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IDENTIFICAREA SI ANALIZA NEVOILOR DE ADAPTARE ALE
STUDENŢILOR LA MEDIUL ACADEMIC
- Studiu preliminar pe baza grilei de repertorii Argument privind importanţa studierii nevoilor studenţilor
Procesul integrării europene a României înseamnă ieşirea dintr-o societate bazată pe
control social şi excludere şi intrarea într-o societate bazată pe cunoaştere, combaterea
excluderii şi centrarea pe noi competenţe de bază. Acest set de competenţe apare ca urmare
firească a activării unor trebuinţe noi pe care schimbările economice şi sociale le provoacă.
Învăţământului superior îi revine sarcina de a dezvolta aceste competenţe care, de cele mai
multe ori, sunt transdisciplinare, finalitatea acestui demers fiind mult mai amplă: ea vizează
ca, prin dezvoltarea competenţelor-cheie, să producă o adaptare a viitorului profesionist la
noua societate bazată pe cunoaştere ale cărei note distinctive sunt promovarea cetăţeniei active
şi a unui individ actual, implicat şi autonom.
În tabloul necesităţilor sociale, în funcţie de gradul de evoluţie a societăţii, priorităţile
se pot schimba. Indiferent, însă, de momentul istoric, de natura societăţii, există un aspect care
va reprezenta întotdeauna o prioritate, şi anume asigurarea viitorului. Acest fapt presupune
grija şi atenţia permanent îndreptate spre viitorii profesionişti.
Miroiu (1998) consideră că învaţământul românesc funcţionează încă după un model
intelectualist după care cea mai valoroasă facultate mintală pentru educaţie este cea raţională.
Lovindu-se de probleme de dezadaptare şcolară, eşec sau chiar abandon şcolar care excludeau
implicaţia factorilor cognitivi, şcoala începe să ia în seamă posibilitatea ca aceste aspecte să se
datoreze unor factori care ţin de sfera motivaţiei, a echilibrului emoţional sau a capacităţii de
coping. În acest context, se ridică problema cultivării la studenţi a unor abilităţi care, pe de o
parte, să scadă probabilitatea apariţiei unor conduite dezadaptative, iar pe de altă parte să ajute
la formarea unei personalităţi echilibrate, creative şi autonome.
Este adevarat că, sub impactul cercetărilor din domeniul ştiinţelor sociale, dar şi al
concurenţei pe piaţa ofertei educaţionale, situaţia s-a ameliorat în ultimii ani: se acordă mai
multă atenţie formării personalităţii educatului, nu numai informarii sale, profesorul a început
să conştientizeze necesitatea dezvoltării pe plan personal a unor abilităţi de comunicare,
sociale şi de monitorizare a sinelui, acordând mai multă importanţă nevoilor studentului,
expectanţelor şi idealurilor sale.
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A crescut simţitor atractivitatea cursurilor şi chiar a personalităţii cadrului didactic, prin
punerea în funcţiune a unor mecanisme empatice şi prosociale, datorită înţelegerii relaţiei de
parteneriat cu studentul.
Cunoaşterea nevoilor de adaptare a studenţilor la mediul academic reprezintă un aspect
care a intrat în atenţia atât a cercetătorilor din câmpul psihologiei educaţionale, cât şi a
factorilor de decizie de la nivelul universităţilor europene. În continuare, vom reda sintetic
câteva dintre rezultatle cercetărilor pe această temă.
Garcia (2001) arată că una dintre cele mai importante competenţe implicate în
performanţa academică şi adaptarea la acest mediu o reprezintă capacitatea de autoreglare a
studentului, adică gradul în care acesta participă activ la procesul de învăţare. Abilitatea de
autoreglare include abilitatea de monitorizare a propriei evoluţii şcolare, de organizare a
timpului şi de orientare în spaţiul academic, acestea fiind caracteristice studenţilor cu nivel înalt
al autoreglării.
Snow (2002) arată ca putem vorbi de un nucleu al capacităţii de autoreglare, şi anume
controlul voliţional. Autorul defineşte 5 categorii de strategii de control voliţional pe care
studentul le poate însuşi în vederea adaptării: strategii metacognitive, atenţionale, controlul
mediului, controlul motivaţional şi cel emoţional. Se arată că ultimele două influenţează
performanţa academică, prin efectul de protecţie/menţinere a intenţiei de a învăţa. Un
antrenament al studenţilor în vederea dezvoltării strategiilor voliţionale, în special a abilitaţii
de control a motivaţiei şi emoţiilor este absolut necesar atunci când aceştia se confruntă cu
dificultăţi, dezinterese sau distractori.
O altă cercetare cu caracter intercultural, desfăşurată pe populaţii de studenţi din Turcia,
Africa de Sud şi România (Aysan, Băban, Savage şi De Vijver, 2005) care viza identificarea
cauzelor eşecului studenţilor de adaptare la mediul academic ajungea la concluzii importante:
studenţii români percepeau ca principală cauză a eşecului lor de adaptare problemele
motivaţionale şi de control al mediului şi mai puţin relaţia cu profesorii sau problemele
familiale. O altă concluzie a studiului era că, în general, studenţii fac o atribuire situaţională
eşecului academic, atribuind acestuia cauze externe, cum ar fi personalitatea profesorului,
metoda de predare sau familia. Studiul recomanda ca absolut necesare pentru reducerea
eşecului, diminuarea abandonului şcolar şi obţinerea efectului de adaptare la mediul academic
un antrenament al studenţilor pe probleme de atribuire a succeselor/eşecurilor personale, astfel
încât norma de internalitate să fie cea valorizată şi stimulată.
Elevii dezvoltă reprezentări cognitive ale profesorilor, iar acestea le marchează
interacţiunea cu profesorii şi evoluţia lor în cadrul şcolii. West (1994, p.109) remarcă faptul că
modul în care este perceput profesorul în sala de curs influenţează percepţia studenţilor asupra
materialului de învăţat, pentru ca într-o ultimă instanţă să stabilească dacă ceea ce le-a fost
predat le este sau nu le este folositor.
Reconsiderarea procesului adaptării la mediul educaţional din perspectiva influenţei
factorilor de personalitate, în special a celor motivaţionali şi emoţionali, aruncă o nouă lumină
şi asupra feţei întunecate a acestuia, şi anume dezadaptarea, eşecul şi abandonul şcolar.
Studiind problema abandonului studenţilor, West (1994) arată ca acesta este rezultatul
interacţiunii dintre caracteristicile de personalitate ale studentului şi experienţele sale trăite în
mediul universitar.
În 2005, la Bergen, cu ocazia întrunirii rectorilor din universităţile europene, s-a ridicat
problema sensibilizarii factorilor de decizie din mediul academic asupra responsabilităţii pe
care o au în ceea ce priveşte studentul, responsabilitate care nu ia sfârşit odată cu încheierea
anilor de studii, ci care continuă şi se exprimă prin gradul de angajabilitate a studentului: ce
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abilităţi operaţionale, sociale, antreprenoriale va avea studentul, astfel încât să se poată angaja
pe piaţa forţei de muncă.
Toate aceste rezultate ale studiilor şi cercetărilor care analizează relaţia studentului cu
mediul academic converg către aceeaşi idee: cunoaşterea nevoilor de adaptare a studentului
este absolut necesară în dezvoltarea unor strategii voliţionale, în îmbunătăţirea metodelor de
predare şi, în general, în creşterea calităţii experienţelor academice trăite de studenţi.

