şi periferice (grupul
control)
Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Condiţii dificile (nervi, epuizare, conflict, chin,
grea, lipsă de timp, elevi obraznici, nopţi

egală cu 6)

Frecvenţă F mare (mai mare sau

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

nedormite, stres) 18/2,5
Responsabilitate 7/2,4
Aptitudini vocaţionale 6/2,8
Solicitări ale activităţii didactice(proiecte didactice,
lecturi, activităţi, planificare şi pregătire pentru
ore) 6/2,3
Perfecţionare (dezvoltare, realizări, succese) 6/2,1
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Elemente cu statut ambiguu (I)

mică de 6)

Frecvenţă mică (mai

Elemente cu statut ambiguu (II)
Afecţiune 3/2,3

Elemente periferice
Prost plătită 4/4,0

Dăruire 3/2,6

Generaţia viitoare (elevi, elevi dotaţi) 4/3,7

Perseverenţă 3/2,0

Comunicare şi cooperare 4/4,2
Apreciere 2/4
Lipsă de respect 2/3,5

În ceea ce priveşte, RS a muncii la grupul experimental (vezi tab. 3.2), pe lângă elementele
comune, întâlnite şi în RS a muncii la grupul de control şi în RS a muncii la cadrele didactice
identificată la etapa de constatare (vezi cap. II), poate fi identificat şi cognemul satisfacţie şi
dăruire (11/2,5) care au migrat din zona cu statut ambiguu în zona centrală (vezi tab. 2.11), şi,
respectiv, elementul condiţii dificile a părăsit nucleul central (vezi fig. 3.1).

Figura 3.1. Migrarea elementelor în structura RS a muncii învăţătorului după programul
de intervenţie psihosocială
În fond, chiar dacă în acest caz el apare drept element central, totuşi nu putem să-l
considerăm ca find central şi în RS a cadrelor didactice în general. Acest termen este, de fapt, un
element periferic, care, credem că a devenit salient ca urmare a programului de intervenţie, care
tocmai a şi urmărit creşterea nivelului de SSB, SM şi PM.
Tabelul 3.2. Structura reprezentării sociale: elemente centrale şi periferice (grupul

Frecvenţă mare
(mai mare sau
egală cu 6)

experimental)
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

Elemente centrale
Satisfacţie (fericire, plăcere) 11/2,5
Perfecţionare 8/2,3
Aptitudini vocaţionale 7/2,7
Solicitări ale activităţii didactice 8/2,8
Dăruire 7/4

Elemente cu statut ambiguu (I)
Responsabilitate 6/3,6
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Frecvenţă mică
(mai mică de 6)

Elemente cu statut ambiguu (II)
Generaţia viitoare 5/2,6
Afecţiune 5/2,2
Răbdare 4/2,7
Condiţii dificile 3/2,6
Nobilă 2/1,5

Elemente periferice
Comunicare şi cooperare 5/3.2
Educaţie 3/3,0
Perseverenţă 3/3,6
Apreciere şi respect 3/3,0

În general, conţinutul RS la acest grup exprimă tendinţe spre centralizarea unor elemente
pozitive, dezirabile, cu referire la procesul muncii (satisfacţie, perfecţionare, aptitudini sau
dăruire) şi trecerea unor elemente negative, cum ar fi „condiţii dificile de muncă” (3/2,6) –
element central în RS a grupului de control, în categoria elementelor cu statut ambiguu. Totuşi,
similar demersului aplicat în experimentul de constatare, ne-am întrebat dacă nu ar exista şi
elemente non-exprimabile, ascunse, camuflate, care să fie plasate în „zona mută” a reprezentării
sau, mai exact, vrem să ştim dacă s-au produs eventuale schimbări ca urmare a programului de
intervenţie la nivelul acestei zone. În secţiunea ce urmează ne vom opri asupra acestei analize.
3.3.2. Analiza datelor privind zona mută din reprezentarea socială a muncii la cadrele
didactice din învăţământul primar
În scopul identificării „zonei mute” a RS, la fel ca în etapa de constatare, am modificat
consemnul normal cu unul de substituţie pentru a vedea care ar fi eventuale cogniţii nonexprimabile. Datele culese de la subiecţii din grupul experimental şi grupul de control sunt
prezentate în tabelele 3.3 şi 3.4. Astfel, subiecţii din grupul de control, pe lângă „condiţii dificile
de muncă”, element invocat de altfel şi în cazul consemnului obişnuit, mai apare şi cognemul
„lipsă de respect”, numit de către şase persoane din acest grup. Menţionăm că în cazul
consemnului normal, acest element apărea în sistemul periferic, cu o frecvenţă mai mică şi un
rang mai mare.

Tabelul 3.3. Structura reprezentării sociale: zona mută (grupul control)
Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Elemente cu statut ambiguu (I)

Frecvenţă
mare (mai
mare sau
egală cu
10)
0 egegală
cu 6)

Elemente centrale
Condiţii dificile 15/2,1
Lipsă de respect 6/2,0

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)
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Frecvenţă mică (mai
mică de 10)

Elemente cu statut ambiguu (II)
Corupţie 5/1,8
Prost plătită 5/2,5
Generaţia viitoare 5/2,6
Responsabilitate 3/2,3
Apreciere 2/2.5
Răbdare 2/2,0

Elemente periferice
Perfecţionare 4/3,7
Compătimire 3/3,6
Aptitudini vocaţionale 2/3,5
Solicitări ale activităţii didactice 2/3,5
Dăruire 2/3,5
Comunicare şi cooperare 2/4,0

Această asociere „condiţii dificile” şi „lipsă de respect” ar putea fi un indicator al faptului că

învăţătorii îşi percep situaţia lor inechitabilă şi injustă: în pofida eforturilor şi a investiţiilor
afective pe care trebuie să le manifeste în activitatea de zi cu zi, aceste eforturi nu sunt răsplătite
pe măsură, nici la nivelul recompenselor simbolice, nici a celor financiare.
Dacă în cazul consemnului obişnuit nu erau invocate ca elemente centrale „condiţii
dificile” şi „prost plătită” de subiecţii din grupul experimental, ele apar în condiţiile unui
consemn modificat (vezi tab. 3.4), iar o serie de termeni cu conotaţie pozitivă cu referire la
munca didactică, cum ar fi „satisfacţie”, „perfecţionare” sau „dăruire”, nu sunt invocate deloc
sau eventual apar ca elemente cu statut ambiguu.

Rang mic (rang mai mic sau egal cu 2,9)

Rang mare (rang mai mare decât 2,9)

egală cu 6)

mare sau

mare (mai
mică de 10)

Frecvenţă mică (mai

Frecvenţă

Tabelul 3.4. Structura reprezentării sociale: zona mută (grupul experimental)

Elemente centrale
Condiţii dificile 14/2,0

Elemente cu statut ambiguu (I)
Generaţia viitoare 7/3,0

Apreciere 7/2,8

Solicitări ale activităţii didactice 6/3,0

Prost plătită 7/2,4

Responsabilitate 2/3,0

Elemente cu statut ambiguu (II)
Răbdare 4/2,7

Elemente periferice
Compătimire 5/3,6

Dăruire 3/2,6
Usoară 2/2,5
Bine plătită 2/1,5
Nobilă 2/1,5

Aşa cum e şi firesc, RS a muncii la cadrele didactice nu a suferit schimbări esenţiale
(aceste modificări s-au produs la elementele periferice din conţinutul RS identificată prin
consemnul normal). Munca rămâne a fi un obiect social important pentru identitatea lor
profesională, dar care nu le aduce recunoaşterea şi aprecierea necesare din partea societăţii, mai
ales la nivelul remunerării financiare. Dincolo de identificarea profundă cu activitatea
profesională, salariul este un fel de „unitate de măsură” a prestigiului şi succesului social. Faptul

133

că remunerarea financiară este mai mică decât în cazul altor categorii profesionale, mai bine
plătite, este una din sursele cele mai importante de insatisfacţie la cadrele didactice.
Dacă RS a muncii nu a suportat schimbări esenţiale la nivelul conţinutului, din motivele
invocate mai sus, atunci programul de intervenţie psihosocială a produs anumite modificări în
ceea ce priveşte SSB, SM şi PM la cadrele didactice care au participat la aceste activităţi. Aşa
cum am argumentat, prin creşterea nivelului SSB, SM şi PM, se pot produce, în timp, modificări
în conţinutul RS care se referă la aceste stări psihologice (SSB, SM şi PM) În secţiunea
următoare, vom analiza aceste rezultate.
3.3.3. Analiza datelor privind starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa
motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar
În tabelele din anexele 7-10 sunt incluse rezultatele prelucrării statistice a datelor cu
ajutorul metodelor neparametrice Mann-Whitney (rezultatele sunt notate cu W) şi Wilcoxon
(rezultatele sunt notate cu V). Pentru ambele teste, mediana a fost notată cu mdn, pragul de
semnificaţie – cu p, iar mărimea efectului – cu r. În cele ce urmează, pentru fiecare factor
analizat (SSB, SM şi PM), vom prezenta, comparativ, datele înregistrate de grupul experimental
înainte şi după programul de intervenţie (faza test-retest), cât şi diferenţele identificate între
grupul experimental şi grupul de control după programul de intervenţie.
Starea subiectivă de bine
Comparând rezultatele obţinute la itemii scalei SSB la grupul experimental înainte şi după
programul de intervenţie (test-retest), constatăm diferenţe semnificative pentru întreaga scală
SSB (mdn1 = 4,00, mdn2 = 5,00, V = 13,50, p = 0,038, r = 0,28) (vezi fig.3.2).

Figura 3.2. Starea subiectivă de bine a lotului experimental (test-retest)
Diferenţe semnificative la nivel statistic se atestă şi la anumiţi itemi luaţi în parte. Cele mai
multe schimbări au fost înregistrate la dimesiunea „evaluările privind controlul evenimentelor şi
implicarea” (SSB8, SSB18, SSB23, SSB26). Acest fapt denotă o percepţie mai bună a eficienţei
personale, o mai bună organizare a timpului, un nivel crescut al conştientizării necesităţii
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implicării în luarea unor decizii şi angajării individuale în producerea unor schimbări, respectiv,
un nivel crescut al facilitării în realizarea unor activităţi. Faptul că am înregistrat mai multe
modificări anume la acest aspect privind evaluarea SSB (celelalte fiind: evaluarea situaţia
prezentă/trecută/de viitor; evaluările privind lumea din jur şi relaţiile cu ceilalţi şi percepţiile
privind aspectul exterior şi starea dispoziţional-afectivă) îl explicăm ca fiind datorată preocupării
mai mari a cadrelor didactice pentru munca pe care o prestează şi rezultatele acesteia.
Comparând rezultatele obţinutede subiecţii din grupul experimental şi cel de control după
experimentul formativ, în scopul determinării impactului programului de intervenţie asupra SSB
la subiecţii din primul grup, constatăm diferenţe semnificative la nivelul scalei SSB (mdn1 =
5,00, mdn2 = 4,00, W = 278,50, p = 0,019, r = 0,33) (vezi fig. 3.3).

Figura 3.3. Starea subiectivă de bine la grupurile experimental şi de control după
programul de intervenţie
În special, observăm diferenţe semnificative la itemii: SSB2, SSB3, SSB9, SSB12, SSB15,
SSB16, SSB18. Dintre aceştia, trei se referă evaluarea situaţiei prezente / trecute / de viitor
(SSB3, SSB9, SSB12), doi la evaluarea stării dispoziţionale şi a aspectului exterior (SSB15,
SSB16) şi câte unul la evaluarea relaţiei cu ceilalţi (SSB2) şi evaluarea privind controlabilitatea
evenimentelor (SSB18). Acest fapt denotă o preocupare mai intensă la cadrele didactice din
grupul experimental pentru reflecţiile privind situaţia lor şi o mai bună evaluare a stării lor de
spirit. Dat fiind faptul că foarte multe activităţi din programul de intervenţie au vizat aceste stări
psihologice, am putea deduce că schimbările se datorează participării la aceste activităţi.
Analizând aceste date, se observă că, în general, în grupul experimental numărul de
persoane care trăiesc sentimente de insatisfacţie în raport cu situaţia lor prezentă, trecută sau de
viitor este mai mic, comparativ cu grupul de control. Subiecţii din grupul de control sunt mai
nemulţumiţi de situaţia din prezent, mai puţin satisfăcuţi de lucrurile din viaţa lor, trăiesc mai
puţine stări de mândrie şi bucurie şi sunt mai pesimişti în legătură cu viitorul.
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Mai jos prezentăm datele care probează statistic aceste diferenţe şi reprezentarea grafică a
acestora (vezi fig. 3.4).


SSB8 [adesea mă implic şi mă angajez în activităţi] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 5,00, V
= 19,50, p = 0,005, r = 0,40);

Figura 3.4. Percepţii privind implicarea şi angajarea în activităţi
Se remarcă diferenţe semnificative între cele două grupuri şi în ceea ce priveşte gestionarea
timpului (vezi fig. 3.5):


SSB18 [pot să îmi organizez timpul bine] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 5,50, V = 11,50, p
= 0,012, r = 0,36).

Figura 3.5.Percepţii privind organizarea timpului
Aşa cum se observă din figura de mai sus (fig. 3.5), subiecţii din grupul experimental, în
proporţie de 50%, comparativ cu doar 10% din grupul de control, consideră că pot să-şi
organizeze timpul eficient. O bună organizare a timpului şi gestionarea echilibrată a eforturilor,
influenţează în mare parte realizarea cu succes a obiectivelor propuse şi a sarcinilor aferente
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acestor obiective. Una dintre achiziţiile individuale ca urmare a participării la programul de
intervenţie o considerăm şi pe cea legată de managementul timpului. Astfel, dacă analizăm datele
la itemul SSB18, constatăm că subiecţii din grupul experimental, într-o proporţie covărşitoare
(acord total – 50%, acord moderat – 40%), îşi evaluează capacitatăţile de organizare a timpului
ca fiind bune. Comparativ, subiecţii din grupul de control doar 10% (acord total) şi 25% (acord
moderat) consideră că reuşesc să-şi organizeze eficient timpul. Dimpotrivă, spre deosebire de
grupul experimental, un număr mai mare de subiecţii din grupul de control exprimă dezacord în
ceea ce priveşte capacităţile lor de organizare optimă a timpului pentru realizarea sarcinilor
zilnice (dezacord total – 5% şi dezacord moderat – 25%).
În aceeaşi ordine de idei, datele prezentate în figura 3.6, atestă diferenţe semnificative între
grupul de control şi grupul care a participat la activităţile de training în ceea ce priveşte luarea
deciziilor:


SSB23 [pot să iau decizii cu uşurinţă] (mdn1 = 3,50, mdn2 = 5,00, V = 20,00, p =
0,012, r = 0,36) (vezi fig. 3.6).

Figura 3.6. Percepţii privind luarea deciziilor
Datele prezentate în figura de mai sus, reflectă o mai bună încredere în forţele proprii, mai
bună siguranţă, în ceea ce priveşte luarea deciziilor la subiecţii din grupul experimental. Acest
fapt derivă din capacitatea subiecţilor de a-şi reprezenta cu mai multă claritate mersul acţiunilor
în funcţie de decizia luată. Dimpotrivă, ezitarea în luarea deciziilor, perceperea nesiguranţei,
poate tergiversa mult timpul luării unei decizii considerate potrivite, dacă nu chiar, îndoielile pot
determina persoana să renunţe în final la luarea vreunei decizii.
Următorul item la care se inregistrează diferenţe semnificatiive se referă la capacităţile
percepute ale persoanei de a realiza anumite sarcini. În acest context, subiecţii din grupul
experimental consideră că se descurcă cu o anumită uşurinţă în realizarea sarcinilor (20% - acord
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total şi 60% - acord moderat), comparativ cu colegii lor din grupul de control (15% - acord total,
20% - acord moderat) (vezi fig. 3.7):


SSB26 [fac cele mai multe lucruri cu uşurinţă] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 5,00, V =
24,00, p = 0,010, r = 0,37).

Figura 3.7. Facilitarea în realizarea activităţilor
Aşa cum am remarcat şi mai sus, mai puţine schimbări s-au produs în ceea ce priveşte
evaluările prinvind lumea din jur, modificări semnificative se înregistrează doar la itemul SSB4
[am sentimente calde faţă de ceilalţi] (mdn1 = 5,00, mdn2 = 6,00, V = 13,50, p = 0,007, r = 0,39)
(vezi fig. 3.8).

Figura 3.8. Percepţii privind afecţiunea faţă de ceilalţi
La acest aspect, 65% dintre subiecţii grupului experimental, comparativ cu 25% din grupul
de control, exprimă un acord total în ceea ce priveşte prezenţa unor sentimente calde în relaţiile
cu ceilalţi. Acest fapt denotă mai multă deschidere şi încredere în relaţiile interpersonale din
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partea subiecţilor grupului experimental, ceea ce ne permite să confirmăm eficienţa programului
de intervenţie.
Respectiv, mai puţine modificări se înregistrează şi la dimensiunea „evaluarea privind
situaţia trecută, prezentă şi de viitor”, la care se atestă diferenţe statistic semnificative între cele
două grupuri doar la itemul SSB9 [consider că viaţa este bună] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 6,00, V =
12,00, p = 0,002, r = 0,46) (vezi fig, 3.9).

Figura 3.9. Percepţii privind satisfacţia de viaţă
În mod evident, pentru subiecţii din grupul experimental percepţia privind satisfacţia de
viaţă se plasează de la acord minim spre acord total, nici un subiect nu a exprimat răspunsuri
care atestă dezacord în ceea ce priveşte mulţumirea în raport cu condiţiile de viaţă, comparativ
cu subiecţii din grupulde control.
Dintre itemii cu referire la dimensiunea „percepţia privind aspectul exterior şi starea
dispoziţional afectivă”, identificăm diferenţe statistic semnificative doar la itemul SSB16 [găsesc
frumuseţea în multe lucruri] (mdn1 = 5,00, mdn2 = 6,00, V = 3,50, p = 0,012, r = 0,36) (vezi fig.
3.10).
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Figura 3.10. Percepţii privind satisfacţia faţă de lumea înconjurătoare
În ceea ce priveşte realizările obţinute de-a lungul vieţii, rezultatele celor două grupuri se
prezintă după cum urmează:


SSB3 [am făcut multe din lucrurile pe care mi le-am dorit] (mdn1 = 5,00, mdn2 =
4,00, W = 284,00, p = 0,019, r = 0,33) (vezi fig. 3.11);

Figura 3.11. Percepţii privind realizarea scopurilor
Subiecţii din grupul experimental consideră că au relizat multe din cele pe care şi le-au
propus sau dorit (acord total – 40 % şi acord moderat – 35%), comparativ cu cei din grupul de
control, la care gradul de satisfacţie în raport cu acest aspect este mai mic (acord total – 15% şi
acord moderat – 25%). Aceste diferenţe sunt statistic semnificative.
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Tot în acest context, subiecţii din grupul experimental sunt într-o proporţie semnificativ
mai mare mulţumiţi de viaţa lor (acord total – 40%), faţă de colegii lor din grupul de control
(acord total – 10%). Aceste diferenţe, semnificative din punct de vedere statistic, denotă un grad
mai mare de satisfacţie faţă de felul în care s-au produs cele mai multe evenimente din viaţa lor,
fapt care afectează pozitiv evaluările privind evenimentele de viitor.


SSB12 [sunt satisfăcut de multe lucruri în viaţa mea] (mdn1 = 6,00, mdn2 = 3,80,
W = 304,50, p = 0,003, r = 0,43) (vezi fig. 3.12)

Figura 3.12. Percepţii privind realizarea scopurilor
În ceea ce priveşte percepţia asupra stărilor de fericire, datele înregistrate reflectă
următoarele valori statistice:


SSB15 [mă simt destul de fericit] (mdn1 = 5,00, mdn2 = 4,50, W = 294,00, p =
0,008, r = 0,38) (fig. 3.13).
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Figura 3.13. Percepţii privind gradul de fericire
Subiecţii din grupul experimental declară într-un număr mai mare (acord total – 45%,
acord moderat – 30%), comparativ cu cei din grupul de control (acord total – 10%, acord
moderat – 40%) se declară destul de fericiţi. Ca şi în celelalte cazuri, valorile înregistrate de
grupul experimental se plasează mai mult în limitele acord minim spre acord total, pe când
subiecţii din grupul de control înregistrează şi valori care exprimă dezacordul total (10%) şi
moderat (5%) cu referire la acest aspect.

Satisfacţia de viaţă
Prin această scală au fost culese date privind 5 aspecte ale vieţii în general (vezi anexa 8).
Subiecţii trebuiau să aprecieze pe o scală de la 1 (dezacord puternic) la 7 (acord puternic).
Constatăm că, atunci când se referă la viaţă în general, subiecţii din grupul experimental
manifestă un nivel mai mare de satisfacţie în legătură ci diverse aspecte ale vieţii, comparativ cu
cei din grupul de control. Datele vor fi prezentate în figurile 3.14 - 3.20.
Analiza valorilor test-retest pentru grupul experimental denotă diferenţe semnificative şi la
nivelul scalei SWLS (mdn1 = 5,00, mdn2 = 6,00, V = 20,00, p = 0,039, r = 0,28) (vezi fig. 3.14).

Figura 3.14. Satisfacţia de viaţă a lotului experimental (test-retest)
În ceea ce priveşte diferenţele dintre cele două grupuri (experimental şi de control), după
această etapă se constată diferenţe semnificative la toţi itemii din această scală. Astfel,
comparând datele înregistrate de subiecţii din grupul experimental şi cele ale grupului de control
după programul de intervenţie, se constată diferenţe statistic semnificative la nivelul întregii
scale SWLS (mdn1 = 6,00, mdn2 = 3,50, W = 345,00, p = 0,001, r = 0,61) (vezi fig. 3.15).
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Figura 3.15. Satisfacţia de viaţă la grupurile experimental şi de control după programul de
intervenţie
Aceste rezultate ne conduc spre concluzia că subiecţii din grupul experimental, comparativ
cu cei din grupul de control, ca urmare a programului de intervenţie, manifestă un grad mai înalt
de satisfacţie vizavi de viaţa lor.
Pentru itemul SWLS1 [în cele mai multe privinţe, viaţa mea corespunde idealului meu]
(mdn1 = 6,00, mdn2 = 4,00, W = 319,50, p = 0,001, r = 0,49)datele se prezintă astfel (vezi fig.
3.16):

Figura 3.16. Gradul de corespundere dintre aşteptări şi realitate
Şi la itemul SWLS2 [condiţiile de viaţă sunt excelente] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 5,50, V =
24,50, p = 0,013, r = 0,35) constatăm că există diferenţe semnificative între cele două grupuri
(vezi fig. 3.17). În timp ce, 45% din subiecţii grupului experimental declară un acord moderat în
ceea ce priveşte satisfacţia privind condiţiile de viaţă, 25% dintre subiecţii din grupul de control
indică la acest aspect un dezacord moderat şi doar 10% exprimă un acord moderat în ceea ce
priveşte satisfacţia în raport cu condiţiile de viaţă.
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Figura 3.17. Percepţia privind condiţiile de viaţă.
Alte diferenţe semnificative între valorile celor două grupuri se mai înregistrează la itemul
SWLS3 [sunt mulţumit de viaţa mea] (mdn1 = 5,00, mdn2 = 6,00, V = 12,00, p = 0,010, r = 0,37)
(vezi fig. 3.18).

Figura 3.18. Gradul de satisfacţie în legătura cu viaţa
Astfel, conform datelor din fig. 3.18, subiecţii grupului experimental se declară mulţumiţi
de viaţa lor (acord total – 25%, acord moderat – 45%), comparativ cu aceştia, subiecţii din
grupul de control doar 20% indică un acord moderat privind gradul de satisfacţie în raport cu
viaţa lor. Dimpotrivă, subiecţii din acest grup, exprimă un dezacord total (5%) sau moderat
(15%), pe când la cei din grupul de control gradul de satisfacţie se plasează pe un continuum de
la acord uşor la acord total.
Diferenţe statistic semnificative se atestă şi la SWLS4 [până în prezent am primit cele mai
importante lucruri pe care le doresc în viaţă] (mdn1 = 6,00, mdn2 = 3,50, W = 321,50, p =
0,001, r = 0,5) (vezi fig. 3.19).
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Figura 3.19. Percepţia privind realizările obţinute
În acest context, datele înregistrate la subiecţii din grupul experimental, relevă o schimbare
de atitudine în ceea ce priveşte realizările obţinute de-a lungul vieţii. Comparativ cu subiecţii din
grupul de control, la care se atestă valori semnificativ mai mici, peste 80% (acord moderat şi
acord puternic) declară că au realizat multe lucruri importante. La grupul de control se relevă
doar 35% (acord moderat şi acord puternic).
Semnificative din punct de vedere statistic sunt datele şi pentru itemul SWLS5 [dacă aş
lua viaţa de la început, nu aş schimba aproape nimic] (mdn1 = 6,00, mdn2 = 2,00, W = 329,50, p
= 0,001, r = 0,53) (vezi fig. 3.20).

Figura 3.20. Ce ar schimba...?
Prin urmare, am putea spune că, în acest caz, activităţile de intervenţie au fost eficiente în
vederea modificării percepţiei privind satisfacţia de viaţă.
Satisfacţia în muncă
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Subiecţii trebuiau să aprecieze, ca şi în studiul de constatare, pe o scală de la 1 (foarte
nemulţumit) la 5 (foarte mulţumit), cât de satisfăcuţi sunt ei de munca lor (vezi şi anexa 9).
Datele subiecţilor au fost analizate după următoarele dimensiuni: (1) munca în general; (2)
condiţii de
muncă şi oportunităţi de dezvoltare profesională; (3) salarizare; (4) relaţiile cu ceilalţi (director,
colegi, elevi şi părinţi) şi (5) status social şi recunoaştere socială.
În ceea ce priveşte analiza rezultatelor înregistrate de subiecţii din grupul experimental
(faza test-retest), se remarcă diferenţe nu foarte mari la câţiva itemi SM2, SM5, SM8, SM16,
SM20 ş.a. (vezi fig. 3.21)

Figura 3.21. Satisfacţia în muncă la grupul experimental (test-retest)
Comparând semnificaţia diferenţelor dintre grupul experimental şi cel de control conform
datelor după programul de intervenţie, înregistrăm diferenţe statistic semnificative la nivelul
scalei SM (mdn1 = 4,00, mdn2 = 3,00, W = 311,00, p = 0,002, r = 0,46) (vezi fig. 3.22).
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Figura 3.22. Satisfacţia în muncă la grupurile experimental şi de control după programul
de intervenţie
Diferenţe semnificative se atestă şi la fiecare item luat în parte, după cum urmează:
• SM7 [statutul social al profesiei] (mdn1 = 3,50, mdn2 = 2,00, W = 310,00, p = 0,002, r =
0,045) (vezi fig. 3.23).

Figura 3.23. Percepţia privind statutul profesiei de dascal
Rezultatele prezentate în capitolul 2 au evidenţiat faptul că subiecţii simt un disconfort şi
insatisfacţie vădite la constatatea că imaginea profesiei lor nu se bucură tocmai de apreciri
pozitive (fapt atestat mai ales prin analiza conţinutului zonei mute din RS). Considerăm extrem
de importantă această schimbare de atitudine, dat fiind faptul că felul în care se raportează
persoanele la munca lor, desemnează şi gradul de implicare / angajament în raport cu produsele
acestei activităţi, ceea ce exprimă partea psihologică a calităţii muncii efectuate.


SM8 [volumul de muncă] (mdn1 = 3,00, mdn2 = 1,50, W = 317,00, p = 0,001, r =
0,49) (vezi fig. 3.24).
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Figura 3.24. Percepţia privind volumnul de muncă
Diferenţe statistic semnificative se atestă între cele două grupuri şi în ceea ce priveşte
volumul de muncă. Volumul de muncă este perceput cu atât mai solicitant, cu cât indivizii se
simt mai puţin motivaţi şi satisfăcuţi de activitatea desfăşurată, îşi percep munca neinteresantă şi
inutilă. Credem că aceste rezultate atestă şi un nivel mai bun al motivaţiei şi satisfacţiei în
muncă, înregistrat de subiecţi după programul de intervenţie. În sprijinul acestei aserţiuni vin şi
rezultatele înregistrate de subiecţii din grupul experimental, comparativ cu cei din grupul de
control, la alţi doi itemi din această scală (vezi fig. 3.25 - 3.26)


SM12 [orarul de lucru] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 2,50, W = 311,50, p = 0,002, r =
0,46) (vezi fig. 3.25).

Figura 3.25. Percepţii privind orarul de muncă


SM15 [caracterul interesant şi stimulator al muncii] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 3,00, W
= 321,50, p = 0,001, r = 0,51) (vezi fig. 3.26).

Figura 3.26. Percepţii privind caracterul muncii
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Aşa cum putem remarca din fig. 3.25 şi 3.26, subiecţii din grupul experimental, comparativ
cu cei fin grupul de control, care nu au beneficiat de activităţile programului de intervenţie, sunt
mulţumiţi într-o măsură mai mare de programul lor de muncă şi percep activitatea pe care o
desfăşoară drept interesantă şi stimulatoare (GE: 20% - foarte mulţumit şi 50% - destul de
mulţumit; GC: 20% - destul de mulţumit).
Un alt aspect important al schimbărilor produse după programul de intervenţie considerăm
a fi şi modificarea percepţiei privind relaţiile cu părinţii. Aşa cum am menţionat şi în capitolul 2,
şi o bună relaţie cu părinţii este esenţială în asigurarea succesului procesului educaţional. Mai cu
seamă este importantă asigurarea unei bune comunicări, legate de relaţia cu copii şi succesele
acestora, prin împărtăşirea unor dificultăţi, dar şi experienţe pozitive, contribuie la producerea
schimbărilor solicitate de procesul de instruire şi educaţie.


SM19 [relaţiile cu părinţii] (mdn1 = 4,00, mdn2 = 3,00, W = 309,50, p = 0,002, r =
0,46) (vezi fig. 3.27).

Figura 3.27. Percepţii privind relaţiile cu părinţii
În concluzie, subliniem că, şi în acest caz, putem observa implicaţiile activităţilor de
intervenţie. Conform rezultatelor, subiecţii din grupul experimental sunt mai mulţumiţi decât
colegii lor din grupul de controlde organizarea graficului de muncă, oportunităţile de dezvoltare
profesională şi de alte facilităţi. La fel, într-un număr mai mare percep munca drept stimulatoare
şi interesantă. Pentru toate aceste aspecte analizate diferenţele sunt semnificative. Ca urmare a
programului de intervenţie s-au îmbunătăţit şi relaţiile subiecţilor cu ceilalţi (şefi, colegi, elevi
sau părinţi): comparativ, cadrele didactice din grupul experimental sunt într-un număr mai mare,
foarte mulţumite şi destul de mulţumite de interacţiunile cu cei din jur, le percep ca fiind mai
favorabile şi mai puţin stresante.
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La această secţiune nu se atestă mari diferenţe între subiecţii din cele două grupuri în ceea
ce priveşte percepţia aprecierii celorlalţi, totuşi subiecţii din grupul experimental par mai
mulţumiţi de elevii cu care lucrează în prezent şi reuşita acestora. Un aspect care merită
evidenţiat este percepţia privind statutul profesiei de învăţător. La subiecţii din grupul de control
se atestă o percepţie preponderent negativă. Acest fapt confirmă încă o dată percepţia unei
devalorizări a imaginii pedagogului şi frustrarea pe care o trăiesc cei care muncesc în acest
domeniu. Totuşi, la cadrele didactice din grupul experimental această percepţie a suportat unele
modificări pozitive. Ne manifestăm încrederea că acest fapt se datorează activităţilor la care au
participat.
Persistenţa motivaţională
Scala persistenţei motivaţionale (Constantin, 2011) [17; 124, p. 46-52] evaluează PM,
identificând trei factori: urmărirea pe termen lung a scopurilor; urmărirea scopurilor actuale şi
recurenţa scopurilor neatinse. Evaluarea PM se realizează prin intermediul a 15 itemi cu răspuns
pe o scală de la 1 la 5 (1 – în foarte mică măsură, 5 – în foarte mare măsură). În continuare, vom
analiza datele subiecţilor în funcţie de factorii enunţaţi mai sus (vezi şi Anexa 10).
Analizând datele, observăm că un nivel uşor îmbunătăţit de PM se evidenţiază la cadrele
didactice din grupul experimental: mai mulţi subiecţi din acest grup, comparativ cu cei din
grupul de control, declară că îşi vor urma scopurile pe termen lung, chiar şi atunci când acestea
solicită investiţii de timp şi efort în învingerea unor obstacole. Datele înregistrate de subiecţii din
grupul experimental înainte şi după programul de intervenţie sunt ilustrate grafic în figura 3.28.

Figura 3.28. Nivelul persistenţei motivaţionale la grupul experimental (test-retest)
Compararea rezultatelor din cadrul eşantionului experimental şi a celui de control pun în
evidenţă impactul programului de intervenţie asupra stimulării creşterii PM la cadrele didactice
din învăţământul primar (mdn1 = 4,00, mdn2 = 3,00, W = 299,00, p = 0,004, r = 0,42); datele
atestând diferenţe statistic semnificative (vezi fig. 3.29).
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Figura 3.29. Nivelul persistenţei motivaţionale(grupul experimental şi de control după
programul de intervenţie)
Respectiv, diferenţe semnificative se constată la itemii ce ţin de recurenţa obiectivelor
nerealizate: PM3 [îmi imaginez din când în când diferite moduri de a folosi oportunităţi la care
am renunţat] (mdn1 = 4,00 mdn2 = 3,00, W = 293,00, p = 0,009, r = 0,38) (vezi fig, 3.30).

