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MOTIVAŢIA  PENTRU  ÎNVĂŢARE 

 

 

ARGUMENT 

 

Pentru a reuşi să aibă performanţe şcolare, un copil trebuie să beneficieze atât de un 
cumul de condiţii interne, cât şi de anumite externe. 

Astfel, dacă acestea sunt proprice, dezvoltarea copilului va fi direct influenţată, aceasta 
fiind un produs al celor doi factori. 

Iniţial, condiţiile interne se bazau pe fondul ereditar al copilului. Într-un cuvânt, dacă 
acesta a moştenit de la părinţii săi o dorinţă de învăţare sau abilităţi de învăţare, acestea vor 
influenţa întregul proces al educaţiei. 

Pe parcurs, acestora li se vor adăuga şi alte elemente, venite spontan sau pe calea 
educaţiei şcolare. Printre acestea, cele mai importante sunt abilităţile, deprinderile şi capacităţile, 
alcătuind, astfel, particularităţile sale individuale. 

Astfel, pentru a realiza o educaţie permanentă, sunt necesare trei condiţii: ocazia, 
motivaţia şi educabilitatea. 

Dacă ocazia se poate ivi în mediul şcolar, iar educabilitatea este un factor strict intern, 
ce poate fi influenţat prin diferite metode şcolare şi creşte pe baza factorilor ereditari, motivaţia 
este mult mai problematică, atunci când vorbim despre un copil, ce nu are un plan de viaţă şi nu 
ştie ce pondere pot avea cunoştintele în calitatea viitorului său.  

Învăţarea şcolară este o activitate planificată, un model de acţiune dinamică, un plan de 
acţiune prin care se reconstruieşte şi dezvoltă sistematic cunoştinţe, idei şi moduri prin care 
putem fundamenta, examina şi valida adevăruri. 

Este activitatea de organizare şi autoorganizare a experienţei, de construcţie şi 
reconstrucţie a personalităţii elevului, de formare şi autoformare a propriei individualităţi bio-
psiho-socioculturale. 

Învăţarea şcolară este esenţial motivată şi orientată spre cunoaştere, spre sensibil, 
spre raţional şi comunicativitate. 

Motivaţia face ca învăţarea să se producă şi să se autosusţină; este generatoare de 
energie şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a valorilor. 

Motivaţia are nu numai un caracter energizator ori activator asupra 
comportamentului, ci totodată, şi unul de direcţionare al comportamentelor de învăţare. 
  

 



Referinţe bibliografice 

 

1. Bîrzea, C., Fartuşnic, C. (2009). A doua tranziţie: provocări pentru sistemul de 

învăţământ românesc în Georgescu, C. (coord.) Şansa României: Oamenii. Reprofesionalizarea 

României II. Bucureşti: Institutul de Proiecte pentru Inovaţie şi Dezvoltare. 

2. Egan, K. (1997). The Educated Mind. How Cognitive Tools Shape Our Understanding. 

Chicago: The University of Chicago Press. 

3. Hawkings, S. (2006). Visul lui Einstein şi alte eseuri. Bucureşti: Editura Humanitas. 

4. Jigău, M. coord., (2004). Dimensiunea de gen în educaţie. Buzău: Ed. MarLink. 

5. Keller, J.M.(1992). Motivational Systems. În Stolovich, H.D. şi Keeps, E.J. (coord.), 

Handbook of Human Performance Technology. San Francisco: Jossey-Bass. 

 



Casa Corpului Didactic Constanța 

DE CE ARTA TEATRALĂ? 
DE CE ESTE NEVOIE DE TEATRU ÎN ŞCOLI? 

Prof. Educaţie muzicală, Actor, Solist 

Adrian Bădilă 

Arta actorului e un mod de a gândi. 

Ion Cojar 

„Pedagogia, ca şi artă, presupune vocaţie şi reprezintă un demers creativ din partea 

profesorului, demers ce trebuie să intre în sfera preocupărilor sale permanente. Aşa cum artistul îşi 

continuă desăvârşirea profesională pe parcursul carierei, având o atitudine creativă şi de cercetare 

care-i permite să descopere noi mijloace de expresie artistică, tot aşa şi profesorul va căuta să se 

dezvolte, considerând desăvârşirea profesiei sale un proces continuu, creativ şi eficient pentru 

viitorul fiecărei generaţii de elevi.” - după cum afirmă Nicoleta Brânzia în Revista Concept vol. 