Sistemul de constructe personale
Pentru a descrie constituirea personalităţii, Kelly (1955/1991) realizează o analogie
între munca omului de ştiinţă şi travaliul individual de dezvoltare a personalităţii:
 dacă omul de ştiinţă postulează o teorie prin avansarea unor ipoteze şi constructe, la
fel, pe plan personal, omul îşi va elabora un sistem complex de reprezentări asupra
realităţii, adică un sistem de constructe personale;
 omul de ştiinţă testează ipotezele, pentru a prevedea evoluţia fenomenului, în mod
similar, noi utilizăm constructele personale, în scopul realizării unor predicţii
comportamentale şi a unor anticipări evenimenţiale;
 uneori, omul de ştiinţă ajunge la concluzia că predicţiile sale teoretice nu sunt
confirmate prin observaţiile directe asupra fenomenului; la fel, individul uman
eşuează, uneori, în previziunile sale cu privire la lumea reală sau la viaţa
relaţională;
 rezultatele observaţiilor vor revizui conceptele teoretice ale omului de ştiinţă, în
acelaşi mod în care persoana va revizui sistemul de constructe personale.
Două sunt ideile care decurg din acest raţionament analogic, idei care fundamentează
viziunea lui Kelly asupra personalităţii şi care vor constitui judecăţile de bază în cadrul
psihologiei constructelor personale:
 pe de o parte, personalitatea poate fi construită şi re-construită prin modificarea
grilei de reprezentări asupra realităţii, modificare ce presupune fie adăugarea de noi
elemente în sistemul de constructe personale, fie remanierea celor existente,
reaşezarea lor, atunci când realitatea nu le mai poate confirma validitatea;
 pe de altă parte, comportamentul uman are la bază trebuinţa naturală de anticipare,
predicţie şi control a evenimentelor. În acest punct, Kelly subliniază faptul că:
„ nu este necesară postularea, delimitarea unei motivaţii particulare sau a unei forţe care să
împingă spre creştere personalitatea, deoarece persoana este deja activă, iar direcţia
activismului său este dată de modul în care anticipă evenimentele” (în Clonninger, 1993, p.
414).
În descrierea personalităţii, Kelly introduce noţiunea de construct personal. Această
noţiune se referă la modul în care individul uman percepe, înţelege, prezice şi interpretează
lumea sau realitatea. Fiecare construct personal funcţionează ca o ipoteză, ca o posibilă cale de
construire a mediului fizic şi social. Constructele personale se formează în urma experienţelor
repetate şi ele pot fi revizuite, îmbogăţite, ca efect al acestor experienţe. Constructul personal
reflectă modul unic, individual de interpretare şi semnificare a lumii.
Oamenii îşi construiesc propria imagine despre realitate şi despre viaţa relaţională,
evaluând şi organizând experienţele, sub forma unor constructe personale care le va permite
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exercitarea unui control asupra evenimentelor. Comportamentul, ca expresie a personalităţii,
poate fi cunoscut prin analiza şi interpretarea sistemului de constructe care constituie sfera
personalităţii. Persoana va aplica, astfel, aceste constructe în înţelegerea realităţii, a
evenimentelor de viaţă şi a relaţiilor sociale.
Astfel, principiile de bază ale psihologiei constructelor personale sunt:
 Percepţiile influenţează expectanţele şi expectanţele influenţează percepţiile.
 Modul în care aceste influenţe se realizează constituie sistemul personal de
constructe.
 Sistemul de constructe este individual şi se dezvoltă odată cu experienţele de viaţă.