Figura 3.30. Persistenţa obiectivelor nerealizate.
Examinând figura 3.30, remarcăm că, la subiecţii din grupul experimental predomină, întro foarte mare măsură (20%), tendinţa de a reveni la obiectivele nerealizate şi de a imagina noi
căi de acţiune. Spre deosebire de grupul experimental, doar 5% dintre subiecţii din grupul de
control ar fi preocupaţi de obiectivele ratate.
În sprijinul acestei analize, pot fi invocate şi rezultatele înregistrate de subiecţi la itemul
PM10 [îmi vin adesea idei noi legate de o problemă sau un proiect mai vechi] (mdn1 = 4,00
mdn2 = 3,00, W = 298,50, p = 0,006, r = 0,4) (vezi fig.3.31).
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Figura 3.31. Persistenţa unor proiecte/probleme mai vechi.
Aşa cum putem remarca din figura 3.31, subiecţii din grupul experimental, comparativ cu
cei fin grupul de control, vor manifesta într-o mai mare măsură consecvenţă în realizarea unor
proiecte în care cred (GE: 20% - într-o mare măsură şi 60% - în mare măsură; GC: 5% - într-o
mare măsură şi 35% - în mare măsură). În acest caz, comparativ, mai mulţi subiecţi din grupul
experimental vor persevera în realizarea acestora.

Figura 3.32. Revenirea la proiecte şi iniţiative abandonate.
La fel, subiecţii din grupul experimental vor reveni la proiecte şi iniţiative odată
abandonate, mai mult decât colegii lor din grupul de control (GE: 30% - într-o mare măsură şi
40% - în mare măsură; GC: 5% - într-o mare măsură şi 25% - în mare măsură) (vezi fig.3.32). Ei
continuă să caute idei noi pentru iniţiativele pe care le-au lăsat deoparte din varii motive şi se
gândesc frecvent la obiectivele personale la care au fost nevoiţi să renunţe.
În concluzie, menţionăm că, prin compararea rezultatelor din grupul experimental cu cele
din grupul de control, constatăm diferenţe statistic semnificative pentru scala SSB (mdn1=5,00,
mdn2=4,00, W=278,50, p=0,019, r=0,33); pentru scala SWLS (mdn1=6,00, mdn2=3,50,
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W=345,00, p=0,001, r=0,61; pentru scala PM (mdn1=4,00, mdn2=3,00, W=299,00, p=0,004,
r=0,42); şi, respectiv, pentru scala SM (mdn1=4,00, mdn2=3,00, W=311,00, p=0,002, r=0,46),
ceea ce ne permite să afirmăm că ipoteza – „Intervenţiile psihosociale special organizate
determină creşterea nivelului de SSB, SM şi PM la cadrele didactice”– s-a confirmat.
3.4. Evaluarea eficienţei programului de intervenţie psihosocială
Programul de intervenţie psihosocială a constat dintr-un sistem de mijloace, metode,
procedee şi tehnici psihologice, prin care am urmărit creşterea nivelului SSB, SM şi PM, prin
intermediul gândirii pozitive, optimizării autocunoaşterii şi dezvoltării personale. În acest sens,
au fost utilizate o serie de tehnici expresiv-creative, exerciţii de conştientizare şi exerciţii de
acceptare corporală.
Eficienţa programului este relevată atât de schimbările produse în percepţia SSB, a SM şi a
nivelului de PM, cât şi ca urmare a felului în care au decurs activităţile propriu-zise. Prin
stimularea discuţiilor, participanţii erau încurajaţi să-şi împărtăşească diferite experienţe, opinii
şi atitudini. În acest sens, discuţiile şi împărtăşirea experienţelor comune (nemulţumiri în raport
cu propria persoană, cu rezultatele muncii prestate, demotivare, interpretări eronate a realităţii,
griji cotidiene ş.a.) au oferit participanţilor mai mult deschidere, apropiere şi flexibilitate în
relaţiile cu ceilalţi. Utilizarea jocului a fost deosebit de eficientă, participanţii fiind stimulaţi în
acest fel, manifestând mai mult dinamism şi implicându-se activ în activităţile propuse,
exprimând o dorinţă mai mare de a învăţa lucruri noi. Prin joc s-a creat o atmosferă productivă şi
plăcută în cadrul grupului.
Pentru a spori reuşita activităţilor de intervenţie şi pentru a asigura continuitatea şi
durabilitatea efectelor în timp, subiecţilor li s-a cerut să realizeze sarcini şi în afara şedinţelor
propriu-zise de training (tema de acasă). Fiind vorba de un grup instruit, cu un anumit nivel de
cultură generală, formatorul nu s-a rezumat la a le prezenta nişte activităţi sau sarcini pe care să
le urmeze, ci acestea erau însoţite de o anumită notă informativă cu referire la descrierea
fenomenului propriu-zis (respectiv, SSB, SM şi PM), fiind analizate şi justificate efectele pe care
le produce asupra randamentului şi calităţii muncii.
Orice program de intervenţie, oricât de bine ar fi el planificat şi organizat, nu poate obţine
schimbări semnificative, dacă subiecţii nu manifestă interes pentru schimbare. Prin urmare,
schimbările înregistrate se datorează, pe de o parte, eforturilor depuse de moderator (relevate
prin atitudinile pozitive şi recunoştinţa manifestate de participanţi atât pe parcursul activităţilor
propriu-zise, cât şi după finalizarea programului – orice întâlnire ulterioară era un prilej de
bucurie în care îşi exprimau mulţumirea pentru faptul de a fi fost participanţii acestui training);
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pe de altă parte, trebuie să recunoaştem şi mobilizarea participanţilor prin implicarea activă şi
motivantă în timpul activităţilor în vederea însuşirii noilor comportamente.
Eficienţa programului de intervenţie a fost analizată, aplicând metoda observaţiei
nestandardizate, având ca indicatori de analiză frecvenţa participării la şedinţe (numărul de
absenţe), dinamica grupului şi atmosfera generală în timpul training-ului, gradul de participare la
activităţi şi relaţiile dintre participanţi în cadrul şedinţelor. În această ordine de idei, nu am
atestat absenţe de la activităţi, iar orice întârzire era datorată mai degrabă unor motive obiective
(legate de activitatea didactică, programul supraîncărcat) şi nu subiective (de ex., plictiseala sau
dezinteresul faţă de şedinţe). Atmosfera generală favorabilă, contagioasă în sensul bun al
cuvântului, a determinat un climat afectiv facilitator pentru stabilirea unor interacţiuni optime
atât între moderator şi restul grupului, cât şi între participanţii la program. Pe parcursul şedinţelor
se putea observa deschiderea participanţilor spre acumularea de noi experienţe în vederea
dezvoltării personale. Nu am remarcat situaţii de marginalizare sau izolare de activităţile de grup.
Satisfacţia trăită ca urmare a şedinţelor de training era mereu exprimată prin cuvinte de
mulţumire şi recunoştinţă la sfârşitul acestora.
Analizând aceste date din studiul experimental se constată că activităţile de training au
avut un efect facilitator asupra creşterii SSB în raport cu situaţia lor prezentă, trecută sau de
viitor la subiecţii din grupul experimental (SSB: mdn1=5,00, mdn2=4,00, W=278,50, p=0,019,
r=0,33). Cadrele didactice din grupul experimental înregistrează şi o stare dispoziţională mai
bună, mai puţin se simt lipsiţi de energie, se declară, într-un număr mai mare, destul de fericiţi şi
sunt de acord că fericirea poate fi găsită în multe lucruri din mediul înconjurător sau în relaţiile
favorabile cu ceilalţi.
Schimbări esenţiale la acest grup au fost înregistrate şi în raport cu percepţia favorabilă
privind satisfacţia de viaţă (SWLS: mdn1=6,00, mdn2=3,50, W=345,00, p=0,001, r=0,61).
Implicaţiile activităţilor de intervenţie se remarcă şi în raport cu datele înregistrate la scala SM
(SM: mdn1=4,00, mdn2=3,00, W=311,00, p=0,002, r=0,46): subiecţii din grupul experimental
sunt mai mulţumiţi decât colegii lor din grupul de control în ceea ce priveşte oportunităţile de
dezvoltare profesională, îşi percep munca drept stimulatoare şi interesantă. Ca urmare a
programului de intervenţie s-au îmbunătăţit şi relaţiile subiecţilor cu ceilalţi, ei declarându-se
foarte mulţumiţi şi destul de mulţumiţi de interacţiunile cu cei din jur, pe care le percep mai
favorabile şi mai puţin stresante. Analizând datele, constatăm şi un nivel uşor îmbunătăţit de PM
la cadrele didactice din grupul experimental (PM: mdn1=4,00, mdn2=3,00, W=299,00, p=0,004,
r=0,42): ei se percep mai perseverenţi în urmarea unor scopuri de lungă durată, chiar şi atunci
când acestea solicită investiţii de timp şi efort în învingerea unor obstacole, consideră că dau
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dovadă de o bună concentrare în realizarea sarcinilor şi în gestionarea timpului pentru realizarea
unor obiective personale, manifestă într-o mai mare măsură consecvenţă în realizarea unor
proiecte în care cred sau pe care le consideră importante.
Evident, pentru a menţine durabilitatea efectelor în timp e necesară o implicare continuă,
automotivare şi angajament pe termen lung din partea participanţilor în vederea punerii în
practică a celor însuşite pe parcursul training-ului.

3.5. Concluzii la capitolul 3
1. În rezultatul studiului am identificat o serie de elemente în conţinutul RS a muncii care
influenţează negativ SSB, SM şi PM a cadrelor didactice, dintre care cele mai semnificative sunt
prost plătită, condiţii dificile, lipsă de respect şi a. În pofida eforturilor şi a investiţiilor afective
pe care trebuie să le manifeste în activitatea de zi cu zi, aceste eforturi nu sunt răsplătite pe
măsură, mai ales, în plan material. Dincolo de identificarea profundă cu activitatea profesională
salariul este un fel de „unitate de măsură” a prestigiului şi succesului social. Pe lângă salariul
mic, SSB, SM şi PM este afectată şi de alte două elemente întâlnite în nucleul central: condiţii
dificile şi lipsă de respect.
2. În structura RS a muncii la GE, pe lângă elementele comune, întâlnite şi în structura RS
la GC a fost găsit şi termenul satisfacţie. Acest element a devenit salient ca urmare a
programului de intervenţie psihosocială. În general, conţinutul RS la GE exprimă tendinţe spre
centralizarea unor elemente pozitive, dezirabile cu referire la procesul muncii: satisfacţie,
perfecţionare, aptitudini, dăruire şi trecerea unor elemente negative, cum ar fi condiţii dificile de
muncă în categoria elementelor cu statut ambiguu. Alte elemente care inflluenţează favorabil
SSB, SM şi PM sunt relaţiile bune cu ceilalţi şi recunoaşterea rezultatelor muncii depuse.
3. Programul de intervenţie care a constat dintr-un sistem de tehnici psihologice a produs
un efect de facilitare asupra creşterii SSB, ridicării nivelului de SWLS, a modificat percepţiile
defavorabile cu referire la sursele de insatisfacţie în procesul muncii şi în relaţiile cu ceilalţi,
stimulând dorinţa persoanelor de perseverare în atingerea scopurilor pe termen lung, chiar şi în
cazul unor sarcini dificile sau obstacole intervenite. Subiecţii din GE înregistrează şi o stare
dispoziţională mai bună, mai puţin se simt lipsiţi de energie, se declară, într-un număr mai mare,
destul de fericiţi şi sunt de acord că fericirea poate fi găsită în multe lucruri.
4. Implicaţiile activităţilor de intervenţie se remarcă şi în raport cu SM: subiecţii din GE
sunt mai mulţumiţi decât colegii lor din GC, în ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare
profesională, îşi percep munca drept stimulatoare şi interesantă. Ca urmare a programului de
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intervenţie psihosocială s-au îmbunătăţit şi relaţiile subiecţilor cu ceilalţi, ei declarându-se foarte
mulţumiţi şi destul de mulţumiţi de interacţiunile cu cei din jur, pe care le percep mai favorabile
şi mai puţin stresante.
5. Prin program s-a realizat un spor sensibil de PM la subiecţii din GE: ei se percep mai
perseverenţi în urmarea unor scopuri de lungă durată, chiar şi atunci când acestea solicită
investiţii de timp şi efort în învingerea unor obstacole, consideră că dau dovadă de o bună
concentrare în realizarea sarcinilor şi în gestionarea timpului pentru realizarea unor obiective
personale, manifestă într-o mai mare măsură consecvenţă în realizarea unor proiecte în care cred
sau pe care le consideră importante.
6. Cu ajutorul studiului experimental cu caracter formativ am intenţionat să stabilim cum
am putea influenţa prin intermediul unui program de intervenţie psihosocială schimbarea RS a
muncii la cadrele didactice. Iniţial am presupus că, prin creşterea nivelului SSB, SM şi a PM, se
va produce migrarea unor elemente periferice pozitive către nucleul central. Am considerat SSB,
SM şi PM aspecte ale personalităţii care ar putea suporta o intervenţie psihosocială în vederea
schimbării sau consolidării unei RS favorabile a muncii, deoarece aceste trei aspecte derivă în
mod direct din activitatea profesională desfăşurată de pedagogi. Chiar dacă RS a muncii la
cadrele didactice nu s-a schimbat în mod spectaculos, fapt oarecum firesc, luând în considerare
durabilitatea unei reprezentări în timp, totuşi anumite schimbări s-au produs, ceea ce ne
îndreptăţeşte să afirmăm că ipoteza pentru acest studiu empiric s-a confirmat şi că programul de
intervenţie psihosocială administrat de noi este adecvat şi eficient.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Studiul efectuat cu privire la RS a muncii învăţătoruliui a prilejuit formularea următoarelor
concluzii cu caracter general.
1. Reprezentările sociale sunt construcţii socio-cognitive elaborate social, au un caracter
relativ omogen, sunt caracteristice unui anumit grup social şi create, în principal, în vederea
stăpânirii realităţii complexe cu care se confruntă componenţii acestui grup. Ele joacă un rol
fundamental în dinamica relaţiilor sociale şi îndeplinesc următoarele patru funcţii esenţiale:
cognitivă, identitară, justificativă şi orientativă.
2. RS se caracterizează printr-o anumită structură internă, sunt împărtăşite de membrii unui
anumit grup social şi se formează prin intermediul interacţiunilor dintre membrii acestui grup în
vederea înţelegerii contextului social. În structura RS pot fi descoperite şi elemente nonexprimabile, non-declarabile care formează aşa numita „zonă mută” a reprezentării şi care pot fi
dezvăluite doar în condiţiile aplicării unui consemn de substituţie.
3. Orice RS este centrată şi focusată pe un anumit obiect social. Nu însă orice obiect social
poate fi obiect de reprezentare. Pentru ca un obiect social să devină obiect de reprezentare este
necesar ca el să întrunească anumite condiţii şi anume: să fie un obiect polimorf, să fie
caracteristic unui grup social, să constituie o miză pentru identitatea sau coeziunea grupului dat,
să fie în centrul unor dinamici sociale intergrupuri şi să nu fie supus unor instanţe ideologice de
control.
4. Munca, în general, iar munca învăţătorului, în mod particular, poate fi considerată obiect
social susceptibil de a fi şi obiect de reprezentare deoarece ea, munca învăţătorului, întruneşte
toate condiţiile unui astfel de obiect social. Ea este un obiect social polimorf, ce se manifestă
printr-o diversitate de cogniţii, capabil de a genera noi semnificaţii şi reevaluări în contextul
schimbărilor sociale actuale, are o miză importantă în definirea identităţii profesionale a cadrelor
didactice, iar RS a acesteia originează din dinamicile şi interacţiunile atât intragrupale (colegii de
muncă), cât şi cu alte grupuri sociale (elevi, părinţi, alte categorii profesionale). În plus, RS a
muncii învăţătorului se cristalizează în corespundere cu schimbările sociale şi reformele
educaţionale.
5. În conţinutul RS a muncii învăţătorului se atestă elemente comune pentru toate
categoriile de subiecţi, cum ar fi: aptitudini, responsabilitate, perseverenţă ş.a. Elementul
central, aflat pe primele poziţii, se referă la dimensiunea vocaţională a profesiei de cadru didactic
– aptitudini. Pentru cadrele didactice cu vechimea în muncă până la 5 ani, munca este şi grea, un
element central întâlnit doar la acest grup, iar pentru cadrele didactice cu vechimea în muncă
peste 5 ani, din mediul urban, instituţii de stat, munca mai este şi prost plătită – element care nu
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apare la cadrele didactice din instituţii private. La cadrele didactice în exerciţiul funcţiunii spre
deosebire de cele aflate în proces de formare printre elementele centrale se găsesc şi termenii
competenţă şi dăruire.
6. În condiţiile unui „consemn normal”, conţinutul RS a muncii este preponderent pozitiv,
pe când în condiţiile unui consemn de substituţie apar o serie de elemente negative care nu sunt
întâlnite în primul caz, cum ar fi: corupţie, elevi obraznici, muncă nepreţuită. Aceste elemente
formează zona mută a reprezentării a RS muncii învăţătorului. Printre elementele care apar în
zona mută se observă şi elemente cu referire la starea de bine (grea, chin), satisfacţia de muncă
(prost plătită, muncă nepreţuită, elevi obraznici) şi persistenţa motivaţională (perseverenţă,
efort).
7. Se înregistrează diferenţe în ceea ce priveşte evaluarea stării subiective de bine la
cadrele didactice din instituţii private (IP) comparativ cu cele din instituţii de stat (IS). Însă la
unele aspecte pot fi identificate diferenţe mai mult între grupul de cadre didactice din mediul
urban (IP şi IS), decât între cadrele didactice din şcoli rurale şi cele urbane.
8. Subiecţii din IP au un grad mai înalt de satisfacţie în muncă în raport cu diverse aspecte
ale activităţii profesionale, pe când cei din instituţii de stat sunt mai degrabă mulţumiţi la un
nivel mediu, excepţie fiind nivelul de remunerare, faţă de care cadrele didactice din instituţiile de
stat se declară foarte nemulţumite.
9. Majoritatea cadrelor didactice manifestă un nivel înalt şi moderat de persistenţă
motivaţională, cu tendinţe spre foarte înalt la cadrele didactice de la IP. În realizarea sarcinilor,
chiar dificile, ce necesită timp şi efort, dovedesc un nivel înalt de angajament şi concentrare.
10. O serie de elemente în conţinutul RS a muncii influenţează negativ SSB, SM şi PM a
cadrelor didactice, dintre care cele mai semnificative sunt prost plătită, condiţii dificile, lipsă de
respect şi a. În pofida eforturilor şi a investiţiilor afective pe care trebuie să le manifeste în
activitatea de zi cu zi, aceste eforturi nu sunt răsplătite pe măsură, mai ales, în plan material.
Dincolo de identificarea profundă cu activitatea profesională salariul este un fel de „unitate de
măsură” a prestigiului şi succesului social. Pe lângă salariul mic, SSB, SM şi PM este afectată şi
de alte două elemente întâlnite în nucleul central: condiţii dificile şi lipsă de respect.
11. În structura RS a muncii la GE, pe lângă elementele comune, întâlnite şi în structura RS
la GC a fost găsit şi termenul satisfacţie. Acest element a devenit salient ca urmare a
programului de intervenţie psihosocială. În general, conţinutul RS la GE exprimă tendinţe spre
centralizarea unor elemente pozitive, dezirabile cu referire la procesul muncii: satisfacţie,
perfecţionare, aptitudini, dăruire şi trecerea unor elemente negative, cum ar fi condiţii dificile de
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muncă în categoria elementelor cu statut ambiguu. Alte elemente care inflluenţează favorabil
SSB, SM şi PM sunt relaţiile bune cu ceilalţi şi recunoaşterea rezultatelor muncii depuse.
12. Programul de intervenţie care a constat dintr-un sistem de tehnici psihologice a produs
un efect de stimulare şi facilitare a creşterii SSB, SM şi PM ale subiecţilor din GE. Ei trăiesc o
stare dispoziţională mai bună, mai puţin se simt lipsiţi de energie, se declară, într-un număr mai
mare, destul de fericiţi şi sunt de acord că fericirea poate fi găsită în multe lucruri; sunt mai
mulţumiţi decât colegii lor din GC în ceea ce priveşte oportunităţile de dezvoltare profesională,
îşi percep munca drept stimulatoare, interesantă şi se percep mai perseverenţi în urmarea unor
scopuri de lungă durată, chiar şi atunci când acestea solicită investiţii de timp şi efort în
învingerea unor obstacole, consideră că dau dovadă de o bună concentrare în realizarea sarcinilor
şi în gestionarea timpului pentru realizarea unor obiective personale, manifestă într-o mai mare
măsură consecvenţă în realizarea unor proiecte în care cred sau pe care le consideră importante.
13. Cu ajutorul studiului experimental cu caracter formativ am intenţionat să stabilim cum
am putea influenţa prin intermediul unui program de intervenţie psihosocială schimbarea RS a
muncii la cadrele didactice. Iniţial am presupus că, prin creşterea nivelului SSB, SM şi a PM, se
va produce migrarea unor elemente periferice pozitive către nucleul central. Am considerat SSB,
SM şi PM aspecte ale personalităţii care ar putea suporta o intervenţie psihosocială în vederea
schimbării unor elemente periferice indezirabile sau consolidării unei RS favorabile a muncii,
deoarece aceste trei aspecte derivă în mod direct din activitatea profesională desfăşurată de
pedagogi.
Sintetizând rezultatele ştiinţifice prilejuite de studiul nostru de doctorat, vom conchide prin
a afirma că scopul şi obiectivele de cercetare propuse au fost realizate pe deplin şi că drept
urmare a fost soluţionată problema ştiinţifică importantă care constă în identificarea
conţinutului şi structurii reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învăţământul
primar şi a factorilor ce le determină, fapt ce a permis, prin program special de intervenţie
psihosocială, stabilirea condiţiilor de a produce schimbări în reprezentarea socială a muncii,
având drept efect creşterea nivelului stării de bine, a satisfacţiei în muncă şi perseverenţei
motivaţionale la cadrele didactice.
Rezultatele studiului teoretico-experimental al RS muncii la cadrele didactice din
învăţământul primar oferă prilejul de a propune următoarele recomandări privind dezvoltarea
cercetărilor de perspectivă cu caracter teoretic şi aplicativ:
1. Sugerăm ca programul de intervenţie psihosocială vizând schimbarea şi transformarea
RS a muncii învăţătorului să fie preluat şi utilizat de către psihologi în scop de cercetare a
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condiţiilor de dezvoltare şi consolidarea unei RS a muncii care să favorizeze creşterea nivelului
SSB, SM şi PM la cadrele didactice.
2. Recomandăm psihologilor cercetători să manifeste interes faţă de problema creşterii
calităţii muncii şi a confortului psihologic la locul de muncă al cadrelor didactice prin punerea în
uz a paradigmei schimbării RS a muncii, organizând şi desfăşurând practici sociale adecvate.
3. Propunem lărgirea ariei de cercetare a reprezentării sociale a muncii incluzând în
demersul investigaţional şi alte categorii de cadre didactice: profesorii de gimnaziu, de liceu şi
cei care activează în învăţământul universitar.
4. Sugerăm în calitate de problemă de cercetare pentru un posibil studiu al reprezentării
sociale a muncii la cadrele didactice identificarea şi dezvoltarea prin acţiuni psihologice ale
elementelor din RS ce vizează potenţialul de dezvoltare a potenţialului uman ce-l conţine munca
de pedagog, posibilităţile şi oportunităţile de autoactualizare şi perfecţionare pe care le oferă
această muncă subiecţilor ei.
5. Atragem atenţia psihologilor cercetători asupra faptului că pentru a asigura durabilitatea
practicilor de dezvoltare personală şi profesioanală în timp este necesar de a elabora şi
implementa un program de activităţi planificate, bine organizate şi sistematice, astfel ca aceste
practici să determine schimbarea unor elemente periferice din structura RS a muncii şi, în timp, a
celor din nucleul central.
6. Considerăm utilă şi oportună elaborarea pentru unităţile de formare continuă a cadrelor
didactice şi managerii şcolari a unui program de dezvoltare profesională a cadrelor didactice
centrat pe ideea edificării unei RS a muncii care să le încurajeze creşterea calităţii muncii şi a
stării lor subiective de bine.
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Anexa 1. Chestionare şi scale administrate în vederea culegerii datelor
Cod _________________
Chestionar pentru studiul RS a muncii
(preluat după L. Negură, 2004)
1. Ce cuvinte sau expresii vă vin în minte când vă gândiţi lasintagma «munca învăţătorului» ?
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
2. Indicaţi atitudinea dvs. faţă de fiecare cuvânt/expresie induse de sintagma «munca
învăţătorului» prin înscrierea în partea dreaptă a semnului + (pozitivă) / - (negativă) / = (neutră)
3. Indicaţi două cuvinte, din cele expuse mai sus, care reprezintă cel mai bine munca
învăţătorului.
____________________________
____________________________
4. Gândiţi-vă la o rudă/vecin sau altcineva ce nu e pedagog, care credeţi că ar fi primele cinci
cuvinte sau expresii ce le-ar veni lor în minte când se gândesc la sintagma«munca învăţătorului»
?
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. Din exemplele date mai jos care, după părerea dvs., reprezintă cel mai bine noţiunea de muncă
adevărată:
a. a conduce o întreprindere
b. a construi case
c. a face consiliere
d. a instrui şi educa copii
e. a lucra pământul
6. Munca poate fi apreciată pentru mai multe calităţi. Din lista ce urmează vă rugăm să selectaţi
trei cauze ce le consideraţi mai importante în aprecierea muncii. Înscrieţi-le de la stânga (cea mai
importantă) la dreapta (cea mai puţin importantă):
a. sunt respectat
b. sunt remunerat
c. nu pierd degeaba timpul
d. cresc în statut
e. învăţ ceva nou
f. comunic cu alţii
g. îmi place
h. mă simt util/ă
i. contribui la prosperitatea societăţii noastre
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7. Expuneţi-vă părerea, în ce măsură sunteţi de acord vizavi de fiecare expresie, încercuind cifra
corespunzătoare, unde 1 înseamnă „deloc” şi 5 – „întru totul”:
Numai munca poate să dezvolte în întregime capacităţile noastre
1-2-3-4-5
Este umilitor să primeşti bani fără să fi lucrat pentru ei
1-2-3-4-5
Să lucrezi e o datorie faţă de societate
1-2-3-4-5
Oamenii nu ar trebui să fie obligaţi să lucreze dacă ei nu vor
1-2-3-4-5
Statul trebuie să asigure loc de muncă pentru toţi
1-2-3-4-5
Munca e un sacrificiu pe care suntem obligaţi să-l facem
1-2-3-4-5
Oamenii care lucrează mult sunt foarte apreciaţi de societate
1-2-3-4-5
Fiecare trăieşte conform muncii care a depus-o
1-2-3-4-5
8. Cum credeţi care sunt cauzele satisfacţiei în munca învăţătorului ? Din lista ce urmează rugăm
să selectaţi cele mai importante trei cauze şi să le înscrieţi de la stânga (cea mai importantă) la
dreapta (cea mai puţin importantă):
a. respectul colegilor
b. lucru interesant
c. şefi înţelegători
d. un salariu bun
e. relaţiile bune cu colegii/părinţii
f. stabilitate
9. Cum credeţi care sunt cauzele care i-ar trezi învăţătorului temeri şi griji legate de munca lui?
Din lista ce urmează, rugăm să selectaţi cele mai importante trei cauze şi să le înscrieţi de la
stânga (cea mai importantă) la dreapta (cea mai puţin importantă):
a. controlul
b. şomajul/concedierea
c. micşorări de salariu /reducerea numărului de ore
d. relaţiile dificile cu şefii/colegii/părinţii
e. epuizarea psihică/surmenajul
f. instabilitate
g. o posibilă îmbolnăvire
10. În ce condiţii aţi accepta o muncă fără să fiţi remuneraţi (o singură variantă) ?
a.să ajut o persoană săracă / membru al familiei / pe cineva
b. să contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor
c. din considerente ideologice / religioase
d. nu lucrez degeaba
e. din plăcere / pentru a primi satisfacţie
11. Dacă aţi câştiga la loterie un milion de lei, ce aţi face cu ei ? Notaţi mai jos răspunsul care vă
vine în minte:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Dacă aţi avea posibilitatea să vă schimbaţi profesia, v-aţi hotărî ? Ce profesie veţi alege ?
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_____________________________________________________________________________
13. Localitatea (unde lucraţi)
_____________________________________________________________________________
14. Vechimea în învăţământ
CHESTIONAR SSB
Mai jos sunt dezvăluite o serie de declaraţii cu privire la fericire. Vă rugăm să indicaţi în ce
măsură sunteţi sau nu de acord cu fiecare enunţ, prin introducerea unui număr ales de dvs, în conformitate
cu următoarea scară:
1 = dezacord total
2 = dezacord moderat
3 = dezacord uşor
4 = sunt uşor de acord
5 = sunt moderat de acord
6 = sunt întru totul de acord
Vă rugăm să citiţi cu atenţie declaraţiile, nu meditaţi prea mult în alegerea răspunsului, căci nu
există răspunsuri "corecte" sau "greşite". Primul răspuns care vă vine în minte este, probabil, cel mai
potrivit. Dacă veţi întâlni o întrebare dificilă, daţi răspunsul care vă reprezintă în general, sau cel mai des.

1. Nu sunt mulţumit de felul în care sunt. (I) _____
2. Nu sunt interesat de alţi oameni. (I) _____
3. Am făcut multe din lucrurile pe care mi le-am dorit. _____
4. Am sentimente calde faţă de ceilalţi. _____
5. Rareori mă trezesc odihnit. (I) _____
6. Sunt pesimist în legătură cu viitorul. (I) _____
7. Pe mine multe lucruri mă amuză. _____
8. Adesea mă implic şi mă angajez în activităţi. _____
9. Consider că viaţa este bună. _____
10. Lumea nu este un loc bun. (I) _____
11. Rareori râd. (I) _____
12. Sunt satisfăcut de multe lucruri în viaţa mea. _____
13. Nu cred că am un aspect atrăgător. (I) _____
14. Simt că pot controla lucrurile în cea mai mare parte a timpului. _____
15. Mă simt destul de fericit. _____
16. Găsesc frumuseţea în multe lucruri. _____
17. Adesea am un efect de amuzament asupra altora. _____
18. Pot să îmi organizez timpul bine. _____
19. Rareori am o influenţă bună asupra evenimentelor. (I) _____
20. Viaţa nu te recompensează foarte mult. (I) _____
21. Simt că am o minte/gândire alertă. _____
22. Nu prea trăiesc stări de bucurie şi mândrie. (I) _____
23. Pot să iau decizii cu uşurinţă. _____
24. Viaţa mea este cam lipsită de rost şi de sens. (I) _____
25. Nu mă simt energic. (I) _____
26. Fac cele mai multe lucruri cu uşurinţă. _____
27. Nu mă simt prea bine cu alţi oameni. (I) _____
28. Mă simt sănătos. _____
29. Cele mai multe evenimente trecute par a fi triste. (I) _____
CHESTIONAR SWLS
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Mai jos sunt cinci declaraţii cu privire la satisfacţia faţă de viaţă. Utilizând scala de la 1 la 7, de
mai jos, indicaţi acordul/dezacordul dvs. cu fiecare afirmaţie.
7 = întru totul de acord
6 = de acord moderat
5 = uşor de acord
4 = nici de acord, nici dezacord
3 = dezacord uşor
2 = dezacord moderat
1 = dezacord puternic

Vă rugăm să fiţi deschis şi sincer în oferirea răspunsurilor dumneavoastră.
1.
2.
3.
4.
5.

În cele mai multe privinţe, viaţa mea corespunde idealului meu. ____
Condiţiile de viaţă sunt excelente. ____
Sunt mulţumit de viaţa mea. ____
Până în prezent am primit cele mai importante lucruri pe care le doresc în viaţă. ____
Dacă aş lua viaţa de la început, nu aş schimba aproape nimic. ____
CHESTIONAR PM
Vă rugăm să citiţi lista de comportamente şi atitudini de
mai jos şi marcaţi cu un ”X” varianta care arată cel mai bine
măsura în care vi se potrivesc aceste comportamente şi
atitudini!
1. Rămân motivat(ă) chiar şi în activităţile care se întind pe luni
de zile.
2. Am o bună capacitate de concentrare pe realizarea sarcinilor
zilnice.
3. Îmi imaginez din când în când diferite moduri de a folosi
oportunităţi la care am renunţat.
4. Scopurile pe termen lung mă motivează să depăşesc greutăţile
de zi cu zi.
5. Când îmi propun ceva, sunt ca un câine buldog: nu îi mai dau
drumul până nu reuşesc.
6. Continui o sarcină dificilă chiar şi atunci când ceilalţi au
renunţat deja la ea.
7. Chiar dacă nu mai contează, continui să mă gândesc la
obiective personale la care am fost nevoit să renunţ.
8. Îmi dau seama uşor când să mă opresc în urmărirea unor
obiective personale importante.
9. Cu cât o sarcină este mai dificilă, cu atât sunt mai îndârjit să o
duc la capăt.
10. Îmi vin adesea idei noi legate de o problemă sau un proiect
mai vechi.
11. Urmăresc cu consecvenţă realizarea proiectelor în care cred.
12. Mă surprind revenind cu gândul la iniţiative mai vechi,
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În foarte
mică măsură
în mică
măsură

În foarte
mare măsură
în medie
măsură

în mare
măsură

abandonate.
13. Continui să investesc timp şi efort în idei, proiecte care cer ani
de răbdare şi de muncă.
14. Când mă apuc de lucru, pe moment uit de toate, concentrândumă pe ce am de făcut.
15. Îmi este greu să mă detaşez de un proiect important pentru
mine, la care am renunţat în favoarea altora.