6/nr.1/ iunie 2013 a UNACT 

În ştiinţa educaţiei contemporane se impune tot mai mult concepţia interdisciplinară în 

cercetarea şi interpretarea fenomenului educaţional. Interdisciplinaritatea impune depăşirea unor 

graniţe, eliminarea unor cadre rigide, ca domenii exclusive ale unei discipline, transferul de 

rezultate de la o disciplină la alta în vederea unei explicări mai profunde a fenomenelor, realizându-

se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere în locul predominării unuia dintre ele. 

Activităţile interdisciplinare contribuie la formarea unei noi atitudini faţă de învăţare şi cunoaştere, 

determinând o dezvoltare a gândirii prin înţelegere, prin descoperire şi nu o simplă memorare. 

Elevul care are exercițiul libertăţii de a gândi el însuşi cum să abordeze o situaţie cu care 

se confruntă, fără a i se fi oferit „pe tavă” soluţia, ci doar fiind dirijat în propriul demers de către 

profesor, are posibilităţi mult mai mari de a-şi dezvolta gândirea proprie, personală, iar dacă 

profesorul oferă o sută de posibilităţi de rezolvare a unei probleme, elevul poate veni cu rezolvarea 

numărul 101. 

Obişnuit să-şi inţieze și să-și gestioneze singur propriul proces de învățare, elevul devine 

astfel propriul său stăpân, are propriul laborator de creaţie – bazat nu pe stări, şabloane şi indicaţii, 

ci pe procese mentale reale. 

De ce teatrul pentru copii? De ce nu literatură, ştiinţe, matematică sau alte discipline? 

M-am oprit asupra teatrului deoarece acesta are un larg caracter interdisciplinar. El oferă 

eficiente modalităţi de formare a caracterului şi a personalităţii copilului, fiind factorii cei mai 

apreciaţi şi mai accesibili sufletului acestuia. 

Am ales teatrul pentru că el constituie o modalitate de exprimare artistică şi un prilej de 

punere în valoare a elevului. Fie că este abordat în manieră tradiţională, fie că utilizează păpuşile 

sau măştile, teatrul este un act educaţional care dezvoltă capacitatea de comunicare, memoria şi 
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limbajul, imaginaţia, introspecţia şi empatia. Teatrul accesibilizează însuşirea conţinuturilor 

literare într-o manieră activă, creează un prilej de însuşire a valorilor morale, estetice, sociale, 

oferă modalităţi de învăţare bazate pe joc. Lumea teatrului nu este lumea lucrurilor expuse, a unei 

cunoaşteri exterioare, ci o lume a lucrurilor pe care trebuie să le înţelegi, să le cunoşti din interior, 

iar produsul artistic poartă amprenta personalităţii copilului. Teatrul este o artă sincretică. El obligă 

elevul la un exerciţiu de sintetizare a cunoştinţelor asimilate, a unor abilităţi, deprinderi  şi 

comportamente din domenii diferite şi îi dezvoltă, totodată, spiritul de echipă şi personalitatea 

creatoare alături de colegi. 

Jocurile teatrale dezvoltă spontaneitatea, ajută la autocunoaştere şi la descoperirea celuilalt 

(acceptare, comunicare, cooperare). Prin teatru, atât elevul cât și profesorul au de câștigat în ceea 

ce privește comunicarea dintre ei, dezvoltarea unor relații bazate pe încredere care solicită 

deschidere din partea ambelor părți, cu accent pe dezvoltarea inteligențelor multiple, a gândirii 

critice, independente, a exersării unor calități ale atenției, de voință și de caracter și nu în ultimul 

rând conduce la creşterea stimei de sine. 

Teatrul este o modalitate prin care se pot pune în scenă situaţii reale sau ipotetice şi se 

experimentează modalităţi de comportament în acele situaţii. Ca rezultat copilul îşi eliberează 

tensiunile, emoţiile pe care nu le poate manifesta, sau înţelege, îşi însuşeşte sentimentele pe care 

personajele le trăiesc în diferite momente ale desfăşurării dramatice, învaţă să reacţioneze şi să se 

comporte adecvat cu rolul asumat. 

