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Pentru o parte din elevi aprecierea profesorului constituie stimulenţi ce le orientează şi 

energizează conduita, în timp ce pentru alţii aceeaşi apreciere devine o sursă frustrantă şi 

anxiogenă. Desigur, am numit aici extremele. Pentru a modifica (schimba) atitudinea acestor 

elevi faţă de aprecierea profesorului, este necesar să cunoaştem cauzele, factorii care o 

determină. Aceşti factori şi cauze trebuie căutate în structura psihică a elevului însuşi, în mediul 

social din care el provine şi în care trăieşte, precum şi în clasa, colectivul din care el face parte. 

Atitudinea elevului faţă de aprecieri şi note comportă un ansamblu, un nod de relaţii, unele din 

ele ţin după cum am arătat de contextul social mai restrîns (familia) sau mai larg (clasă, şcoală), 

altele de personalitatea elevului. Punerea lor în evidenţă permite să se degajeze factori şi condiţii 

care generează sau favorizează anumite relaţii.  

Cunoaşterea factorilor de care depinde atitudinea elevului faţă de aprecierea profesorului 

reprezintă o mare importanţă pentru munca educatorului. Cunoscînd acești factori, profesorul 

poate să aleagă mijloacele cele mai eficiente pentru formarea, şi dacă este cazul, schimbarea 

atitudinii elevului faţă de aprecieri şi note. 

Încercînd să analizăm cauzalitatea complexă a atitudinii elevului faţă de aprecierea 

profesorului, factorii de psihogeneză şi de sociogeneză, desprindem pe baza informaţiei şi a 

materialului faptic de care dispunem, următorii factori: nivelul de aspiraţie al familiei şi a 

elevului, opţiunea şcolară şi profesională, balanţa formelor de întărire (relaţia profesor-elev), 

influenţa grupului educaţional şi statutul şcolar al elevului. În această lucrare ne vom ocupa doar 

de unul din aceşti factori şi anume nivelul de aspiraţie ca  factor al atitudinii elevului faţă de 

aprecierea profesorului. 

Problema complexă a nivelului de aspiraţie s-a impus tot mai mult în cercetările 

psihologiei contemporane. Astfel s-au conturat numeroase opinii referitoare la natura 

fenomenelor legate de nivelul de aspirație, la structurile şi implicaţiile cunoaşterii acestuia pentru 

studiul personalităţii. 

Nivelul de aspiraţie este condiţionat de nivelul de performanţe pe care subiectul le doreşte 

şi crede că le va atinge. F. Hoppe arată că nivelul de aspiraţie priveşte ,,scopul, aşteptarea şi 

pretenţiile persoanei faţă de realizările sale într-o activitate ulterioară” [2, p119]. Această 

definiţie, foarte generală, a fost abandonată de cercetători în favoarea celei date de J. Frank care 

defineşte nivelul de aspiraţie ca ,, nivelul performanțelor viitoare, într-o activitate familiară, pe 

cei care individul îi consideră în mod explicit că o va realiza, cunoscînd nivelul performanţelor 

sale anterioare în aceeaşi activitate.” 

Complexitatea acestei noţiuni, i-a determinat pe diverşi cercetători, să definească nivelul 

de aspiraţie în variate feluri [6, p. 185], [1, p. 410]. Ceea ce este comun şi esenţial în majoritatea 
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definiţiilor este faptul că nivelul de aspiraţie este legat de fixarea unui anumit scop pe care 

individul doreşte să-l atingă, în comparaţie cu ceea ce a realizat înainte. De exemplu: ştiind că 

este foarte bine pregătit şi cunoscînd exigenţele profesorului, şcolarul aspiră la nota 10, se 

aşteaptă la acest rezultat. Acest nivel de aspiraţie nu s-au stabilit în mod întîmplător, ci se 

bazează pe rezultatele anterioare, pe performanţele din trecut, performanţele care exprimă, 

măsoară într-un sens capacităţile proprii. Din însumarea acestor succese – puntate uneori de 

eşecuri – a realizat o judecată de valoare, desigur nemărturisită, dar explicită în rezultatul pe care 

elevul îl scontează în nivelul de aspiraţie manifestat în raport cu o sarcină sau probă. Un 

observator din afară poate citi nivelul de aspiraţie după reacţie afectivă a elevului faţă de nota 

obţinută la examen. Cine aspiră la nota 10 va fi profund nemulţumit dacă obţine 7, în timp ce 

altul, care se situează prin aspiraţia sa doar la limită, va fi foarte mulţumit obţinînd aceeaşi notă. 

Nu trebuie sa pierdem din vedere prin urmare caracterul esenţial relativ al reacţiei elevului la 

aceeaşi apreciere în funcţie de nivelul de aspiraţie [5, p. 57-59]. 