Grila de repertorii personale - structura
Pornind de la aceste asumpţii teoretice, Kelly construieşte un instrument de evaluare a
constructelor personale înţelese ca modalităţi subiective de reprezentare a realităţii, având la
bază procedura de evaluare. Repertoriul personal se referă la ansamblul constructelor
personale ale unui individ. Grila de repertorii personale are avantajul de a fi o tehnică de tip
calitativ, analitico-interpretativă în esenţă, dar care totodată permite analize statistice
complexe. Din perspectivă metodologică, grila de repertorii personale reface puntea dintre
tehnicile de cercetare calitativă şi cantitativă.
Pentru fiecare grilă trebuie specificate patru componente: tema principală care face
subiectul grilei; elementele grilei; constructele şi sistemul de evaluare.
Tema grilei se referă la un segment al realităţii, un fenomen care se supune evaluării
prin aplicarea unor consstructe elementelor grilei. Aceasta este selectată în funcţie de scopul
investigaţiei şi va influenţa alegerea ulterioară a elementelor grilei. Tema trebuie întotdeauna
specificată cu claritate înainte de stabilirea elementelor şi constructelor. Un construct de genul
“relaxat - tensionat” se poate aplica multor persoane, situaţii sau evenimente, dar constructul
„plictisitor pentru studenţi - incitant pentru studenţi” restrânge tema la un subiect specific
privind metodele de predare mai degrabă decât la alte subiecte.
Fransella, Bell şi Bannister (2004) subliniază faptul că unul dintre cele mai dificile
aspecte de controlat în grilă este că acest instrument poate fi utilizat în scopuri diverse, dar
numai unul singur la un moment dat poate prevala. Această remarcă ne duce cu gândul la
alegerea temei sau subiectului şi a importanţei acestui aspect. Tema poate fi selectată de către
evaluator, iar ghidarea interviului trebuie realizată în aşa fel încât persoana să producă
constructe relaţionate cu scopul pe care şi l-a propus evaluatorul. De asemenea, există şi
posibilitatea ca tema să fie aleasă consultând persoana intervievată.
Elementele grilei pot fi persoane, situaţii, evenimente sau obiecte. Sarcina subiectului
este de a găsi câteva caracieristici, trăsături prin care două dintre elementele grilei se aseamănă
şi se diferenţiază de al treilea. De pildă, dacă tema centrală a grilei este înţelegerea modului în
care o persoană îşi reprezintă relaţia de prietenie, atunci elementele grilei vor fi numele
prietenilor săi. Persoana investigată trebuie să redea câteva atribute prin care doi dintre
prietenii săi se aseamănă şi se diferenţiază de al treilea. A alege setul adecvat de elemente este
un aspect crucial în construirea grilei, deoarece acesta va determina tipurile de constructe
obţinute. Date fiind elementele grilei, selectate în acord cu scopul (tema sau subiectul) urmărit,
persoanele intervievate vor reda constructele.
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Există câteva reguli în alegerea elementelor grilei (Stewart şi Stewart, 1980):
 elementele trebuie să fie discrete, astfel încât prin evaluarea pe care persoana o face
acestora, după principiul asemănării şi diferenţierii, să se reducă sentimentul de
disconfort cauzat de aplicarea unor atribute elementelor grilei care pot fi, printre
altele, persoane nu numai cunoscute, ci şi investite emoţional (de pildă, „fratele”,
„şeful”, „iubita”, etc);
 elementele trebuie să fie omogene, se recomandă a nu se mixa clasele de elemente:
oameni cu lucruri, lucruri cu activităţi. Practica arată că a lucra cu unul sau mai
multe seturi neomogene de elemente va creşte dificultatea procedurii şi va îngreuna
manipularea constructelor;
 elementele trebuie selectate, astfel încât să nu fie subcategorii ale altor elemente,
deoarece subcategoria este firesc şi logic să conţină toate aspectele şi atributele
categoriei, fapt care face comparaţia celor două elemente ale grilei (categoria cu
subcategoria) dificilă.
Setul de elemente este comparat în mod sistematic, pentru a descoperi constructele persoanei.
În ceea ce priveşte alegerea elementelor, cercetătorii explică trei posibilităţi: elementele pot fi
alese de către evaluator, pe baza cunoaşterii sale anterioare şi în funcţie de scopul evaluării;
elementele pot fi selectate de către persoana intervievată, în acest fel având siguranţa că tema
sau subiectul este reprezentat din punctul său de vedere, riscul aici constând în eventuala
omitere a unor elemente de care evaluatorul să fie interesat; elementele grilei pot fi alese ca
efect al discuţiei şi negocierii dintre evaluator şi persoana evaluată – o variantă particulară ia
în considerare şi posibilitatea ca evaluatorul să propună, pe lângă elementele avansate de către
persoana evaluată, şi altele pe care le consideră ca aspecte cheie pentru atingerea scopului.