S-a spus, pe bună dreptate, că teatrul pentru copii este cea mai specifică formă de teatru 

total. La realizarea lui este nevoie de toate celelalte forme de manifestare artistică: text literar, 

muzică, desen. Astfel, teatrul pentru copii dispune de acel complex de mijloace prin care influenţa 

sa să se exercite asupra copiilor prin toate simţurile (vizual, auditiv, motor), să pună în mişcare şi 

să exerseze atât capacităţile emotive cât şi pe cele intelectuale. De aceea spectacolele sunt trăite 

intens de copii şi le influenţează modul de a gândi şi de a se comporta. 

Punerea în scenă a unor poveşti ajută copilul să îşi proiecteze neliniştile sau felul în care 

vede el lumea prin intermediul personajelor. Acestea sunt învestite cu semnificaţii, sentimente şi 

gânduri, pe care copilul le trăieşte în strânsă legătură cu experienţa acumulată până la aceea vârstă 

şi evenimentele similare din viaţa sa.  

Din poveşti, copiii află care sunt consecinţele defectelor şi calităţilor umane, care sunt 

efectele faptelor bune şi rele. Antitezele atotprezente în basme îi ajută să facă diferenţa dintre bine 

şi rău, între minciună şi adevăr, între laşitate şi curaj, îi învaţă care sunt însuşirile pozitive şi care 

sunt defectele cele mai comune ale oamenilor. Trăind alături de personajul preferat întâmplările 

basmului, copilul învaţă despre lumea din jur, fără să fie el însuşi pus în situaţii periculoase sau 

dificile. 
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Poveştile stimulează imaginaţia şi fantezia copilului. Povestitorul foloseşte cuvintele 

pentru a descrie imagini pe care copilul nu le vede. De aici începe să funcţioneze imaginaţia 

copilului care este nevoit să construiască în minte peisaje, chipuri, situaţii. În afară de imaginaţie, 

poveştile stimulează intelectul copiilor care se străduiesc să reţină cât mai multe detalii ale poveştii, 

să memoreze cuvinte, linii melodice folosite şi apoi să fie capabili să le reproducă. 

Nu trebuie să uităm nici rolul benefic pe care poveştile îl au asupra afectivităţii unui copil. 

Frica, bucuria, iubirea sunt trăite de copil la intensitate maximă, fără ca el să fie pus în situaţii 

periculoase sau dificile, totul culminând într-un final favorabil. Există părinţi care îşi fac griji în 

legătură cu emoţiile prea puternice provocate de personajele negative. Să nu uităm că la un moment 

dat copilul va trebui să ţină piept lumii care nu este întotdeauna atât de frumoasă pe cât ne-am dori. 

Poveştile îl pregătesc pentru momentul în care se va confrunta cu situaţii neplăcute. 

Adulţii care trebuie să fie răspunzători de furnizarea acestor lucruri bune şi necesare – 

profesori, oameni politici, părinţi – nu observă decât când este prea târziu, pretind că artele 

frumoase şi teatrul nu sunt deloc necesităţi, ci oferte de lux pe care numai snobii le doresc sau 

susţin că proprii copii sunt perfect fericiţi cu computerele şi cu jocurile pe calculator şi nu au 

nevoie de nimic altceva. 

Educaţia prin teatru este în mare vogă la nivel mondial datorită avantajelor pe care le aduce 

în dezvoltarea personală a individului, indiferent de vârstă, datorită impulsului major pe care-l dă 

stimulării şi îmbunătăţirii abilităţilor individului.  
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STIMULAREA MOTIVAŢIEI ELEVILOR LA DISCIPLINA FIZICĂ PRIN 
METODELE SPECIFICE GÂNDIRII CRITICE 

Burci Adriana 

Şcoala Gimnazială Nr. 17 ,,Ion Minulescu” Constanţa 

 

Controlul şi dirijarea sistemului motivaţional specific activităţilor de învăţare reprezintă 

una dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului. În  pofida amplelor teoretizări, 

stimularea motivaţiei elevului rămâne o artă, care ţine de măiestria şi harul didactic al profesorului.  

O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie să-i implice pe elevi în mod activ şi să 

le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie să fie capabil sa stârnească curiozitatea elevilor prin 

elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori prin 

antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echipă. 

Aceste lucruri pot fi realizate folosind metodele specifice gândirii critice. 