Prof. B. Zorgo în cercetările sale [10, p. 16-17] confirmă aceasta, găsind o pronunţată 

corelaţie pozitivă (de 0,80 și 0,90) între notele la care elevul se aşteaptă, spre care el aspiră.  

Este de remarcat faptul că nivelul de aspirație al elevului capătă expresie în limbajul 

notelor şcolare. Se poate vorbi prin extensiune de o notă-critică definind aspiraţia s-au de o 

„notă-prag peste care elevul se declară mulţumit. Această notă-critică este sugerată la început de 

părinţi, care fixează apriori reperul aşteptat de ei pe scala de notare. Pentru a studia relaţia 

părinţi-elev, referitor la nivelul de aspiraţie în legătură cu notele şi aprecierile profesorului, am 

înserat în ancheta noastră următoarele întrebări ușor distanțate în chestionar:  

1. Care este în general nota: 

a) peste care părinţii sînt mulţumiţi               .................................. 

b) sub care se declară nemulţumiţi                .................................. 

c) indică nota sub care recurg la sancţiuni    ................................... 

 Indicaţie: poţi arăta o singură notă sau două note apropriate, de ex. 7 – 8 

 Şi întrebarea: 

2. Care este nota limită: 

a) peste care crezi că ai obţinut o notă buna        ........................... 

b) sub care apreciezi că ai obţinut o notă proastă ...........................          

 Aceste întrebări urmăreau să transforme nivelul de aspiraţie al părinţilor şi elevului în 

limbajul notelor şcolare. Datele prelucrate şi sistematizate pe clase şi categorii de elevi (f. buni, 

buni, mediocri, slabi) au fost sistematizate şi prezentate în tabele. S-a estimat numeric, ca 

diferenţă între notele critice, distanţele dinte părinţi şi elevi. Mai precis, s-a determinat distanţa 
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dinte nota critică propusă de părinţi şi acceptată de elev, consemnîndu-se diferenţele de - 1,0  +1 

şi +2. Cînd aspiraţiile părinţilor cu privire la note sunt mai mici ale elevului diferenţa este -1, 

cînd ele coincid vom avea zero, iar cînnd nivelul de aspiraţie al familiei este superior celui 

mărturisit de elevi, diferenţele sînt pozitive (+1, +2). Presupunînd că există sub acest aspect 

deosebiri destul de nete între oraş şi sat, am prezentat şi o situaţie comparativă. 

Din datele noastre rezultă că în clasa a VIII-a (urban) în 31,1 % din cazuri, nivelul de 

aspiraţie al părinţilor este mai mare decît al elevului cu un punct şi în 9% din cazuri cu două 

puncte (în scara de notare ). Rezultă că în clasa a VIII-a (urban), în proporţie de 40% nivelul de 

aspiraţie al părinţilor este superior celui mărturisit şi acceptat de elev. Doar în 12% din cazuri 

nivelul de aspiraţie al părinţilor este mai mic cu un punct decît al elevului.  

Demn de remarcat este şi faptul că aceşti din urmă elevi, deşi au nivelul de aspiraţie mai 

ridicat decît părinţii lor, în majoritatea lor sînt mediocri şi slabi. Desigur nivelul lor de aspiraţie 

este superior, comparativ cu al părinţilor, dar, faţă de nivelul de aspiraţie al elevilor buni şi foarte 

buni, el se prezintă scăzut. 

Cu unele variaţii nesemnificative tendinţele şi regularitățile constante la clasa a VIII-a le 

găsim şi la celelalte clase din mediul urban, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că există o 

presiune certă a părinţilor asupra nivelului de aspiraţie al elevului: să reţinem că această 

presiune este mai mare în clasele terminale ( VIII, XII ), precum şi în clasa specială faţă de restul 

claselor. Cum este şi firesc această presiune este mai accentuată la elevii mediocri şi slabi. 

Apropiindu-se de clasa terminală, părinţii, în dorinţa de a-şi vedea copiii cît mai bine realizaţi în 

profesie şi în viaţă, le cer mai mult, fără ca uneori să ţină cont de posibilităţile lor şi de 

consecinţele care decurg de aici, în conduita elevilor: specularea notelor, copiatul, fuga de la ore 

cînd nu sînt pregătiţi etc. 

Diferenţele nule (0), cînd nivelul de aspiraţie al elevului coincide cu al părinţilor, se 

înscriu între 40% şi 50%, ceea ce arată proporţii rezonabile. Ceea ce ne surprinde sunt diferenţele 

negative, cînd aspiraţiile familiei se situează sub cele ale elevului. Ele sunt mai frecvente la 

elevii mediocri şi slabi, indiciu probabil al resemnării părinţilor în faţa insuccesului repetat al 

copilului. Ne apare clar că nivelul de aspiraţie al părinţilor este un determinant al nivelului de 

aspiraţie al elevului. 