Constructele reprezintă unităţile bazale de descriere şi analiză a grilei. Sistemul de
constructe al persoanei este alcătuit dintr-un număr finit de constructe dihotomice. “Bun –
rău”, “frumos – urât”, “moral – imoral” sunt câteva exemple de astfel de constructe. Cei doi
poli sunt polul asemănării şi cel al diferenţierii, denumiţi astfel după modul în care aceştia sunt
evaluaţi în grilă. Nu putem înţelege ce înseamnă “bun” până nu ne dăm seama care sunt
alternativele (după cum spunea Kelly, nu înţelegi ce înseamnă “bun” dacă nu ai sensul lui
“rău”). Aceste constructe nu trebuie să fie atribute aflate într-un raport de opoziţie logică : o
persoană poate opune atributului « bun », atributul « urât » şi nu « rău ». Este foarte important
în analiza răspunsurilor subiectului modul în care acesta îşi construieşte dihotomic realitatea
sau tema centrală a reprezentărilor sale.
Evaluarea elementelor grilei în funcţie de fiecare construct rezultat presupune o
procedură prin care persoana acordă o valoare fiecărui element, la nivelul fiecărui construct, pe
o scală care în majoritatea aplicaţiilor are 5 trepte, mergând de la 1 punct la 5 puncte. Acest
aspect cuprins în grilă reprezintă un avantaj incontestabil al acestei tehnici, în sensul că redă o
imagine exactă a ceea ce persoana a dorit să spună referitor la fiecare element al grilei,
elemente selectate în concordanţă cu tema.
Deoarece, prin paşii procedurali ai grilei, se permite pe de o parte persoanei să îşi
exprime propriile constructe, adică să îşi reprezinte lumea în termeni personali şi, pe de altă
parte, să facă propria evaluare a elementelor după aceste constructe, grila de repertorii
personale prezintă avantajul eliminării subiectivităţii evaluatorului, risc implicat în probele
psihometrice.
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Revenind la problema aprecierii de către subiect a elementelor grilei de-a lungul
fiecărui construct personal, Hisrich (1990) afirmă că, în general, chiar dacă scala pe 7 puncte
este mai apropiată de limitele umane de discriminare, tot ceea ce depăşeşte 5 puncte creează o
sarcină foarte dificil de examinat vizual. Datorită acestui fapt, autorii recomandă ca ideală
evaluarea pe o scală de 5 puncte.
Grila de repertorii personale – funcţionarea
Jankowicz (2004) descrie 10 paşi în procedura de aplicare a grilei, şi anume:
1. Alegerea temei care va fi anunţată persoanei evaluate.
2. Alegerea setului de elemente, în acord cu tema (persoane, obiecte, activităţi,
evenimente).
3. Explicarea procedurii urmată de subiectul evaluat, de comparare sistematică a
elementelor.
4. Demararea procedurii: se iau câte trei elemente şi se întreabă prin ce se aseamănă două
dintre ele şi se deosebesc de al treilea.
5. Justificarea răspunsului: persoanei i se cere să specifice acea caracteristică prin care
două elemente ale grilei se aseamănă, precum şi caracteristica ce face diferenţa dintre
aceste două elemente şi al treilea. Acestea se trec de către evaluator în grilă, în partea
stângă polul asemănării şi în dreapta polul diferenţiierii, astfel încât să se obţină o
expresie bipolară a cuvintelor sau frazelor. Această expresie reprezintă constructul
persoanei.
6. Verificarea faptului că evaluatorul a înţeles ceea ce dorea să spună persoana evaluată.
7. Prezentarea constructelor astfel obţinute pe o scală de la 1 (stânga) la 5 puncte
(dreapta).
8. Evaluarea de către persoana intervievată a fiecăruia dintre cele trei elemente selectate
la punctul 4, pe această scală cu 5 puncte.
9. Evaluarea celorlalte elemente rămase ale grilei, după acelaşi principiu.
10. Repetarea fazelor, începând de la pasul 4 până la pasul 8, considerând alte triade de
elemente, până la epuizarea acestora. Persoana respectă regula asemănării-diferenţierii,
iar evaluatorul va nota pe grilă constructele. Din nou, subiectul va evalua elementele
rămase pe scala de la 1 la 5 puncte.
Obiectiv, metodă, subiecţi
Studiul de faţă este unul explorator al cărui principal obiectiv constă în analiza
sistemului de constructe identificate ca semnificative la nivelul grupului-studenţi investigat,
atunci când aceştia evaluează sarcinile academice şi caracteristicile cadrelor didactice. Acest
obiectiv se înscrie într-un scop mai larg care vizează delimitarea şi definirea principalelor
nevoi de adaptare ale grupului-ţintă la mediul academic.
Ca metodă, s-a utilizat grila de repertorii personale (Repertory Grid Test – RGT) care
este o metodă calitativă indirectă de cunoaştere psihologică. O metodă indirectă de cunoaştere
reprezintă „un ansamblu de tehnici şi procedee prin care reprezentările, valorile, atitudinile,
trăsăturile de personalitate sunt deduse de către cercetător din manifestări verbale sau
comportamentale propriu-zise, spontane sau provocate ale subiectului, fără ca acesta să
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cunoască prea bine scopul urmărit” (Iluţ, 2001, p.197). S-a optat pentru acest tip de metodă şi