Gândirea critic constă în procesul mintal de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales 

afirmaţii sau propoziţii pretinse de unii oameni a fi adevărate.  

Ea duce la un proces de reflecţie asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile 

şi raţionamentul oferit şi judecând faptele. 

Repartiţiapesecvenţelelecţieia metodelorgândiriicriticeesteurmătoarea: 

Metode, tehnici, procedee 
pentru etapa de EVOCARE 

Metode, tehnici, procedee pentru 
etapa deREALIZARE A 

SENSULUI 

Metode, tehnici, procedee pentruetapa 
de REFLECŢIE 

ŞTIU - VREAU SĂ ŞTIU… 
Gândiţi-Lucraţi în perechi- 
Comunicaţi 
Rezumaţi-Lucraţi înperechi- 
Comunicaţi 
Ciorchinele 
Mai multe capete la un loc 
Creioanele la mijloc 
Amestecaţi-vă – Îngheţaţi- 
Formaţi perechi 
Brainstorming 
Termeni cheie 

MOZAICUL… (etapa de învăţare 
în grupurile de experţi) 
SINELG ( etapa de citire a textului 
si marcarea pe text a simbolurilor) 
Comerţul cu probleme 
Mâna oarbă (etapa de studiere a 
materialului) 
Mai multe capete la un loc 
Gândiţi-Lucraţi în perechi- 
Comunicaţi 
Gândiţi - lucraţiînperechi - lucraţi 
câte patru 
Tabelul conceptelor 
Metoda Philips 6-6 

… AM ÎNVĂŢAT MOZAICUL (etapa 
de predare reciprocă în grupurile casă) 
SINELG (etapa de realizare a tabelului) 
Ciorchinele (revizuit) 
Mâna oarbă (etapa de prezentare a 
fragmentelor si organizare/ refacere a 
textului iniţial); 
Tabelul T 
Gândiţi – Lucraţi în perechi- 
Comunicaţi 
Unul stă, trei circulă 
Turul galeriei; Linia Valorii 
Diagrama Venn; Cvintetul 
Cubul; Eseul de 5 minute 
Metoda Philips 6-6 

Pentru ca activităţile de predare să fie motivante şi să-i intereseze pe elevi, profesorul 

trebuie să gândească strategiile de predare în funcţie de cunoştinţele pe care trebuie să le transmită 

elevilor, cunoştinţe declarative şi cunostinţe procedurale.  

Pentru predarea cunoştinţelor declarative, privite în general de elevi ca un ansamblu de 

informaţii teoretice şi abstracte,putem proceda în felul următor: 

1) se începe predarea printr-o anecdotă, o istorioară insolită legată de teoria ce urmează a 

fi predată sau printr-o problemă de soluţionat; 
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Exemple: 

• Fenomene termice-clasa a VI-a: 

-„De ce vara dopurile de la sticlele cu apă minerală «sar», de obicei, în timp ce iarna nu se 

întâmplă?” 

• Propagarea sunetelor- clasa a VII-a 

„Noi, oamenii, auzim sunetele prin aer, dar balenele cum comunică? De ce întâi vedem un 

avion supersonic şi abia apoi îl auzim?” 

2) elevii sunt chestionaţi asupra cunoştinţelor lor anterioare în legatură cu fenomenul ori 

teoria ce urmează a fi explicate; 

Pentru aceasta se poate folosi metoda:,,ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT”  

ŞTIU VREAU SĂŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
   

Exemplu: 

”Magneţi. Interacţiuni magnetice” – clasa a VI-a 
- Ştiu: se completeazărăspunzând la întrebarea ”Ce stiţi despre magneţi?” (noţiuni învăţate 

la cunoaşterea mediului) 
- Vreau să ştiu: se completează cu întrebările elevilor 
- Am învăţat:- se completează la finalul orei expunând cunoştinţele acumulate pe parcursul 

orei. 
3) se prezintă planul orei în funcţie de întrebările puse de elevi la rubrica ,,VREAU SĂ 

ŞTIU” 

4) cunoştinţele sunt organizate sub formă de scheme, care permit evidenţierea legăturilor 

dintre concepte; 

Pentru aceasta se poate folosi o schemă de tip  

Ciorchine, de exemplu în cazul temei ,,Lentile”- 

clasa a VII-a 

5) fenomenele fizice care sunt analizate în timpul 

orelor trebuie să stârnească interesul elevilor; 

6) se utilizează analogiile: de exemplu între fizică 

şi medicină (în cazul instrumentelor optice) 

În ceea ce priveşte cunoştinţele procedurale, elevii trebuie să conştientizeze paşii ce trebuie 

parcurşi în rezolvarea unei probleme, indiferent de domeniu.  

