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Abordarea problemei privind adaptabilitatea copiilor la mediul şcolar este mereu actuală şi constituie un deziderat 

major al procesului educaţional care determină performanţa, succesul şi insuccesul şcolar al copilului. Cunoaşterea 
temeinică a adaptabilităţii la mediul şcolar nu poate fi concepută fără examinarea domeniului sociorelaţional al copilu-
lui, iar cele mai semnificative tehnici de investigare a acestei sfere sunt tehnicile sociometrice. Aplicarea tehnicilor 
sociometrice scoate în evidenţă modul de integrare a copiilor în colectivul şcolar, prezenţa confortului psihologic, com-
portamentele de relaţionare în grup, gradul de sociabilitate, statusul relaţional şi statusul perceput, coeziunea şi integ-
rarea grupului. 

Cuvinte-cheie: adaptare şcolară, inadaptare şcolară, tehnici sociometrice, mediu şcolar.  
 
APPLYING SOCIOMETRIC TECHNIQUES FOR ESTABLISHING ADAPTABILITY  
OF CHILDREN AT SCHOLAR ENVIRONMENT 
Approaching the problem of children’s adaptability at scholar environment is always actual and is a major desideratum 

of the educational process, determining performances, scholar success and unsuccess of the children. Thorough knowing 
of adaptability at scholar environment can’t be understood without examination of the socio-relational domain of the 
children, and most significant investigation techniques of this sphere are sociometric techniques. Applying sociometric 
techniques brings in evidence the way of children’s integration in scholar collective, the presence at them of the 
psychological comfort, behaviors of interacting in group, the level of sociability, relational status and perceived status, 
cohesion and the integration of the group. 
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Integrarea şcolară a copilului poate fi pozitivă, acceptabilă şi productivă doar prin asigurarea unei adapta-

bilităţi eficiente la mediul şcolar şi la sarcinile activităţii educaţionale. Conceptul de adaptabilitate şcolară 
implică acţiunea de modificare, de ajustare şi transformare a copilului pentru a deveni „apt pentru şcoală”, 
capabil de a face faţă cerinţelor instructiv-educative şi de a fi „compatibil” sub aspectul  disponibilităţilor 
bio-psiho-sociale, în acord  cu  normele şi regulile şcolare.  

Abordând problema adaptabilităţii şcolare, cercetătorii A.Coaşan şi A.Vasilescu [1], I.Al. Dumitriu [4], 
M.E. Druţă [5], E.A. Lorincz [6], A.Mihai [7], M.Zlate şi V.Negovan [14] ş.a. implică ideea că copiii bine 
adaptaţi au o motivaţie şi reuşită şcolară mult mai bună, stabilesc relaţii interpersonale constructive cu co-
legii, se simt integraţi şi acceptaţi în grupul şcolar (clasă), percep şi sunt percepuţi  pozitiv în mediul şcolar, 
sunt deschişi şi sociabili. Astfel, în accepţiunea lor, este important ca fiecare copil venind la şcoală să se aco-
modeze rapid şi uşor la noile cerinţe, să se conformeze acestora fără mari dificultăţi relaţionale şi psihosociale, 
deoarece modul în care are loc realizarea iniţială a adaptabilităţii la mediul şcolar  poate fi resimţită, atât în 
sens pozitiv, cât şi ca revers, pe parcursul anilor şcolari, condiţionând succesul şi insuccesul şcolar.  

În cea mai mare măsură, adaptarea şcolară este legată de formarea reacţiilor necesare, care asigură aco-
modarea particularităţilor personalităţii, menţinerea sănătăţii şi capacităţii de muncă a elevului prin potrivirea 
cu mediul şcolar, având la bază concordanţa conduitei personale şi modelele de conduită caracteristice am-
bianţei şcolare. Procesul de adaptabilitate şcolară constituie echilibru între asimilarea şi acomodarea şcolară 
prin care copiii devin capabili să trăiască într-un nou mediu social, ajustându-şi comportamentele după cerin-
ţele relaţionale ale acestui mediu.  