nu pentru aplicare unui self-reporting pentru evaluarea nevoilor studenţilor din cel puţin două
raţiuni:
 în primul rând, acest tip de tehnică aduce o creştere semnificativă a obiectivităţii
evaluării, înlăturând eroarea observatorului. Aceasta se referă la faptul că experienţa
personală şi cunoştinţele anterioare, voluntar sau involuntar, vor structura un set de
aşteptări din partea evaluatorului privind modul în care o persoană se comportă într-o
anumită situaţie. Aceste aşteptări vor deforma într-o oarecare măsură procesul şi
rezultatul evaluării.
 în al doilea rând, apelează la cunoştinţele implicite ale persoanei, de aici decurgând
avantajul unei dezirabilităţi sociale a răspunsului foarte scăzută, concomitent cu
creşterea acurateţei datelor culese şi a valorii lor predictive. În special în cazul
investigării unor aspecte sensibile cum sunt nevoile şi testării unui grup şi mai
senzitiv cum sunt studenţii, aplicarea unor probe clasice, de tip „psihometric” ar fi
crescut semnificativ dezirabilitatea răspunsului subiecţilor, apărând aspecte de
simulare sau disimulare a răspunsului.
Subiecţii – lotul de subiecţi este constituit din 40 de studenţi din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara, specializarea Psihologie, cu o medie de vârstă de 22 de ani (10 studenţi
din fiecare an de studiu).
Derularea studiului
Studiul a fost realizat în mai multe faze:
1. În prima fază, au fost selectate elementele grilei, astfel încât din evaluarea ulterioară a
acestora pe baza criteriilor construite de studenţi, să poată fi identificate şi măsurate
anumite nevoi ale acestora. Branthinger (1994) analizează activitatea profesorilor din
punctul de vedere al studenţilor şi scoate în evidenţă cinci teme principale ce stau la
baza evaluării activităţii profesorilor de către studenţi: evaluări asupra calităţii relaţiei
profesor-student, opinii referitoare la efectele interacţiunii dintre sine şi profesor,
sentimente referitoare la controlul exercitat de student asupra relaţiei sale cu profesorul,
perceperea profesorilor ca simboluri ale sistemului de învăţământ şi ataşamentul faţă de
profesor. Pornind de la faptul că în relaţia student-mediu academic se activează nevoi
care ţin de curricula propriu-zisă, de sfera strategiilor şi obiectivelor didactice şi nevoi
care ţin de relaţia student-profesor, cele două aspecte curricular / relaţional au devenit
criterii de selecţie a elementelor grilei. Elementele considerate au fost:
Pentru aspectul curricular:
(1) examenul care vi s-a părut cel mai dificil
(2) examenul care vi s-a părut cel mai uşor
(3) examenul care vi s-a părut cel mai obiectiv
(4) examenul care vi s-a părut cel mai subiectiv
(5) proiectul realizat care vi s-a părut cel mai dificil
(6) proiectul realizat care vi s-a părut cel mai uşor
Pentru aspectul relaţional:
(1) profesorul de la care înţelegeţi cel mai bine
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(2) profesorul de la care înţelegeţi cel mai puţin bine
(3) profesorul pe care îl consideraţi cel mai apropiat
(4) profesorul pe care îl consideraţi cel mai distant
(5) profesorul de care vă este teamă
(6) profesorul de care nu vă este teamă
2. Faza a doua a constat în a considera două câte două elemente din listă (precizând
subiectului ca pentru fiecare element să se gândească la o sarcină academică, respectiv
la o persoană concretă) şi de a cere studenţilor să spună:
 dacă ele se aseamănă sau se deosebesc;
 care este aspectul / caracteristica prin care se aseamănă sau se deosebesc;
 care este opusul acelei caracteristici.
3. Faza a treia a constat în construirea unui tabel care pe coloane are înscrise
elementele grilei, iar pe linii criteriile sau constructele date de student în urma
stabilirii asemănărilor sau deosebirilor dintre perechile de elemente propuse în faza
anterioară. Sarcina studentului, în această fază, este în primul rând de a nota în
tabel caracteristicile date şi opusele lor (constructele rezultate în faza anterioară) şi
apoi de a evalua fiecare element la nivelul fiecărui criteriu (construct), pe o scală de
la 1 la 5 puncte (Vezi Caseta 1).
Caseta 1. Exemplu de aplicare a grilei de repertorii personale
Dacă vă gândiţi la examenul care vi s-a părut cel mai dificil şi examenul care vi s-a părut cel
mai obiectiv, aţi putea spune că acestea sunt diferite sau asemănătoare? D/A
1.a. Prin ce se aseamănă/diferenţiază………………………………
1.b. Care ar fi opusul acestei caracteristici........................................
Dacă vă gândiţi la profesorul de la care înţelegeţi cel mai bine şi profesorul pe care îl consideraţi
cel mai distant, aţi putea spune că aceştia sunt diferiţi sau asemănători? D/A
5.a. Prin ce se aseamănă/diferenţiază……………………………………….
5.b. Care ar fi opusul acestei caracteristici………………………………….