Se poate aplica metoda celor patru cadrane: 

Datele problemei Rezolvarea 
Întrebările Concluzie 

Modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra 

motivaţiei elevilor. Pentru ca evaluarea să fie cu adevarat motivantă pentru elevi, în sensul de a-i 

determina să se implice mai mult în activităţile de învăţare şi să persevereze, este necesar ca actul 
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evaluativ să se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoaşterea efortului pe care l-a depus 

fiecare pentru îmbunătăţirea propriilor performanţe, şi nu doar să constate nivelul cunoştinţelor. 

Aprecierea evoluţiei elevilor trebuie să se facăîn termeni pozitivi (laudă, încurajare, 

evidenţiere), deoarece dezaprobarea este mai puţin eficientăîn stimularea motivaţiei învăţării.  

Este important ca elevii să se autoevalueze. Aceasta nu înseamnă doar faptul de a-şi fixa 

singuri o notă, ci mai ales să se obişnuiască să-şi evalueze eficienţa strategiilor utilizate.  

Pentru evaluarea elevilor şi pentru autoevaluare putem folosi următoarele metode specifice 

gândirii critice: 

DIAGRAMA VENN - este o bună tehnică de evaluare formativă a cunoştinţelor elevilor. 

Exemplu:  

“Tipuri de forţe” - clasa a VII-a 

În perechi, stabiliţi caracteristicile: 

a) forţei deformatoare – perechile impare 

b) forţei elastice– perechile pare 

CVINTETUL-poate servi ca instrument de sintetizarea informaţiilor complexe. 

Exemplu: 

”Fenomeneoptice” – clasa a VII-a 

Curcubeul 

Multicolor, efemer, 

Răsărind, strălucind, dispărând 

Incită privirile copiilor curiosi 

Enigmatic! 

ESEUL DE 5 MINUTE - se foloseşte la sfârşitul orei, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune 

ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceeace s-a 

întâmplat, în plan intelectual, în acea oră.  

Toate aceste sugestii arată, o dată în plus, că problemele de motivaţie ale elevilor sunt 

extrem de diverse, iar intervenţia profesorului nu se poate baza pe reţete, ci trebuie adaptată la 

fiecare situaţie în parte. 
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METODE ACTIVE DE MOTIVARE ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
CREATIVE A GRUPURILOR DE ELEVI 

prof. Ciurescu Camelia, Rugină Carmen, 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

 

Materialul ilustrat în cele ce urmează menţionează câteva metode ce au ca scop 

introducerea la clasă a unor alternative de instruire care motivează elevii să înveţe activ, să 

gândească în mod critic şi să lucreze în cooperare. Aceste metode reprezintă un mecanism de 

organizare a activităţii instructive. O asemenea  instruire îi permite profesorului, printre altele, să 

facă următoarele lucruri în mod sistematic: 

 Să-şi organizeze predarea; 

 Să stabilească scopurile predării; 

 Să planifice activităţi care să ajute la realizarea acestor scopuri; 

 Să- i implice în mod conştient pe elevi în procesul învăţării; 

 Să construiască punţi de legătură între diversele materii de studiu; 

 Să-i angajeze pe elevi într – un dialog  permanent, care să – i permită profesorului 

să le monitorizeze tot timpul înţelegerea. 

În cadrul procesului – instructiv – educativ se formează echipe de elevi pentru:  

• Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei; 

• Centralizarea şi prelucrarea ideilor, a sugestiilor, a informaţiilor; 

• Creşterea motivării, adoptarea şi testarea deciziilor; 

• Negocierea şi rezolvarea conflictelor; 

• Activităţi practice. 

Metodologia didactică înglobează metode tradiţionale şi moderne, diferenţiate, în funcţie 

de eficienţa şi de utilitatea lor în formarea personalităţii. Tendinţa de astăzi este cea de a transforma 

şi a optimiza metodele de învăţământ, în sensul sporirii eficienţei lor educaţionale. 