În scopuri comparative, să ne referim la cîteva constatări privind nivelul de aspiraţie al 

părinţilor din mediul rural, unde numărul părinţilor care au nivelul de aspiraţie mi mic, decît al 

elevului, este mai mare variind de la 26% în clasa a VIII-a şi 37,6% în clasa a XII-a, faţă de 

numai 12% și respectiv 15,8% în mediul urban. În mediul rural pentru mulţi părinţi nivelul de 

aspiraţie se confruntă cu nota critică ( de promovare ). În convorbirile purtate cu părinţii le-am 
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pus întrebarea: „Cum învață copilul?”, la această întrebare cei mai mulţi părinţi din mediul rural 

dau răspunsuri de tipul următor: destul de bine; n-a rămas în trimestrul acesta la nici o carte (la 

nici un obiect ) în timp ce părinţii din mediul urban afirmă ”bine, foarte bine, nu are decît trei de 

opt, are numai note de 9 şi 10”. Prin urmare pretenţiile şi pasiune familiei sunt mai mici decît în 

mediul urban. În mediul rural doar 29% din părinţii claselor a VIII-a au nivelul de aspiraţie mai 

mare decît al elevilor (faţă de 40% din mediul urban). Procentul lor scade în clasa a XII-a la 

13,3% de 11,2% în aceleaşi clase de la oraş. 

Explicaţia acestor diferenţe depăşeşte cadrul lucrării, ea ţine de analiza sociologică. Noi  

o considerăm doar ca un fapt care intră în „paralelogramul forțelor” implicate în determinarea 

atitudinii elevilor faţă de aprecieri verbale şi note. 

Pe baza notelor date de elev și certificate de profesor s-au determinat valorile de referinţă 

adică rezultate şcolare. Din nou avem de-a face cu diferenţe negative, diferenţe nule și diferenţe 

pozitive care marchează decalajul între aspiraţie şi realizare. Comparînd între ele datele obţinute, 

rezultă indirect distanţa dintre aspiraţia părinţilor şi aspiraţia şi performanţa şcolară a elevului. 

Luînd contact cu  realităţile şcolii şi exigenţele profesorilor, elevul îşi fixează nivelul de aspiraţie 

mai real decît părinţii, care nu rare ori îşi fixează scopuri arbitrare, rupte de realitățile şcolii şi 

chiar de posibilităţile elevului. 

Importante probleme se ridică şi în legătură cu teama de eşec în raport cu nivelul de 

aspiraţie. Această teamă are un efect inhibator şi în scop de apărare, elevul preferă să se aştepte 

la mai puţin decît să rişte decepţia. E vorba de o atitudine capabilă de a acţiona asupra 

ansamblului echilibrului psihologic: a spera mai puţin pentru a nu fi decepţionat. Eşecul va fi 

trăit cu atît mai dureros de elev cu cîi aspirațiile lui sînt mai ridicate, adică cu cît distanța dintre 

excepţie şi reuşita şcolară este mai mare. 

Un rol important în evitarea eşecului îl are gradul de realism al nivelului de aspiraţie al 

elevilor şi al părinţilor, corelarea acestuia cu capacităţile şi aptitudinile reale ale elevilor. În caz 

contrar elevul se simte frustrat, nemulţumit de felul cum este apreciat, neînţeles de profesori, 

părinţi şi colegi, devine anxios şi izolat de colectiv, situaţie care în ultimă instanţă poate să-l 

ducă la inadaptare.  

Trebuie să adăugăm că sursele sub sau suprarealizării în şcoală – pe lîngă nivelul de 

aspiraţie – comportă şi alţi factori, cum ar fi stilul de muncă, echilibrul emotiv, condiții 

favorabile sau nefavorabile de mediu etc. Rezumînd aceste consideraţii, vom observa că nivelul 

de aspiraţie are un rol central pentru înţelegerea performanţelor elevului de către profesor cît şi 

pentru acceptarea de către elev a aprecierilor care se fac asupra muncii lor. 
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КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕБЕНКА 

Елена ДОРОЖНЯК, психолог, ДОУ №1618, Москва, Россия 

Татьяна ПАНЬКО, , преподаватель, 

Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо, Р. Молдова 

Abstract: The article is about the problem of the effect of family conflict on children. The 

author describes the main ways parents’ disruptive solution of conflicts, their impact on the 

formation of the personality of children. The question of the extent of parental responsibility for 

the negative impact of the conflict on the emerging personality of the child is discussed in this 

publication. There are described the examples of the impact of productive and unproductive 

parents’ behavior strategies in conflict situations. 

По мнению исследователей, конфликт означает столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений, желаний, которые не могут быть 

удовлетворены одновременно [1; 4; 5].  

Совместная семейная жизнь достаточно сложна и динамична, поэтому конфликты в 

любой, даже очень дружной, любящей семье неизбежны. По мнению С.Г. Шумана, 