1
1.a
2.a

E1
Examen
dificil

E2
Examen
uşor

E3
Examen
obiectiv

E4
Examen
subiectiv

E5
Proiect
dificil

E6
Proiect
uşor

5
1.b
2.b

Procedură
Constructele emise au fost grupate în categorii semantice. Deoarece acestea variau de
la un subiect la altul, ne-am axat pe analiza modului în care aceste constructe NU sunt utilizate
în evaluarea elementelor: utilizarea cotei „3” în cadrul grilei ne indică faptul că subiectul
consideră că respectivul construct nu este relevant în caracterizarea unui element, deoarece
cota medie nu indică o tendinţă spre niciunul dintre polii constructului.
Frecvenţele prezentate în Tabelul 1 şi Tabelul 2 ne arată numărul subiecţilor care nu au
folosit aceste constructe, chiar dacă le-au emis: de exemplu, atractivitatea crescută sau scăzută
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a informaţiei sau accesibilitatea ei reprezintă două constructe utilizate întotdeauna pentru a
evalua un examen ca fiind dificil (nici un subiect nu a utilizat cota „3” pentru a evalua acest
element pe dimensiunea „atractivitate scăzută vs.crescută” sau pe dimensiunea „informaţie
accesibilă vs. greu de găsit”).
În analiză au fost incluse doar acele categorii de constructe care au apărut de cel puţin 6
subiecţi. Raţiunea pentru care ne-am oprit la acest nivel este dată de numărul de elemente
evaluate: dacă un construct a fost emis de 5 subiecţi (sau chiar de mai puţini), evaluarea a 6
elemente ar fi dus la apariţia unei frecvenţe nule (care indică faptul că respectivul construct a
fost folosit pentru evaluarea elementului) datorită faptului că acesta nu are posibilitatea
teoretică de distribuire egală între elemente şi nu datorită faptului că respectivul construct ar fi
fost considerat ca fiind nerelevant pentru un anumit element. Cu alte cuvinte, dacă am fi
introdus în analiză un construct emis de 5 subiecţi am fi exclus posibilitatea ca fiecare dintre
cele 6 elemente să aibă frecvenţa 1.
Tabel 1. Frecvenţa neutilizării constructelor în cazul evaluării sarcinilor academice
e.
e. usor e. obiectiv
e.
dificil
subiectiv
Dificultate crescută vs scazută
3
0
5
6
claritate vs neclaritate
5
2
1
5
obiectivitate vs subiectivitate
2
1
0
1
timp de realizare mult vs puţin
2
3
2
3
atractivitate crescută vs. scazută
0
1
1
3
grilă vs sinteză
1
2
1
0
Informaţie accesibilă vs greu de găsit
0
2
4
4
aplicabilitate: practic vs teoretic
1
0
2
1
parcurgerea vs. neparcurgerea materiei
3
2
1
0
cantitate de informatii putina vs. multa
0
0
2
0

Tabel 2. Frecvenţa neutilizării constructelor în evaluarea cadrelor didactice
profesor
profesor
profesor
de la care
de la
pe care îl
înţeleg
care nu
simt
înţeleg
apropiat
apropiat vs distant
3
6
1
încearcă să se facă înţeles
3
8
5
disponibilitate vs indisponibilitate
2
6
1
limbaj accesibil vs. elevat
1
3
1
claritate vs neclaritate
0
3
0
abordare rigidă vs flexibilă
1
0
0
prezenţa vs absenţa abilităţilor
0
1
1
pedagogice
atitudine placută vs. neplacută
2
2
1
Sinceritate vs ipocrizie
1
0
0

p. usor
1
0
2
3
0
0
0
0
0
2

p.
dificil
1
3
1
1
0
1
2
1
1
0

profesor
pe care
îl simt
distant
2
6
7
4
2
0

profesor
de care
mi-e
teamă
2
7
9
2
3
1

profesor
de care
nu mi-e
teamă
2
7
5
3
3
0

4

1

0

1
1

2
2

2
1

Analiza datelor
Analiza datelor a fost realizată prin scalare multidimensională, utilizând algoritmul
ALSCAL din SPSS 11.00. Distanţele dintre elemente reprezintă distanţe euclidiene simple şi
au fost calculate utilizând opţiunea „Chi square measure”, specifică datelor de tip frecvenţă.
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În cazul constructelor emise în urma comparării sarcinilor academice, indicele de
întindere (stress index) a indicat existenţa a 3 dimensiuni principale care explică distanţele
dintre constructe. Deoarece cea de-a treia dimensiune nu aducea un câştig util în explicarea
distanţelor dintre constructe (aproximativ 10% din varianţă), am preferat soluţia bidimensională, care explică 75,5% din varianţă. Reprezentarea grafică a rezultatelor scălării
multidimensionale pentru constructele generate de sarcini academice este prezentată în Figura
1, iar pentru constructele generate de evaluarea cadrelor didactice, în Figura 2.

Figura 1. Rezultatele scalării multidimensionale a distanţelor dintre constructele generate de evaluarea
sarcinilor acedemice.

Figura 2. Rezultatele scalării multidimensionale a distanţelor dintre constructele generate de evaluarea
cadrelor didactice