CHESTIONAR SM

1. Munca propriu-zisă (conţinut)
2. Aprecierea primită din partea directorului scolii la care
lucraţi în prezent
3. Aprecierile primite din partea colegilor de cancelarie
importanţi pentru dvs. în prezent
4. Aprecierile primite din partea părinţilor, elevilor cu care
lucraţi în present
5. Preţuirea elevilor cu care lucraţi în present
6. Rezultatele elevilor cu care lucraţi
7. Statutul social al profesiei de dascăl
8. Volumul de muncă
9. Repartizarea sarcinilor de muncă în şcoală
10. Salariul
11. Facilităţile oferite de şcoală
12. Orarul de lucru
13. Încărcarea cu sarcini de muncă extradidactice
14. Oportunităţile de dezvoltare profesională (stagii de
perfecţionare, acces la bibliotecă, cercuri metodice etc.)
15. Caracterul interesant şi stimulator al muncii
16. Ajutorul primit din partea colegilor pentru dezvoltare
profesională
17. Relaţia cu şefii (directorul şcolii)
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Destul de
mulţumit
Foarte
mulţumit

Mediu

Foarte
nemulţumit
Puţin
mulţumit

Cât de satisfăcut sunteţi de următoarele aspecte ale muncii de profesor. Marcaţi, pe fiecare rând,
cu x în căsuţa corespunzătoare treptei care vă reprezintă:

18. Relaţiile cu colegii
19. Relaţiile cu părinţii
20. Relaţiile cu elevii
În prezent, care este cea mai importantă sursă de nemulţumire în munca dvs de profesor?
(descrieţi-o mai jos pe scurt)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Grade didactice: def. media……, grad II, media………, grad I. media ……
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Anexa 2. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "starea subiectivă de bine"
(studiul experimental constatativ)
Nivelurile variabilei SSB1 (Nu sunt mulţumit de felul în care sunt)
Categoria de
subiecţi
Cazuri
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%
IP

SSB1
1
5
5.00%
7
7.00%
5
5.00%

2

3

16
16.00%
15
15.00%
9
9.00%

4

17
17.00%
20
20.00%
24
24.00%

11
11.00%
21
21.00%
12
12.00%

5
17
17.00%
8
8.00%
22
22.00%

6

Total
100

34
34.00%
29
100
29.00%
28
100
28.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB1
H
1.45

Kruskal-W (nominal)

gl

p

2.00

0.484

Nivelurile variabilei SSB2 (Nu sunt interesat de alţi oameni)
SSB2
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
2
2.00%
7
7.00%
3
3.00%

2

3

4
4.00%
5
5.00%
9
9.00%

4

9
9.00%
14
14.00%
9
9.00%

14
14.00%
15
15.00%
17
17.00%

5
20
20.00%
20
20.00%
26
26.00%

6

Total
100

51
51.00%
39
100
39.00%
36
100
36.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB2
H
Kruskal-W (nominal rânduri)

gl
2.00

5.67

p
0.0587

Nivelurile variabilei SSB3 (Am făcut multe din lucrurile pe care mi le-am dorit)
SSB3
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
5
5.00%
3
3.00%

2

3

6
6.00%
12
12.00%
8
8.00%

10
10.00%
8
8.00%
9
9.00%

4
20
20.00%
29
29.00%
27
27.00%

5
38
38.00%
28
28.00%
30
30.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB3
H
Kruskal-W (nominal rânduri)

5.46

gl
2.00

p
0.0653

182

6

Total
100

25
25.00%
18
100
18.00%
23
100
23.00%

Nivelurile variabilei SSB4 (Am sentimente calde faţă de ceilalţi)
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
5
5.00%
3
3.00%

2

3

1
1.00%
8
8.00%
3
3.00%

4

1
1.00%
5
5.00%
8
8.00%

14
14.00%
22
22.00%
16
16.00%

5
26
26.00%
31
31.00%
40
40.00%

6

Total
100

58
58.00%
28
100
28.00%
30
100
30.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB4
H
25.65

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
2.69 0.06

Nivelurile variabilei SSB5 (Rareori mă trezesc odihnit)
SSB5
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
20
20.00%
24
24.00%
20
20.00%

2

3

18
18.00%
16
16.00%
18
18.00%

4

22
22.00%
25
25.00%
20
20.00%

18
18.00%
13
13.00%
15
15.00%

5
12
12.00%
15
15.00%
18
18.00%

6

Total
100

10
10.00%
7
100
7.00%
9
100
9.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB5
H
0.794

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.672

Nivelurile variabilei SSB6 (Sunt pesimist în legătură cu viitorul)
SSB6
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
7
7.00%
9
9.00%
7
7.00%

2

3

15
15.00%
17
17.00%
17
17.00%

4

15
15.00%
17
17.00%
13
13.00%

7
7.00%
12
12.00%
21
21.00%

5
18
18.00%
16
16.00%
11
11.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB6
H
Kruskal-W (nominal)

1.98

gl
2.00

p
0.372

Nivelurile variabilei SSB7 (Pe mine multe lucruri mă amuză)
SSB7
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6

Total
100

38
38.00%
29
100
29.00%
31
100
31.00%

Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
5
5.00%
9
9.00%
11
11.00%

2

3

17
17.00%
18
18.00%
15
15.00%

4

14
14.00%
23
23.00%
13
13.00%

24
24.00%
22
22.00%
25
25.00%

5
26
26.00%
16
16.00%
18
18.00%

6

Total
100

14
14.00%
12
100
12.00%
18
100
18.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB7
H
Kruskal-W (nominal rânduri)

gl
2.00

3.29

p
0.193

NivelurilevariabileiSSB8 (Adeseamă implic şimă angajez înactivităţi)
SSB8
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
9
9.00%
3
3.00%

2

3

0
0.00%
7
7.00%
5
5.00%

4

11
11.00%
18
18.00%
7
7.00%

25
25.00%
13
13.00%
26
26.00%

5
35
35.00%
32
32.00%
38
38.00%

6

Total
100

29
29.00%
21
100
21.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB8
H
Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

7.65

p
0.0218

Nivelurile variabilei SSB9 (Consider că viaţa este bună)
SSB9
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
7
7.00%
4
4.00%

2
3
3.00%
9
9.00%
6
6.00%

3

4

7
7.00%
8
8.00%
10
10.00%

16
16.00%
25
25.00%
22
22.00%

5
31
31.00%
26
26.00%
30
30.00%

6

Total
100

42
42.00%
25
100
25.00%
28
100
28.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB9
H
12.85

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.00162

Nivelurile variabilei SSB10 (Lumea nu este un loc bun)
SSB10
Categorie
IP Cazuri

1
4

2
1

3
6

4
4

5
20

184

6
65

Total
100

%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

4.00%
2
2.00%
3
3.00%

1.00%
9
9.00%
9
9.00%

6.00%
17
17.00%
10
10.00%

4.00%
12
12.00%
14
14.00%

20.00%
23
23.00%
21
21.00%

65.00%
37
100
37.00%
43
100
43.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB10
H
19.28

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.05

Nivelurile variabilei SSB11 (Rareori râd)
SSB11
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
4
4.00%
8
8.00%

2

3

9
9.00%
10
10.00%
7
7.00%

4

9
9.00%
25
25.00%
14
14.00%

13
13.00%
10
10.00%
17
17.00%

5
32
32.00%
14
14.00%
19
19.00%

6

Total
100

36
36.00%
37
100
37.00%
35
100
35.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB11
H
Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

2.93

p
0.232

Nivelurile variabilei SSB12 (Sunt satisfăcut de multe lucruri din viaţa mea)
SSB12
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
6
6.00%
4
4.00%

2

3

2
2.00%
5
5.00%
3
3.00%

4

8
8.00%
14
14.00%
13
13.00%

24
24.00%
25
25.00%
23
23.00%

5
33
33.00%
28
28.00%
32
32.00%

6

Total
100

32
32.00%
22
100
22.00%
25
100
25.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB12
H
Kruskal-W (nominal)

6.83

gl
2.00

p
0.0329

Nivelurile variabilei SSB13 (Nu cred că am un aspect atrăgător)
SSB13
Categorie
Cazuri
IP
%
ISR Cazuri

1
4
4.00%
9

2
9
9.00%
8

3
9
9.00%
10

4

5

6

Total
100

15
31
32
15.00% 31.00% 32.00%
14
14
45
100
185

%
Cazuri
ISU
%

9.00%
2
2.00%

8.00%
8
8.00%

10.00% 14.00% 14.00% 45.00%
14
21
25
30
100
14.00% 21.00% 25.00% 30.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB13
H
0.863

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.649

Nivelurile variabilei SSB14 (Simt că pot controla lucrurile în cea mai mare parte a timpului)
SSB14
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
2
2.00%
6
6.00%
9
9.00%

2

3

5
5.00%
19
19.00%
3
3.00%

4

16
16.00%
19
19.00%
17
17.00%

26
26.00%
20
20.00%
32
32.00%

5
31
31.00%
23
23.00%
18
18.00%

6

Total
100

20
20.00%
13
100
13.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB14
H
Kruskal-W (nominal)

9.74

gl
2.00

p
0.00768

Nivelurile variabilei SSB15 (Mă simt destul de fericit)
SSB15
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
3
3.00%
2
2.00%

2
4
4.00%
13
13.00%
6
6.00%

3

4

6
6.00%
12
12.00%
8
8.00%

17
17.00%
21
21.00%
25
25.00%

5
40
40.00%
30
30.00%
34
34.00%

6

Total
100

32
32.00%
21
100
21.00%
25
100
25.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB15
H
10.38

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.00557

Nivelurile variabilei SSB16 (Găsesc frumuseţea în multe lucruri)
SSB16
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
ISU Cazuri

1
0
0.00%
4
4.00%
3

2
3
3.00%
4
4.00%
1

3
1
1.00%
6
6.00%
7

4
10
10.00%
20
20.00%
20
186

5
17
17.00%
34
34.00%
33

6

Total
100

69
69.00%
32
100
32.00%
36
100

%

3.00%

1.00%

7.00%

20.00% 33.00% 36.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB16
H
30.31

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
2.62 0.07

Nivelurile variabilei SSB17 (Adesea am un efect de amuzament asupra altora)
SSB17
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
18
18.00%
27
27.00%
12
12.00%

2

3

22
22.00%
16
16.00%
16
16.00%

4

24
24.00%
14
14.00%
19
19.00%

16
16.00%
18
18.00%
25
25.00%

5
13
13.00%
17
17.00%
21
21.00%

6
7
7.00%
8
8.00%
7
7.00%

Total
100
100
100

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB17
H
Kruskal-W (nominal)

5.27

gl
2.00

p
0.0716

Nivelurile variabilei SSB18 (Pot să îmi organizez timpul bine)
SSB18
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
7
7.00%
5
5.00%

2

3

4
4.00%
6
6.00%
7
7.00%

4

11
11.00%
12
12.00%
10
10.00%

21
21.00%
22
22.00%
31
31.00%

5
39
39.00%
34
34.00%
26
26.00%

6

Total
100

25
25.00%
19
100
19.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB18
H
Kruskal-W (nominal)

5.35

gl
2.00

p
0.069

Nivelurile variabilei SSB19 (Rareori am o influenţă bună asupra evenimentelor)
SSB19
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
5
5.00%
4
4.00%
5
5.00%

2
11
11.00%
11
11.00%
21
21.00%

3
16
16.00%
28
28.00%
18
18.00%

4
17
17.00%
18
18.00%
23
23.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB19
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5
30
30.00%
20
20.00%
21
21.00%

6

Total
100

21
21.00%
19
100
19.00%
12
100
12.00%

H
Kruskal-W (nominal)

6.05

gl
2.00

p
0.0486

Nivelurile variabilei SSB20 (Viaţa nu te recompensează foarte mult)
SSB20
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
7
7.00%
9
9.00%
12
12.00%

2

3

13
13.00%
13
13.00%
15
15.00%

4

21
21.00%
28
28.00%
27
27.00%

21
21.00%
24
24.00%
20
20.00%

5
22
22.00%
14
14.00%
17
17.00%

6

Total
100

16
16.00%
12
100
12.00%
9
100
9.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB20
H
Kruskal-W (nominal rânduri)

4.57

gl
2.00

p
0.102

Nivelurile variabilei SSB21 (Simt că am o minte/gândire alertă)
SSB21
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
8
8.00%
9
9.00%
6
6.00%

2

3

8
8.00%
8
8.00%
10
10.00%

4

10
10.00%
16
16.00%
10
10.00%

31
31.00%
24
24.00%
23
23.00%

5
24
24.00%
23
23.00%
30
30.00%

6

Total
100

19
19.00%
20
100
20.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB21
H
Kruskal-W (nominal)

1.03

gl
2.00

p
0.598

Nivelurile variabila SSB22 (Nu prea trăiesc stări de bucurie şi mândrie)
SSB22
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
4
4.00%
6
6.00%
4
4.00%

2

3

18
18.00%
13
13.00%
9
9.00%

8
8.00%
13
13.00%
17
17.00%

4
17
17.00%
23
23.00%
17
17.00%

5
18
18.00%
14
14.00%
17
17.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB22
H
Kruskal-W (nominal)

1.01

gl
2.00

p
0.603
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6

Total
100

35
35.00%
31
100
31.00%
36
100
36.00%

NivelurilevariabileiSSB23 (Potsă iaudeciziicuuşurinţă)
SSB23
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
2
2.00%
6
6.00%
4
4.00%

2
10
10.00%
17
17.00%
18
18.00%

3
14
14.00%
11
11.00%
8
8.00%

4
25
25.00%
22
22.00%
24
24.00%

5
30
30.00%
30
30.00%
29
29.00%

6
Total
19
100
19.00%
14
100
14.00%
17
100
17.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB23
H
Kruskal-W (nominal)

2.06

gl
2.00

p
0.356

Nivelurile variabilei SSB24 (Viaţa mea este cam lipsită de sens şi de rost)
SSB24
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
4
4.00%
2
2.00%
0
0.00%

2

3

0
0.00%
6
6.00%
5
5.00%

4

8
8.00%
5
5.00%
9
9.00%

2
2.00%
4
4.00%
13
13.00%

5
14
14.00%
23
23.00%
17
17.00%

6

Total
100

72
72.00%
60
100
60.00%
56
100
56.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB24
H
Kruskal-W (nominal)

5.47

gl
2.00

p
0.0649

Nivelurile variabilei SSB25 (Nu mă simt energic)
SSB25
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
8
8.00%
3
3.00%

2

3

8
8.00%
13
13.00%
12
12.00%

12
12.00%
11
11.00%
17
17.00%

4
9
9.00%
15
15.00%
18
18.00%

5
30
30.00%
24
24.00%
16
16.00%

6

40
40.00%
29
100
29.00%
34
100
34.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB25
H
Kruskal-W (nominal)

6.88

gl
2.00

p
0.0321

Nivelurile variabilei SSB26 (Fac cele mai multe lucruri cu uşurinţă)
189

Total
100

SSB26
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
4
4.00%
3
3.00%

2

3

8
8.00%
14
14.00%
3
3.00%

4

11
11.00%
16
16.00%
19
19.00%

23
23.00%
24
24.00%
31
31.00%

5
36
36.00%
30
30.00%
25
25.00%

6

Total

21
100
21.00%
12
100
12.00%
19
100
19.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB26
H
Kruskal-W (nominal rânduri)

6.98

gl
2.00

p
0.0306

Nivelurile variabilei SSB27 (Nu mă simt prea bine cu alţi oameni)
SSB27
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
10
10.00%
3
3.00%

2

3

6
6.00%
11
11.00%
9
9.00%

4

11
11.00%
16
16.00%
12
12.00%

21
21.00%
13
13.00%
17
17.00%

5
23
23.00%
15
15.00%
26
26.00%

6

Total

38
100
38.00%
35
100
35.00%
33
100
33.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB27
H
Kruskal-W (nominal)

4.03

gl
2.00

p
0.133

Nivelurile variabilei SSB28 (Mă simt sănătos)
SSB28
Categorie
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
2
2.00%
9
9.00%
7
7.00%

2

3

8
8.00%
17
17.00%
12
12.00%

4

17
17.00%
11
11.00%
14
14.00%

19
19.00%
23
23.00%
19
19.00%

5
30
30.00%
24
24.00%
18
18.00%

6

Total

24
100
24.00%
16
100
16.00%
30
100
30.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB28
H
Kruskal-W (nominal)

5.96

gl
2.00

p
0.0508

Nivelurile variabilei SSB29 (Cele mai multe evenimente trecute par a fi triste)
SSB29
Categorie

1

2

3

4
190

5

6

Total

Cazuri
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%
IP

1
1.00%
9
9.00%
4
4.00%

5
5.00%
12
12.00%
7
7.00%

6
6.00%
10
10.00%
14
14.00%

16
16.00%
15
15.00%
20
20.00%

34
34.00%
16
16.00%
23
23.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SSB29
H
Kruskal-W (nominal)

5.39

gl
2.00

p
0.0676
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38
100
38.00%
38
100
38.00%
32
100
32.00%

Anexa 3. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "satisfacţia de viaţă"
(studiu experimental constatativ)
Nivelurile variabilei SWLS1(În cele mai multe privinţe, viaţa mea corespunde idealului meu)
Categoria de
subiecţi
Cazuri
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%
IP

SWLS1
1
2
3
4
3
6
14
11
3.00% 6.00% 14.00% 11.00%
12
4
10
15
12.00% 4.00% 10.00% 15.00%
2
13
19
13
2.00% 13.00% 19.00% 13.00%

5
23
23.00%
20
20.00%
19
19.00%

6
29
29.00%
23
23.00%
27
27.00%

7

Total

14
100
14.00%
16
100
16.00%
7
100
7.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SWLS1

H
Kruskal-W (nominal rânduri)

3.74

gl
2.00

p
0.154

Nivelurile variabilei SWLS2 (Condiţiile de viaţă sunt excelemte)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

SWLS2
1
2
3
4
5
11
16
13
5.00% 11.00% 16.00% 13.00%
11
21
15
12
11.00% 21.00% 15.00% 12.00%
11
15
22
21
11.00% 15.00% 22.00% 21.00%

5
32
32.00%
22
22.00%
15
15.00%

6
19
19.00%
14
14.00%
14
14.00%

7
4
4.00%
5
5.00%
2
2.00%

Total
100
100
100

Testul Kruskal-Wallis variabila SWLS2
H
8.81

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
0.0122

Nivelurile variabilei SWLS3(Sunt mulţumit de viaţa mea)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
5
5.00%
2
2.00%

2
2
2.00%
8
8.00%
8
8.00%

SWLS3
3
4
8
9
8.00% 9.00%
9
15
9.00% 15.00%
11
14
11.00% 14.00%

5
20
20.00%
16
16.00%
21
21.00%

6
43
43.00%
25
25.00%
35
35.00%

7

Total

17
100
17.00%
22
100
22.00%
9
100
9.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SWLS3
Kruskal-W (nominal)

H
7.05

gl
2.00

p
0.294

Nivelurile variabilei SWLS4(Până în present am primit cele mai multe lucruri pe care mi le doresc de la
viaţă)
192

Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
4
4.00%
6
6.00%

2
6
6.00%
6
6.00%
1
1.00%

SWLS4
3
4
11
8
11.00% 8.00%
13
11
13.00% 11.00%
15
17
15.00% 17.00%

5
16
16.00%
25
25.00%
23
23.00%

6
34
34.00%
17
17.00%
25
25.00%

7

Total

24
100
24.00%
24
100
24.00%
13
100
13.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SWLS4
Kruskal-W (nominal)

H
6.41

gl
2.00 0.0405

p

Nivelurile variabilei SWLS5(Dacă aş lua viaţa de la început, nu aş schimba nimic)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

SWLS5
1
2
3
4
1
13
22
12
1.00% 13.00% 22.00% 12.00%
19
15
11
6
19.00% 15.00% 11.00% 6.00%
9
20
12
15
9.00% 20.00% 12.00% 15.00%

5
16
16.00%
15
15.00%
18
18.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila SWLS5
Kruskal-W (nominal)

H
5.73

gl
2.00 0.0571
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p

6
18
18.00%
18
18.00%
21
21.00%

7
18
100
18.00%
16
100
16.00%
5
100
5.00%

Total

Anexa 4. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "satisfacţia de muncă"
(studiu experimental constatativ)
Distribuţia subiecţilor - SM1(Munca propriu zisă); 1 – foarte nemulţumit, 5 – foarte mulţumit
SM1
Lot
1 2 3
4
5 Total rând
IP
nr.sub. 2 4 19 54 21 100
ISR nr.sub. 1 11 49 34 5 100
ISU nr.sub. 3 13 43 36 5 100
Total coloană
6 28 111 124 31 300
Semnificaţia diferenţelor - SM1
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
35.28 2
<0.001
0.12
Distribuţiasubiecţilor - SM2(Aprecierea primită de la directorul şcolii în care lucraţi în prezent)
SM2
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 0 5 22 42 31 100
ISR nr.sub. 4 17 32 41 6 100
ISU nr.sub. 1 13 33 36 17 100
Total coloană
5 35 87 119 54 300
Semnificaţia diferenţelor - SM2
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
26.28 2
<0.001
0.09
Distribuţia subiecţilor - SM3(Aprecierile primite de la colegii de serviciu)
SM3
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 3 18 47 31 100
ISR nr.sub. 3 9 44 37 7 100
ISU nr.sub. 1 12 24 46 17 100
Total coloană
5 24 86 130 55 300
Semnificaţia diferenţelor - SM3
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
30.31 2
<0.001
0.1
Distribuţia subiecţilor - SM4(Aprecierile din partea părinţilor, elevilor cu care lucraţi în prezent)
SM4
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 0 16 52 31 100
ISR nr.sub. 2 10 37 40 11 100
ISU nr.sub. 3 10 23 40 24 100
Total coloană
6 20 76 132 66 300
Semnificaţia diferenţelor - SM4
H
gl
p
η2
194

Kruskal-Wallis

25.73

2

<0.001

0.09

Distribuţia subiecţilor - SM5(Preţuirea elevilor cu care lucraţi în prezent)
SM5
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 2 1 15 55 27 100
ISR nr.sub. 0 21 27 37 15 100
ISU nr.sub. 4 12 31 39 14 100
Total coloană
6 34 73 131 56 300
Semnificaţia diferenţelor - SM5
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
24.86 2
<0.001
0.08
Distribuţia subiecţilor - SM6(Rezultatele elevilor cu care lucraţi)
SM6
Lot
1 2 3
4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 3 19 63 14 100
ISR nr.sub. 2 14 38 36 10 100
ISU nr.sub. 5 5 48 34 8 100
Total coloană
8 22 105 133 32 300
Semnificaţia diferenţelor - SM6
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
25.05 2
<0.001
0.08
Distribuţia subiecţilor - SM7(Statutul social al profesiei de dascăl)
SM7
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 4 18 31 34 13 100
ISR nr.sub. 4 19 34 37 6 100
ISU nr.sub. 14 16 30 29 11 100
Total coloană
22 53 95 100 30 300
Semnificaţia diferenţelor - SM7
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
2.28 2
0.32
0.01
Distribuţia subiecţilor - SM8(Volumul de muncă)
SM8
Lot
1 2 3
4 5 Total rând
IP
nr.sub. 4 16 33 34 13 100
ISR nr.sub. 12 30 38 19 1 100
ISU nr.sub. 16 27 29 23 5 100
Total coloană
32 73 100 76 19 300
Semnificaţia diferenţelor - SM8
H
gl
P
Kruskal-Wallis
23.77 2
<0.001

η2
0.08

Distribuţia subiecţilor - SM9(Repartizarea sarcinilor de muncă în şcoală)
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Lot
1 2 3
4
IP
nr.sub. 2 3 32 52
ISR nr.sub. 9 18 38 30
ISU nr.sub. 10 30 33 21
Total coloană
21 51 103 103
Semnificaţia diferenţelor - SM9
H
gl
Kruskal-Wallis
39.26 2

5
11
4
6
21

Total rând
100
99
100
299
η2
0.13

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SM10(Salariul)
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
IP
nr.sub. 4 16 33 37 10 100
ISR nr.sub. 44 27 20 9 0 100
ISU nr.sub. 41 32 18 7 2 100
Total coloană
89 75 71 53 12 300
Semnificaţia diferenţelor - SM10
H
gl
P
Kruskal-Wallis
86.96 2
<0.001

η2
0.29

Distribuţia subiecţilor - SM11(Facilităţile oferite de şcoală)
Lot
1 2 3
4 5 Total rând
IP
nr.sub. 1 8 24 46 21 100
ISR nr.sub. 12 26 41 20 1 100
ISU nr.sub. 17 27 35 17 4 100
Total coloană
30 61 100 83 26 300
Semnificaţia diferenţelor - SM11
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
67.42 2
<0.001
0.23
Distribuţia subiecţilor - SM12(Orarul de muncă)
Lot
1 2 3
4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 7 27 49 16 100
ISR nr.sub. 3 14 46 35 2 100
ISU nr.sub. 10 11 46 27 6 100
Total coloană
14 32 119 111 24 300
Semnificaţia diferenţelor - SM12
H
gl
P
Kruskal-Wallis
27.56 2
<0.001
Distribuţia subiecţilor - SM13(Încărcătura didactică)
Lot
1 2 3
4 5 Total rând
IP
nr.sub. 1 8 34 44 13 100
ISR nr.sub. 5 22 40 26 7 100
ISU nr.sub. 12 18 46 22 2 100
Total coloană
18 48 120 92 22 300
Semnificaţia diferenţelor - SM13
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η2
0.09

Kruskal-Wallis

H
30.71

gl
2

η2
0.1

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SM14(Oportunităţile de dezvoltare profesională)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 2 10 15 43 30 100
ISR nr.sub. 3 19 35 33 10 100
ISU nr.sub. 5 16 33 38 8 100
Total coloană
10 45 83 114 48 300
Semnificaţia diferenţelor - SM14
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
25.87 2
<0.001
0.09
Distribuţia subiecţilor - SM15(Caracterul interesant şi stimulator al muncii)
Lot
1 2 3
4
5 Total rând
IP
nr.sub. 2 6 24 42 26 100
ISR nr.sub. 5 18 43 31 3 100
ISU nr.sub. 6 20 41 27 6 100
Total coloană
13 44 108 100 35 300
Semnificaţia diferenţelor - SM15
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
39.74 2
<0.001
0.13
Distribuţia subiecţilor - SM16(Ajutorul primit din partea colegilor pentru dezvoltare profesională)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 2 6 14 51 27 100
ISR nr.sub. 4 13 42 35 6 100
ISU nr.sub. 8 15 39 33 5 100
Total coloană
14 34 95 119 38 300
Semnificaţia diferenţelor - SM16
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
44.35 2
<0.001
0.15
Distribuţia subiecţilor - SM17(Relaţia cu directorul şcolii)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 1 15 42 41 100
ISR nr.sub. 0 15 28 49 8 100
ISU nr.sub. 3 3 34 44 16 100
Total coloană
4 19 77 135 65 300
Semnificaţia diferenţelor - SM17
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
36.84 2
<0.001
0.12
Distribuţia subiecţilor - SM18(Relaţia cu colegii)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 0 8 52 39 100
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ISR nr.sub. 1 14 27 40 18 100
ISU nr.sub. 2 4 26 44 24 100
Total coloană
4 18 61 136 81 300
Semnificaţia diferenţelor - SM18
H
gl
P
Kruskal-Wallis
29.11 2
<0.001

η2
0.1

Distribuţia subiecţilor - SM19(Relaţia cu părinţii)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 1 12 55 31 100
ISR nr.sub. 0 13 25 52 10 100
ISU nr.sub. 0 9 24 49 18 100
Total coloană
1 23 61 156 59 300
Semnificaţia diferenţelor - SM19
H
gl
P
Kruskal-Wallis
23.48 2
<0.001

η2
0.08

Distribuţia subiecţilor - SM20(Relaţia cu elevii)
Lot
1 2 3 4
5 Total rând
IP
nr.sub. 1 1 8 51 39 100
ISR nr.sub. 1 10 24 48 17 100
ISU nr.sub. 3 5 33 38 21 100
Total coloană
5 16 65 137 77 300
Semnificaţia diferenţelor - SM20
H
gl
P
Kruskal-Wallis
28.17 2
<0.001

η2
0.09
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Anexa 5. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "persistenţa motivaţională"
(studiu experimental constatativ)
Nivelurile variabilei PM1 (Rămân motivat/ă chiar şi în activităţile care se întind pe luni de zile)
Categoria de
subiecţi
Cazuri
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%
IP

1
3
3.00%
6
6.00%
8
8.00%

PM1
2
3
3
38
3.00% 38.00%
7
71
7.00% 71.00%
15
52
15.00% 52.00%

4

5

38
38.00%
14
14.00%
15
15.00%

Total

18
100
18.00%
2
100
2.00%
10
100
10.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru categoriile de subiecţi în funcţie de nivelurile variabilei PM1
H
36.31

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00

p
< 0.001

Nivelurile variabilei PM2 (Am o bună capacitate de concentrare în realizatarea sarcinilor zilnice)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
2
2.00%
2
2.00%

2
0
0.00%
8
8.00%
9
9.00%

PM2
3
18
18.00%
33
33.00%
28
28.00%

4
44
44.00%
40
40.00%
48
48.00%

5

Total

37
100
37.00%
17
100
17.00%
13
100
13.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM2
H
24.79

Kruskal-W (nominal)

gl
2.00 < 0.001

p

Nivelurile variabilei PM3 (Îmi imaginez din când în când de a folosi oportunităţi la care am renunţat)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
5
5.00%
3
3.00%
7
7.00%

PM3
2
3
20
51
20.00% 51.00%
22
38
22.00% 38.00%
15
42
15.00% 42.00%

4

5

Row Total
17
7
100
17.00% 7.00% 33.33%
24
13
100
24.00% 13.00% 33.33%
24
12
100
24.00% 12.00% 33.33%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM3
Kruskal-W (nominal)

H
2.63

dl
2.00 0.269
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p

Nivelurile variabilei PM4 (Scopurile pe termen lung mă motivează să depăşesc greutăţile de zi
cu zi)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
4
4.00%
2
2.00%

PM4
2
3
5
23
5.00% 23.00%
15
25
15.00% 25.00%
11
29
11.00% 29.00%

4
36
36.00%
35
35.00%
35
35.00%

5
Total
35
100
35.00%
21
100
21.00%
23
100
23.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM4
statistic df
asymptotic p-value
9.41
2.00 0.00903

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM5 (Când îmi propun ceva, sunt ca un bulldog, nu îi maidau drumul,
până nu reuşesc)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
3
3.00%
5
5.00%

PM5
3
4
27
4.00% 27.00%
17
40
17.00% 40.00%
11
33
11.00% 33.00%
2

4
42
42.00%
19
19.00%
30
30.00%

5

Total

26
100
26.00%
21
100
21.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM5
statistic df
asymptotic p-value
12.71
2.00 0.00174

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM6 (Continui o sarcină dificilă chiar şi atunci când ceilalţi au renunţat la
ea)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
5
5.00%
5
5.00%

PM6
2
3
9
26
9.00% 26.00%
11
33
11.00% 33.00%
15
35
15.00% 35.00%

4
41
41.00%
34
34.00%
29
29.00%

5

Total

23
100
23.00%
17
100
17.00%
16
100
16.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM6
Kruskal-W (nominal)

statistic df
asymptotic p-value
7.71
2.00 0.0211

Nivelurile variabilei PM7 (Chiar dacă nu mai contează, continui să mă gândesc la obiective
personale la care am fost nevoit să renunţ)
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Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

PM7
1
2
3
12
19
32
12.00% 19.00% 32.00%
7
18
37
7.00% 18.00% 37.00%
6
17
36
6.00% 17.00% 36.00%

4
29
29.00%
27
27.00%
25
25.00%

5

Total

8
100
8.00%
11
100
11.00%
16
100
16.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM7
statistic df
p-value
2.10
2.00 0.351

Kruskal-W (nominal)

NivelurilevariabileiPM8 (Îmidauseamacândsă mă opresc înurmărireaunorobiectivepersonale)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
1
1.00%
6
6.00%
2
2.00%

PM8
2
3
6
28
6.00% 28.00%
12
33
12.00% 33.00%
8
45
8.00% 45.00%

4
42
42.00%
34
34.00%
30
30.00%

5

Total

23
100
23.00%
15
100
15.00%
15
100
15.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM8
Kruskal-W (nominal rows)

statistic df
p-value
9.17
2.00 0.0102

Nivelurile variabilei PM9 (Cu cât o sarcină este mai dificilă, cu atât sunt mai îndârjit s-o duc
până la capat)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
7
7.00%
3
3.00%

PM9
2
3
9
31
9.00% 31.00%
18
36
18.00% 36.00%
8
42
8.00% 42.00%

4
30
30.00%
30
30.00%
29
29.00%

5

Total

30
100
30.00%
9
100
9.00%
18
100
18.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM9
Kruskal-W (nominal)

statistic df
p-value
17.55
2.00 0.000155

Nivelurile variabilei PM10 (Îmi vin adesea idei noi faţă de o problemă sau un proiect mai
vechi)
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Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
3
3.00%
7
7.00%
3
3.00%