Adaptarea şcolară, după cum relevă S.Cristea, reprezintă un proces complex proiectat şi dirijat de profe-
sor în vederea realizării unor raporturi optime între elev şi mediul educativ/didactic. Din punct de vedere psi-
hologic, adaptarea şcolară marchează tendinţa de echilibru necesar între procesele de asimilare şi cele de 
acomodare, tendinţă realizată, în mod obiectiv, la nivelul interacţiunii permanente existente între copil şi 
realitate. Din punct de vedere social, adaptarea şcolară marchează tendinţa de integrare a obiectului educaţiei 
într-o anumită comunitate, în cadrul unui proces care începe în familie şi continuă în grădiniţă, şcoală, socie-
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tate etc. În această accepţie, adaptarea şcolară constituie o parte integrantă a unui proces mai complex, care 
este procesul de adaptare socială  [3, p.11].     

Vârsta şcolară  mică se prezintă ca o perioadă de tranziţie spre schimbarea  poziţiei sociale  a copilului din 
preşcolar  în elev. Odată cu aceasta se modifică radical regimul şi modul de viaţă al copilului; se schimbă 
statutul lui în familie, se lărgeşte sfera lui de comunicare cu maturii (în ea intră un nou adult – învăţătorul), 
elevul mic se include într-un colectiv nou de semeni, activitatea lui dominantă nu mai este jocul, dar învăţă-
tura. Noua situaţie socială şi activitatea de învăţământ înaintează sarcini foarte mari. El trebuie să fie discipli-
nat, organizat, să  depună zilnic eforturi volitive şi intelectuale. Elevul de vârstă şcolară mică  tot mai des 
este dator să facă ceea ce trebuie şi nu ceea ce doreşte. Toate aceste cerinţe vin în contradicţie cu capacităţile 
şi posibilităţile sale [13, p.73]. Iată de ce, noul mediu social (şcoala) provoacă deseori  la şcolarii mici stări 
de teamă, frământare, nesiguranţă, îngrijorare, nelinişte, care duc la apariţia fenomenului adaptării dificile 
sau inadaptării şcolare.  

Tradiţional, indiciul cel mai semnificativ al nivelului eficient de adaptare şcolară se apreciază după obţi-
nerea unor calificative superioare la învăţătură, ignorându-se problemele ce ţin de domeniul psihosocial sau 
relaţional.   

Adaptarea şcolară psihosocială sau relaţională include acomodarea la cerinţele comunităţii şcolare (co-
lectiv didactic, clasă de elevi, microgrupuri formate etc.), la capacitatea copilului de a relaţiona cu cadrele 
didactice şi cu colegii, de a interioriza normele şcolare şi normele sociale acceptate. Cu alte cuvinte, adapta-
rea şcolară relaţională identifică poziţia/statusul social al copilului într-un grup social (clasă), abilităţile so-
ciale şi modul de a stabili relaţii interpersonale [7, p.3]. Relaţiile interpersonale formate de copil determină 
adaptarea şcolară relaţională, poziţia sau statutul copilului în grup, „confortul emoţional” şi starea afectivă 
predominantă, climatul psihologic în grup. De cele mai multe ori, relaţiile interpersonale sunt bazate pe emoţii, 
pe selectivitatea simpatiilor şi antipatiilor unui copil în raport cu alţi copii. Aceste relaţii exercită  o influenţă 
puternică asupra procesului de adaptare la şcolaritate, atât asupra fiecărui elev în parte, cât şi asupra activi-
tăţii grupului în întregime. Copilul care este bine adaptat relaţional are încredere în forţele proprii, se simte 
integrat şi înţeles în grup, percepe pozitiv grupul şcolar (clasa), stabileşte relaţii interpersonale favorabile cu 
semenii, este acceptat, simpatizat de colegi şi le răspunde  printr-o apreciere şi stimă reciprocă – toate acestea 
îl stimulează să vină la şcoală, el reuşind să facă faţă cerinţelor educaţionale. 