Rezultate
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Interpretarea rezultatelor obţinute are în vedere două tipuri de analiză:
 inspectarea vizuală a tabelelor 1 şi 2 care redau frecvenţa neutilizării constructelor
emise de subiecţi în cadrul evaluării sarcinilor academice, respective cadrelor
didactice;
 analiza rezultatelor scalării multidimensionale a distanţelor dintre constructe
(figurile 1 şi 2).
Conform tabelului 1, se observă că dintre toate constructele emise de studenţi atunci
când evaluează sarcinile academice, “volumul de informaţie” specificat prin ultimul construct
“cantitate de informaţie puţină / multă” este asociat cu cele mai multe dintre elementele
evaluate. Cu alte cuvinte, dacă acest construct este criteriul cel mai frecvent asociat noţiunii de
sarcină academică, atunci percepţia studentului faţă de sarcinile academice are ca punct de
maximă concentrare informaţională cantitatea de „materie” predată. Rămânem, astfel, încă
într-o epocă educaţională percepută ca fiind cantitativistă, pe principiul implicit după care
„cantitatea aduce calitate”, ignorând aproape total faptul că dacă această cantitate nu este
accesibilă, atractivă, clară şi sistematizată, calitatea lasă de dorit.
“Neparcurgerea materiei” reprezintă un criteriu după care studenţii evaluează examenul
subiectiv, dar şi proiectul uşor – faptul că sunt formulate subiecte dintr-o disciplină al cărei
conţinut nu a fost predat în întregime, dar este cerut în întregime la evaluare, în percepţia
studentului, este o dovadă a subiectivităţii examinării şi a dificultăţii scăzute a proiectelor pe
care le au de pregătit. Dacă activarea acestui construct (“materie neparcursă în întregime”)
atunci când studenţii evaluează dificultatea unui proiect pe care îl au de realizat acasă este
însoţită de sentimentul unei dificultăţi scăzute şi implicit al unei mobilizări şi efort mic din
partea lor, în schimb atunci când acest construct este utilizat pentru a caracteriza
subiectivitatea unui examen, este de presupus că “neparcurgerea materiei” la curs, în cazul
examenului duce la un sentiment de frustrare, în general fiind însoţit de o emoţionalitate
negativă.
Ataşarea atributului “uşor” unei sarcini academice – fie examen, fie proiect – este
amorsată de gradul perceput de aplicabilitate a informaţiei conţinute, subliniind încă o dată
faptul că nivelul aplicabilităţii practice odată evidenţiat, asimilarea nivelului constructelor
teoretice este mai uşoară.
Pe planul mental al studenţilor, dificultatea examenului sau a proiectului este asociată
cu un grad scăzut de atractivitate, pe când claritatea devine un criteriu de evaluare a proiectelor
uşoare.
În cel de al doilea registru, al evaluării cadrului didactic (tabelul 2), ne limităm la
câteva dintre observaţii. Faptul că „profesorul de la care înţeleg” este asociat de către studenţi
cu „claritatea” este un lucru firesc, deoarece sentimentul de înţelegere presupune un sentiment
al clarităţii ideilor. La fel de naturală este şi asocierea „profesorului pe care îl simt apropiat” cu
„sinceritatea”, deoarece aceasta din urmă stimulează reacţia de apropiere interumană.
Interesant este, în schimb, faptul că „profesorul pe care îl simt apropiat” este asociat cu
„claritatea”, ceea ce relevă o gândire de genul: „înţeleg mai bine de la cel pe care îl simt mai
apropiat”. Încă o dată este subliniată relaţia dintre cogniţie şi emoţie, precum şi faptul că
anumite mecanisme cognitive, de preluare şi procesare a informaţiei sunt (re)vitalizate prin
aportul unor emoţii pozitive.
Încercând o analiză a elementelor pe care studenţii le-au evaluat în tabelul 2, putem
spune că, în percepţia lor:
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profesorul de la care înţeleg are abilităţi pedagogice, iar informaţiile date sunt clare;
profesorul de la care nu înţeleg este rigid şi ipocrit;
profesorul pe care îl simt apropiat oferă informaţii clare, este flexibil şi sincer;
profesorul pe care îl simt distant este rigid;
profesorul de care îmi este teamă este într-o foarte mare măsură indisponibil;
profesorul de care nu îmi este teamă nu este rigid şi are abilităţi pedagogice.