PM10
2
3
9
33
9.00% 33.00%
14
29
14.00% 29.00%
11
30
11.00% 30.00%

4
39
39.00%
34
34.00%
35
35.00%

5

Total

16
100
16.00%
16
100
16.00%
21
100
21.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM10
statistic df
p-value
1.86
2.00 0.394

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM11(Urnăresc cu consecvenţă realizarea proiectelor în care cred)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
2
2.00%
1
1.00%

2
2
2.00%
7
7.00%
5
5.00%

PM11
3
20
20.00%
41
41.00%
31
31.00%

4
42
42.00%
41
41.00%
37
37.00%

5

Total

36
100
36.00%
9
100
9.00%
26
100
26.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM11
statistic df
p-value
26.22
2.00 0.006

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM12 (Mă surprind revenind cu gândul la iniţiativele mai vechi,
abandonate)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
5
5.00%
5
5.00%
6
6.00%

PM12
2
3
22
42
22.00% 42.00%
23
39
23.00% 39.00%
21
36
21.00% 36.00%

4
24
24.00%
27
27.00%
29
29.00%

5
7
7.00%
6
6.00%
8
8.00%

Total
100
100
100

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM12
Kruskal-W (nominal)

statistic df
p-value
0.322
2.00 0.851

NivelurilevariabileiPM13 (Continuisă investesctimp şiefort înidei şiproiectecarenecesită
aniderăbdare şidemuncă)
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Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

PM13.
1
2
3
2
18
34
2.00% 18.00% 34.00%
10
23
31
10.00% 23.00% 31.00%
4
17
38
4.00% 17.00% 38.00%

4

5

32
32.00%
27
27.00%
30
30.00%

Row Total
100

14
14.00%
9
100
9.00%
11
100
11.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM13.
statistic df
p-value
5.12
2.00 0.0772

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM14 (Când mă apuc de muncă, pe moment uit de toate, concentrându-mă
pe ce am de făcut)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
0
0.00%
5
5.00%
3
3.00%

2
2
2.00%
9
9.00%
5
5.00%

PM14
3
12
12.00%
15
15.00%
29
29.00%

4

5

36
36.00%
34
34.00%
35
35.00%

Total

50
100
50.00%
37
100
37.00%
28
100
28.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM14
statistic df
p-value
15.95
2.00 0.000344

Kruskal-W (nominal)

Nivelurile variabilei PM15 (Îmi este greu să mă detaşez de un proiect important pentru mine la
care am renunţat în favoarea altora)
Categoria
Cazuri
IP
%
Cazuri
ISR
%
Cazuri
ISU
%

1
3
3.00%
4
4.00%
4
4.00%

PM15
2
3
9
33
9.00% 33.00%
13
37
13.00% 37.00%
12
33
12.00% 33.00%

4

5

37
37.00%
32
32.00%
37
37.00%

18
100
18.00%
14
100
14.00%
14
100
14.00%

Testul Kruskal-Wallis pentru variabila PM15
Kruskal-W (nominal)

statistic df
1.94
2.00 0.38
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p-value

Total

Anexa 6. PROGRAMUL DE INTERVENŢIE PSIHOSOCIALĂ
ŞEDINŢA I (120 minute)
Exerciţiul 1: Salutul „Acrosticul numelui”.
Scopul: Cunoasterea subiecţilor între ei cu ajutorul numelui.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 10 minute.
Desfăşurare: Fiecare participant îşi scrie prenumele pe o foaie după care scrie şi numeşte calităţile
sale, folosind cuvinte care să aibă ca iniţiale literele din prenumele său.
Exerciţiul 2: Prezentarea ecusonului personalizat.
Scopul: Alegerea şi prezentarea numelui pentru perioada trainingului.
Materiale: ecusoane, carioci, creioane colorate, pixuri.
Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Fiecare participant îşi alege un ecuson şi îl înfrumuseţează la dorinţă, scriind numele
care poate fi: real, cum îl numeau părinţii sau, numele unui lider politic/om public etc. Numele trebuie
scris clar, astfel, ca să fie uşor văzut, citit. Va fi utilizat numai ăn spaţiul dat
Exerciţiul 3: Stabilirea regulilor de participare.
Scopul: Să elaborăm regulile împreună, pe care le vom respecta pe tot parcursul şedinţelor noastre.
O desfăşurare cât mai organizată a trainingului. Familiarizarea trainerului cu aşteptările participanţilor
privind desfăşurarea cursului de instruire şi formare.
Materiale: Flipchart, cariocă.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Regulile trebuie să fie respectate de către toţi participanţii şi de către trainer. După
elaborarea regulilor, animatorul întreabă participanţii despre aşteptările lor de la trainig-ul dat.
1.Fiecare participant urmează să fie prezent la toate şedinţele desfăfurate.
2.Participanţii trebuie să fie cât e posibil de activi şi originali.
3.Să îşi pregătească în caz de necesitate tema pentru acasă care va fi dată spre realizare.
4.Să asculte pe ceilalţi participanţi, să nu critice ideea cuiva şi să nu judece pe alţii.
5.Să îşi cerceteze schimbările apărute în baza training-ului şi să le împărtăşească cu grupul.
6. Să se păstreze confidenţialitatea. Toată informaţia discutată rămâne în grupă (se referă atât la
participanţi, cât şi la animator).
7. Să vorbească doar o singură persoană, iar ceilalţi să privească şi să asculte activ.
8. Se discută ceea ce interesează participanţii la moment în legătură cu un anumit eveniment.
Animatorul le relatează pe scurt obiectivele cursului. Pe tablă sunt lipite trei desene: Valiza – ce o
sa iau cu mine?; palme – prin ce o să contribui eu personal?; fulgere – cum credeţi, care vor fi riscurile, ce
nu vom reuşi? Participanţii scriu pe stikere şi le lipesc în jurul desenului respectiv, oferind, astfel,
răspunsuri la întrebările adresate de către trainer.
Exerciţiul 4: „Crearea tabloului despre fericire”.
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Scopul: Exprimarea ideilor, gândurilor despre fericire, valorificarea propriei experienţe ale
participanţilor, fortificarea încrederii în sine, găsirea surselor de activizare a resurselor interne.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurare: Participanţii scriu pe foaie toate asocierile cu fericirea, starea subiectivă de bine, apoi
le citesc şi trainerul le scrie pe tablă grupându-le în trei categorii: „Relaţii interpersonale”, „Activitatea”,
„Satisfacţiile mici/bucuriile vieţii”. În continuare, lucrăm pe aceste categorii, pentru „Relaţii
interpersonale” – se cere subiecţilor să-şi amintească şi să scrie pe foaie o persoană semnificativă, apoi să
răspundă la următoarele întrebări:
1. Ce a adus nou în viaţa Dvs persoana dată?
2. Cum v-a influenţat aceasta autopercepţia şi sensul vieţii Dvs?
3. Ce, după părerea dră, i-aţi oferit lui, cum şi cu ce la-ţi influenţat ?
4. Cum credeţi, în urma influenţei voastre, care a fost autopercepţia lui despre sine şi viaţa sa?
Pentru categoria „Activitatea” urmează întrebările:
1. Relataţi despre ceea ce-aţi realizat cu succes recent în activitateaDvs.
2. Ce aţi învăţat din acest rezultat performant/observabil ?
3. Care calităţi, laturi pozitive ale personalităţii Dvs v-au ajutat să obţineţi acest rezultat ?
4. De ce aceasta este important pentru Dvs ?
5. Cine apreciază succesul obţinut ? Pentru cine din viaţa dră aceasta este important ?
Pentru categoria „Satisfacţiile” urmează întrebările:
1. De ce este important să ne dezvoltăm spiritul de observaţie şi să observăm lucruri mici ?
2. Ce putem face pentru a creşte numărul clipelor/ momentelor fericite din viaţa noastră ?
Discuţii: Cum a fost să scrieţi despre starea voastră subiectivă de bine? La care întrebări aţi avut
dificultăţi ? etc.
Exerciţiul 5: Prezentarea temei trainingului. Explicarea teoriei.
Scopul: Cunoaşterea de către participanţi a informaţiei teoretice privind tema respectivă.
Materiale: Flipchart, carioce.
Durata: 45 minute.
Desfăşurare: Prezentarea teoriei fericirii, despre trăirea subiectivă a realităţii, despre influenţa
gândurilor pozitive asupra corpului uman, asupra activităţii lui şi asupra mediului în care trăieşte.
Definirea şi explicţia formulei fericirii.
Odată cu apariţia psihologiei pozitive, iniţiată şi condusă de către Martin Seligman, apar concepte
noi care sunt aplicabile pentru toţi oamenii precum ar fi: „bunăstare”, „stare subiectivă de bine”, „calitate
a vieţii”, „experienţă optimă”, „flux”. Ideea fundamentală a psihologiei pozitive este de a se concentra
asupra surselor fericirii, asupra punctelor forte a omenirii care ar contribui la cultivarea capacităţilor, la
descoperirea resurselor interne a subiectului, la fortificarea trăirii subiective de bine, ceea ce este mult mai
important decât să se lupte cu slăbiciunile oamenilor.
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Fericirea este o stare mentală de bine, fiind caracterizată de emoţii pozitive sau plăcute, de la
mulţumire la bucurie intensă. Motivele oamenilor de a fi fericiţi sunt diferite de la individ la individ şi
infinite. “Starea de bine” subiectivă este constituită de două componente generale: judecăţile în legătură
cu satisfacţia în viaţă şi echilibrul afectiv sau măsura în care nivelul de afect pozitiv depăşeşte nivelul de
afect negativ în viaţa individului. Martin Seligman (2007) împreună cu alţi experţi în teoria fericirii Sonya Lyubomirsky, Ken Sheldon şi David Schkade, în urma studiilor efectuate au dedus următoarea
formulă a fericirii de durată: F = T + C + V
unde, T – este intervalul tendinţelor genetice
C – circumstanţele de viaţă
V – controlul voluntar
Alt autor al teoriei fericirii, Jonathan Haidt propune o formulă asemănătoare cu mici modificări: F
= PF + C + V, ceea ce înseamnă că nivelul de fericire constă din suma punctului fix biologic (ereditatea),
a condiţiilor de viaţă şi a activităţilor voluntare ale subiectului.
Toţi autorii teoriei fericirii încearcî să găsească soluţii optime, să identifice paşii parcurşi în
atingerea gradului maxim de fericire. Seligman spune că sunt trei căi pentru obţinerea fericirii: viaţă
plăcută, viaţă bună şi viaţă plină de sens.
Exerciţiul 6: Improvizaţia muzicală.
Scopul: Creşterea stării de bine, activarea gândurilor pozitive.
Materiale: Piesa muzicală „Happy” de Pharrell Williams, casetofon/laptop.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Audierea piesei muzicale şi urmărirea trăirilor interne, ce se întâmplă cu gândurile,
emoţiile.
Exerciţiul 7. Ritualul încheierii activităţii. “Aplauze în cerc”.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate, despărţirea pe o notă pozitivă. Feedback-ul:
cu ce pleacă participanţii de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 5-7 minute.
Desfăşurarea: Consolidarea materiei. Aplauzele la început sunt pe un ton liniştit pe parcurs
accentuându-se. Animatorul aplaudă unui membru şi treptat se apropie de el privind-ul şi intensificând
aplauzele. Apoi aacest participant alege din grup următorul pe cine îl aplaudă în doi. Al treilea îl alege pe
al patrulea etc. Ultimului participant îi aplaudă toată grupa.
Temă pentru acasă: “Amintiţi-vă, seara (înainte de culcare) sau dimineaţa aproximativ cinci lucruri/
evenimente de pe parcursul zilei pentru care puteţi să vă spuneţi „Mulţumesc!” sau să vă autolăudaţi”.
Aceasta sarcină va fi valabilă pe tot parcursul desfăşurării trainingului. Trainerul discută la şedinţa a doua
efectuarea temei pentru acasă şi la ultima şedinţă face o totalizare (feedback), dar la sfârşitul celorlalte
şedinţe le aminteşte participanţilor de sarcina dată, îi încurajează să o efectueze cu responsabilitate pe
parcursul întregului training.
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ŞEDINŢA II (120 minute)
Exerciţiul 1: Salutul participanţilor.
Scopul: Introducerea în activitate, crearea dispoziţiei de lucru.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Energizer „Reprezentarea fiinţelor vii fericite”. Un participant arată prin gesturi şi
mimică un animal, pasăre, (fiinţă vie) etc., care o consideră fericită, energică, vioaie, în timp ce ceilalţi
vor încerca să ghicească ce a fost arătat. Cel care ghiceşte, devine următorul prezentator. Ca alternativă,
participanţii pot mima lucrurile împărţiţi în 2 sau mai multe grupuri mici, iar celelalte grupuri vor încerca
să ghicească.
Exerciţiul 2: „Desenul muzicii pozitive”.
Scopul: Autopercepţia şi autoexprimarea emoţiilor, a gândurilor pozitive.
Materiale: Foi A4, creioane, carioci, casetofon/laptop, Music for the Mind, Happiness.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Participanţii se aşează comod şi timp de cinci minute ascultă muzica propusă de
animator. La indicaţia trainerului participanţii încep a desena acele imagini, senzaţii, simboluri care le
asociază cu subiectul muzical audiat. Peste 5-7 minute se organizează expoziţia în mijlocul cercului.
Participanţii încearcă să identifice autorul fiecărui desen. Apoi toţi se aşează şi îşi expun părerile, în ce
măsură au reuşit să se exprime participanţii, cum au identificat autorii celorlalte desene. Răspund la
întrebări de genul: Desenul cui nu au putut identifica ? De ce ? În ce măsură desenul este neobişnuit ?
Autorul a putut să-şi exprime emoţiile sau nu prea ? etc.
Se recomandă ca foile să fie numerotate din timp, dar făra ca participanţii să ştie cui ce desen îi
aparţine.
Discutarea efectuării temei pentru acasă.
Exerciţiul 3: Discutarea noţiunii de „satisfacţie”.
Scopul: Elaborarea propriului sens a termenului de „satisfacţie”; analizarea aspectului pozitiv al
satisfacţiei în muncă.
Materiale: Foi, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Animatorul întreabă participanţii: Ce asocieri vă trezeşte acest cuvânt? De ce omul
are nevoie de a fi satisfăcut de munca sa ? Care sunt avantajele ei ? Ce ar trebui să facă omul pentru a trăi
acest sentiment ? Care sunt consecinţele insatisfacţiei în munca prestată ? etc.
Este important de a ajuta participanţii să formuleze ideea că satisfacţia este necesară omului pentru
autorealizare, dezvoltarea personală. Aceasta fiind un izvor important al energiei vieţii.
Exerciţiul 4: Conversaţia „Ce situaţii concrete, ce rezultate va determinat să trăiţi sentimentul de
satisfacţie în munca prestată ?”
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Scopul: Conştientizarea propriei experienţe, valorificarea personalităţii; primirea suportului de la
cei din jur, schimbul de experienţă.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Participanţii pe rând în cerc răspund la întrebare. Se pune accentul pe descrierea
situaţiilor concrete şi nu pe „propoziţii generale”.
Exerciţiul 5: “Ceasul satisfacţiilor/insatisfacţiilor”.
Scopul: Conştientizarea cauzelor insatisfacţiei în muncă, valorificarea satisfacţiei.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durată: 25 minute.
Desfăşurarea: Participanţii scriu într-o coloană 5-6 cauze ale insatisfacţiei trăite la locul de muncă,
iar în dreptul lor alternativa de a transforma într-un sentiment de satisfacţie, propunând „Ce aş putea eu
schimba şi cum ? Dar ce depinde de mine în situaţia creată ? ”.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii. Oferirea unui “emotion” persoanei empatizate pe
parcursul şedinţei.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate, despărţirea pe o notă pozitivă.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Consolidarea materiei. Animatorul pregăteşte din timp şi le împarte membrilor
grupului insigne cu zâmbet, la sfârşitul activităţii fiecare participant decide cui îi oferă „zâmbetul lui” în
dependenţă de unul din următoarele criterii: aceleaşi momente sau asemănătoare care au generat
satisfacţie în munca prestată; ia plăcut desenul efectuat; valorifică experienţa dezvăluită de către
participant etc.
Tema pentru acasă: Participanţii vor contabiliza pe parcursul a două zile momentele de satisfacţie
în munca lor.
ŞEDINŢA III (150 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul salutului. Jocul „Scaunul fierbinte”.
Scopul: Salutul participanţilor. Fortificarea încrederii în sine, crearea dispoziţiei de lucru,
mobilizarea participanţilor.
Materiale: Durata: 15 minute.
Desfăşurare: Participanţii pe rând se aşează pe un scaun amplasat în centru („scaunul fierbinte”)
unde timp de 1 minut se laudă, vorbeşte despre calităţile sale, despre realizările sale recente. La sfârşit se
iniţiază o discuţie.
Exerciţiul 2: Proiectarea secvenţelor din documentarul „Influenţa gândurilor pozitive asupra
corpului uman”.
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Scopl: Conştientizarea necesităţii cultivării interpretării pozitive a realităţii, influenţa emoţiilor şi a
gândurilor pozitive asupra sănătăţii fizice.
Materiale: Calculator, proiector, ecran, filmul documentar „Influenţa gândurilor pozitive asupra
corpului uman” de Robert Ionescu.
Durata: 50 minute.
Desfăşurarea: Participanţii vizionează secvenţele pregătite din timp şi propuse de către animator.
După vizionare se iniţiază discuţii în care participanţii sunt încurajaţi să-şi expună opiniile privind
influenţa gândurilor pozitive asupra sănătăţii fizice.
Exerciţiul 3: „Tic-Tac”.
Scopul: Înlocuirea conştientă a gândurilor negative cu cele pozitive.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Participanţii identifică şi scriu toate gândurile negative care îi împiedică să atingă
scopul în activitatea lor, pentru aceasta desenează pe foaie două rubrici: „Tic” şi „Tac”. Se aşează comod,
studiază minuţios lista scrisă în rubrica „Tic” şi analizează în ce măsură au distorsionat situaţia reală,
exagerând aspectul negativ al lucrurilor. Următorul pas presupune înlocuirea fiecărui gând/idee negativ/ă
cu unul pozitiv şi înscrierea lor în rubrica „Tac”.
Discutarea temei realizate acasă.
Exerciţiul 4: “Translatorul”.
Scopul: Exersarea abilităţilor de interpretare a mesajelor.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 45 minute.
Desfăşurarea: Participanţii se grupează câte 5 persoane. Un membru va juca rolul unui om străin ce
nu cunoaşte limba română, altul va fi translator, iar ceilalţi jurnalişti. „Străinul” singur îşi alege imaginea
personajului său şi se prezintă publicului. Jurnaliştii îi adresează întrebări la care el răspunde într-o “altă”
limbă. De fapt, toţi participanţii vorbesc în limba română. Sarcina translatorului este de a transmite sensul
cuvintelor vorbitorului de limbă străină. Peste fiecare cinci minute participanţii se schimbă cu rolurile
până când toţi vor juca rolul translatorului. La sfârşit se iniţiază discuţia privind următoarele întrebări: Ce
aţi simţit când aţi auzit interpretarea cuvintelor voastre ? În ce constă cauzele perceperii pozitive şi
negative a interpretării ? etc.
Exerciţiul 5: “Eu consider că…” Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Dezvoltarea încrederii în sine, crearea unui fon emoţional-pozitiv în grupă, ieşirea din
activitate, despărţirea pe o notă pozitivă.
Materiale: Balon.
Durata: 10 minute.
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Desfăşurarea: Animatorul aruncă balonul unui membru şi spune ce îl ajută, după părerea lui, să
asculte activ şi să înţeleagă interlocutorul. Celălalt aruncă mai departe spunând: “Eu cred, că ţie, Maria, îţi
ajută să auzi şi să înţelegi interlocutorul...”
Tema pentru acasă: Participanţii vor scrie un eseu scurt pe tema: „Un moment fericit din viaţa
mea”.
ŞEDINŢA IV (120 minute)
Exerciţiul 1: Salutul participanţilor. „Relaxarea”.
Scopul: Salutarea participanţilor între ei. Favorizarea unei stări de relaxare generală pentru
facilitarea contactului cu ei înşişi. Stimularea unei stări de calm în vederea pregătirii pentru exerciţiilor
ulterioare.
Materiale: Scaune sau covoare. Cutie muzicală facultativă.
Durata: 15 minute.
Desfăşurarea: Animatorul îi invită pe participanţi să se distindă întinşi pe covoare sau, în lipsa
acestora, să se facă comozi pe scaune (posibil aşezate în cerc). În ambele cazuri, conducătorul va continua
cu următoarele instrucţiuni: ‘’Închideţi ochii şi concentraţi-vă atenţia asupra voastră înşivă. Simţiţi
respiraţia calmă şi lăsaţi-vă în voia fluxului: inspiraţi, expiraţi (pauză un minut). Acum simţiţi greutatea
bazinului (scurtă pauză)...chiar şi spinarea şi pieptul sunt grele şi relaxate (pauză scurtă)... Umerii sunt
relaxaţi (scurtă pauză). Simţiţi braţele relaxate până la vârful degetelor (scurtă pauză)...în sfârşit, gâtul
este relaxat, iar capul este greu (scurtă pauză). Simţiţi tot corpul calm şi relaxat.. respiraţia este liberă şi
profundă’’.
Când „parcursul” este terminat, animatorul va mai aştepta încă un minut pentru a da fiecărui
participant posibilitatea de a intra în contact cu sine însuşi şi a elimina orice tensiune. Acum conducătorul
poat da ultimele indicaţii pentru continuarea relaxării: ‘’Încercaţi să memoraţi această senzaţie de
serenitate şi păstraţi-o la trezire (scurtă pauză). Acum puteţi deschide ochii, fără grabă, şi mişcaţi
mâinele... şi picioarele ...şi întindeţi-vă ca atunci când vă treziţi din somn’’.
Conducătorul poate verifica printr-o discuţie cu grupul eventuale dificultăţi întâlnite în timpul
relaxării.
Sugestii pentru conducător: Este necesar ca, în furnizarea indicaţiilor, conducătorul să folosească
un ton calm şi să fie calm şi să spună cuvintele într-un ritm lent; el însuşi trebuie să fie calm în vorbire,
pentru a influenţa pozitiv starea de relaxare a participanţilor.
Exerciţiul 2: „Care sunt scopurile propuse ?”.
Scopul: Cunoaşerea scopurilor propuse spre realizare, autocunoaşterea, cunoaşterea scopurilor
primordiale ale cursurilor de dezvoltare a aptitudinilor profesionale, automotivarea.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 45 minute.
Desfăşurare: În procesul de formare a aptitudinilor scopul este ca participanţii să dobândească:
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 mai bună autocunoaştere, ca în activitatea lor de zi de zi să-şi poată folosi aptitudinile şi să-şi
folosească calităţile într-un mod mai conştient;
 mai bună cunoaştere a clienţilor şi a partenerilor, pentru a-şi putea desfăşura activitatea într-un
mod mai eficient, pentru o vanzare eficientă şi activă
 mai bună înţelegere si dezvoltare a relaţiilor interumane, însuşirea unui comportament corect şi
politicos, dar hotărât, care sa sprijine în mod eficient organizaţia
 mai mare încredere în sine pentru a putea completa pregătirea profesională de înaltă calitate, în
vederea unui mai adecvat comportament de conducător sau negociator de succes
 mai bună motivare şi atitudine, prin care să contribuie la indeplinirea misiunii, imaginii,
strategiei companiei şi punerea lor in practica in activitatea de zi cu zi a companiei
 mai bună capacitate de mediere a conflictelor, atât la nivelul managerilor, cât şi al subalternilor,
contribuind prin aceasta la crearea unei atmosfere plăcute, armonioase şi eficiente în cadrul instituţiei;
 dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, a tehnicilor de negociere, îmbunătăţirea reacţiilor în
situaţii problema, punand accent pe dezvoltarea personalităţii (bazată pe experienţele internaţionale şi
autohtone), căci aceasta este baza succesului pe termen lung;
 dezvoltarea capacităţii de team building şi de organizarea eficientă a muncii in echipa
Exerciţiul 3: „Liderul rotativ”.
Scopul: Conştientizarea avantajelor şi limitelor ale muncii cadrului didactic, valorificarea
caracteristicilor pozitive ale muncii învăţătorului.
Materiale: Flipchart, cariocă, foi A4, pixuri.
Durata: 50 minute.
Desfăşurarea: Colectivul este împărţit în grupuri de 5 membri. Fiecare grup îşi va alege de la un
început un lider şi va discuta un număr de caracteristici pozitive şi negative ale activităţii didactice (spre
exemplu, faptul conform căruia munca învăţătorului contribuie la crearea satisfacţiei de muncă, a unui
climat pozitiv şi relaţionări bazate pe încredere între parteneri, când este considerată pozitivă, productivă,
şi când este opusul, considerată negativă). Numărul acestor caracteristci (atît cele pozitive cît şi cele
negative) va trebui să fie egal cu numărul grupurilor în care s-a divizat colectivul. După ce fiecare grup va
fi stabilit aceste caracteristici, fiecare lider îşi ia lista unde se află notate acestea şi se mută, în sensul
acelor de ceasornic, în alt grup. Aici, el va trebui să explice de ce grupul lui a considerat importante
aceste caracteristici pozitive şi negative pentru modul în care conceptualizează termenul de muncă a
învăţătorului. Membrii fiecărui grup vor trebui să asculte argmentele liderului străin, dar la final , făcând
o ierarhie a importanţei caracteristicilor, vor trebui să taie de pe listă obligatoriu câte o caracteristică
pozitivă şi una negativă, cele mai puţin importante. După aceea, liderii se mută, în sensul acelor de
ceasornic, la următorul gup, unde lucrurile se desfăşoară în mod similar (fără a mai lua în consideraţie
caracteristicile tăiate în grupul anterior). Operaţia are loc pînă cînd fiecare lider a trecut pe la toate
celelalte grupuri şi s-a întors la grupul de origine cu cîte o singură caracteristică, considerate cele mai
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importante de pe lista proprie. Animatorul va nota toate aceste caracteristici pe flipchart şi va încerca,
împreună cu întreaga echipă, să combine ideile în doar 2 elemente, unul pozitiv şi altul negativ, ale
muncii cadrului didactic şi să dezvolte aspectul pozitiv prin discuţii ulterioare sau prin temă propusă
pentru acasă.
Discutarea temei pentru acasă.
Exerciţiul 4: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate. Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la
training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 5-7 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii se iau de mână şi zâmbesc unul altuia.
Temă pentru acasă: Să scrie un eseu scurt “Caracteristicile positive ale muncii învăţătorului ”.
ŞEDINŢA V (150 minute)
Exerciţiul 1: Salutul participanţilor.
Scopul: Introducerea în activitate, crearea dispoziţiei de lucru.
Durata: 5-7 minute.
Desfăşurarea: Animatorul începe prin a spune în ce dispoziţie este astăzi si aruncă mingea altuia
care are aceeaşi funcţie de a se caracteriza, a a-şi exterioriza emoţiile. Acest lucru se desfăşoară până când
participă toţi membrii.
Exerciţiul 2: Exprimarea prin mişcare „Plimbarea prin pădurea de poveste.’’
Scopul: Destinderea emoţiilor negative.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Participanţii îşi imaginează că se plimbă printr-o pădure de poveste. În această
plimbare cursanţii se transformă în diferite animale agresive (câini, tigri, lei, urşi, lupi, etc.)
La sfârşit se adresează întrebări: Cum v-aţi simţit ? De ce , credeţi, că v-aţi simţit astfel ?
Exerciţiul 3: Conversaţia „Ce situaţii de la serviciu îţi trezesc furie şi nemulţumire ?”
Scopul: Conştientizarea propriei experienţei, primirea suportului de la cei din jur (nu numai eu sunt
aşa).
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute (5+15).
Desfăşurarea: Participanţii pe rând răspund la întrebare. Se pune accentul pe descrierea situaţiilor
concrete şi nu pe „propoziţii generale”.
Discutarea temei realizate acasă.
Exerciţiul 4: “Jocul împreună”.
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Scopul: Descoperirea şi exprimarea propriilor stări sufleteşti; conştientizarea reactivităţii
individuale la diverse situaţii.
Materiale: Durata: 40 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul îi va invita pe participanţi să se mişte în voie prin cameră, fără să se
ciocnească. La stop, participanţii se vor opri pentru următoarele instrucţiuni :
a) Participanţii sunt rugaţi din nou să se mişte în voie prin cameră. Din nou stop. De o parte se vor
grupa cei care se simt fericiţi, iar de partea cealaltă cei trişti. Apoi fiecare îşi explică alegerea.
b) Din nou se mişcă toţi în voie prin cameră. Un nou stop. De o parte cei oprimaţi, iar de cealaltă
parte opresorii (cei ce se consideră opresori). Apoi fiecare îşi explică alegerea.
Conducătorul le propune acum participanţilor să se identifice cu un personaj sau o situaţie expusă
anterior şi să o reprezinte ca şi cînd ar fi într-o scenetă. Sunt analizate personajele şi modul în care sunt
jucate.
Sugestii pentru conducător. În timpul discuţiei finale, conducătorul va încerca să scoată la suprafaţă
stări sufleteşti şi emoţii; proiecţii ale comportamentelor, gîndurilor şi atitudinilor experimentate şi ale
dinamicii familiale.
Exerciţiul 5: “Negocierea”.
Scopul: Soluţionarea contradicţiilor prin compromisuri, creşterea încrederii în sine.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durată: 45 minute.
Desfăşurarea: Animatorul împarte participanţii în două echipe. Următorul pas este găsirea a două
părţi cu interese aparent opuse ( profi/studenţi; manageri/subordonaţi spre ex.). Grupul împărţit în 2
tabere - una din ele va primi un rol- de ex. Profesori, iar alta alt rol – de ex. Elevi. Fiecare tabără va trebui
să găsească o listă de revendicări, ceea ce doreşte să obţină de la cealaltă parte. După ce lista a fost
efectuată, negocierea poate începe.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate. Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la
training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii se iau de mână şi povestesc un banc despre şcoală/activitatea sa.
Participanţii îşi expun părerile, ce au simţit, cu ce pleacă de la şedinţa respectivă.
ŞEDINŢA VI (150 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul salutului. Energizer „Reprezentarea lucrurilor”.
Scopul: Introducerea în activitate, ridicarea dispoziţiei de lucru.
Materiale: 213

Durata: 10 minute.
Desfăşurare: Un participant arată prin gesturi şi mimică un lucru (obiect, animal, pasăre, etc.), în
timp ce ceilalţi vor încerca să ghicească ce a fost arătat. Cel care ghiceşte, devine următorul prezentator.
Dacă la un moment dat cineva din participanţi se blochează, se poate de şoptit un lucru la ureche, de
exemplu: maşină, papagal, computer, maimuţă, bec, şarpe, etc. Dacă urmează să discutaţi o temă, alegeţi
lucruri legate de subiectul abordat. Le puteţi scrie pe fişe şi distribui pe rând prezentatorilor. Ca
alternativă, participanţii pot mima lucrurile împărţiţi în 2 sau mai multe grupuri mici, iar celelalte grupuri
vor încerca să ghicească.
Exerciţiul 2: „Panoul cu plicuri”.
Scopul: Dezvoltarea încrederii în sine.
Materiale: Plicuri, clamă , hîrtie.
Durata:15 minute.
Desfăşurarea: Aveţi nevoie de atâtea plicuri, câţi participanţi sunt în grup. Pe fiecare plic se scrie
prenumele unui participant. Agaţă plicurile pe un perete, pe tablă sau prinde-le cu cleşte sau clame de o
sfoară. Pregăteşte din timp multe fişe de hârtie şi invită participanţii să scrie pe ele un mesaj bun, pozitiv,
un compliment, ceva plăcut pentru fiecare coleg de grup şi să le pună în plicul destinatarului. Discuţii.
Exerciţiul 3: ”Sabotorul intern”.
Scopul: Acest exerciţiu – adaptarea tehnicii terapeutice Gestalt. Sabotorul - partea negativă a
personalităţii tale - apare atunci când nu te aştepti. El se poate să te descurajeze să începi o activitate nouă
sau să distrugă un început déjà pus. Capacitatea de a recunoaşte şi de a înţelege sabotorul lăuntric (criticul
negativ), este importantă în lucrul asupra ”Eului”. El rosteşte: "Pentru ce să depui efort, nu-ţi trebuie să
începi această activitate! Toate-s în zadar.. ", "Dacă nu eşti capabil să devii cel mai bun, lasa această… "
Acestea şi alte declaraţii expuse din partea negativă a personalităţii dvs., sunt în stare să vă
convingă să vă deziceţi de noi începuturi, eradichează interesul în orice activitate. Prin urmare, în mod
evident, este necesar să evitaţi impactul negativ al sabotorului intern.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 60 minute.
Desfăşurarea: Exemplu. Victor este un profesor de creaţie. El a dezvoltat o metodă originală de
predare a fizicii şi a decis să scrie o carte. Şi când a ajuns la treabă, vocea interioară (sabotorul) a început
să intimideze şi să descurajeze intenţiile acestuia. Victor a scris toate cuvintele sabotorului. “Şi dacă
aceasta sarcină este imposibilă pentru tine? Tu nu vei gasi sprijin la colegi. Nu ai destul timp pentru asta,
eşti prea ocupat cu alte treburi. Oricine îţi va spune că este imposibil, pentru un simplu profesor, să scrie o
carte. Eşti încă tînăr, vei reuşi. Totul va fi în zadar, pentru că vei întâlni prea multe greutăţi şi obstacole.”
- Acestea şi alte cuvinte ale sabotorului intern descurajau profesorul.
Contraatacă sabotorul tău !
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Sabotorul intern încearcă să vă descurajeze de la o activitate nouă sau ruină ceva deja început. Dar
puteţi să-i opuneţi rezistenţă cu ajutorul unor argumente puternice şi să nu-i daţi posibilitatea de a se
pronunţa asupra aspiraţiilor dvs.
Iată câteva exemple de contraargumente, pe care le-a folosit Victor, atacându-şi sabotorul.
Sabotorul:
1. Este imposibil de obţinut.
2. Sunt multe alte obligaţiuni şi lucruri de făcut.
3. Nu te grăbi, mai este timp.
4. Vor fi multe greutăţi şi obstacole pe care nu le vei putea trece.
Contraargumente :
1. Se merită să încerc (vom vedea noi !).
2. Puţin timp am să găsesc pentru această activitate.
3. Timpul nu aşteaptă, trebuie să lucrez, ca să nu fie prea tîrziu.
4. Greutăţile şi obstacolele ne sunt date pentru a le depăşi.
Nu este uşor să-l faci să tacă. Sabotorul nu este numai glasul intern, ci şi glasul prietenilor,
părinţilor, celor ce vă înconjoară. Însă cu dânsul se poate şi trebuie de discutat, de convins, de făcut tot
posibilul ca altă parte al ”Eului” dvs. (partea pozitivă, activă, încrezută în succes) să domine.
Exerciţiul 4: „Deviza mea”.
Scopul: Deviza de viaţă treptat se interiorizează generând formarea principiilor şi convingerilor
personale despre sine şi alţi oameni care contribuie la stabilirea şi realizarea scopurilor în viaţă.
Dezvoltarea gândirii positive în baza principiilor şi convingerilor elaborate va contribui, la rândul său, la
transformarea sistemului motivaţional al subiectului. Omul acţionează în conformitate cu gândurile sale.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Animatorul le propune participanţilor să-şi imagineze că ei au un nivel ridicat de
motivaţie, tind să obţine rezultate marcante şi au nevoie de a elabora o deviză care i-ar inspira, încuraja în
atingerea scopurilor propuse. Creaţi o deviză care v-ar orienta şi v-ar monta la obţinerea unui anumit
scop. Deviza trebuie să vă placă, să vă inspire pentru depăşirea greutăţilor şi problemelor, să vă
pregătească pentru lucru intensiv.
Alcătuiţi câteva variante de deviză, pentru ca mai apoi să alegeţi unul- cel mai reuşit. Diversitatea
devizelor este necesară, la fel pentru a reflecta multiplele aspecte ale motivaţiei atingerii scopului.
a) Pentru formarea insistenţei şi capacităţii de depăşire a greutăţilor şi obstacolelor.
b) Pentru formarea activităţii cu scop bine determinat şi lucrului sistematic pentru obţinerea
scopului.
c) Pentru dezvoltarea încrederii în sine.
d) Pentru sensibilizarea tendinţei de autorealizare.
Exerciţiul 5: “Playlist, movielist, booklist”.
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Scopul: Schimbul de experienţă şi de surse de resurse interne pentru creştertea satisfacţiei,
persistenţei motivaţionale în activitatea sa, stimularea trăirii subiective de bine.
Materiale: Durata: 15 minute.
Desfăşurarea: Participanţii îşi amintesc timp de două-trei minute de opere de artă, filme artistice,
piese muzicale etc. care le conferă o stare internă de bine, care îi motivează să acţioneze, contribuie le
ridicarea dispoziţiei şi creşte satisfacţia de muncă şi de viaţă. Apoi se împărtăşesc cu ceilalţi participanţi,
le recomandă să citească, să audieze sau să vizioneze aducând argumente şi motivând-ui pe ceilalţi.
Exerciţiul 6: Ritualul de încheiere a activităţii.
Scopul: Autoevaluarea activităţii şi a stării emoţionale. Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la
training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Fişa de evaluare a zilei de lucru.
Durata: 7-10 minute.
Desfăşurarea: Participanţii completează fişa şi se împart cu ceilalţi cu emoţiile trăite pe parcursul
şedinţei.
Temă pentru acasă: Elaboraţi o pevestire despre “Deviza mea în munca prestată”. Încercaţi să vă
expuneţi atitudinea şi emoţiile cu referire la deviza voastră în munca prestată.