Metodele bazate pe acţiunea elevilor, ca şi cele bazate pe gândire şi limbaj interior, se 

dovedesc a fi cele mai adecvate şi mai eficiente, ele valorificând potenţialul intellectual de învăţare 

şi de formare al elevilor. Pe această linie se înscriu şi metodele şi tehnicile de predare – învăţare, 

cu scopul dezvoltării gândirii critice, care vor fi prezentate în cele ce urmează: 

Tehnica ciorchinelui 

Ciorchinele este o strategie de predare care îi încurajează pe elevi să gândească liber şi 

deschis. Ea structurează ideile doar atît cât să stimuleze gândirea legată de conexiunile dintre idei. 

Este o formă de gândire nelineară, care aproximează felul în care funcţionează mintea omenească. 
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Ciorchinele poate fi folosit atât în faza de evocare, cât şi în faza de reflecţie. El poate fi utilizat 

pentru a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic un anumit subiect. Mai poate fi folosit 

ca mijloc de a rezuma ceea ce s – a studiat, ca modalitate de a construi asociaţii noi sau de a 

reprezenta noi sensuri. Este o activitate de scriere care poate fi folosită ca instrument eficient în 

dezvoltarea deprinderilor de scriere, mai ales la cei care sunt recalcitranţi în privinţa scrisului. Este 

o strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoştinţe, înţelegeri sau convingeri legate de o 

anumită temă. Fiind o activitate de scriere, ea serveşte şi la informarea celui care scrie despre 

anumite cunoştinţe sau conexiuni pe care nu era conştient că le are în minte sau că le poate realize. 

Etapele realizării unui ciorchine sunt simple şi uşor de reţinut:. 

1. Să se scrie un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în mijlocul unei pagini sau al unei table. 

2. Să se înceapă să se scrie cuvintele sau sintagmele care le vin în minte legate de tema 

respectivă. 

3. Pe măsură ce se scriu aceste cuvinte, să înceapă să tragă linii între ideile care se leagă în 

vreun fel. 

4. Să se scrie atâtea idei câte le vin în minte, până expiră timpul sau nu mai au nicio altă idee. 

Reguli: 

Există câteva reguli de bază care trebuie respectate: 

1. Să se scrie tot ce îi trece prin minte elevului. Să nu se facă judecăţi de valoare în legătură 

cu gândurile care îi vin în minte beneficiarului actului educaţional şi acestea să fie notate pe hârtie. 

2. Să nu fie (profesorul sau elevul) preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale 

textului scris. 

3. Să nu se oprească din scris pînă n – a trecut destul timp, astfel încât să poată ieşi la lumină 

toate ideile. Dacă ideile refuză să vină, să zăbovească asupra hârtiei şi, până la urmă, vor apărea. 

4. Să nu se limiteze niciodată numărul ideilor şi nici fluxul conexiunilor. 

Această metodă este flexibilă. Poate fi realizată individual sau ca activitate de grup. 

Folosită în grup, ea poate servi drept cadru pentru ideile grupului, ceea ce le oferă elevilor ocazia 

de a afla asociaţiile şi relaţiile stabilite de ceilalţi. Fie că e utilizată individual, fie că e utilizată în 

grup, e important ca elevii să reţină trei reguli: 

1. Să nu se oprească din scris în în timpul care li se acordă; 

2. Profesorul şi colegii să nu emită judecăţi de valoare despre ceea ce gândesc; 

3. Să nu – l intereseze forma în care scrie. 

Ciorchinele realizat individual este o pauză binevenită din brainstorming – ul de grup şi 

motivează, pentru că este rapid şi le permite tuturor elevilor, nu doar celor care sunt activi, să se 

implice în procesul de gândire. Dacă procedeul se aplică individual, subiectul trebuie să fie familiar 
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elevilor, care nu mai pot culege informaţii de la membrii grupului. După expirarea timpului, 

ciorchinii individuali pot fi comunicaţi perechii sau grupului. 

Exemplu: 

Elevii vor realiza o hartă a personajului Harap – Alb din Povestea lui Harap – Alb de Ion 

Creangă, pe baza unei scheme date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnica: ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT 

Este utilizată cu precădere  în faza de evocare, dar şi în cea de realizare a sensului, fiind o 

modalitate de conştientizare, de către elevi, a ceea ce ştiu sau cred că ştiu referitor la un subiect, la 

o problemă şi, totodată, la ceea ce nu ştiu şi ar fi motivaţi să ştie / să înveţe. 