Observarea şi analiza comportamentelor concrete ale copiilor, convorbirile cu părinţii şi cadrele didactice 
din ciclul primar ne-au sugerat existenţa  unor probleme în contextul relaţiilor interpersonale, care afectează 
grav procesul de adaptare şcolară a copiilor. Astfel, tulburările de relaţionare ale copilului, poziţia nefavora-
bilă în structura relaţiilor interpersonale generează elevului emoţii negative, îl face să retrăiască din cauza că 
nu este acceptat sau agreat de colegi, iar marginalizarea şi izolarea lui în cadrul clasei provoacă anxietate, 
ostilitate şi comportamente agresive faţă de colegi, atitudine negativă faţă de şcoală. Toate acestea duc impli-
cit la impedimente considerabile în procesul de adaptare şcolară a copiilor, provocând disconfortul emoţional 
şi insatisfacţie de la noua poziţie socială (de şcolari), pe care  elevii mici o percep ca factor frustrator şi care 
poate determina modificări serioase în dezvoltarea personalităţii lor.  

Analiza fenomenului adaptării şcolare se reliefează cu prioritate asupra rolului grupului şcolar şi asupra 
relaţiilor interpersonale ce se stabilesc între membrii acestui grup. Pregătirea copilului pentru viaţa în grup, 
formarea treptată a capacităţii sale de adaptare psihosocială se realizează în contextul relaţiilor interpersonale. 
Fiecare elev ocupă un loc aparte în structura relaţiilor interpersonale, fiind membru al unui microgrup, având 
statutul său specific, care de fapt îi şi determină nivelul de adaptare şcolară [9, p.67].     

Pentru a urmări gradul de adaptare şcolară relaţională a copiilor, am aplicat mai multe instrumente carac-
teristice acestui proces, şi anume: tehnicile sau metodele sociometrice.  

Jacob L. Moreno, sociolog  şi  psiholog american, a propus  pentru prima  dată sociometria ca metodă 
specială de studiere (în acelaşi timp, de explicare) a relaţiilor interpersonale în grupuri şcolare şi de eviden-
ţiere a simpatiilor şi antipatiilor între membrii grupului, precum şi a esenţei nucleului motivaţional al alegerii 
în relaţiile interpersonale [12, p.139]. 

Tehnicile sociometrice, după cum menţionează I.Nicola, sunt foarte substanţiale  pentru a urmări relaţiile 
interpersonale şi a acorda asistenţă copiilor care au probleme de relaţionare [apud 2, p.42]. Această idee este 
susţinută şi de realizările cercetătorilor M.Achim, Ionescu, N.Radu, C.Furtună [15], S.Marica [8], M.Milcu [9], 
A.Neculau [11], V.Negovan, M.Zlate [14], care au acordat un spaţiu larg tehnicilor sociometrice de investigaţie. 
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Administrarea tehnicilor sociometrice, au avut ca obiectiv  determinarea statusului fiecărui copil în clasă, 
măsurarea configuraţiei şi intensităţii relaţiilor interpersonale din interiorul grupului şcolar, care de cele mai 
multe ori sunt factori dominanţi în favorizarea sau defavorizarea adaptării şcolare. 

Studiul sociometric aplicat a fost orientat în trei direcţii:  
    

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig.1.  Direcţiile de cercetare  aplicate în studiul sociometric.  

 

 Cunoaşterea statusului interpersonal şi a rolului elevului în colectivul şcolar oferă multe explicaţii pri-
vind comportamentul copilului şi acţiunile lui relaţionale, concomitent determinând şi sintalitatea grupului 
(grup ca un tot unitar) cu trăsăturile sale specifice de coeziune, expansiune afectivă şi climatul moral. 

La baza tehnicilor sociometrice au stat fapte binecunoscute şi incontestabile: simpatia unui copil în raport 
cu altul şi manifestarea dorinţei de a fi alături de obiectul simpatiei sau de a realiza ceva împreună ori alături 
de el. Aceasta este, de fapt, şi motivaţia şcolară care  favorizează adaptarea şcolară a copilului. 