ŞEDINŢA VII (120 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul salutului. Improvizaţia muzicală.
Scopul: Salutarea participanţilor prin dans liniştit, calmarea sistemului nervos.
Materiale: Casetofon, piesa muzicală pregătită din timp Music to Inspire Positive Thinking.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Ascultarea piesei „Music to Inspire Positive Thinking”. Plimbări prin sală cu
efectuarea mişcărilor dorite care vin din interiorul participantului. Participanţii se deplasează pe cerc şi se
salută cu colegii săi prin diverse gesturi calme, plăcute.
Exerciţiul 2: „Cum ne ajută şi ne încurcă emoţiile?”.
Scopul: Înţelegerea faptului că emoţiile ne pot ajuta să avem relaţii pozitive.
Materiale: Foi, A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Se formează grupuri mici şi fiecărui grup o se repartizează câte o emoţie: bucurie,
ruşine, furie, frică, plictiseală, recunoştinţă. Participanţilor li se propune să noteze pe foi în două coloane
cum îi ajută şi cum îi împiedică emoţia respectivă. În continuare grupurile să prezinte celorlalţi rezultatele
muncii lor. Se poate propune elevilor să de exemple de situaţii concrete din viaţa pentru a ilustra cele
prezentate. Se iniţiază o discuţie la finele activităţii. Se formulează următoarele întrebări: „Ce aţi învăţat
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din acest exerciţiu?”, „ Cum v-aţi simţit pe parcurs?”, „V-a fost dificil sau uşor să realizaţi sarcina? De
ce?”
Discutarea temei pentru acasă.
Exerciţiul 3: “Despre stereotipuri”.
Scopul: După realizarea acestei lecţii, participanţii vor fi capabili:
1) Să dea exemple de stereotipuri obişnuite;
2) Să identifice avantajele şi dezavantajele recurgerii la stereotipuri.
Materiale: Foi A4, pixuri. Fişa de lucru a participanţilor ‘’Despre stereotipuri’’.
Durata: 55 minute.
Desfăşurarea: Informaţii preliminare: Un stereotip este credinţa că toţi membrii unui anumit grup
posedă în acelaşi fel anumite calităţi. În principal, prin stereotipuri se susţine că toţi membrii unui grup
sunt la fel şi că nu există între ei diferenţe individuale. Să presupunem că am întilnit o persoană din
Antarctica, care ne-a tratat rău. O remarcă de tipul stereotipului ar fi:‘’Toţi cei din Antarctida sunt
nepoliticoşi‘’. Dar cum sunt, de fapt, toţi ceilalţi oameni care trăiesc în Antarctica? Sunt ei cu toţii
nepoliticoşi? Probabil că nu. S-ar putea ca unii locuitori ai Antarcticii să fie nepoliticoşi, dar s-ar putea ca
unii sămnu fie astfel.
Indicaţii pentru animatori: Aveţi grijă ca participanţii să înţeleagă în ce fel îi afectează
stereotipurile. Puteţi discuta cu ei despre stereotipuri pe care le au despre alţii, precum şi despre
stereotipurile pe care alţii le au despre ei. Puteţi să-i întrebaţi: ‘’Cum vă simţiţi cînd alţii gândesc despre
voi pe bază de stereotipuri?‘’. Deoarece discuţia ar putea să devină delicată, puteţi realiza la sfârşit o
activitate de relaxare.
Cereţi participanţilor să completeze fişa de lucru „Despre stereotipuri’’.Puteţi să spuneţi cursanţilor
să nu-şi noteze numele pe fişă. (Fişele de lucru ale cursanţilor nu vor fi adunate, fiecare cursant arătînd
fişa sa celorlalţi din clasă). În acest fel, cursanţii s-ar putea simţi mai în largul lor răspunzînd la întrebări.
Cereţi cursanţilor în mod expres să completeze cinstit fişa de lucru. Împărţiţi cursanţii în grupe a câte 4
sau 6. Cereţi cursanţilor să-şi arate unii altora răspunsurile la întrebările de pe fişa de lucru. Apoi, cereţi-le
să discute în grupele lor între ei şi să răspundă la întrebările pentru discuţii de pe fişa de lucru. Cereţi
fiecărei grupe să prezinte clasei răspunsurile la aceste întrebări. Cereţi cursanţilor să formeze un cerc şi
puneţi-le următoarele întrebări:
Întrebări pentru discuţii:
• De unde aţi învăţat diferite stereotipuri ?
• În ce fel ne afectează stereotipurile în mod cotidian ?
• În ce fel ne sunt folositoare stereotipurile ?
• În ce fel stereotipurile pot deveni periculoase pentru oamenii despre care le avem ?
Fişa de lucru a cursanţilor ‘’Despre stereotipuri’’
Numele______________________ Data______________
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A gândi prin stereotipuri înseamnă a presupune că toţi membrii unui grup au aceleaşi calităţi. Când
cineva recurge la stereotipuri, presupune că nici un membru al grupului nu este diferit de ceilalţi. Ne
întilnim zilnic cu oameni care sunt victime ale stereotipurilor. Care sunt stereotipurile curente despre: un
cursant deştept; un cursant mai puţin inteligent; un profesor; un părinte; un directo de şcoală; o persoană
săracă; o persoană bogată; o persoană în vârstă; o persoană de vârsta voastră ?
Întrebări pentru discuţii:
1. Au fost la fel stereotipurile tuturor ? Dacă nu, de ce ? Dacă da, de ce ?
2. Care este efectul stereotipului asupra persoanei în cauză ? Dar asupra comunităţii ? Dar asupra
persoanei care crede în acel stereotip ?
Exerciţiul 4: „Steaua’’.
Scopul: Creşterea autoaprecierii, încrederii în sine.
Materiale: Foi A4, creioane, pixuri, carioci.
Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: ”Fiecărui participant se împarte câte o foaie de hârtie şi un creion sau o carioca de o
culori diferite, pentru a accentua faptul ca fiecare este unic. Anunţă participanţii că urmează să-şi
reprezinte personalitatea printr-o stea. Fiecare îşi va desena propria stea, alegând 7 – 10 caracteristici
importante într-o rază separata a stelei. Participanţii sunt rugaţi să meargă în cerc şi să-şi compare stelele.
Când cineva va găsi o altă persoană care are aceeaşi rază, va scrie numele acelei persoane pe lângă raza
respectivă a stelei sale.
Exerciţiul 5: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate.
Materiale: Durata: 5-7 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii se iau de mână şi zâmbesc unul altuia. Participanţii îşi expun
părerile, ce au simţit, ce le-a plăcut şi ce nu, cu ce pleacă de la şedinţa respectivă.
Tema pentru acasă: Discutarea acasă a trăsăturilor / însuşirilor pozitive care coincid şi la rudele
participanţilor.
ŞEDINŢA VIII (150 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul salutului. “Şirul aniversărilor” .
Scopul: A crea o dispoziţie de lucru, a mări concentrarea atenţiei la ascultare sau la alte forme de
comunicare nonverbală.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurara: Jocul decurge în linişte absolută. Participanţii trebuie să formeze un rând conform
zilei si lunii în care s-au născut, din ianuarie până în decembrie. Va trebui să caute modalitatea de a se
inţelege fără cuvinte. Nu contează rezultatul, cât lucrul şi comunicarea în comun.
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Exerciţiul 2: “Inundaţia”.
Scopul: A contribui la examinarea procesului de luare a deciziilor prin consens, în grupuri mici
si a observa în ce mod ne decidem priorităţile şi valorile personale, precum şi înţelegerea
(acceptarea) valorilor altora.
Materiale: Lista obiectelor, pixuri.
Durata: 60 minute.
Desfăşurarea: Participanţii trebuie să ia o decizie fermă referitor la lucrurile care sunt importante
intr-o situaţie de criză. Orice lucru care nu va fi salvat va fi distrus. NU SE POATE VOTA. SE
ACCEPTĂ DOAR HOTĂRARILE LUATE DE TOT GRUPUL. Participanţilor li se citeşte următoarea
situaţie: "Cand vii acasă din vacanţă, afli că acolo unde trăiesti plouă de trei zile. Exact când ajungi în
preajma casei tale, te întâlneşti cu camioneta poliţiei ce anunţă evacuarea zonei, înainte ca râul să rupă
digul. Discuţi cu poliţistul, pentru ca acesta să-ţi permită să intri în casă pentru a-ţi putea lua cateva
lucruri dragi ţie. Stai inăuntru, si-ţi dai seama că ai doar 5 minute pentru a decide care 4 lucruri să le iei.
Dacă ai timp, scrie câteva si alege 4 priorităţi". Apoi se distribuie lista exerciţiului fiecărui participant şi li
se dă 5 minute pentru a decide care 4 lucruri vor fi luate (se anunţă când a rămas ultimul minut). Odată ce
toţi au făcut alegerile, se formează grupuri de 4-5 persoane unde se aleg, colectiv cele 4 lucruri. Pentru
aceasta sunt rezervate 15 minute. Fiecare grup îşi alege purtătorul de cuvânt care prezintă lista. Apoi,
acestia formează un grup aparte, care timp de 20 minute, decide ce vor lua. Să se rezerveze cel puţin 20
minute pentru aceasta. Să vorbească fiecare; se poate desfăsura o discuţie asupra lucrurilor ce trebuiau
salvate de fapt, şi de ce. Ce roluri sau observat pe parcursul jocului (lideri, pasivi etc.) Cum s-a ajuns la
consens?
NOTE. Lista exerciţiului e următoarea:
1. O poezie asupra căreia ai lucrat mai bine de 2 luni, şi care e aproape gata pentru a fi prezentată
cercului poietic din liceu.
2. Un album cu fotografii a primilor tăi 3 ani de viaţă.
3. Un aparat de radio.
4. Rochia de mireasă a bunicii tale, ce ai păstrat-o pentru nunta ta (pentru soţie).
5. Jurnalul intim al ultimului an.
6. Un vaporas în sticlă, pe care l-ai făcut la 11 ani, când ai stat 6 săptămani la pat.
7. O chitară foarte scumpă ce îţi face cantecele de 50 de ori mai frumoase decât în realitate.
8. Arhiva şi documentele grupului social (politic, pacifist, religios, ecologist etc.) pe care îl
prezidezi (sau din care faci parte) si la care ţii mult.
9. Perechea preferată de pantofi.
10.Notele, alte documente şcolare, certificatele examenelor, de când ai început şcoala superioară.
11.Agenda cu adrese.
12.Un atlas foarte preţios, din 1887, împrumutat de la un prieten.
13.Un covor foarte scump şi frumos, dăruit ţie în Asia, ce se găseste întotdeauna în antreul tău.
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14.Glastre cu plante foarte dificil de crescut, dar care îşi arată deja primul mugur de floare.
15.Colecţia de timbre a bunicului tău, apreciată la cateva mii de lei.
16.Primele scrisori de dragoste.
17.Două sticle de vin foarte vechi, pentru o ocazie specială.
MENŢIUNE: orice obiect ce nu e salvat va fi distrus de inundaţie. Ai 5 minute pentru a alege.
Exerciţiul 3: „Lauda de sine”.
Scopul: De a se învăţa să aprebe, încurajeze şi inspire pe sine însuşi, întrucît aceasta ajută în lucru.
Amintindu-şi şi întărind emoţional activităţile, care în trecut erau de succes, persoana se inspiră pentru noi
realizări.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Amintiţi-vă evenimentele când aţi avut succes, aţi manifestat perseverenţă etc.
scrieţi-le pe o foaie. Gândiţi-vă la starea emoţională (satisfacţie, împlinire, realizare), în care aţi fost într-o
situaţie de succes şi victorie. În dreptul evenimentelor descrieţi starea emoţională trăită la momentul
respectiv.
Lăudaţi-vă. Spuneţi-vă câteva cuvinte placute. De ex. „Bravo! Ai lucrat minunat! Ţine-o tot aşa!”
Obligaţi-vă să lucraţi şi în continuare aşa (de ex. cu insistenţă, perseverenţă etc.)
Exemplu: Mihai s-a lăudat pentru progresele semnificative în studiul unei limbi străine, obţinute
prin munca sistematică, persistentă: "Minunat! Nu în zadar a fost cheltuit atât de mult efort! Munca de zi
cu zi a produs rezultate. În continuare, să nu te relaxezi, şi să lucrezi chiar mai greu! Eu mă oblig să
lucrez în fiecare zi cel puţin o oră pentru îmbunătăţirea limbii străine! "
Discutarea temei pentru acasă. Amintirea sarcinii de la prima şedinţă.
Exerciţiul 4: “Punctul”.
Scopul: Stimularea imaşinaţiei şi creativităţii în scriere. Facilitarea cunoaşterii de sine şi a
celorlalţi.
Materiale: Foi A4, creioane colorate.
Durata: 40 minute.
Desfăşurare: Conducătorul pregăteşte din timp pentru fiecare participant o foaie curată cu un punct
desenat în mijlocul ei. În continuare participanţii realizează propriul desen plecând de la elementul dat.
Când toţi au desenat, trainerul le cere subiecţilor să dea un titlu desenului şi să-l scrie pe foaie. Toţi îşi
expun creaţiile pe perete şi apoi fiecare este rugat să descrie şi să comenteze propriul desen, întrebând în
special care a fost ideea care l-a inspirat şi în ce fel a perceput punctul.
Sugestii pentru animator: Punctul reprezintă identitatea noastră şi modul în care ne percepem pe noi
înşine. Plecând de la această interpretare, este interesant de văzut în ce fel se dezvoltă desenul şi ideea pe
care autorul o atribuie punctului.
Este important să se stimuleze grupul să intervină pe desenele altora şi să favorizeze schimbul de
trăiri.
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Exerciţiul 5: „Un tren plin de calităţi necesare pentru desfăşurarea cu succes a activităţii didactice”.
Scopul: Încurajarea participanţilor privind desfăşurarea eficientă, de succes a activităţii didactice,
încrederea în forţele proprii, valorificarea potenţialului şi a resurselor interne..
Materiale: Durata: 15 minute.
Desfăşurarea: Participanţii stau în cerc. Cineva începe, spunând: „A venit un tren plin de …” şi
specifică cu ce este încărcat trenul, de exemplu responsabilitate, perseverenţă, încredere în forţele proprii,
optimism etc. Următorul adaugă un element la listă şi repetă toate cuvintele spuse anterior. Cu cât mai
mulţi participanţi, cu atât mai dificil va fi să-şi amintească cuvintele din tren.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii se iau de mâini şi pe rând şoptesc unul altuia câte un compliment.
Tema pentru acasă: „Eu-l din oglindă”. Participanţii vor nota cu sinceritate:
* 3 lucruri pozitive care îi caracterizează;
* 2 realizări la serviciu de care sunt mândri;
* 3 calităţi pentru care este apreciat de prietenii/colegii săi;
* 2 lucruri pe care vrea să le schimbe la propria persoană.
ŞEDINŢA IX (120 minute)
Exerciţiul 1: „Haltera -1”.
Scopul: Varianta I. Relaxarea muşchilor spatelui.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Participanţii ascultă şi îndeplinesc instrucţiunea animatorului: „Acum veţi fi sportivi.
Imaginaţi-vă că pe podea este o halteră grea. Inspiraţi adânc, luaţi haltera şi ridicaţi-o. Haltera este foarte
grea. Inspiraţi. Aruncaţi haltera pe podea. Odihniţi-vă. Încercaţi încă o dată”.
Exerciţiul poate fi repetat de câteva ori.
Exerciţiul 2: “Ascultarea eficientă”.
Scopul: Dezvoltarea abilităţilor de ascultare activă, creşterea empatiei.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Se alege un număr de persoane care trebuie să-şi pregătească discursul în sala
alăturată. În acest timp, trainerul şi ceilalţi membri ai grupului rămaşi vor distribui greşelile în ascultare
pe care un număr dintre aceştia vor trebui să le mimeze în timpul fiecărui discurs al colegilor lor. Când
această activitate s-a terminat, cei care s-au preghătit pentru discurs vor fi chemaţi, pe rînd, să-l susţină.
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Colectivul va trebui să urmărească dacă fiecare dintre ei reuşeşte să identifice corect greşelile în ascultare
şi dacă răspunde în mod adecvat la acestea. Găsind strategii prin care să le combată eficient. Concluzii, se
menţionează persoanele care s-au descurcat mai bine.
Exerciţiul 3: Care aptitudini profesionale sunt în mare căutare?
Scopul: Discursul teoretic referitor la aptitudile profesionale. De a discuta despre actualitatea temei
propuse.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 45 minute.
Desfăşurarea: Ce aptitudini sunt în mare cautare ? Iată câteva exemple:
- cunostinte de programarea calculatoarelor. Întocmiţi o lista cu limbajele de programare pe care le
cunoaşteţi şi ştiţi să le folosiţi şi treceţi-le în CV-ul Dvs;
- aptitudinea de a găsi soluţii la probleme. Organizaţiile caută oameni care se gândesc la
problemele pe care le pot întampina la job sau un vechimea în muncăde practica şi au iniţiativa sa
găseasca soluţii viabile. Această aptitudine este verificata de regulă prin întrebari de genul: «Ce faci în
situatia x. Cum o rezolvi ?».
- leadership – a avea aptitudinea de a-i motiva şi învaţa pe alţii este foarte importantă mai ales
pentru cei care îşi doresc poziţii de management şi nu numai;
- abilităţi organizaţionale – acestea implică o auto-disciplina pentru a-ţi ordona activitatea în
funcţie de priorităţi şi aptitudinea de a lucra cu termene-limită pentru a-ţi face taskurile la timp;
- capacitate de analiză şi sinteză: este necesar să analizezi munca pe care o faci din toate punctele
de vedere şi să reuseşti să desprinzi esenţialul problemelor pe care trebuie sa le rezolvi;
- managementul timpului şi al calităţii: trebuie să ştii să îţi gestionezi eficient timpul şi, să ai
abilitatea de a detecta erorile şi a le remedia cât mai repede;
- implicare – angajatorii caută candidaţi cărora le place jobul pentru care aplica, vor să se implice în
munca lor şi sunt preocupaţi să fie eficienţi la munca.
Cariera este un cuvânt la modă. Toţi ne dorim să avem o cariera de succes şi să ne simţim împliniţi
profesional. Dar nu toata lumea ştie ce înseamna sau ce presupune să ai o cariera de succes. Dacă accesezi
secţiunea “cariere” de pe situl multor organizaţii vezi doar anunţuri de angajare unde nu se specifica
foarte clar cum poţi să îţi dezvolţi cariera sau ce abilităţi sau competenţe îţi dezvoltă joburile respective.
Construirea unei cariere este un proces complex care se desfasoara pe parcursul întregii vieţi şi care
porneşte de la autocunoaştere, mai bine zis de la cunoasterea propriilor aptitudini şi abilitităţi.
Aptitudinea este capacitatea unui individ de a însuşi sau de a-şi dovedi potenţialul pentru
dobândirea unor noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, atunci când i se oferă oportunitatea sau training-ul
adecvat. O aptitudine poate fi definită ca o aplicaţie practică a cunoştinţelor. Cunostinţele reprezintă ceea
ce ştim sau ce am invăţat. Aptitudinile sunt aşadar abilităţi practice, calificări rezultate din cunoştinţe,
pregatire, exerciţiu sau experienţă. Ele ţin de personalitatea umana şi se masoara prin performanţă şi
explică diferenţele dintre oameni referitoare la posibilitaţile acestora de a-şi insuşi anumite cunoştinte,
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priceperi şi deprinderi. Aşadar, succesele ce se obţin în cadrul unor domenii ale activităţii umane
presupun existenţa unor însuşiri psihice, adică a unei aptitudini.
Aptitudinile sunt fie ereditare, se moştenesc, fie se dezvoltă în cursul unei activităţi în funcţie de
mediu si de educaţie. O formă superioară de manifestare a aptitudinilor este talentul iar forma cea mai
înaltă de dezvoltare a aptitudinilor care se manifestă într-o activitate creatoare este geniul.
Aptitudinile, împreuna cu temperamentul şi caracterul, sunt trăsături de baza ale personalităţii şi se
dezvoltă prin pregătire, exerciţiu sau experienţă.
Discutarea temei pentru acasă.
Exerciţiul 4: Care este diferenţa dintre noţiunile „abilităţi”, „cunoştinţe”, „competenţe” şi
„aptitudini” ?
Scopul: De a clarifica care sunt aceste diferenţe pentru a şti exact ce sunt aptitudinile profesionale
şi ce anume avem de făcut pentru a le dezvolta.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 45 minute.
Desfăşurarea: Participanţii sunt împărţiţi pe grupuri a câte trei şi sunt rugaţi să scrie pe o foaie ce
reprezintă, după părerea lor, „cunoştinţele”, „abilităţile”, „competenţele”. Câte un reprezentant al grupului
prezintă pentru toţi, cele care se repetă la ceilalţi sunt scrise pe tablă. După aceasta, trainerul le explică
noţiunile ştiinţific, apoi toţi compară ceea ce a fost scris pe tablă (ceea ce au anticipat) cu ceea ce a
explicat trainerul. Se subliniază ceea ce au aflat nou participanţii.
Cunoştintele (knowledge) reprezintă suma a ceea ce un om ştie, un complex de adevăruri, principii
şi informaţii. Influentează dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor angajaţilor pentru îndeplinirea în mod
eficace a cerinţelor postului.
Abilitatea (skill) reprezintă capacitatea de a executa o acţiune, fie în mod natural, fie ca rezultat al
învăţării şi practicii. Învăţarea este o permanenta schimbare relativă a cognitivului (ex. înţelegere şi
gândire) care provine din studiu, instruire sau experienţa şi influenţează comportamentul. Este un proces
continuu care se desfăşoara de-a lungul întregii vieţi. Câteva abilităţi ale cursantului sunt: punctualitatea,
spiritul de echipa, interesul pentru muncă, ordinea, iniţiativa, sociabilitatea, abilitatea de a lucra cu
deadline-uri şi în proiecte de echipă.
Atitudinea (attitude) este un sentiment sau o emoţie persistentă a unei persoane, care îi influenţează
acţiunea şi răspunsul la stimuli. Poate fi definită ca o dispoziţie sau tendinţa de a răspunde pozitiv sau
negativ unui anumit lucru (idee, obiect, persoana, situaţie).
Competenţele sunt dimensiuni distincte ale comportamentelor care se decriu ca un set de
comportamente observabile, cunoştinte, abilităţi, interese şi aspecte de personalitate. Cu alte cuvinte,
competenţele se referă la cunoştinţele (knowledge) de specialitate pe care o persoana le deţine într-un
domeniu, la abilitatea de a le pune în practică (know how) şi la comportamentele (know to behave) pe
care oamenii trebuie să le aiba pentru a fi eficienţi la munca nu doar pentru a face faţă postului. Aceste
competenţe se pot dobândi prin talent, experienţă sau training.
223