Se observă o tendinţă a studenţilor de a realiza atribuiri ale unor calităţi din registrul
moral-valoric atunci când apreciază aspecte cognitive legate de cadrele didactice, fapt care
atestă legătura strânsă dintre aptitudini şi atitudini, precum şi posibila mediere (nedemonstrată
aici) realizată de atitudini între aptitudini şi performanţă.
De asemenea, se observă că la nivelul percepţiei studentului, abilităţile pedagogice
reprezintă un termen umbrelă care înglobează atât aspecte aptitudinale (sunt associate cu
“profesorul de la care înţeleg”), cât şi aspecte din sferă emoţională (sunt associate cu
“profesorul de care nu îmi este teamă”).
Rigiditatea atitudinii profesorului este asociată cu sentimentul neînţelegerii, dar şi cu
aprecierea distanţei profesor-student, atrăgând atenţia asupra unei rigidităţi manifestate atât în
spaţiul cognitiv (strategii didactice, raţionamente, etc), cât şi în cel social (formalisme,
convenţii comportamentale).
În ceea ce priveşte rezultatele scalării multidimensionale a distanţelor dintre constructe
(figura 1), la nivelul dimensiunii 1, se observă că, în evaluarea de către student a sarcinilor
academice (examen, proiect), constructul „obiectiv-subiectiv” se află la distanţă semantică
mică faţă de „timpul necesar pregătirii pentru examen”, „grilă-sinteză”, „parcurgerea –
neparcurgerea materiei” şi la o distanţă mare faţă de „dificultatea” şi „accesibilitatea”
informaţiei. Aşadar, un examen este evaluat din punct de vedere al obiectivităţii prin asocierea
mai degrabă cu atribute ce ţin de durata pregătirii examenului, de parcurgerea materiei şi de
modalitatea de evaluare practicată decât cu dificultatea percepută a examenului sau cu
accesibilitatea informaţiei.
La nivelul dimensiunii 2 (figura 1), se observă cum constructul „claritate-neclaritate”
referitor la sarcina de examen se află la o distanţă semantică mică faţă de constructele
„atractiv-neatractiv”, „sarcină practică-teoretică” şi la o distanţă mare faţă de constructele
„cantitate de informaţie”, respectiv „dificultatea” sarcinii. Cu alte cuvinte, atunci când
studenţii evaluează claritatea sarcinii de examen depun un efort cognitiv mai mic în extragerea
unor atribute asociative ca „atractiv-neatractiv” şi „caracter practic-teoretic” decât în activarea
atributului „dificil-uşor”.
La nivelul dimensiunii 1 (figura 2), „abordarea rigidă-flexibilă” , atunci când studentul
evaluează profesorul, se află la o distanţă semantică mică faţă de „apropiere-distanţă” „sinceripocrit”, „atitudine plăcută-neplăcută” şi la o distanţă mare faţă de „abilităţi pedagogice” şi
„claritate-neclaritate”. Atunci când studentul „etichetează” cadrul didactic ca fiind rigid sau
flexibil activează preponderent caracteristici din sfera atitudinală şi mai puţin din cea
cognitivă.
La nivelul dimensiunii 2 (figura 2), „abilităţile pedagogice” se află la o distanţă
semantică mică faţă de „limbajul elevat-accesibil”şi la o distanţă mare faţă de „efortul de a se
face înţeles” şi constructul „claritate-neclaritate”. Aceasta ne arată faptul că în reprezentarea
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de către student a profesorului cu abilităţi pedagogice, accesarea atributelor care ţin de modul
său de exprimare este mai rapidă comparativ cu accesarea unor atribute care ţin de motivaţia
sa sau de claritatea modului în care acesta transmite informaţia.
În urma clusterizării răspunsurilor şi constituirii unor categorii semantice, constructele
personale care au rezultat la nivelul întregului eşantion studiat, constructe referitoare la
reprezentările mentale ale studenţilor privind sarcinile şcolare, respectiv cadrele didactice
(relaţionarea) au fost introduse într-o analiză de conţinut, rezultând următoarele nevoi:
A. Nevoia de structură cu 4 faţete - efort pentru accesarea informaţiei, claritatea
informaţiilor, organizarea timpului, obiectivitate în evaluare.
B. Nevoia de competenţă cu 4 faţete - relaţia teorie-practică, dificultatea conţinutului,
evaluare sensibilă şi limbaj de specialitate
C. Nevoia de relaţionare cu 4 faţete: distanţă-apropiere de profesor, interes-dezinteres
din partea profesorului, control-autonomie, flexibilitate-rigiditate.
Pentru fiecare faţetă a fost construit câte un item, realizându-se structura chestionarului
propriu-zis (12 itemi) care va fi aplicat pe un eşantion reprezentativ de studenţi din UVT (370
de studenţi ai anului I de studii), urmărind două obiective:
a. analiza discriminativă a nevoilor de adaptare, în funcţie de profil sau
domeniu;
b. identificarea, măsurarea şi interpretarea relaţiilor dintre nevoi şi celelalte
aspecte psihologice măsurate (interese profesionale, valori în muncă,
dimensiuni de personalitate şi stil de gândire).
Reamintim faptul că cele 9 domenii identificate la nivelul UVT sunt: ştiinţe exacte,
ştiinţele naturii, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe socio-umane, ştiinţe economice, ştiinţe
juridice, domeniul artistic şi domeniul sportiv

Concluzii
În urma acestui studiu explorator care îşi propunea analiza sistemului de constructe
identificate ca semnificative la nivelul grupului-studenţi investigat, atunci când aceştia
evaluează sarcinile academice şi caracteristicile cadrelor didactice, pe baza rezultatelor
obţinute, putem trage următoarele concluzii:




în evaluarea sarcinilor academice (examene, proiecte), constructul cel mai frecvent
utilizat de către studenţi este volumul de informaţie;
“neparcurgerea materiei” la curs reprezintă un criteriu după care studenţii evaluează
subiectivitatea examinării şi dificultatea proiectelor;
pe planul mental al studenţilor, dificultatea examenului sau a proiectului este asociată
cu un grad scăzut de atractivitate, pe când claritatea devine un criteriu de evaluare a
proiectelor uşoare.
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profesorul de la care studenţii înţeleg este perceput ca având abilităţi pedagogice şi
claritate a informaţiei, pe când profesorul de la care nu înţeleg este perceput ca rigid şi
ipocrit;
la nivelul percepţiei studentului, abilităţile pedagogice reprezintă un concept care
înglobează atât aspecte aptitudinale cât şi aspecte din sferă emoţională;
un examen este evaluat din punct de vedere al obiectivităţii prin asocierea mai degrabă
cu atribute ce ţin de durata pregătirii examenului, de parcurgerea materiei şi de
modalitatea de evaluare practicată decât cu dificultatea percepută a acestuia sau cu
accesibilitatea informaţiei.
pe baza analizei de grid, au fost identificate 3 tipuri de nevoi tetrafaţetate, şi anume
nevoia de strtuctură, nevoia de competenţă şi nevoia de relaţionare.
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