În cadrul aplicării tehnicilor sociometrice, copiilor  li s-au pus întrebări directe despre dorinţa de a parti-
cipa cu cineva la o activitate comună. Acestea, la  rândul lor, au constituit criteriile  de alegere. Criteriile pot 
fi puternice şi slabe. Cu cât mai importantă pentru elev este activitatea, pentru care el îşi alege partener, cu 
atât e mai puternic criteriul de alegere. Aşa, de exemplu, pentru elev întrebarea „Cu cine ai vrea să stai într-o 
bancă?” este mult mai importantă decât întrebarea „Cu cine ai vrea să pleci azi la bibliotecă?”; deci, prima 
întrebare constituie un criteriu puternic, cea de-a doua – un criteriu slab. Criteriile puternice relevă cele mai 
profunde şi trainice relaţii interpersonale în grupul şcolar.  

 Fişa propusă elevilor (Tab.1) a permis obţinerea informaţiei despre preferinţele elevilor mici în  diverse 
activităţi: instruire, odihnă, joc.   

Tabel 

Modelul fişei cu întrebări propuse 

 În primul 
rând 

1 

În al doilea 
rând 

2 

În al treilea 
rând 

3 
1. Cu cine ai vrea  să stai într-o  bancă?    
2. Cu cine din colegii tăi de clasă ai dori să 
mergi la  cinema? 

   

3. Pe cine din colegii tăi ai dori să-i inviţi 
la ziua ta de naştere? 

   

 

În cercetarea noastră numărul de alegeri a fost limitat, deoarece experienţa demonstrează că este suficient 
a efectua trei alegeri (nu mai puţin de 3 alegeri). De aceea, toţi elevii au numit unul şi acelaşi număr de par-
teneri. Trebuie de menţionat că pentru unii elevi numărul fixat de alegeri era insuficient, ei doreau să nu-
mească mai mulţi colegi (ceea ce înseamnă relaţionare bună, adaptare şcolară pozitivă). Răspunsurile primite 

cunoaşterea afinităţilor exprimate de membrii 
grupului şcolar şi, respectiv, a relaţiilor din 

cadrul colectivului de elevi 

 
I 

 
II 

 
III 

 

perceperea mai bună de către elevi a 
propriilor poziţii  şi identificarea statusului 

interpersonal în cadrul grupului şcolar 

 

îmbunătăţirea relaţiilor şi a climatului 
psihosocial al grupului şcolar pentru a susţine 

procesul de adaptare şcolară a  copiilor 
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au fost analizate şi comparate, identificându-se, totodată, dacă elevii preferă pentru învăţătură şi odihnă unii 
şi aceiaşi colegi. De exemplu, întrebarea „Cu cine ai vrea  să stai într-o bancă?” nu le-a trezit copiilor nedu-
merire sau nu le-a părut ceva neobişnuit, deoarece această alegere relevă atitudinea generală, nediferenţiată a 
elevului faţă de colegii săi, care, în fond, include o sumă de criterii particulare: de a rezolva o problemă 
împreună, de a alcătui un eseu, de a se inspira în unele situaţii necunoscute, atunci când colegul se descurcă 
mai bine etc. De aceea, acest subiect a contribuit la evidenţierea colegului de clasă, cu care elevul se simte 
bine în orice situaţie. În unele cazuri, am remarcat că alegerea colegului de bancă a fost efectuată având la 
bază motive pragmatice, utilitare (deci, e mai deştept şi o să mă ajute, sau este fizic mai puternic şi o să mă 
apere etc.). 

Analiza datelor obţinute prin utilizarea tehnicilor sociometrice a scos în evidenţă aspecte foarte impor-
tante care în anumită măsură influenţează şi condiţionează procesul adaptabilităţii  copiilor la mediul şcolar. 
Acestea sunt: 

 Amplasamentul şi statutul elevului în câmpul relaţiilor  interpersonale (lider, popular, izolat, ignorat, 
respins etc.); 

 Structura psihologică a grupului şi a microgrupurilor, particularităţile acestora; 
 Multiple centre de influenţă (pozitive şi negative); 
 Percepţia grupului faţă de un anumit membru şi percepţia unui membru asupra grupului; 
 Unitatea şi coeziunea grupului şcolar etc.  