Când o persoană aplică cunoştinţe de specialitate, comunică eficient, lucrează în echipa,
demonstrează capacitate de analiză şi decizie, se adaptează la mediul de muncă specific, face faţă unor
situaţii neprevăzute, este creativă şi dovedeşte capacitatea de a realiza activităţile specifice unei anumite
ocupaţii.
În concluzie, când iţi alegi cariera, trebuie sa ţii cont de aptitudinile tale codificate genetic şi de
pasiunile tale, îndeosebi, în activitatea didactică. Obiectivul principal trebuie sa fie ca prin tot ceea ce faci
să-ţi îmbogăţeşti competenţele pe care le deţii, să-ţi dezvolţi aptitudinile şi abilităţile pentru că şi cariera
ta sa poata evolua pe termen lung.
Exerciţiul 5: Improvizaţia muzicală.
Scopul: Destinderea psihică şi relaxarea.
Materiale: Piesa muzicală „Sonata pentru flaut, alto şi harpa” de Claude Debussy.
Durata:10 minute.
Desfăşurarea: Ascultarea „Sonatei pentru flaut, alto şi harpa” de Claude Debussy. Timp de treicinci minute participanţii se gândesc şi inventează o modalitate originală, neobişnuită de adio (luare de
rămas bun).
ŞEDINŢA X (120 minute)
Exerciţiul 1: Salutul participanţilor.
Scopul: Introducerea în activitate, crearea dispoziţiei de lucru. Mobilizarea participanţilor.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Animatorul începe prin a spune în ce dispoziţie este astăzi şi propune altuia să-şi
caracterizeze, să-şi exteriorizeze emoţiile. Acest lucru se desfăşoară până când participă toţi membrii.
Exerciţiul 2: „Cum ne ajută şi ne încurcă emoţiile ?”.
Scopul: Înţelegerea faptului că emoţiile pozitive ne pot ajuta să construim relaţii bune cu alţi
oameni.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Se formează grupuri mici şi fiecărui grup o se repartizează câte o emoţie: bucurie,
ruşine, furie, frică, plictiseală, recunoştinţă. Participanţilor li se propune să noteze pe foi în două coloane
cum îi ajută şi cum îi împiedică emoţia respectivă. În continuare grupurile să prezinte celorlalţi rezultatele
muncii lor. Se poate propune participanţilor să dea exemple de situaţii concrete din viaţă pentru a ilustra
cele prezentate. Se iniţiază o discuţie la finele activităţii. Se formulează următoarele întrebări: „Ce aţi
învăţat din acest exerciţiu?”, „Cum v-aţi simţit pe parcurs?”, „V-a fost dificil sau uşor să realizaţi sarcina?
De ce?”.
Exerciţiul 3: ,,Adevărat şi fals”.
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Scopul: Cunoaşterea interpersonală, creşterea nivelului de cunoaştere reciprocă în momentele de
formare a grupului şi pentru a verifica acest nivel la grupurile care se cunosc de mai mult timp.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Fiecare participant trebuie să facă trei afirmaţii despre sine , dintre care 2 sunt false
şi doar una adevărată. Apoi membrii grupului se prezintă prin intermediul acestor trei asumpţii. Restul
echipei se află în ipostaza de a decide care dintre afirmaţii este adevărată şi care sunt false. La sfîrşitul
fiecărei prezentări , cel care a făcut afirmaţiile va relata grupului varianta corectă. Acest exerciţiu este util
pentru a creşte nivelul de cunoaştere reciprocă în momentele de formare a grupului şi pentru a verifica
acest nivel la grupurile care se cunosc de mai mult timp.
Exerciţiul 4: Activitatea „O mână de calităţi’’.
Scopul: Facilitarea cunoaşterii de sine şi dezvoltarea abilităţilor de autoreglare şi control emoţional.
Materiale: Coale de hârtie A1, carioci, pixuri.
Durata: 35 minute.
Desfăşurarea: Participanţii sunt rugaţi să formeze grupuri mici şi distribuiţi-le câte o foaie mare.
Propuneţi grupurilor să deseneze pe o foi o mână şi să noteze pe fiecare deget câte o calitate, o trăsătură
umană care este foarte utilă în viaţă. Invitaţi grupurile să prezinte opiniile lor şi să le argumenteze. Reuniţi
grupurile mici şi spuneţi-le să realizeze acelaşi exerciţiu, doar cu defecte, trăsături care fac viaţa dificilă
viaţa oamenilor. Oferiţi posibilitate grupurilor să facă schimb de păreri.Iniţiaţi o discuţie cu participanţii
în baza următoarelor întrebări: „Toate calităţile pe care le-aţi enumerat se pot regăsi într-o persoană?”,
„De ce credeţi asta?”Care dintre trăsăturile menţionate de voi credeţi că vă caracterizează?” „Cum pot fi
dezvoltate unele calităţi?”. Propuneţi grupurilor mici sau întregului grup să alcătuiască o listă de paşi pe
care trebuie să-i întreprindă persoana care vrea să-şi formeze anumite trăsături. Dacă se lucrează în
grupuri, invitaţi-le să-şi împărtăşească rezultatele.
Exerciţiul 5:,,Ziarul vorbitor”.
Scopul: Identificarea şi conştientizarea emoţiilor curente, valorificarea celor pozitive.
Materiale: Foi A3, pixuri, creioane colorate, carioci.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Persoanelor li se propune să îşi exprime sentimentele produse de ziua respectivă pe
un ziar pe care fiecare îl primeşte de la trainer. Astfel, ruperea ziarului poate desemna sentimentele de
frustrare pe care le încearcă persoana respectivă; ceilalţi colegi vor trebuie să descrie în cuvinte starea
persoanei şi să-i ofere ceva din starea lor, de bucurie, spre exemplu, pentru a aduce tot grupul la un
echilibru emoţional.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii. „Buzunarul cu emoţii”.
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor şi a experienţei acumulate pe parcursul activităţii respective.
Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
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Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii stau în cerc şi pe rând spun: „Eu am un buzunar în care am …”
(trebuie să numească o emoţie), apoi următorul numeşte ce are în buzunar colegul său de alături şi apoi
spune ceea ce are el, etc.
ŞEDINŢA XI (150 minute)
Exerciţiul 1.:„Invitaţie la dans”.
Scopul: Ice-breaking – spargerea gheţii, stimularea activităţii în grup.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Participanţii formează perechi. Fiecare din partenerii din fiecare pereche va
compune, în gând, un discurs simplu, de 10-15 secunde, prin care doreşte să-şi convingă perechea să
mimeze un comportament anume sau să facă un anumit lucru, singură sau împreună cu el. Când discursul
este gata, partenerii de joc îl vor rosti cu buzele lipite, fără a deschide gura pentru a pronunţa vreun cuvânt
timp de pînă la 4 minute. În cele patru minute, câte 2 de fiecare, partenerii îşi vor comunica discursul unul
altuia, pe rând de mai multe ori, folosind exclusiv mormăitul: ,,Mhm, mmhm, mhmmm”. Numai dacă
mormăitul nu va fi suficient pentru transmiterea mesajului, unele perechi vor putea folosi şi pantomime.
Concluzii: În mod normal, dacă exerciţiul este practicat cu dăruire, cel puţin 2 treimi din discursuri
îşi vor atinge ţinta. Urmează comentarii şi explicaţii acolo unde oratorii nu au fost convingători. Este un
exerciţiu-experiment relevant de comunicare paraverbală.
Exerciţiul 2: „Îngrijirea pomului de măr”.
Scopul: Îndeplinirea acestei activităţi o să va permită să conştientizaţi că rezultatul activităţii în
marea majoritate depinde de efortul depus. Fructele activităţii – sunt rezultatele eforturilor noastre,
reflecţiilor noastre cu privire la metodele de lucru, căutarea de noi metode, mai sofisticate.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Animatorul le spune participanţilor: “Închipuiţi-vă că activitatea voastră de bază este
îngrijirea unui pom de mere. Dumnevoastră doriţi ca acesta să fie mai rodit, de aceea trebuie să-l îngrijiţi:
pentru că în acest caz la fel ca şi în alte activităţi, ca să ai mai mult rod trebuie mai întâi să depui multă
străduinţă. Imaginaţi-vă că aţi inventat un set de măsuri îndreptate spre dezvoltatrea acestui copac. Zilnic
îngrijiţi acest pom, inventaţi metode noi, mai efective de cultivare a acestuia etc. Nu economisiţi nici
timp, nici efort, întrucât ştiţi că de aceasta depinde viitoarea roadă. Lucraţi mult, îngrijiţi copacul, dar
conştientizarea faptului că acesta la toamnă va da mult rod vă inspiră şi vă înviorează. Cu cât mai mult
îngrijiţi pomul (activitatea), cu atât mai mult acesta vă place. Pomul – este activitatea voastră din care o sa
aveţi mult profit. Dar acum este nevoie de o îngrijire sistematică. Voi urmariţi cum creşte mărul şi această
vă aduce bucurie. Comunicaţi cu el la fel cum o faceţi cu un prieten, îngrijidu-l. Drept rezultat al
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străduinţelor depuse, toamna pomul aduce multă roadă. Sunteţi răsplatiţi din plin pentru lucru, răbdare,
ingrijirea zilnică. Multumiţi pomul şi mulţumiţi-vă pe voi pentru munca depusă”. Feedback.
Exerciţiul 3: Prezentarea temei trainingului. Explicarea teoriei motivaţiei, şi a conceptului de
“persistenţă motivaţională”.
Scopul: Cunoaşterea de către participanţi a unor informaţii teoretice privind tema respectivă.
Materiale: Flipchart, carioce.
Durata: 50 minute.
Desfăşurarea: Prezentarea teoriei motivaţiei propusă de A. Maslow, prezentarea şi explicarea
formulei supramotivării în cadrul activităţii. Modalităţi de stimulare a motivaţiei şi a persitenţei
motivaţionale. Motivaţia desemneazã ansamblul factorilor (motivelor) care declanseazã activitatea
omului, o orienteazã selectiv cãtre anumite scopuri si o susţine energetic.
Elementul constitutiv – central al motivaţiei este reprezentat de motiv (Pădurea – motivaţia,
copacul - motivul). MOTIVUL - fenomen psihic (mobilul) ce are un rol esenţial în declanşarea, orientarea
şi modificarea conduitei umane, este cauza internă a conduitei noastre.
Motivaţia are o dublă natură: înnăscută (primară) are la bază zestrea instinctuală cu care se naşte
orice reprezentant al unei specii, pe parcursul dezvoltării filogenetice; dobândită (secundară) este
specifică omului şi se constituie, în funcţie de specificul fiecărui individ, pe parcursul dezvoltării sale
ontogenetice.
Doi factori influenţează formarea structurii motivaţionale dobândite:
a) intern - dependent de creşterea gradului de complexitate structural –funcţională a creierului.
b) extern – complexitatea mediului social în care trăieşte şi se dezvoltă personalitatea umană.
Astfel, o dată cu dezvoltarea societăţii apar tot mai multe solicitări la nivelul individului.
Trebuinţele sunt structuri motivaţionale fundamentale ale personalităţii. Reprezintă forţele motrice
cele mai puternice, reflectând echilibrul bio-psiho-social.
In funcţie de geneza şi conţinutul lor, trebuinţele se clasifică:
A.Trebuinţe primare (înnăscute). Se desprind două categorii:
*trebuinţe biologice sau organice (foame, sete etc.);
*trebuinţe fiziologice sau funcţionale (de mişcare, relaxare etc.); ele sunt comune pentru om şi
animal, numai că la om sunt modelate sociocultural.
B.Trebuinţe secundare (dobândite în decursul vieţii) asigură integritatea psihică şi socială a
organismului.
Deosebim: trebuinţe materiale (locuinţă, comfort, unelte); trebuinţe spirituale (cognitive, estetice,
de autorealizare); trebuinţe sociale (de comunicare, integrare socială etc.).
PIRAMIDA TREBUINŢELOR ABRAHAM MASLOW (1968)
Cunoaşterea acestei ierarhii este utilă în explicarea comportamentului elevilor şi motivarea lor
pentru învăţarea şcolară:
a) trebuinţa care motivează comportamentul este cea nesatisfăcută;
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b) o trebuinţă nu apare ca motivaţie decât dacă cea anterioară a fost satisfăcută (este dificil p/u
profesor să activeze trebuinţa de a şti a unui elev dacă cele de hrană, somn nu sunt satisfăcute);
c) apariţia unei trebuinţe noi după satisfacerea alteia se face gradual, nu brusc;
d) cu cât o trebuinţă este mai spre vârful piramidei, cu atât este mai specific umană (satisfacerea lor
produce fericire);
e) satisfacerea trebuinţelor generează reducerea tensiunii interne, nesatisfacerea lor o perioadă
îndelungată pune în pericol existenţa fizică şi psihică a omului;
Când trebuinţele sunt satisfăcute, subiecţii sunt disponibili p/u a învăţa.
Formula supermotivării în activitatea prestată: SM= T×R/DR, unde
SM – supermotivarea,
T – trebuinţele,
R – remunerarea,
DR – dificultăţi în realizare.
Explicarea formulei prin exemplul activităţii cadrului didactic.
Exerciţiul 4: „Analiza propriilor scuze”.
Scopul: Majoritatea cauzelor insuccesului sunt de natură interioară, şi anume este doar vina voastră
că nu aţi lucrat suficient şi nu aţi obţinut succes. Dar şi la factorii de natură externă (de ex. când apare
pretextul că nimeni nu va veni în ajutor) pot fi influenţaţi. La urma urmei, este foarte probabil că nu aţi
apelat la cineva pentru ajutor, nu aţi cautat oameni care ar putea să vă ajute. În acest caz, ar trebui să
reflectaţi asupra faptului că puteţi cere ajutor de la anumite persoane şi îl pute-ţi primi. Atunci când vă
referiţi la faptul că aveţi foarte mult de făcut şi sunteţi supraâncărcaţi, aceasta poate fi datorat:
incapacităţii de a organiza activităţile proprii; incapacităţii de a stabili priorităţile; lipsei deprinderii de a
lucra sistematic (doar e posibil sa acorzi 20-30 minute pe zi unui lucru pînă la care nicidecum nu ajung
mâinile).
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 35 minute.
Desfăşurarea: Trainerul le spune participanţilor: „ Încercaţi să lămuriţi (să vă justificaţi), din ce
motiv nu aţi îndeplinit ceea ce v-aţi propus, de ce nu aţi depus suficient efort pentru a atinge scopurile
propuse? Înscrieţi detaliat toate scuzele. De ex: „eu nu am îndeplinit sarcina pentru că:
1) am multe treburi, 2) nu am suficiente capacităţi, 3) nimeni nu m-a ajutat”. Analizaţi pretextele
voastre. Gândiţi-vă:
1. De ce folosiţi anume aceste scuze/pretexte?
2. Depinde oare aceasta de dumnevoastră sau de circumstanţele exterioare (care nu se află sub
controlul vostru) ?
Gândiţi-vă, ce activităţi ar trebui să efectuaţi pentru a remedia situaţia.” În continuare feedback –
cum afost, ce au simţit, ce au înţeles despre sine etc.
Exrciţiul 5: „Actualizarea amintirilor plăcute”.
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Scopul: Actualizarea emoţiilor pozitive, legate de propriile activităţi şi succesele din trecut. Acest
lucru vă va oferi sprijin şi vă va încuraja activităţile ce vor urma. Exerciţiul este util mai ales în situaţiile
cînd sunteţi dezamăgit, nu simţiţi suficientă motivaţie şi puteri pentru a continua.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Trainerul le spune participanţilor să-şi amintească de perioada când au fost
entuziasmaţi de activitatea lor profesională, când au avut succese, când au reuşit să facă ceva bine (ex:
când aţi citit cu interes un manual sau aţi meditat asupra unei probleme ştiinţifice. Ce anume şi de ce vi sa primit atât de uşor? ). Apoi le dă indicaţii: „Alegeţi un anumit episod şi încercaţi să-l mai trăiţi odată în
detalii. Apoi retrăiţi emoţiile plăcute din alte situaţii. Care au fost sentimentele, impresiile? Care este
efectul exerciţiului îndeplinit? Încercaţi să actualizaţi asemenea emoţii acum şi să va ocupaţi de ceva cu
pasiune. Încercaţi să transpuneţi aceste emoţii din trecut aupra activităţii pentru care tindeţi să dezvoltaţi
interesul. Încercaţi să faceţi o legătură dintre succesele din trecut, lauda pe care aţi avut-o, inspiraţia cu
activitatea prezentă.
Analiza: Notaţi-vă impresiile, emoţiile, raţionamentele/gândurile. Evaluaţi eficienţa exerciţiului în
puncte. Dacă nu aţi reuşit să actualizaţi emoţiile pozitive din trecut şi să le transpuneţi pe activitatea
actuală, meditaţi: Ce vă impedică să simţiţi asemenea emoţii la momentul actual? Cum ar pute fi
perfecţionat acest exerciţiu şi adaptat la particularităţile voastre psihologice?
Exemplu. Artur, lucrând asupra unui proiect, simţea dezamăgire şi după nişte încercări nereuşite a
pierdut interesul pentru activitate (pentru că lucrul „nu mergea”). În momentul când şi-a amintit succesele
din trecut (victoria de la olimpiada la fizică, lucrul asupra unui aparat electric), a simţit un val de energie,
inspiraţie, încredere în sine.
Experienţa evenimentelor plăcute din trecut - este o sursă imensă de energie şi inspiraţie. Puteţi
actualiza în memorie orice episod plăcut asociat cu activitatea profesională, creativă sau activitatea
educaţională (chiar dacă vă gândiţi cum să reparaţi cu succes un aparat electric, de care nimeni nu a vrut
să se apuce, veţi simţi nu doar satisfacţie şi inspiraţie, dar, de asemenea, veţi deveni mai încrezuşi în
sine)”. La sfârşit discuţii: cum a fost, ce dificultăţi au întâmpinat participanţii ? Cu ce vor pleca de la
această şedinţă etc.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Asimilarea experienţei, ieşirea din activitate. Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la
training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea:Toţi participanţii se iau de mâini şi pe rând şoptesc unul altuia câte un cuvânt de
încurajare privind realizările apropiate.
ŞEDINŢA XII (120 minute)
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Exerciţiul 1: Cercul ,,complimentelor”.
Scopul: Mobilizarea subiecţilor, crearea unei bune dispoziţii de lucru.
Materiale: Durata: 7 minute.
Desfăşurarea: Scaunele sunt aşezate într-un cerc, iar ,,receptorul complimentelor” se află în
mijlocul acestui cerc. Fiecare dintre persoanele care participă trebuie să identifice un compliment sincer şi
onest despre cel care se află în mijlocul acestui cerc, receptorul complimentelor trebuind să aibă doar una
din următoarele reacţii: să zîmbească ori să le adreseze un mulţumesc.Cercul ,,complimentelor “ trebuie
continuat pînă când toţi membrii grupului au trecut prin ipostaza de receptor.
Exerciţiul 2: “Un milion de experienţe într-un singur cuvânt”.
Scopul: Cuvintele auzite şi rostite zi de zi sunt surse de emoţii pozitive sau negative care pot
stimula sau paraliza energiile şi acţiunile noastre. Dacă învăţăm să alegem cuvintele cele mai potrivite
pentru propriile experienţe de viaţă, practice ne creştem şansa de a intensifica emoţiile positive şi de a le
diminua pe cele negative.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: În faţa unor grupuri de câte patru- cinci persoane, trainerul pronunţă un cuvânt
inductor. Fiecare membru al fiecărui grup întocmeşte o listă a primelor 5 sau 10 ncuvinte induse, care vin
spontan în minte după cel inductor, associate liber cu imaginile şi senzaţiile sugerate de acesta într-un fel
sau altul. Se compară listele de cuvinte induse. La început sunt marcate cuvintele care se repetă în 2 liste,
apoi în 4. Apoi lista suprapunerilor de cuvinte induse la nivelul unui grup se compară cu listele altor
grupuri. Sugestii de cuvinte inductor: satisfacţie, fericire, dragoste, motivaţie, succces. Rezultatele sunt
interpretate şi comentate ad-hoc. Cuvintele trezesc imagini şi sentimente diferite diferitor persoane, în
dependenţă de experienţa proprie, stare de spirit, de aici şi expresiile gen ,,nu asta am vrut să spun!” sau
,,ce dracu, nu vorbesc româneşte?”
Exerciţiul 3: ”Crearea Eului pozitiv”.
Scopul: De multe ori simţul propriei neajutorări, nivelul respectului faţă de sine scăzut sunt
rezultatul autopercepţiei negative: persoana vede în sine multe defecte, neajunsuri, slăbiciuni. Astfel de
imagine al propriului ”Eu” influenţează negativ motivaţia şi activitatea persoanei. Cînd vă simţiţi
neajutorat şi descurajat într-o activitate anumită, de regulă, nu veţi depune mult efort, pentru că motivarea
este slabă. Însă când sunteţi încrezut în sine, atitudinea faţă de activitatea ce o aveţi, va fi alta.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 50 minute.
Desfăşurarea: Reflectaţi puţin şi scrieţi calităţile dvs. (5 exemple), particularităţile personalităţii
care vă ajută în muncă, în viaţă.
Analizaţi (sau cereţi un sfat psihologului) în privinţa perspectivelor, posibilităţilor şi metodelor
dezvoltării unor capacităţi şi deprinderi, importante pentru lucrul dvs. Mereu sunt posibilităţi de a te
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perfecţiona, şi perceperea modalităţilor de dezvoltare vă va oferi o orientare şi încărcare motivaţională
semnificativă.
Amintiţi-vă şi înscrieţi careva adresări pozitive, aprobări/aprecieri în adresa dvs. din parte
prietenilor, părinţilor, profesorilor, şefilor (3 exemple). Ce influenţă motivaţională au avut ei?
Alegeţi o persoană cu autoapreciere scăzută, căruia i-aţi putea ajuta să capete o imagine de sine
pozitivă. Amintiţi-vă trăsăturile şi caracteristicile lui pozitive. Gândiţi-vă şi scrieţi, cum aţi putea susţine
persoana în cauză care s-a dezamăgit în profesia sa, să-l ajutaţi să-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă.
Gândiţi-vă cum aţi putea cizela metodele dvs. de lucru, ce s-ar putea de înbunătăţit, analizaţi
perspectivele şi oportunităţile de dezvoltare. Sunteţi capabili de a veni cu o mulţime de lucruri noi, care
vă pot schimba, dar ajuta, de asemenea, pe alţii (în special acest lucru este valabil pentru activitatea
profesională). Conştientizarea perspectivelor, oportunităţilor de îmbunătăţire este nu numai un factor
motivaţional important, dar de asemenea, creşte stima de sine şi acţionează pozitiv asupra "Eului".
Înregistraţi şase variante.
Amintiţi-vă ce îmbunătăţiri în activitatea dumneavoastră au avut loc recent. Posibil activitatea, în
general, nu a fost una de succes, dar au fost careva schimbări pozitive. Gândiţi-vă cum ar fi posibil să
dezvoltaţi aceste mici succese. Scrieţi şase variante.
Notaţi toate lucrurile bune pe care le-aţi putea spune despre sine. Gândiţi-vă şi elaboraţi un text
(ceva de genul unui discurs mic sau text pentru autosugestie), care v-ar putea ajuta să menţineţi o imagine
pozitivă de sine şi v-ar motiva pentru atingerea succesului in continuare.
Exerciţiul 4: “Copacul vieţii”.
Scopul: A ajuta participanţii să mediteze despre propria lor viaţă.
Materiale: Hârtie, flip-chart şi cariocă.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Participanţii desenează „Copacul vieţii”:
- RĂDĂCINILE reprezintă familia din care provenim si influenţele puternice care ne-au format ca
personalitate;
- TULPINA reprezintă viaţa noastră actuală- locul de lucru, familia, organizaţia, miscarea din care
facem parte;
- FRUNZELE reprezintă sursele noastre de informaţie – presa, radioul, televiziunea, cărţile,
prietenii;
- FRUCTELE reprezintă succesele noastre, proiectele şi programele care le-am organizat, grupele
ce le-am format si materialele produse.
- MUGURII sunt speranţele noastre pentru viitor.
Exerciţiul 5: Ritualul încheierii activităţii. „Echilibrul colectiv”.
Scopul: A favoriza încrederea şi cooperarea. A stimula cooperarea.
Materiale: Nimic.
Durata: 5 minute.
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Desfăşurarea: Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini. Se face numărărtoarea de la 1 la
2. Persoanele care au nr. 1 se vor înclina înainte, cele cu nr. 2 înapoi. Exerciţiul dat trebuie efectuat foarte
lent pentru ca să se obţină echilibru în cadrul grupului. După ce se obţine echilibrul cei cu nr. 1 se vor
înclina înapoi iar cei cu nr. 2, înainte.
Evaluare: ce dificultăţi au întîmpinat jucătorii? Ce probleme există în viaţa reală ce blochează
încrederea în cineva?
Temă pentru acasă: Gândiţi-vă cum aţi putea organiza activităţile, astfel încât să puteţi înregistra
cele mai mici modificări pozitive activitatea prestată. Evidenţiaţi cinci componente (orientări) în care
aveţi de gând să vă dezvoltaţi (perfecţionaţi), şi reflectaţi asupra modului de înregistra chiar şi cele mai
mici schimbări (pentru a urmări dacă vă dezvoltaţi).
ŞEDINŢA XIII (150 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul salutului. „Soarele”.
Scopul: Energizarea, crearea bunei dispoziţii de lucru, creşterea emoţiilor pozitive.
Materiale: Music for Relaxation.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Animatorul le vorbeşte participanţilor pe un ton plăcut, liniştit: “Imaginaţi-vă că în
interiorul vostru răsare un soare călduţ, micuţ la început care treptat creşte, se măreşte şi căldura soarelui
vostru intern se răpândeşte prin tot organismul, ajunge la toate celulele corpului, chiar cele mai
îndepărtate de la extrimităţi. Simţiţi căldura în toate organele, în inimă, în creier, în plămâni, în picioare,
în mâini etc. Această senzaţie se intensifică tot mai mult până simţiţi cum lumina şi căldura iese din
corpul vostru şi îi încălzeşte şi luminează pe cei din jurul vostru, pe cei apropiaţi, transformând mediul
înconjurător în loc superb, frumos, splendid.”
Sugestii pentru animator. Participanţilor se poate propune să-şi găsească o imagine a sa, mai
apropiată sufletului său, cea mai potrivită pentru el, spre exemplu, vântuleţ călduţ de primăvară, lună
argintie, aripi albe luminoase etc..
Exerciţiul 2: “Desenul în pereche”.
Scopul: Valorificarea feed-back-ului în comunicare, spiritul de cooperare, colaborare.
Materiale: Hârtie, creioane colorate, carioci.
Durata: 40 minute.
Desfăşurarea: Fiecare membru al grupului îşi ale ge un partener ( adică se grupează câte 2) şi
încearcă să-i ofere instrucţiuni pentru a efectua un desen în trei condiţii. Partenerii stau spate în spate, iar
dumneavostră îi explicaţi desenul pe care îl aveţi în faţă, fără să priviţi ceea ce face el, fără alte comentarii
în afară de instrucţiunile cu privire la desen şi fără ca el să aibă voie să spună nimic din ceea ce face această situaţie este similară celei de ,,feedback zero”. Descrieţi o altă imagine întorcându-vă cu faţa spre
partener, acesta rămânând cu spatele spre dumneavoastră şi putând comenta ceea ce desenează, fără ca
partenerul acestuia să aibă voie să facă la rândul său vreun comentariu – această situaţie este valabilă celei
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de ,,feedback limitat”. Alegeţi un alt desen pe care partenerul să-l reproducă, dar de data asta staţi faţă-n
faţă, şi fiecare dintre dumneavoastră poate să facă orice comentariu doreşte – interacţiunea este maximă,
corespunzând condiţiei de ,,feedback liber”. La final se compară cele trei desene cu originalele şi se
observă rolul feedbackului în comunicare.
Discutarea temei pentru acasă.
Exerciţiul 3: “Energia cuvintelor pozitive”.
Scopul: Creşterea stării de bine, utilizarea cuvintelor ce exprimă trăiri pozitive, intensificând prin
exersări zilnice, stimularea încrederii în sine.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: De această dată, între cuvintele uzuale pe care le folosiţi foarte des în situaţii mai mai
mult sau mai puţin plăcute, căutaţi trei care aduc aprecieri pozitive despre indiferent ce situaţie descriu şi
notaţi-le imediat. Înlocuiţi aceste cuvinte pozitive cu altele şi mai pozitive, chiar exagerat de entuziaste, în
maniera sugerată de lista celor câteva substituţii exemplificate mai jos:
Bine cu extraordinar Normal cu superb
Curios cu fabulos Decis cu neclintit
Intersant cu trăsnet Iubit cu adorat
Extraordinar cu dumnezeiesc etc.
În următoarele 7 zile, de fiecare dată când cuvintele vechi vă vor veni spontan în minte, înlocuiţi-le
cu cele noi, intens pozitive. După ce aţi consolidat această schimbare, treceţi la altă serie de trei cuvinte şi
aşa mai departe. Pentru fiecare nouă serie de trei cuvinte, acordaţi-vă un termen de ,,tranziţie” de 7 zile.
Exerciţiul 4: “Eficienţă maximă”.
Scopul: A întări şi a aprecia încrederea în sine în pofida presiunilor sociale sau ale grupului.
Durata: 20 minute.
Materiale: O cutie adâncă, o sticlă (recipient cu gât îngust) şi 75 de clame (cuişoare etc.)
Desfăşurarea: Şase voluntari părăsesc încăperea. Activitatea este explicată jucătorilor care au
rămas. Apoi voluntarii sunt invitaţi, unul câte unul, şi sunt rugaţi să treacă un test de abilitate manuală
(capacitatea de a efectua mişcări rapide şi precise). Primilor doi li se spune că se poate în timp de 20 sec.
De transferat aproximativ 25 de clame. Următorilor, li se ridică baremul la 40. Ultimilor – tot, 40 dar se
mai adaugă, spre exemplu, că vor primi un premiu sau dimpotrivă vor fi pedepsiţi. De fiecare dată, înainte
de a începe jocul, toţi voluntarii sunt întrebaţi câte clame cred că pot fi transferate în cutie. După
exerciţiu, jucătorii sunt rugaţi să facă un nou pronostic, pentru persoana următoare.
Evaluare: se poate discuta modul nostru de a reacţiona în faţa presiunilor sociale şi modul de a
construi criterii, fie acceptându-le sau negându-le, dar rareori ignorându-le (norme de lucru la serviciu,
competitivitatea comerţului etc...). Ce e mai important- ceea ce simţi sau criteriile altora?
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Note: se poate face analiza concurenţei internaţionale (în comerţ, sport). Ar fi interesant de a vedea
”intensificarea” procesului când se adaugă factorul fricii (pedeapsa). Consecinţele personale vis-a-vis de
eşec sau reuşită.
Exerciţiul 5: Jocul de rol „Şcoala animalelor”.
Scopul: Dezvoltarea flexibilităţii comportamentului în situaţiile de lecţie.
Materiale: Hârtie, creioane colorate, carioci.
Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Participanţii se desenează pe sine printr-un animal. Se discută caracterul animalelor.
Apoi se înscenează o lecţie. Atât învăţătorul cât şi cursanţii sunt animalele pe care participanţii le-au
desenat. Rolul de profesor poate fi jucat de un lider sau de un doritor. Învăţătorul conduce lecţia, iar
ceilalţi se comportă în conformitate cu animale pe care le-au desenat (tremură de frică, nu le pasă de cele
ce se întâmplă). Ulterior participanţii schimbă desenele între ei. Se schimbă învăţătorul. De această dată
participanţii demonstrează comportamentul ce corespunde animalelor care le-au nimerit. Participanţii ce
întâmpină dificultăţi în modelarea comportamentului pot fi ajutaţi de psiholog.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Fiecare participant îşi expune părerea, atitudinea şi trăirile privind desfăşurarea
activităţii, spune cu ce pleacă de la această activitate, se discută importanţa ei pentru fiecare participant şi
de ce nu este mulţumit. Subiecţii relatează aşteptările lor pentru activităţile ce vor urma.
ŞEDINŢA XIV (150 minute)
Exerciţiul 1: Ice-breaking. Energizerul „Buzunarul fermecat”.
Scopul: Relaxarea participanţilor, stimularea activismului, crearea bunei dispoziţii.
Materiale: Durata: 7 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii stau în cerc fiecare dintre ei spun: „Eu am un buzunar fermecat ce
conţine.. ” (trebuie să numească două calităţi), apoi următorul numeşte ce are în buzunar colegul său de
alături şi numeşte ceea ce are el, etc.
Exerciţiul 2: „Bargonezii şi ruterienii”.
Scopul: După realizarea acestui exerciţiu, cursanţii vor fi capabili: să definească prejudecăţile; să
explice cum iau naştere şi cum se dezvoltă prejudecăţile; să descrie cum ne simţim în situaţia în care
gândim prin prejudecăţi.
Informaţii preliminare: Prejudecata este o opinie, adeseori nefavorabilă, despre un anumit lucru sau
despre un grup, formată înainte de investigarea tuturor feţelor pe care acestea le implică. Discriminarea
este acţiunea prin care o persoană este tratată nedrept din cauza unor atitudini bazate pe prejudecăţi.
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Prejudecata este credinţa, în timp ce discriminarea este acţiunea. Prejudecăţile pot apărea foarte uşor,
activitatea următoare permite participanţilor să înţeleagă pericolele pe care le implică părerile care se
formează rapid, în lipsa unei înţelegeri complete a lucrurilor.
Materiale: Creioane, creioane colorate şi Fişa de lucru a subiecţilor ‘’Bargonezii şi ruterienii’’(A şi
B). O foaie albă de hârtie poate înlocui Fişa de lucru B.
Indicaţii pentru animator: Această activitate este deosebit de delicată şi de eficientă. Deoarece în
cadrul ei sunt abordate aspecte extrem de sensibile. De asemenea, s-ar putea ca subiecţii să-şi exprime cu
tărie opiniile despre subiecte delicate.
Durata: 60 minute.
Desfăşurarea: Împărţiţi fiecărui cursant creioane colorate, un creion şi Fişa de lucru ‘’Bargonezii şi
ruterienii’’(A şi B). Explicaţi participanţilor că în cele ce urmează vor citi despre două grupuri de oameni,
bargonezi şi ruterieni. Scrieţi pe tablă numele ţărilor şi pe cel al cetăţenilor lor ( respectiv, Bargonia,
bargonezi, Rutris, ruterieni). Citiţi împreună cu cursanţii Fişa de lucru A. Explicaţile că ‘’faptele’’ au fost
relatate de către un cetăţean al Bargoniei. Daţi indicaţii participanţilor să deseneze şi să coloreze în partea
stângă a Fişei de lucru B imaginea tipică a unui bargonez din Bargonia şi în partea dreaptă a Fişei de
lucru B imaginea tipică a unui ruterian. Spuneţi-le cursanţilor că vor avea la dispoziţie aproximativ 20 de
minute pentru a desena cele două fiinţe omeneşti. După trecerea celor 20 de minute, cereţi cursanţilor să
stea într-un cerc mare. Cereţi fiecărui participant să-şi ţină desenul la nivelul pieptului, astfel încât să
poată fi văzut de ceilalţi.
Întrebări pentru discuţii: Ce fel de oameni credeţi că sunt ruterienii ? Credeţi că fiecare ruterian este
astfel ? Ce fel de oameni credeţi că sunt bargonezii? Credeţi că fiecare bargonez este astfel ? De ce i-aţi
desenat astfel pe bargonezi astfel ? De ce i-aţi desenat pe ruterieni astfel ? Ce v-a făcut să credeţi că toţi
ruterienii sunt răi ? Ce v-a făcut să credeţi că bargonezii sunt minunaţi ? În ce fel credeţi că ar fi fost
descrierile diferite dacă fiecare grup şi-ar fi realizat propria descriere? Spuneţi cursanţilor că ţările
Bargonia şi Rutris nu există cu adevărat. Explicaţi definiţia prejudecăţilor. Apoi, discutaţi despre felul în
care punctele de vedere ale subiecţilor şi desenele lor exprimă o atitudine generate de prejudecăţi
referitoare la un anumit grup de oameni.
Fişa de lucru a cursanţilor (A): Bargonezii trăiesc într-o ţară Bargonia. Această ţară se află în
cealaltă parte a lumii şi este localizată între insulele Zether şi Treebonia. Oamenii din Bargonia sunt
minunaţi. Copii se bat doar extrem de rar cu alţii, iar adulţii muncesc cu toţi în pace. Alimentul cel mai
important în Bargonia este orezul, dar farfuriile bargonezilor nu sunt niciodată goale. Vremea este stabilă
de-a lungul anului în Bargonia, bate o briză uşoară şi este întotdeauna cald şi însorit.
Ruterienii sunt dintr-o altă ţară, numită Rutris. Şi această ţară s află în cealaltă pare a lumii, între
insulele Bilbo şi Treblin. Oamenii din Rutris sunt extrem de răi. Copii ţipă întruna unul la celălalt, iar
adulţii se lovesc adeseori unii pe alţii. Adulţii nu reuşesc să termine niciodată ceea ce au de făcut,
deoarece ori sunt cu toţii somnoroşi, ori ţipă unii la alţii în timp ce muncesc. Vremea în Rutris este tot
timpul rece, vântoasă şi ploioasă.
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Fişa de lucru a cursanţilor ‘’Bargonezii şi ruterienii’’(B)
Numele________________________ Data__________________
Cum arată el ?
Un bargonez tipic Un ruterian tipic
Exerciţiul 3: „Ochelarii”.
Scopul: A înţelege punctul de vedere al celorlalţi şi cum o altă persoană poate schimba părerea
noastră.
Materiale: 8 rame de ochelari (vechi), fără sticlă.
Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Participanţii trebuie să se concentreze pentru a percepe realitatea prin intermediul
unor prisme, adică ochelari. Animatorul explică. ”Aceştia sunt ”ochelarii nesiguranţei”. Când porţi aceşti
ochelari, devii foarte neâncrezut. Cine vrea să privească prin ei, pentru a ne spune ce crede despre noi?”.
După un timp sunt prezentaţi alţi ochelari, fiecare având altă optică (încredere, fac totul eu, toţi mă iubesc,
nimeni nu mă acceptă, etc).
Evaluare: Fiecare poate să-şi exprime cum s-a simţit şi ce a văzut prin aceşti ochelari. Aceasta
poate fi începutul unui dialog despre problemele comunicării în grup.
Exerciţiul 4: “Inventarierea propriei persoane”.
Scopul: Adecvanţa autoaprecierii – realismul aprecierii/ cât de onest şi sincer este cu sine însuşi.
Materiale: Foi A4 cu desenul unei flori, pixuri.
Durata: 20 minite.
Desfăşurarea: Participanţii scriu pe floare prenumele său – această floare este el, petalele –
caracteristicile subiectului, frunzele – ceea ce vreau să dezvolt la mine, rădăcinile – resursele (oamenii,
filmele, cărţile, orice alceva ce încurajează starea de bine, motivaţia pentru schimbare), norii – riscurile.
Subiecţii relatează propriul desen şi încheie cu aceea că la urma oricum “după ploaie răsare soarele” totul
va fi bine şi riscurile/obstacolele pot fi depăşite.
Exerciţiul 5: „Corul serii”.
Scopul: A favoriza şi încuraja respectul de sine, unitatea echipei. A învăţa a gândi pozitiv.
Materiale: Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Grupul se aşează, formând un cerc. Animatorul explică ceea ce fiecare persoană
trebuie să spună.
Exemplu:
- Numeşte, floare, copacul sau animalul de care îţi aminteşte persoana de alături.
- Numeşte o calitate a persoanei şi oferă-i una dintre calităţile tale pozitive.
- Numeşte un cuvânt, sau mai multe ce exprimă sentimentele tale de mulţumire şi satisfacţie
referitor la aflarea ta în grup.
Evaluare: Ţi-a fost uşor să găseşti calităţile pozitive? Dar să le auzi despre tine?
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Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Fiecare participant îşi expune părerea cum a fost, ce noi a aflat, cu ce pleacă de la
această şedinţă etc.
ŞEDINŢA XV (120 minute)
Exerciţiul 1: „Haltera -2”.
Scopul: Relaxarea muşchilor mâinilor şi spatelui; acordarea copilului posibilitatea de a se simţi
câştigător.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Instrucţiunea psihologului: „Luaţi haltera uşoară şi ridicaţi-o deasupra capului.
Inspiraţi. Fixaţi haltera deasupra capului. Arbitrul anunţă ca aţi câştigat. Închinaţi-vă tuturor. Sunteţi
aplaudat de toată lumea. Închinaţi-vă încă o dată ca un adevărat campion.” Exerciţiul poate fi repetat de
câteva ori.
Exerciţiul 2: „Telefonul fără fir”.
Scopul: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă, conştientizarea influenţei sociale în
producerea ideilor, atitudinilor.
Materiale: Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Trainerul alcătuieşte un mesaj de 7-8 cuvinte cu o anumită atitudine, idee exprimată
în acest mesaj şi îl transmite la urechea unei persoane, în şir indian, până ce acesta este transmis de la
penultima persoană la ultimul membru al grupului. Se observă cum mesajul a suferit o schimbare prin
aceste reformulări succesive şi se dicută modalităţile prin care se poate face comunicarea mai eficientă
(transmiterea să fie mai fidelă) şi care sunt ideile şi atitudinile preluate. Se recomandă iniţierea discuţiilor
privind conţinutul mesajului la începutul expunerii şi la sfârşitul rândului, cum s-a modificat atitudinea
iniţială, care este cauza acestor distorsiuni etc.
Exerciţiul 3: “Formele şi dimensiunile multiple ale prejudecăţilor”.
Scopul: După realizarea acestei lecţii, cursanţii vor fi capabili: să definească prejudecăţile, să dea
exemplu de diferite tipuri de prejudecăţi, să descrie diferite tipuri de prejudecăţi.
Există foarte multe domenii în care ne putem forma opinii şi, ca atare, în care s-ar putea să avem
prejudecăţi. De exemplu, opiniile noastre despre o minoritate etnică pot fi influenţate de felul cum este ea
prezentată în mass-media, de atitudinile celor cu care venim în contact şi de propria noastră experienţă cu
membrii acestei minorităţi, sau opiniile despre profesiile solicitate, de prestigiu în societatea noastră.
Materiale: Fişa de lucru „Formele şi dimensiunile multiple ale prejudecăţilor”.
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Durata: 40 minute.
Desfăşurarea: Scoateţi în evidenţă faptul că diferitele tipuri de prejudecăţi nu reprezintă doar
moduri de a gândi, ele sunt realităţi. Zilnic, oamenii suferă din cauza efectelor prejudecăţilor. Activitate:
Împărţiţi cursanţii în perechi. Cereţi subiecţilor să completeze Fişa de lucru ‘’Formele şi dimensiunile
multiple ale prejudecăţilor‘’. Dacă cursanţiii au dificultăţi în a se gândi la anumite situaţii, spuneţi-le că le
veţi oferi o situaţie exemplară pentru un anumit tip de prejudecată din fişă. De exemplu, aţi putea să
oferiţi cursanţilor un exemplu de prejudecată din fişă. De exemplu, aţi putea să oferiţi cursanţilor un
exemplu de prejudecată legată de vârstă, sex şi profesie, spre exemplu cadrele didactice din învăţământul
preşcolar şi primar.
Cereţi cursanţilor să-şi schimbe partenerii, astfel încât să fie formate perechi noi. Incercaţi ca
fiecare cursant să aibă atât experienţa unei discuţii cu diferiţi parteneri. În noua pereche, cursanţii vor
compara răspunsurile lor la chestiunile din fişa de lucru.
Discuţie: Ce fel de prejudecăţi credeţi că sunt cele mai obişnuite? De ce? Cu ce fel de prejudecăţi
aţi fost confruntaţi până acum? Ce aţi putea să faceţi în cazul în care aţi întâlni o persoană care gândeşte
despre voi pe baza prejudecăţilor? Unii oameni nu-şi schimbă opiniile cu nici un preţ. În ce situaţie se
poate întîmpla ca prejudecăţile să nu fie periculoase ?
Activitatea de consolidare. Cereţi cursanţilor, împărţiţi în grupe a cîte 4 sau 6 , să notez un anumit
lucru pe care l-ar putea face pentru a contribui la diminuarea prejudecăţilor enumerate în fişa de lucru.
Fişa de lucru ‘’ Formele şi dimensiunile multiple ale prejudecăţilor ‘’
Numele__________________ Data_______________
1) Ce este o prejudecată ?
2) Există multe tipuri de prejudecăţi. Unele dintre acestea sunt explicate în celea ce
urmează.Prezentaţi în scris dedesubtul fiecărui tip de prejudecată: o situaţie în care cineva ar putea să
exprime acest tip de prejudecată.
Prejudecăţi legate de vârstă: se manifestă când îi etichetăm pe ceilalţi pe baza vârstei lor.
Prejudecăţi legate de religie: se manifestă când îi etichetăm pe ceilalţi pe baza credinţei religioase a
acestora.
Prejudecăţi legate de apartenenţa etnică: se manifestă când îi etichetăm pe ceilalţi pe baza
apartenenţei lor la un grup etnic. Ceilalţi devin victime ale prejudecăţilor din cauza culturii lor, a limbii, a
portului, a hranei sau a structurilor sociale.
Prejudecăţi de aspectul fizic: se manifestă când îi etichetăm pe ceilalţi după aspectul lor fizic.
Prejudecăţi legate de sex: se manifestă când îi judecăm pe ceilalţi în funcţie de apartenenţa lor la
genul masculin sau la cel feminin.
Prejudecăţi legate de profesie: se manifestă când îi etichetăm pe ceilalţi după profesia aleasă,
serviciile prestate etc.
Exerciţiul 4: „Copăcelul meu”.
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Scopul: A favoriza cunoaşterea reciprocă şi a propriei persoane. A încuraja autoafirmarea şi
valorificarea pozitivă a fiecăruia. A stimula încrederea şi comunicarea în interiorul grupului.
Materiale: Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Fiecare participant desenează un copac, cel care îi place cel mai mult (ca specie), cu
rădăcini, trunchi, crengi, frunze şi fructe. La rădăcini va scrie calităţile şi capacităţile pe care le are. În
crengi, trunchi – calităţile pozitive, lucrurile frumoase ce le face. Frunzele şi fructele vor reprezenta
succesele şi triumfurile.
Evaluare: Te apreciezi suficient? Ceilalţi au descoperit multe calităţi pe care tu nu le-ai inclus?
Cum te simţi?
Exerciţiul 5: Ritualul încheierii activităţii.
Scopul: Feedback.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Participanţii spun cu ce pleacă de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
ŞEDINŢA XVI (120 minute)
Exerciţiul 1: Jocul „Ghiceşte ce sunt”.
Scopul: Destinderea atmosferei; crearea dispoziţiei de lucru.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Participanţii pe rând prezintă pantomime care exprimă o încăpere din şcoală. Ceilalţi
trebuie să ghicească ce încăpere a fost mimată.
Exerciţiul 2: “Două puncte”.
Scopul: Stimularea imaşinaţiei şi creativităţii în scriere. Facilitarea cunoaşterii de sine şi a
celorlalţi.
Materiale: Foi A4, creioane colorate.
Durata: 45 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul pregăteşte din timp pentru fiecare participant o foaie curată cu două
puncte desenate în mijlocul ei. În continuare participanţii realizează propriul desen plecând de la
elementul dat. Când toţi au desenat, trainerul le cere subiecţilor să dea un titlu desenului şi să-l scrie pe
foaie. În acest caz (spre deosebire de activitatea „Punctul”) două puncte reprezintă relaţia care există între
o persoană (autorul) şi alta (semnificativă). Toţi îşi expun creaţiile pe perete şi apoi fiecare este rugat să
descrie şi să comenteze propriul desen, întrebând în special care a fost ideea care l-a inspirat şi în ce fel a
perceput punctele.
Sugestii pentru animator: Punctul reprezintă identitatea noastră şi modul în care ne percepem pe noi
înşine. Plecând de la această interpretare, este interesant de văzut în ce fel se dezvoltă desenul şi ideea pe
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care autorul o atribuie punctelor. Este important să se stimuleze grupul să intervină pe desenele colegilor,
să completeze cele spuse de autor.
Exerciţiul 3: „Lăudărosul”.
Scopul: Identificarea cu obiectul său de activitate oferă posibilitatea de a vedea toate avantajele lui.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 20 minute.
Desfăşurarea: Trainerul le spune participanţilor: „Imaginaţi-vă în calitatea unui obiect pentru care
doriţi să treziţi interesul. Poate fi un obiect din activitatea voastră sau chiar activitatea prestată. Descrieţi-l
la persoana întâi (lăudaţi-vă). Descrieţi minunat şi util obiect sunteţi, cât folos puteţi aduce proprietarului
vostru. „Daţi frâu” imaginaţiei şi creativităţii. Peste un timp ieşiţi din rol şi analizaţi încă o data obiectul.
Reflectaţi asupra beneficiilor/avantajele, puterea, frumuseţea lui. Admiraţi frumuseţea şi pefecţiunea lui.
Aţi observat ceva nou şi diferit la el? Doriţi să-i spuneţi ceva plăcut?
Apoi iarăşi deveniţi acest obiect. Identificaţi-vă cu el. Conştientizaţi avantajele voastre. Încercaţi
să-i convingeţi pe alţii că sunteţi minunat, puternic şi folositor (de dorit este să vă bazaţi pe avanteje reale
şi evidente). Exemplu: Alexandru, efectuând sarcina şi dorind să-şi dezvolte interesul pentu viitoarea lui
profesie (industria de maşini), se închipuia o masina "Volvo" şi a lăudat avantajele sale astfel: "Eu - cea
mai buna maşina din Europa. Uitaţi-vă la mine, cât de minunat şi uşor de utilizat sunt. Confortul şi
design-ul meu captivează toată lumea. Încerca-ţi să urcaţi şi să porniţi motorul - şi mă veţi iubi mereu. Şi
după ce mergeţi la volan - veţi simţi placere! Câte femei atractive şi bărbaţi puternici am vrăjit. "
Îndeplinind exerciţiul dat de câteva ori în diferite posturi, veţi gasi multe lucruri interesante şi
atrăgătoare în acel obiect cu care v-aţi identificat. Tinzând să trezeşti interesul şi să convingi alte
persoane, subconştient vă influenţaţi pe voi înşivă, schimbând atitudinea faţă de obiect. Condiţia
îndeplinirii cu succes a acestui exerciţiu este nu doar imaginaţia ci şi tendinţa de a găsi ceva interesant,
folositor şi minunat în sfera voastră de activitate”.
Exerciţiul 4: “Eliberarea de cuvintele negative”.
Scopul: Înlocuirea cuvintelor negative uzuale cu cele mai puţin negative şi, treptat, cu cele pozitive.
Încrederea în sine, creşterea stării subievctive de bine, satisfacţiei de viaţă şi de sine.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 25 minute.
Desfăşurarea: Mai întâi, să evaluăm în mod sincer şi critic maniera personaă în care descriem
situaţiile neplăcute, de criză în afaceri sau în viaţa personală în activitatea de zi cu zi, la serviciu etc. Cât
de des/rar folosim cuvinte grele, dure, tragice şi toxice precum: eşec, ratare, dezastru, frustrare, faliment?
Apoi ne vom imagina cum ar arăta o altă evaluare a aceleaşi situaţii, în care locul cuvintelor
negative este luat de altele mai calme, pozitive, precum: lecţie, rezultat, provocare, oportunitate,
experienţă.
Dacă vi se pare doar un joc de-a semnificaţia cuvintelor, amintiţi-vă modul obişnuit în care
vorbeşte un om de succes. Îl auziţi cumva folosind foarte des cuvinte tragice precum: oboseală,
240

