Etnopsihologie
”Din psihologia poporului român”
Constantin Rădulescu Motru
(Enciclopedia României, vol. 1, 1938, pp. 161-170)

Psihologia poporului român = ”sinteza
sintezelor” (1938)
• Determinări:

• Fondul biologic-ereditar
• Mediul geografic
• Caracterele instituționale / evoluția istorică a

manifestărilor de natură spirituală”
• PSIHOLOGIA SOCIALĂ = obiect = studiul vieții
sufletești a organismelor sociale (”sufletul poporului”)

Psihologia poporului român (I)
• 1. Individualismul sufletului românesc – ”românului nu-i place tovărășia” /

”vrea să fie de capul lui” / deficit de spirit de inițiativă în viața economică și
independență în viața politică / de altă natură decît cel apusean // egocentrism.

• 2. Neperseverența lucrului început – ”este greu pînă se apucă de ceva, că de lăsat
se lasă ușor” / improvizator

• 3. Răbdător / conservator / tradiționalist – centrat pe subzistență / nu pe

dezvoltare
• Perseverența = selecția onestă a candidaților la orice profesiune / dar la noi ”slujbele la stat
s-au ocupat fără selecție”

Psihologia poporului român (II)
• ”marea majoritate a elevilor noștri nu ajung să practice carierele indicate de titulatura
școalelor în care au pornit să se înscrie”

• Din absolvenții ultimei clase care se prezintă la Bacalaureat, reușesc abia jumătate (p.
164)

• Încriși la facultate / absolvenți = 1/10
• 4. Nedisciplinat = cheltuitor cu timpul” = ”la tîrg stă și se tocmește ceasuri întregi

pentru un lucru de nimic”
• - legile nu se respectă – ”nici de aceia care le fac, nici de aceia pentru care se fac” (p.
167)

Update (studiu de caz)
Ultimul Studiu Internațional privind Procesul de Predare – Învățare (TALIS, realizat de OECD) arăta că profesorii din România, alături de cei din
Malaysia, se cred cel mai bine pregătiți dintre profesorii din cele 34 de țările participante la acest studiu OECD – 99,8% dintre profesoriri români
se simt bine sau foarte bine pregătiți în ceea ce privește conținutul disciplinei predate, iar 98,5% dintre profesori se simt bine sau foarte bine
pregătiți în ceea ce privește pedagogia disciplinei predate.

Paradoxul românesc
• Înainte de orice, o percepție șocantă = în timp ce profesorii din Japonia și Finlanda se consideră
slab pregătiți, dascălii din România se evaluază ca fiind cei mai buni. Rezultatele sunt, însă, invers
decât măsura acestei autoevaluări.

• OECD articulează, pe marginea unei evaluări ferme câteva recomandări pentru școala românească.
• Baza de plecare – paradoxul românesc: elevi slabi la testele PISA, dar toți profesorii se
autoevaluează ca buni sau foarte buni
•
•

Spre comparație, profesorii din Finlanda și Japonia se simt cel mai slab pregătiți în aceste domenii:

•

Spre deosebire de România, elevii din Japonia și Finlanda s-au plasat pe locurile doi, respectiv cinci în ultimul clasamentul
internațional PISA, însă.

doar 72% dintre profesorii din Finlanda se declară bine sau foarte bine pregătiți în ceea ce privește conținutul
disciplinei predate, și 64% se declară bine sau foarte bine pregătiți în ceea ce privește pedagogia disciplinei
predate.

Paradoxul român
(MOTIVAȚIA ELEVILOR/STUDENȚILOR - 2018)

Paradoxul românesc

Paradoxul românesc
• România și Cipru sunt statele UE cel mai prost plasate în clasament, la aceste
teste la care au participat 540.000 de elevi, reprezentativi pentru cei 29
de milioane de tineri de 15 ani care învață în școlile din 72 de țări.

• Concluzie: lipsa spiritului critic + aureferențialitate egocentrică +
ruptura de realitate și de nevoile ei.