 Utilizarea tehnicilor sociometrice ne-au oferit un suport relevant în stabilirea procesului de integrare a 
copiilor în colectivul şcolar, prezenţa la ei a confortului psihologic, consolidarea relaţiilor de cooperare cu 
colegii. Criteriile sociometrice au determinat structura, normele şi distribuţia rol-statusurilor în microgrupuri 
ce conferă stabilitate în funcţionarea grupului şcolar, dar şi o adaptabilitate eficientă. De asemenea, tehnicile 
sociometrice au scos în evidenţă relaţiile interpersonale din interiorul grupului şcolar: grupul sancţionează 
pozitiv sau negativ comportamentele membrilor săi; când la  un elev apare o poziţie  deviantă faţă de norma 
comună acceptată de grupul-clasă, membrii grupului reacţionează iniţial printr-o serie de măsuri în vederea 
conformării şi reintegrării deviantului; dacă deviantul nu renunţă la acceptarea normei  grupului, ceilalţi re-
nunţă la recuperarea lui şi îl exclud din grup. Aşa-numiţii „inadaptaţi” îşi exprimă atitudinea faţă de cerinţele 
mediului şcolar printr-o comportare „deviantă”, inadecvată  faţă de normă. Cu cât mai multe criterii se aso-
ciază la o relaţie, cu atât ea este cuprinsă în structuri mai complexe şi rezistă mai mult timp. Structurile com-
plexe se păstrează constante  în timp şi au tendinţa de a se amplifica, mai ales dacă cuprind şi lideri. Astfel, 
putem afirma că tehnicile sociometrice ne ajută să identificăm unele trăsături personale ale copiilor, oferin-
du-ne posibilitatea să înţelegem mai bine semnificaţia rolurilor pe care le joacă elevii, iar prin intermediul 
acestora să pătrundem în mecanismul procesului de interacţiune, care declanşează şi determină caracteristi-
cile colectivului ca un tot unitar. În acest sens, tehnicile sociometrice asigură o cunoaştere amănunţită a 
structurilor informale/afective, dar şi a caracteristicilor de personalitate ale elevilor, astfel oferindu-ne posibi-
litatea să anticipăm barierele ce pot apărea  în adaptarea  eficace a copiilor la şcolarizare. 

În concluzie putem menţiona că prin aplicarea tehnicilor sociometrice demonstrăm clar că  adaptarea 
şcolară ca proces general nu se poate realiza fără o adaptare la realitatea concretă a grupului şcolar în care 
este inclus copilul. Dimensiunea sociorelaţională este determinată de statusul pe care copilul îl ocupă în 
activitatea şcolară. Alegerile preferenţiale în clasă nu sunt influenţate de randamentul şcolar; astfel, există 
lideri cu medii mici sau corigenţi alături de cei  cu medii mari, dar există şi o tendinţă de grupare în aceeaşi 
structură a elevilor cu rezultate asemănătoare. Interacţiunea  din interiorul grupului poate influenţa activitatea 
educaţională şi performanţele elevilor, dar mai ales procesul de adaptare şcolară. Mijloacele de educaţie  
sporesc în eficacitate atunci când este cunoscută poziţia  fiecărui elev  din clasă şi modificările ce intervin în 
timpul  anului şcolar. 

Cu ajutorul tehnicilor sociometrice am stabilit profilul psihosocial şi relaţional al grupului, care se prezin-
tă ca o modalitate prin care se poate realiza o bună cunoaştere a grupului, a caracteristicilor lui generale şi 
particulare. Oportunitatea aplicării tehnicilor sociometrice în stabilirea gradului de adaptare şcolară a copiilor 
este incontestabilă, deoarece rezultatele investigaţiei ne-au îndrumat în formularea concluziilor privind unele 
măsuri de ameliorare a  problemelor apărute între membrii grupului, în rezolvarea acestora, ducând la o creş-
tere a eficienţei şi la o mai uşoară  adaptare şcolară.  
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