deprimare, boală, tristeţe, umilinţă,dezastru, imposibil, nu pot, plictiseală, renunţare, stres, obosit sau
epuizat?
Astfel de cuvinte par să lipsească din vocabularul său uzual, nu-i aşa?
Aici şi acum, între cuvintele pe care le folosiţi foarte des, căutaţi trei, care sunt mai
tragice/grele/demobilizante/corozive şi care sunt susceptibile să conţină şi să inducă judecăţi negative
despre indiferent ce situaţie descriu. Notaţi cele trei cuvinte, acum!
Exemplu: Cuvinte negative: 1) deprimat........2).............3)...........
În continuare înlocuiţi aceste cuvinte negative cu altele mai puţin negative, în maniera sugerată de
lista celor câteva substituţii exemplificate mai jos:
Furios cu agitat deprimat cu îngândurat
Satisfăcător cu promiţător ceartă cu controversă
Stresat cu nerăbdător dezastru cu problemă
Gelos cu posesiv înnebunit cu preocupat
Dezorientat cu curios ...
În următoarele 7 zile, de fiecare dată când cuvintele vechi vă vor veni spontan în minte, înlocuiţi-le
cu cele noi, pozitive sau mai puţin negative.
După ce aţi obţinut şi consolidat această primă schimbare, în sensul că folosiţi deja în mod curent
alernativa pozitivă sau mai puţin negativă a cuvintelor, treceţi la o nouă serie de trei cuvinte şi aşa mai
departe. Pentru fiecare nouă serie de trei cuvinte, acordaţi-vă un termen de ,,tranziţie” de 7 zile.
Exerciţiul 5: ”Găsind ”gemenii”.
Scopul: Consolidarea grupului, încrederea în sine şi în alte persoane.
Materiale: Fişe cu imagini (câte două identice).
Durata:15 minute.
Desfăşurarea: Animatorul decide din timp asupra unei categorii: animale, oameni celebri, ocupaţii,
emoţii, genuri sportive, etc. şi pregăteşte fişe cu exemple specifice din categoria aleasă. Pregăteşte cîte
două fişe pentru fiecare exemplu. După ce a distribuit fişele, fiecare persoană emite un sunet asociat cu
exemplul sau o acţiune. Grupul se mişcă prin sală până când toţi partenerii s-au găsit „sora gemene”.
Feedback.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii. Jocul “Provocarea”.
Scopul: Crearea stării de bine, stimularea bunei dispoziţii.
Materiale: Nimic.
Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Participanţii se aşează haotic prin sală. Voluntarul care începe se va apropia de o
persoană şi va face diferite acţiuni pentru a o provoca să se mişte şi să râdă. Este permis totul în afară de
atingerea persoanei. Dacă reuşeşte persoana se ridică şi împreună cu voluntarul continuă să provoace alţi
participanţi. Jocul se încheie când o singură persoană rămâne aşezată.
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Temă pentru acasă: Contabilizarea pe parcursul unei zile a cuvintelor şi expresiilor negative şi
înlocuirea lor cu cele mai puţin negative şi, treptat, cu cele pozitive.
ŞEDINŢA XVII (120 minute)
Exerciţiul 1: „Prenumele”.
Scopul: Salutarea participanţilor, creare dispoziţiei de lucru.
Materiale: Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Conducătorul propune participanţilor să-şi numere literele din prenume apoi îi roagă
să găsească altă persoană care are acelaşi număr de litere. Dacă doreşte să formezi grupuri mai mari, le
spune să se unească cu cei care au acelaşi număr de silabe. Dacă cineva nu-şi poate găsi pereche, poate
folosi un alt nume cu care este numit (de exemplu numele Gabriel poate fi folosit ca Gabi etc.).
Exerciţiul 2: „ Portretul meu ”.
Scopul: Eradicarea dificultăţilor în analizarea propriei personae şi exprimarea opiniilor asupra sa şi
a celorlalţi, să reflecteze şi să accepte criticile altora.
Materiale: Hârtie, cartonaşe, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Animatorul distribuie tuturor participanţilor cîte un pix şi o foaie. Fiecare trebuie săşi personalizeze foaia, scriindu-şi mai întîi numele şi apoi toate informaţiile pe care le poate da despre el
pentru a le comunica celorlalţi propriile capacităţi ,interese, dorinţe, aspiraţii, activităţi sportive şi
recreative, raporturi cu alţii, într-un cuvînt, propriul portret. Odată ce prezentarea a fost încheiată, fiecare
trebuie să atârne foaia pe perete şi să le citească pe ale celorlalţi. La sfârşit, conducătorul îi va invita să
comenteze în grup prezentarea fiecărui participant. Va fi evident felul în care fiecare şi-a completat foaia
(dacă are multe de spus despre el sau dacă întâmpină dificultăţi să vorbească despre propria persoană,
dacă îi este ruşine să-şi arate sentimentele , dacă a folosit mult spaţiu sau puţin în elaborarea prezentării,
dacă scrisul este mic sau mare etc.) Sugestii pentru conducător. Animatorul va nota cine a întâmpinat
dificultăţi majore în propria analiză. Îi va invita pe aceştia să aprofundeze şi să manifeste, într-un mod
mai amplu, subliniind laturile pozitive, informaţiile despre sine.
Exerciţiul 3: ‘’Cartea cu poveşti’’ – Emoţiile în vorbire.
Scopul: Identificarea şi reproducerea cu uşurinţă a emoţiilor. Încrederea în sine, înţelegerea
celorlalţi.
Materiale: 3-4 cărţi sau texte cu dialog şi 8-12 bileţele albe.
Durata: 40 minute.
Desfăşurarea: Pentru îceput participanţii întocmesc o listă cu emoţii, sentimente şi atitudini umane,
cât mai lungă şi diversificată cu putinţă. Înşiruirea de mai jos, poate fi considerată un exemplu. Important
este ca listă să fie alcătuită spontan, astfel ca grupul să se regăsească în ea.
• Pasiune/Entuziasm/Exaltare
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• Mânie/Furie
• Tristeţe/Mâhnire
• Duioşie/Tandreţe
• Prietenie/Dragoste
• Ură/Duşmănie
• Sobrietate/Rigiditate
• Frică/Disperare
• Bucurie/Veselie
• Ironie/Neîncredere
• Mândrie/Îngâmfare
• Umilinţă
• Vinovăţie
• Dezamăgire/Frustrare
• Plictiseală/Lehamite
• Grabă/Nerăbdare
• Oboseală/Copleşire
• Durere/Deprimare
• Fermitate/Hotărâre/Siguranţă
Din lista întocmită de grup sunt selectate 8-12 emoţii, sentimente şi atitudini care urmează să fie
scrise fiecare pe câte un bileţel, iar bileţelele sunt aşezate pe masă, la întâmplare, cu faţa nescrisă
deasupra. După un criteriu oarecare (alfabet, vîrstă, zodie etc.), se stabileşte ordinea în care persoanele din
grup vor face lectura unuia din textile ce urmează a fi convenite la pasul următor.
De comun accord, grupul alege textele ce urmează a fi lecturate de jucători. Textele pot fi alese
absolut la întâmplare, ca mici fragmente dintr-o proză oarecare. De regulă, cad mai bine textile cu
dialoguri, eventual rupte dintr-o poveste cunoscută de mai toată lumea.
Prima persoană în ordinea convenită mai sus începe lectura unui text la alegere. În timpul lecturii,
pe rând, ceilalţi membri ai grupului ridică câte un bileţel de pe masă şi îl arată animatorului. Acesta,
indiferent de conţinutul textului, are obligaţia să-l citească simulând cât mai fidel cu putinţă trăirea
emoţiei, sentimentului sau atitudinii înscrise pe bileţel.
Comentarii şi concluzii în grup. 4 idei asupra cărora merită să mai medităm:
• Abilitatea de a vorbi este o condiţie a succesului în aproape orice domeniu.
• Puterea cuvintelor se destramă sau se întoarce împotriva noastră, dacă vocea care le rosteşte este
lipsită de abilităţi.
• Ceea ce NU spunem poate fi, adesea, mai convingător decât ceea ce spunem.
• Ceea ce spunem e mult mai puţin important decât felul cum spunem.
Discutarea realizării temei pentru acasă.
Exerciţiul 4: „Tema succesului”.
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Scopul: Se cunoaşte că motivaţia este strâns legată cu procesele cognitive (percepţia, gândirea,
autoaprecierea). Schimbând perceperea unor lucruri, formâd un nou stil de gândire, noi dezvoltăm şi o
nouă atitudine faţă de activitatea noastră, formăm o motivaţie nouă. Când persoana începe să gândească
altfel, el începe şi să acţioneze alfel. Creându-vă o nouă gândire (altfel percepându-vă pe sine însuşi şi
activitatea proprie), vă schimbaţi motivaţia pentru lucru.
Acest exerciţiu urmăreşte schimbarea motivaţiei prin formarea unei noi gândiri, pozitive. Mai jos
vom expune nişte structuri verbale, caracteristice persoanelor cu nivel înalt de motivaţie. Vi se propune să
îndepliniţi anumite sarcini cu aceste cuvinte. Presupunem că, însuşind aceste maxime, veţi începe, nu
numai să gândiţi, dar şi să acţionaţi ca o persoană bine motivată. Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 30 minute.
Desfăşurarea: Citiţi şi analizaţi următoarele maxime:
O persoană trebuie toată viaţa să meargă înainte.
Oamenii încrezuţi în propriile forţe devin fericiţi.
Eu numaidecât voi reuşi în activitatea mea.
Dorinţa de a obţine succes, este jumătate din realizarea acestuia.
Am să realizez tot ce mi-am pus în gând.
Eu sunt pregătit moral pentru obţinerea succesului.
Eu voi atinge acest scop, chiar dacă îmi va ocupa tot restul vieţii.
Nu voi renunţa la primul eşec.
Succesul vine la cei ce gândesc în termenii succesului.
Eu ştiu sigur ce vreau.
Succesul vine la cei care tind spre el.
Eu mi-am elaborat planul cum voi reuşi, şi o voi face cu siguranţă.
Eu insistent îmi realizezi scopurile.
Nimic nu va afecta visul meu.
Nimeni nu poate fi învins până ne se recunoaşte învins.
Ştiu că există o soluţie, şi o voi găsi.
Eu am să încerc să transform eşecurile în succese.
Eu am încredere în forţele proprii.
Succesul depinde de dorinţa şi efortul meu. Sunt satisfăcut de lucrul meu.
Increderea în succes, dorinţa enormă, imaginaţia şi insistenţa în scopul propus, sunt componentele
succesului.
Folosind aceste maxime, şi altele, scrieţi un eseu (ceva de genul auto-hipnozei), care-l veţi putea
reciti şi susţine, astfel, motivaţia la necesitate.
Exerciţiul 5: ”Relaţia interpersonală”.
Scopul: Dezvoltarea încrederii în sine şi în alte persoane, construirea reaţiei interpersonale
eficiente.
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Materiale: Creioane, pixuri.
Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Un creion obişnuit sau un pix este susţinut prin efortul comun a 2 persoane. Fiecare
dintre ele sprijină un capăt al pixului, prin presare cu vârful arătătorului. Persaonele relaţionează în acest
mod, iar creionul simbolizează relaţia dintre ele, într-o manieră vizibilă palpabilă. Misiunea persoanelor
legate în ,,relaţia-creion”este aceea de a ce deplasa mai mult sau mai puţin (in)dependent una de cealaltă,
oricât de rapid şi amplu (mers, dans, gimnastică, escaladare obstacoleetc.), fără ca respectivul creion să
cadă dintre degete. Căderea lui este asociată cu distrugerea relaţiei. Exerciţiul practicat pe viu este
instructiv şi încărcat de semnificaţii. Una dintre ele ar fi aceea că ruperea unei relaţii interumane nu poate
fi niciodată imputată în întregime doar unuia dintre parteneri.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii activităţii. Audierea muzicii pozitive.
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor şi a experienţei acumulate pe parcursul activităţii respective.
Feedback-ul: cu ce pleacă participanţii de la training, ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut.
Materiale: Piesa muzicală Music for Relaxion, casetofon.
Durata: 5 minute.
Desfăşurarea: Toţi participanţii stau în cerc şi pe rând spun ce au aflat noi despre sine, despre
activitatea sa, despre atitudinea sa privind munca prestată.
ŞEDINŢA XVIII (150 minute)
Exerciţiul 1: Ritualul de salutare. “Piu-Piu”.
Scopul: A favoriza relaxarea participanţilor şi a întări încrederea şi unitatea echipei.
Materiale: Durata: 10 minute.
Desfăşurarea: Animatorul şopteşte unei persoane ”tu eşti tatăl cocoş” sau ”mama găină”. Toate
persoanele încep să se amestece cu ochii închişi. Fiecare caută mâna altuia. O apucă întrebând ”piu-piu”?
Dacă celălalt răspunde tot ”piu-piu”, continuă să umble împreună, şi să caute şi să întrebe, până nu dau de
mâna unuia dintre părinţi ce se mişcă în linişte. De fiecare dată când se întâlneşte o persoană care nu
răspunde, ”puişorul” tace şi el şi nu mai caută grupul, căci acum l-a întâlnit. Jocul continuă până toţi sunt
împreună, formând un singur grup.
Exerciţiul 2: “Prezentarea eficientă”.
Scopul: Încrederea în propria persoană, exprimarea propriei viziuni şi atitudini asupra unui subiect.
Materiale: Foi A4, pixuri.
Durata: 45 minute.
Desfăşurarea: Animatorul propune membrilor grupului să se gândească fiecare timp de 10-15
minute la o prezentare pe care ar dori s-o facă în faţa colegilor lui, despre tema pe care doreşte s-o
abordeze din următoarele: satisfacţia de munca prestată, ce este fericirea, motivaţia în desfăşurarea
activităţii . De fiecare dată când cineva prezintă , toţi ceilalţi vor urmări prezentarea punctând-o conform
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unor indicatori cum ar fi: dacă tema este bine aleasă în raport cu prezentatorul şi cu audienţa; dacă
prezentarea este coerentă, se încadrează în timp şi este împărţită proporţional pe cele trei părţi:
introducere, conţinut, încheiere; dacă prezentatorul foloseşte adecvat formele de comunicare verbală şi
nonverbală etc. Analiză şi concluzionări în grup.
Exerciţiul 3: „Vreau să-mi schimb viaţa”.
Scopul: Încurajarea manifestării libere a propriilor dorinţe de schimbare, conştientizarea propriilor
nevoi şi interdicţii.
Materiale: Creioane şi foi A4.
Durata: 60 minute.
Desfăşurarea: Participanţii aşezaţi în cerc, vor fi invitaţi să dea frâu liberimaginaţiei şi propriilor
idei. Conducătorul va spune : ”Dacă fiecare dintre voi ar vrea să-şi schimbe viaţa, să o facă mai activă, iar
pentru asta ar fi de ajuns să exprimaţi o dorinţă, care sunt lucrurile pe care aţi doris ă le faceţi ? Scrieţi pe
o foaie de hârtie primele 10 idei care vă vin în minte, chiar şi cele mai absurde şi imposibile”.
La sfârşitul elaborării textului, fiecare participant trebuie să-şi exprime verbal propriile fantezii. Va
urma apoi o discuţie la care fiecare va fi încurajat de către ceilalţi participanţi să-şi înfrunte propriile
dorinţe.
Sugestii pentru conducător: conducătorul, dacă dă sfaturi, nu va trebui să definească conceptul de
schimbare, ci participantul însuşi trebuie să-l definească, cu trăsăturile lui calitative şi cantitative.
Fanteziile şi ideile exprimate sunt manifestări ale nevoilor şi impulsurilor necunoscute: explicarea
îi va ajuta să le accepte şi să-şi conştientizeze interdicţiile. Fanteziile, tocmai datorită conţinuturilor
speciale, nu trebuie să fie niciodată obiectivul evaluării morale sau judecăţilor critice, pe timpul discuţiei,
nici din partea conducătorului şi nici din partea participanţilor.
Experienţa va putea fi cu atât mai semnificativă cu cât este adaptată la un grup de participanţi de
vârste apropiate.
Exerciţiul 4: ”Identificarea”.
Scopul: Cunoaştere celuilalt, valorificarea celorlalţi şi a propriei personalităţi.
Materiale: Hârtie, pixuri.
Durata: 15 minute.
Desfăşurarea: Membrii grupului îşi descriu persoana pe o jumătate de foaie. Trainer-ul trebuie să
citească aceste foi fără a spune numele autorilor. La finalul fiecărei povestiri, cursanţii vor face
presupuneri asupra persoanei descrise în rândurile respective.
Exerciţiul 5: „Blazonul personal”.
Scopul: Fortificarea încrederii în sine, autoaprecierea adecvată, optimismul privind viitor său.
Materiale: Fişa „Blazonul personal”, pixuri.
Durată: 10 minute.
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Desfăşurare: Participanţii completează fişa “Blazonul personal”, care conţine: un aspect pozitiv
privind activitatea sa; ceea ce-i place să facă în timpul său liber; un scop pe care doreşte să-l atingă; Un
aspect important din trecutul său. Se încheie cu deviza sa.
Exerciţiul 6: Ritualul încheierii trainingului.
Scopul: Feedback-ul final. Discutarea sarcinii primite la prima şedinţă.
Materiale: Durată: 5 minute.
Desfăşurare: Discuţie finală. Participanţii pe rând vorbesc despre ceea cu ce pleacă de la training,
ce le-a plăcut şi ce nu le-a plăcut, îşi exprimă opiniile privind importanţa şi utilitatea training-ului.
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Anexa 7. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "starea subiectivă de bine"
(studiu experimental formativ)

Distribuţia subiecţilor - SSB1(Nu sunt mulţumit de felul în care sunt)
SSB1
3 4 5
3 1 4
1 5 5
4 6 9

Lot
1 2
1* nr.sub.
2 1
2** nr.sub.
1 2
Total coloană 3 3
* - grupul de control
** - grupul experimental

6 Total rând
9 20
6 20
15 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB1
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.284
4.92

gl
1.00 0.594
5.00 0.426

P

Distribuţia subiecţilor - SSB2(Nu sunt interesat de alţi oameni)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 0
2 nr.sub.
1 6
Total coloană 2 6

SSB2
3 4 5
2 0 6
1 3 3
3 3 9

6 Total rând
11 20
6 20
17 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB2
H
4.84

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.12

P
0.0278

Distribuţia subiecţilor - SSB3(Am făcut multe din lucrurile pe care mi le-am dorit)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 0
2 nr.sub.
1 2
Total coloană 2 2

SSB3
3 4 5 6 Total rând
0 4 7 8 20
2 7 5 3 20
2 11 12 11 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB3
Kruskal-Wallis

H
5.54

gl
1

η2
0.14

P
0.0186

Distribuţia subiecţilor - SSB4(Am sentimente calde faţă de ceilalţi)
Lot
1 nr.sub.

SSB4
1 2 3 4 5 6 Total rând
0 0 0 2 5 13 20
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2 nr.sub.
1 3 2 2 7 5 20
Total coloană 1 3 2 4 12 18 40
Semnificaţia diferenţelor - SSB4
H
8.14

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.21

P
0.00433

Distribuţiasubiecţilor - SSB5(Rareorimă trezescodihnit)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 2
2 nr.sub.
7 3
Total coloană 8 5

SSB5
3 4 5
4 6 6
4 1 4
8 7 10

6
1
1
2

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB5
H
4.51

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.12

P
0.0337

Distribuţia subiecţilor - SSB6(Sunt pesimist în legătură cu viitorul)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 3
2 nr.sub.
3 1
Total coloană 4 4

SSB6
3 4 5
3 0 6
5 3 3
8 3 9

6 Total rând
7 20
5 20
12 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB6
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.942
6.66

gl
1.00 0.332
5.00 0.247

P

Distribuţia subiecţilor - SSB7 (Pe mine multe lucruri mă amuză)
Lot
1 2
1 nr.sub.
3 4
2 nr.sub.
1 3
Total coloană 4 7

SSB7
3 4
2 7
6 5
8 12

5
2
4
6

6
2
1
3

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB7
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.15
4.36

gl
1.00 0.698
5.00 0.498

P

Distribuţiasubiecţilor - SSB8 (Adeseamă implic şimă angajez înactivităţi)
Lot

SSB8
2 3 4 5

6

Total rând
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1 nr.sub.
1 0 2 9 8 20
2 nr.sub.
3 1 5 7 4 20
Total coloană 4 1 7 16 12 40
Semnificaţia diferenţelor - SSB8
H
4.08

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.1

P
0.0433

Distribuţia subiecţilor - SSB9 (Consider că viaţa este bună)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 0
2 nr.sub.
1 1
Total coloană 1 1

SSB9
3 4 5
0 5 3
4 6 6
4 11 9

6 Total rând
12 20
2 20
14 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB9
H
11.02

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.28

P
0.000901

Distribuţia subiecţilor - SSB10 (Lumea nu este un loc bun)
Lot
1 2
1 nr.sub.
2 0
2 nr.sub.
0 3
Total coloană 2 3

SSB10
3 4 5
0 4 5
1 3 4
1 7 9

6 Total rând
9 20
9 20
18 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB10
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.0347
6.10

gl
1.00 0.852
5.00 0.297

p

Distribuţia subiecţilor - SSB11 (Rareori râd)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 3
2 nr.sub.
1 4
Total coloană 1 7

SSB11
3 4 5
2 1 3
2 3 5
4 4 8

6 Total rând
11 20
5 20
16 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB11
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
2.81
4.77

gl
1.00 0.0936
5.00 0.445

p

Distribuţia subiecţilor - SSB12 (Sunt satisfăcut de multe lucruri din viaţa mea)
Lot

SSB12
1 2 3 4 5

6

Total rând
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1 nr.sub.
0 1 2 1 4 12 20
2 nr.sub.
3 1 5 2 6 3 20
Total coloană 3 2 7 3 10 15 40
Semnificaţia diferenţelor - SSB12
Kruskal-Wallis

H
8.63

gl
1

η2
0.22

P
0.00331

Distribuţia subiecţilor - SSB13 (Nu cred că am un aspect atrăgător)
Lot
1 2
1 nr.sub.
2 2
2 nr.sub.
2 0
Total coloană 4 2

SSB13
3 4 5 6 Total rând
1 3 4 8 20
2 3 7 6 20
3 6 11 14 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB13
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
gl
0.00962 1.00 0.922
3.35
5.00 0.646

p

Distribuţia subiecţilor - SSB14 (Simt că pot controla lucrurile în cea mai mare parte a timpului)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 3
2 nr.sub.
1 4
Total coloană 1 7

SSB14
3 4 5
1 4 8
1 2 10
2 6 18

6
4
2
6

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB14
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.413
2.63

gl
1.00 0.521
5.00 0.757

p

Distribuţia subiecţilor - SSB15 (Mă simt destul de fericit)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 0
2 nr.sub.
2 1
Total coloană 2 1

SSB15
3 4 5 6 Total rând
1 4 6 9 20
4 3 8 2 20
5 7 14 11 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB15
Kruskal-Wallis

H
6.96

gl
1

η2
0.18

P
0.00835

Distribuţia subiecţilor - SSB16 (Găsesc frumuseţea în multe lucruri)
SSB16
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Lot
2 3 4
1 nr.sub.
0 0 1
2 nr.sub.
1 2 8
Total coloană 1 2 9

5 6 Total rând
7 12 20
4 5 20
11 17 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB16
H
9.57

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.25

P
0.00197

Distribuţia subiecţilor - SSB17 (Adesea am un efect de amuzament asupra altora)
Lot
1
1 nr.sub.
1
2 nr.sub.
4
Total coloană 5

SSB17
2 3 4 5
5 3 4 3
4 4 5 3
9 7 9 6

6
4
0
4

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB17
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
2.33
6.01

gl
1.00 0.127
5.00 0.305

p

Distribuţia subiecţilor - SSB18 (Pot să îmi organizez timpul bine)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 0
2 nr.sub.
1 4
Total coloană 1 4

SSB18
3 4 5 6 Total rând
2 0 8 10 20
3 5 5 2 20
5 5 13 12 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB18
Kruskal-Wallis

H
gl
12.63 1

η2
0.32

P
0.000379

Distribuţia subiecţilor - SSB19 (Rareori am o influenţă bună asupra evenimentelor)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 4
2 nr.sub.
2 3
Total coloană 2 7

SSB19
3 4 5 6 Total rând
1 1 8 6 20
5 3 2 5 20
6 4 10 11 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB19
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
1.92
9.26

gl
1.00 0.166
5.00 0.099
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p

Distribuţia subiecţilor - SSB20 (Viaţa nu te recompensează foarte mult)
Lot
1 2
1 nr.sub.
4 1
2 nr.sub.
4 2
Total coloană 8 3

SSB20
3 4 5
3 2 4
7 1 3
10 3 7

6
6
3
9

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB20
H
1.31
3.32

Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

gl
1.00 0.252
5.00 0.65

p

Distribuţia subiecţilor - SSB21 (Simt că am o minte/gândire alertă)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 2
2 nr.sub.
1 4
Total coloană 2 6

SSB21
3 4 5
3 7 5
2 4 4
5 11 9

6
2
5
7

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB21
H
0.119
3.00

Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

gl
1.00 0.73
5.00 0.699

p

Distribuţia subiecţilor - SSB22 (Nu prea trăiesc stări de bucurie şi mândrie)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 4
2 nr.sub.
4 4
Total coloană 4 8

SSB22
3 4 5
2 1 4
3 1 5
5 2 9

6 Total rând
9 20
3 20
12 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB22
Kruskal-Wallis

H
4.80

gl
1

η2
0.12

P
0.0284

Distribuţia subiecţilor - SSB23 (Pot să iau decizii cu uşurinţă)
Lot
2
1 nr.sub.
0
2 nr.sub.
4
Total coloană 4

SSB23
3 4 5
4 4 7
3 4 7
7 8 14

6
5
2
7

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB23
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Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
2.32
5.29

gl
1.00 0.128
4.00 0.259

p

Distribuţia subiecţilor - SSB24 (Viaţa mea este cam lipsită de sens şi de rost)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 0
2 nr.sub.
2 1
Total coloană 2 1

SSB24
3 4 5
1 2 4
2 0 4
3 2 8

6 Total rând
13 20
11 20
24 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB24
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.877
5.36

gl
1.00 0.349
5.00 0.373

p

Distribuţia subiecţilor - SSB25 (Nu mă simt energic)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 0
2 nr.sub.
1 3
Total coloană 2 3

SSB25
3 4 5
0 2 5
3 4 3
3 6 8

6 Total rând
12 20
6 20
18 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB25
H
5.89

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.15

P
0.0152

Distribuţia subiecţilor - SSB26 (Fac cele mai multe lucruri cu uşurinţă)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 0
2 nr.sub.
1 2
Total coloană 1 2

SSB26
3 4 5
1 3 12
1 6 7
2 9 19

6
4
3
7

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB26
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
3.06
5.32

gl
1.00 0.0804
5.00 0.378

p

Distribuţiasubiecţilor - SSB27 (Nu mă simt prea bine cu alţi oameni)
Lot
1 nr.sub.

SSB27
1 2 3 4 5 6 Total rând
0 1 2 4 9 4 20
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2 nr.sub.
1 2 1 5 5 6 20
Total coloană 1 3 3 9 14 10 40
Semnificaţia diferenţelor - SSB27
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.0332
3.24

gl
1.00 0.855
5.00 0.663

p

Distribuţia subiecţilor - SSB28 (Mă simt sănătos)
Lot
1 2
1 nr.sub.
0 1
2 nr.sub.
1 1
Total coloană 1 2

SSB28
3 4 5
0 1 11
4 2 10
4 3 21

6
7
2
9

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SSB28
Kruskal-Wallis

H
6.20

gl
1

η2
0.16

P
0.0128

Distribuţia subiecţilor - SSB29 (Cele mai multe evenimente trecute par a fi triste)
Lot
1 2
1 nr.sub.
1 1
2 nr.sub.
1 1
Total coloană 2 2

SSB29
3 4 5 6 Total rând
2 2 9 5 20
2 2 9 5 20
4 4 18 10 40

Semnificaţia diferenţelor - SSB29
Kruskal-Wallis
Kruskal-W (nominal cols)

H
0.00
0.00

gl
1.00 1.00
5.00 1.00

p

Distribuţia subiecţilor - Media_SSB

Media_SSB
Lot
2 3 4 5 6
1 nr.sub.
0 0 8 11 1
2 nr.sub.
2 1 12 4 1
Total coloană 2 1 20 15 2

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - Media_SSB
Kruskal-Wallis

H
5.48

gl
1

η2
0.14

P
0.0192
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Semnificaţia diferenţelor
Mann-Whitney U
P
r2
Suma_SSB
313 0.0022 0.23
Lot

Media

Mediana

Abat. std.

N

1
1

137.70

139.00

15.26

20

2
2

116.90

117.50

25.05

20
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Anexa 8. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "satisfacţia de viaţă"
(studiu experimental formativ)

Distribuţia subiecţilor - SWLS1(În cele mai multe privinţe, viaţa mea corespunde idealului
meu)
SWLS1
Grupul
1 3 4 5 6
1* nr.subiecţi 1 1 0 7 5
2** nr.subiecţi 1 6 7 2 4
Total coloană 2 7 7 9 9
* - grupul experimental
** - grupul de control

7
6
0
6

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS1
H
gl
10.84 1

Kruskal-Wallis

η2
0.28

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SWLS2(Condiţiile de viaţă sunt excelemte)
Grupul
1 2
1 nr.subiecţi 0 1
2 nr.subiecţi 3 5
Total coloană 3 6

SWLS2
3 4 5 6
2 3 4 9
5 2 3 2
7 5 7 11

7
1
0
1

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS2
H
11.96

Kruskal-Wallis

gl
1

η2
0.31

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SWLS3(Sunt mulţumit de viaţa mea)
Grupul
1 2
1 nr.subiecţi 0 0
2 nr.subiecţi 1 3
Total coloană 1 3

SWLS3
3 4 5 6
0 1 5 9
4 2 6 4
4 3 11 13

7
5
0
5

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS3
Kruskal-Wallis

H
gl
14.37 1

η2
0.37

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SWLS4 (Până în present am primit cele mai multe lucruri pe care mi le
doresc de la viaţă)
Grupul

SWLS4
1 2 3 4 5 6 7 Total rând
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1 nr.subiecţi 0 1 1 1 4 8 5 20
2 nr.subiecţi 1 2 7 3 4 2 1 20
Total coloană 1 3 8 4 8 10 6 40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS4
Kruskal-Wallis

H
11.20

gl
1

η2
0.29

P
<0.001

Distribuţiasubiecţilor - SWLS5 (Dacă aş luaviaţadela început, nuaş schimbanimic)
Grupul
1 2
1 nr.subiecţi 2 0
2 nr.subiecţi 3 8
Total coloană 5 8

SWLS5
3 4 5 6
2 2 3 4
4 2 1 2
6 4 4 6

7
7
0
7

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS5
Kruskal-Wallis

H
gl
12.57 1

η2
0.32

P
<0.001

Distribuţia subiecţilor - SWLS_media
SWLS_media
Grupul
2 3 4 5 6 7
1 nr.subiecţi 0 2 2 4 8 4
2 nr.subiecţi 3 7 6 3 1 0
Total coloană 3 9 8 7 9 4

Total rând
20
20
40

Semnificaţia diferenţelor - SWLS_media
Kruskal-Wallis

H
gl
15.97 1

η2
0.41

P
<0.001
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Anexa 9. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "satisfacţia în muncă"
(studiu experimental formativ)
Distribuţia subiecţilor - SM1(Munca propriu zisă); 1 – foarte nemulţumit, 5 – foarte mulţumit
SM1
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 5 6 5 0 20
GE
nr.sub. 0 0 10 8 2 20
Total coloană
4 5 16 13 2 40
Semnificaţia diferenţelor - SM1
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
8.14 1 0.004
0.21
Distribuţiasubiecţilor - SM2(Aprecierea primită de la directorul şcolii în care lucraţi în prezent)
SM2
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 5 3 9 0 20
GE
nr.sub. 0 4 4 5 7 20
Total coloană
3 9 7 14 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM2
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
4.70 1 0.03
0.12
Distribuţia subiecţilor - SM3(Aprecierile primite de la colegii de serviciu)
SM3
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 6 5 5 1 20
GE
nr.sub. 0 2 6 6 6 20
Total coloană
3 8 11 11 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM3
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
7.28 1 0.007
0.19
Distribuţia subiecţilor - SM4(Aprecierile din partea părinţilor, elevilor cu care lucraţi în prezent)
SM4
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 6 3 6 2 20
GE
nr.sub. 0 2 5 8 5 20
Total coloană
3 8 8 14 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM4
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
4.94 1 0.026
0.13
Distribuţia subiecţilor - SM5(Preţuirea elevilor cu care lucraţi în prezent)
SM5
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Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 5 4 4 6 1 20
GE
nr.sub. 0 2 5 10 3 20
Total coloană
5 6 9 16 4 40
Semnificaţia diferenţelor - SM5
H
gl P
Kruskal-Wallis
6.10 1 0.014

η2
0.16

Distribuţia subiecţilor - SM6(Rezultatele elevilor cu care lucraţi)
SM6
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 5 4 6 1 20
GE
nr.sub. 1 1 5 10 3 20
Total coloană
5 6 9 16 4 40
Semnificaţia diferenţelor - SM6
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
5.35 1 0.021
0.14
Distribuţia subiecţilor - SM7(Statutul social al profesiei de dascăl)
SM7
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 7 8 1 0 20
GE
nr.sub. 0 5 5 5 5 20
Total coloană
4 12 13 6 5 40
Semnificaţia diferenţelor - SM7
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
9.49 1 0.002
0.24
Distribuţia subiecţilor - SM8(Volumul de muncă)
SM8
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 10 5 4 1 0 20
GE
nr.sub. 1 6 7 4 2 20
Total coloană
11 11 11 5 2 40
Semnificaţia diferenţelor - SM8
H
gl P
Kruskal-Wallis
10.70 1 0.001

η2
0.27

Distribuţia subiecţilor - SM9(Repartizarea sarcinilor de muncă în şcoală)
SM9
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 8 1 9 2 0 20
GE
nr.sub. 1 4 4 7 4 20
Total coloană
9 5 13 9 4 40
Semnificaţia diferenţelor - SM9
H
gl P
η2
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Kruskal-Wallis

8.58

1

0.003

Distribuţia subiecţilor - SM10(Salariul)
SM10
Lot
1 2 3 4 Total rând
GC nr.sub. 7 9 4 0 20
GE
nr.sub. 3 3 9 5 20
Total coloană
10 12 13 5 40
Semnificaţia diferenţelor - SM10
H
gl P
Kruskal-Wallis
9.09 1 0.003

0.22

η2
0.23

Distribuţia subiecţilor - SM11(Facilităţile oferite de şcoală)
SM11
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 8 5 3 0 20
GE
nr.sub. 1 4 6 6 3 20
Total coloană
5 12 11 9 3 40
Semnificaţia diferenţelor - SM11
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
6.60 1 0.01
0.17
Distribuţia subiecţilor - SM12(Orarul de muncă)
SM12
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 6 7 3 0 20
GE
nr.sub. 0 4 4 7 5 20
Total coloană
4 10 11 10 5 40
Semnificaţia diferenţelor - SM12
H
gl P
Kruskal-Wallis
9.62 1 0.002

η2
0.25

Distribuţia subiecţilor - SM13(Încărcătura didactică)
SM13
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 7 4 8 0 1 20
GE
nr.sub. 2 3 6 7 2 20
Total coloană
9 7 14 7 3 40
Semnificaţia diferenţelor - SM13
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
7.21 1 0.007
0.18
Distribuţia subiecţilor - SM14(Oportunităţile de dezvoltare profesională)
SM14
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 6 3 6 2 20
GE
nr.sub. 0 4 3 8 5 20
261

Total coloană
3 10 6 14 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM14
H
gl P
Kruskal-Wallis
3.90 1 0.048

η2
0.1

Distribuţia subiecţilor - SM15(Caracterul interesant şi stimulator al muncii)
SM15
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 5 6 5 0 20
GE
nr.sub. 0 1 5 10 4 20
Total coloană
4 6 11 15 4 40
Semnificaţia diferenţelor - SM15
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
11.72 1 0.001
0.3
Distribuţia subiecţilor - SM16(Ajutorul primit din partea colegilor pentru dezvoltare profesională)
SM16
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 5 4 1 9 1 20
GE
nr.sub. 0 2 5 7 6 20
Total coloană
5 6 6 16 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM16
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
5.08 1 0.024
0.13
Distribuţia subiecţilor - SM17(Relaţia cu directorul şcolii)
SM17
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 4 2 7 3 20
GE
nr.sub. 0 1 5 5 9 20
Total coloană
4 5 7 12 12 40
Semnificaţia diferenţelor - SM17
H
gl P
η2
Kruskal-Wallis
5.63 1 0.018
0.14
Distribuţia subiecţilor - SM18(Relaţia cu colegii)
SM18
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 1 5 3 7 4 20
GE
nr.sub. 0 0 3 7 10 20
Total coloană
1 5 6 14 14 40
Semnificaţia diferenţelor - SM18
H
gl P
Kruskal-Wallis
6.52 1 0.011

η2
0.17

Distribuţia subiecţilor - SM19(Relaţia cu părinţii)
SM19
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Lot
1 2 3 4 5
GC nr.sub. 2 5 4 7 2
GE
nr.sub. 0 0 3 9 8
Total coloană
2 5 7 16 10
Semnificaţia diferenţelor - SM19
H
gl
Kruskal-Wallis
9.60 1

Total rând
20
20
40
P
0.002

η2
0.25

Distribuţia subiecţilor - SM20(Relaţia cu elevii)
SM20
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 6 2 1 9 2 20
GE
nr.sub. 0 1 1 11 7 20
Total coloană
6 3 2 20 9 40
Semnificaţia diferenţelor - SM20
H
gl P
Kruskal-Wallis
8.00 1 0.005

η2
0.21

Distribuţia subiecţilor - SM_M
SM_M
Lot
2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 7 3 10 0 20
GE
nr.sub. 0 3 10 7 20
Total coloană
7 6 20 7 40
Semnificaţia diferenţelor - SM_M
H
gl P
Kruskal-Wallis
11.33 1 0.001

η2
0.29
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Anexa 10. Rezultate înregistrate de subiecţi la variabila "persistenţa motivaţională"
(studiu experimental formativ)
Distribuţia subiecţilor - PM1(Rămân motivat/ă chiar şi în activităţile care se întind pe luni de zile)
PM1
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 1 7 10 2 0 20
GE
nr.sub. 0 4 8 7 1 20
Total coloană
1 11 18 9 1 40
Semnificaţia diferenţelor - PM1
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
4.69 1
0.031
0.12
Distribuţia subiecţilor - PM2(Am o bună capacitate de concentrare în realizatarea sarcinilor zilnice)
PM2
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 2 4 5 8 1 20
GE
nr.sub. 0 0 5 10 5 20
Total coloană
2 4 10 18 6 40
Semnificaţia diferenţelor - PM2
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
6.66 1
0.01
0.17
Distribuţia subiecţilor - PM3(Îmi imaginez din când în când de a folosi oportunităţi la care am renunţat)
PM3
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 8 8 1 0 20
GE
nr.sub. 2 4 5 5 4 20
Total coloană
5 12 13 6 4 40
Semnificaţia diferenţelor - PM3
H
gl
P
η2
Kruskal-Wallis
5.47 1
0.019
0.14
Distribuţiasubiecţilor - PM4(Scopurilepetermenlungmă motivează să depăşescgreutăţiledezicuzi)
PM4
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 3 5 6 3 20
GE
nr.sub. 0 0 6 11 3 20
Total coloană
3 3 11 17 6 40
Semnificaţia diferenţelor - PM4
H
gl
p
Kruskal-Wallis
2.98
1
0.084
Distribuţia subiecţilor - PM5(Când îmi propun ceva, sunt ca un bulldog, nu îi mai dau drumul, până nu
reuşesc)
PM5
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Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 4 5 5 3 20
GE
nr.sub. 0 0 6 10 4 20
Total coloană
3 4 11 15 7 40
Semnificaţia diferenţelor - PM5
H
gl
p
Kruskal-Wallis
4.59 1
0.032

η2
0.12

Distribuţiasubiecţilor - PM6(Continuiosarcină dificilă chiar şiatuncicândceilalţiaurenunţatlaea)
PM6
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 4 8 3 1 20
GE
nr.sub. 0 2 6 9 3 20
Total coloană
4 6 14 12 4 40
Semnificaţia diferenţelor - PM6
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
7.91 1
0.005
0.2
Distribuţia subiecţilor - PM7(Chiar dacă nu mai contează, continui să mă gândesc la obiective personale
la care am fost nevoit să renunţ)
PM7
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 7 6 3 1 20
GE
nr.sub. 1 3 3 12 1 20
Total coloană
4 10 9 15 2 40
Semnificaţia diferenţelor - PM7
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
6.37 1
0.012
0.16
Distribuţiasubiecţilor - PM8(Îmidauseamacândsă mă opresc înurmărireaunorobiectivepersonale)
PM8
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 3 6 6 1 20
GE
nr.sub. 0 2 6 9 3 20
Total coloană
4 5 12 15 4 40
Semnificaţia diferenţelor - PM8
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
4.31 1
0.038
0.11
Distribuţiasubiecţilor - PM9(Cucâtosarcină estemaidificilă, cuatâtsuntmai îndârjits-oducpână lacapat)
PM9
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 2 5 7 5 1 20
GE
nr.sub. 0 0 2 15 3 20
Total coloană
2 5 9 20 4 40
Semnificaţia diferenţelor - PM9
H
gl
p
η2
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Kruskal-Wallis

13.71

1

<0.001

0.35

Distribuţia subiecţilor - PM10(Îmi vin adesea idei noi faţă de o problemă sau un proiect mai vechi)
PM10
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 3 4 5 7 1 20
GE
nr.sub. 1 1 2 12 4 20
Total coloană
4 5 7 19 5 40
Semnificaţia diferenţelor - PM10
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
6.64 1
0.01
0.17
Distribuţia subiecţilor - PM11(Urmăresc cu consecvenţă realizarea proiectelor în care cred)
PM11
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 4 3 7 2 20
GE
nr.sub. 0 0 3 12 5 20
Total coloană
4 4 6 19 7 40
Semnificaţia diferenţelor - PM11
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
7.88 1
0.005
0.2
Distribuţia subiecţilor - PM12(Mă surprind revenind cu gândul la iniţiativele mai vechi, abandonate)
PM12
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 2 6 10 2 0 20
GE
nr.sub. 1 4 10 2 3 20
Total coloană
3 10 20 4 3 40
Semnificaţia diferenţelor - PM12
H
gl
p
Kruskal-Wallis
2.05
1
0.152
Distribuţiasubiecţilor - PM13(Continuisă investesctimp şieffort înidei şiproiectecarenecesită
aniderăbdare şidemuncă)
PM13
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 6 5 4 1 20
GE
nr.sub. 0 2 8 4 6 20
Total coloană
4 8 13 8 7 40
Semnificaţia diferenţelor - PM13
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
7.60 1
0.006
0.19
Distribuţia subiecţilor - PM14(Când mă apuc de muncă, pe moment uit de toate, concentrându-mă pe ce
am de făcut)
PM14
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
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GC nr.sub. 4 3 6 4 3 20
GE
nr.sub. 0 2 2 12 4 20
Total coloană
4 5 8 16 7 40
Semnificaţia diferenţelor - PM14
H
gl
Kruskal-Wallis
5.74 1

η2
0.15

p
0.017

Distribuţia subiecţilor - PM15(Îmi este greu să mă detaşez de un proiect important pentru mine la care
am renunţat în favoarea altora)
PM15
Lot
1 2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 1 9 5 1 20
GE
nr.sub. 1 2 3 8 6 20
Total coloană
5 3 12 13 7 40
Semnificaţia diferenţelor - PM15
H
gl
p
η2
Kruskal-Wallis
6.15 1
0.013
0.16
Distribuţia subiecţilor - PM_M
PM_M
Lot
2 3 4 5 Total rând
GC nr.sub. 4 6 10 0 20
GE
nr.sub. 0 1 13 6 20
Total coloană
4 7 23 6 40
Semnificaţia diferenţelor - PM_M
H
gl
p
Kruskal-Wallis
13.60 1
<0.001

η2
0.35
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GLOSAR
Ancorare – proces de încorporare a unor noi informaţii într-o reţea familiară de categorii
cognitive şi acordarea semnificaţiilor în raport cu anumite realităţi sociale.
Atitudine – orientare afectivă a subiectului faţă de un obiect social, caracterizată prin
constanţă, stabilitate şi relativă permanenţă. Ea îndeplineşte funcţia de sortare, evaluare,
verificare şi stabilizare a opiniilor.
Context – un set de proprietăţi caracteristice unei situaţii externe a actorului social,
relevant în producerea, structurarea, funcţionarea şi interpretarea conduitei lui.
Obiect de reprezentare - un fenomen social, o persoană, un eveniment, o teorie, o idee sau
un proces psihic generat de interesul public şi care determină formarea uneia sau mai multor
reprezentări sociale.
Obiectificare – proces de formare a unei reprezentări prin intermediul căreia conceptele
abstracte sunt transformate în noţiuni accesibile cunoaşterii comune. Acest proces se bazează pe
simplificarea şi concretizarea informaţiei, inclusiv, ataşarea ei unor sensuri şi imagini familiare.
Practică socială – un sistem de acţiuni repetabile, structurate şi instituite sub raport social,
fiind formulate ca prescripţii comportamentale la nivelul reprezentării sociale.
Reprezentare socială - filtru sociocognitiv colectiv, generat în vederea interpretării
realităţii sociale şi orientării conduitei umane.
Sistem central (nucleu)– elementele principale în structura unei reprezentări sociale. Are
funcţia de organizare, stabilizare, coerenţă şi generare de semnificaţii a unei reprezentări sociale.
Sistem periferic - un set de elemente cu rol secundar în structura unei reprezentări.
Îndeplineşte funcţia de concretizare, reamintire, funcţia de reglare şi adaptare, precum şi de
individualizare în cadrul acestei structuri.
Transformare – proces complex de evoluţie a reprezentării cauzat de modificările apărute
în contextul social, global-ideologic şi însoţite de schimbări ale practicilor sociale.
Satisfacţia în muncă - reprezintă măsură în care angajatul simte emoţii pozitive faţă de
locul său de muncă, iar pe lângă componenta emoţională sunt două componente: cognitivă şi
comportamentală, satisfacţia în muncă devenind astfel o atitudine. Componenta cognitivă a
satisfacţiei în muncă se referă la convingerile angajatului cu privire la munca sa, iar aspectul
comportamental include tendinţele acţionale ale angajatului.
Stare subiectivă de bine - o stare subiectivă mentală de bine, fiind caracterizată de emoţii
pozitive sau plăcute, de la mulţumire la bucurie intensă. Ea este constituită din două
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componente: judecăţile în legătură cu satisfacţia în viaţă şi echilibrul afectiv sau măsura în care
nivelul de afect pozitiv depăşeşte nivelul de afect negativ în viaţa individului.
Persistenţa motivaţională – reprezintă nucleul motivaţiei umane, ceea ce transcede nivelul
intenţional care ţine de selectarea, clarificarea şi adoptarea scopurilor şi motivdelor personale.
Persistenţa este tratată ca o componentă-nucleu care este centrală în urmărirea scopurilor pe
termen scurt şi pe termen lung.
Zona mută - este o parte componentă a nucleului central constituit din elemente contranormative care nu pot fi exprimate de către individ fără a intra în contradicţie cu normele
grupului din care face parte.
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Moldova.
4. Conferinţa anuală a profesorilor şi doctoranzilor, 5 aprilie 2012, Chişinău,UPS „Ion
Creangă”.
5. Conferinţa ştiinţifică naţională “Tendinţe moderne de dezvoltare economică şi financiară a
spaţiului rural”, 27 aprilie 2012, Chişinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.
6. Conferinţa de totalizare a activităţii ştiinţifice a corpului profesoral în anul 2012, 21-22
martie 2013, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
7. Simpozionul internaţional „Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale”,1617 mai 2013, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
8. Conferinţa practico-ştiinţifică, ediţia a doua “Practica psihologică modernă”organizată în
perioada 27-29 septembrie 2013 de UPS “Ion Creangă” din Chişinău şi filiala MIGIP în
Moldova.
9. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, ediţa a treia „Practica psihologică modernă”,
26-28 septembrie 2014, Chişinău, UPS „Ion Creangă”.
10. Conferinţa practico-ştiinţifică, ediţia a patra“Practica psihologică modernă”organizată în
perioada 25-27 septembrie 2015, de UPS “Ion Creangă” din Chişinău şi filiala MIGIP în
Moldova.
11. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul
European al Învăţământului superior”, 5 iunie 2014, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan
Petriceicu Haşdeu”.
Lucrări ştiinţifice publicate:
1. Sîrbu M. Atitudinea pedagogilor faţă de munca prestată. În: Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. Nr. 3 (20), 2010, p. 72-76.
2. Sîrbu M. Delimitări conceptuale ale muncii. În: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi
modernizării învăţământului. Chişinău: CEP UPS ”Ion Creangă”, 2009. Vol. 1. p. 511-517.
3. Sîrbu M. Formarea competenţelor de învăţare eficientă la studenţii psihologi. În: Bazele teoretice
şi aplicative ale proiectării şi implementării conţinuturilor formării psihologilor la ciclul licenţial
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al învăţământului superior. În: I. Negură (coord.), I. Racu, M. Pleşca ş.a. Chişinău: UPS ”Ion
Creangă”, 2010, p. 156 - 196.
4. Sîrbu M. Importanţa muncii în viaţa omului. În: I. Racu (coord.). Asistenţa psihologică,
psihopedagogică şi socială ca factor al dezvoltării societăţii. Chişinău: CEP UPS „Ion Creangă”,
2010, p. 107-110.
5. Sîrbu M. Istoricul apariţiei şi dezvoltării reprezentărilor sociale. În: Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. 2013, Nr. 2 (31), p. 89-93.
6. Sîrbu M. Problema schimbării reprezentărilor sociale. În: Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. 2014, Nr. 1 (34), p. 8 - 17.
7. Sîrbu M. Reprezentarea socială a muncii învăţătorului. În: Eficientizarea învăţământului – vector
al politicilor educaţionale moderne. L.Pogolşa & N.Bucun (coord.).Chişinău: IŞE, 2014, p. 185195.
8. Sîrbu M. Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar. În: I.
Negură (coord.) Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor psihologice în procesul
instruirii iniţiale şi continue a psihologilor. Chişinău: CEP UPS „Ion Creangă”, 2014. p. 201 –
227.
9. Sîrbu M. Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice. În: Cultura profesională a cadrelor
didactice. Exigenţe actuale. Chişinău: CEP UPS „Ion Creangă”, 2013, p. 322-325.
10. Sîrbu M. Reprezentarea socială a muncii la învăţătorii claselor primare. În: Tendinţe moderne de
dezvoltare economică şi financiară a spaţiului rural: mater. conf. şt. naţ. Chişinău, UASM,
27.04.2012. Vol. 31. Chişinău: CE UASM, 2012, p. 701-706.
11. Sîrbu M. Reprezentarea socială a muncii la psihologi. În: Practica psihologică modernă.
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practică naţională cu participare internaţională, Chişinău, 2729 septembrie 2013. Coordonatori: Perjan C., Losîi E., Baciu, T., Bîceva E. Chişinău: CEP UPS
„Ion Creangă”, 2013, p. 23-34.
12. Sîrbu M. Reprezentări şi practici sociale. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
modernizării învăţământului. Chişinău: CEP UPS ”Ion Creangă”, 2014. p. 371-375.
13. Sîrbu M. Satisfacţia în muncă. In: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice şi modernizării
învăţământului. Conf. şt. anuală, Chişinău, 05.04.2012. Vol. 1. Chişinău: CEP UPS ”Ion
Creangă”, 2012, p. 161-164.
14. Sîrbu M., Negură I. Reprezentarea socială a muncii la învăţătorii din şcolile de stat şi private. În:
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. Nr. 2 (3), 2006. p. 48-50.
15. Sîrbu M., Negură I. Stilul muncii: abordări teoretice. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Chişinău:CEP UPS „Ion Creangă”, 2007, p. 314- 318.
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16. Sîrbu M. Formarea competenţelor de învăţare eficientă la studenţii psihologi. În: Bazele teoretice
şi aplicative ale proiectării şi implementării conţinuturilor formării psihologilor la ciclul licenţial
al învăţământului superior. În: I. Negură (coord.), I. Racu, M. Pleşca ş.a. Chişinău: UPS ”Ion
Creangă”, 2010, p. 156 - 196.
17. Sîrbu M. Reprezentări şi practici sociale. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
modernizării învăţământului. Chişinău: CEP UPS ”Ion Creangă”, 2014, p. 371-375.
18. Negură I., Sîrbu M. Relaţia dintre reprezentările sociale şi starea subiectivă de bine. În:
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior. Cahul: CP
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, 2014, p. 212-218.
19. Sîrbu M., Sanduleac S. Analiza categorială şi prototipică: studiu asupra reprezentării sociale a
muncii la cadrele didactice din învăţământul primar. În: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. 2015, Nr. 1 (38), p. 104-112.
Activitatea extra - curriculară
1. Proiectul Centrului de Resurse Curriculare din Republica Moldova „Dezvoltarea profesională
a tinerilor universitari” desfăşurat în perioada 21 - 30 iulie 2003, în calitate de participant.
2. Seminarele şi atelierele practice „Educaţia şi Instruirea formativă în baza Programului
Educaţional Pas cu Pas”, 2004-2005, în calitate de participant.
3. Cursul „Memoria socială şi discursul public privind evenimentele contraversate” (2005) în
calitate de participant.
4. Proiectul internaţional „Nomazi şi Parlamentari. Influenţa mobilităţii şi afilierii religioase
asupra politicilor de integrare şi dezvoltare a identităţilor”, în perioada 2006 - 2008.
5. Programul de formare profesională în cadrul proiectului “Educaţia centrată pe cel ce învaţă”,
anul 2012, în calitate de participant (96 de ore teoretico-practice).
6. Programul de formare profesională “Основы семейного консультирования”МИГИП,
organizată în perioada 24 februarie – 13 mai, 2012 (60 de ore academice).
7. Şcoala de vară “Cercetarea psihologică fără frontiere”, organizată în perioada 23-28 iulie 2014,
la Potoci – Neamţ, de Departamentul Şcolii Doctorale al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi.
Cunoaşterea limbilor:
Limba de stat – limba maternă;
Limba rusă – nivel avansat;
Limba franceză – nivel mediu;
Limba engleză – nivel mediu.
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