Procedura este relativ simplă. 

În faza de evocare: 

- Elevilor li se cere să inventarieze, procedând individual, prin discuţii în perechi sau în 

grup, ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul / tema investigaţiei ce va urma. 

Aceste idei sunt notate la rubrica: Ştiu. 

- Totodată, ei notează  ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură 

cu tema respectivă. Aceste idei sunt notate în rubrica Vreau să ştiu. 

Urmează apoi, studierea unui text, realizarea unei investigaţii sau dobândirea unor 

cunoştinţe referitoare la acel subiect, cunoştinţe selectate de către profesor. Prin metode şi tehnici 

PERSONAJ 
HARAP - ALB 

CARACTERIZAT DIRECT CARACTERIZAT INDIRECT 

TIMP NUME 
- antiteza dintre termenii din 
titlu denotă: .......... 
- din punct de vedere 
stilistic, numele este: 
............ 

COMPORT
AMENT: 
„....................
...” 

RELAȚIA CU CELELALTE 
PERSONAJE: 

- ..................................... 
- ..................................... 

DISCURS ISTORIE 

NARATOR 
- „ ................” 
- „ ................ ” 
- „ .............. ” 

AUTOCARACTERIZARE 
- „ ................................................. ” 

CELELALTE PERSONAJE 
     „  „ 

 ” 
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adecvate, elevii învaţă noile cunoştinţe, iar, în faza de realizare a sensului /înţelegere, ei 

inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica Am învăţat. 

Exemplu: 

Se realizează, pe tablă, tabelul corespunzător şi se completează prima rubrică, după ce 

copiii au lucrat câte cinci, în circa 15 minute: 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT 
-elevii povestesc conţinutul 
basmului Povestea lui Harap – 
Alb, evidenţiind probele la care 
este supus personajul; proba 
tatălui, proba Spânului, probele 
Împăratului Verde, probele 
Împăratului Roş, probele fetei 
Împăratului Roş; 
-fac observaţii cu privire la timp 
şi spaţiu; 
-clasifică personajele; 

- care este diferenţa dintre autor 
şi narator; 
- ce se înţelege prin conceptul de 
fantastic; 
- în ce constă caracterul cult al 
basmului; 
- în ce constă caracterul popular 
al basmului; 
- ce se înţelege prin „caracter 
oral”; 

-tiparul narativ al basmului, din 
perspectiva lui Vladimir Propp, 
evidenţiază cinci funcţii: lipsa, 
acţiunea de remediere a lipsei, 
probele la care este supus 
personajul, lipsa de remediere a 
lipsei, recompensa; 
-naratorul este o instanţă 
intradiegetică ce enunţă în 
timpul discursului şi se 
adresează unui lector abstract; 
- autorul concret este  
Ion Creangă, o instanţă 
extradiegetică ce scrie opera, se 
adresează lectorului concret şi 
subordonează toate instanţele 
textului; 
- Tzvetan Todorov considera că 
una dintre condiţiile 
fantasticului pur este perfecta 
împletire a straniului cu 
miraculosul. În Povestea lui 
Harap – Alb predomină 
miraculosul; 
- Creangă se distanţează de 
basmul popular prin: a) 
specificul naraţiunii; b) 
specificul fantasticului; c) nota 
comică; d) oralitate; e) limbaj ; 
- De factură folclorică sunt, deci, 
motivele narative tipice: 
călătoria, supunerea prin 
vicleşug, probele, demascarea 
impostorului, căsătoria, 
existenţa unor formule gata 
făcute, care intervin în cazuri 
determinate: fraze întregi, 
dialoguri stereotipe: 
-caracterul colocvial se relevă 
prin exclamaţii, interogaţii, 
interjecţii şi formule de adresare 
prin care se redă fluiditatea 
textului. 
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Mozaicul  

Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în 

echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are, în acelaşi timp, 

şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la 

începutul lecţiei, când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul 

activităţii, când va prezenta concluziile activităţii. Există mai multe variante ale metodei mozaic 

iar noi vom prezenta varianta standard a acestei metode care se realizează în cinci etape. 

1. Pregătirea materialului de studiu 

 Profesorul stabileşte tema de studiu (Povestea lui Harap – Alb –Ion Creangă) şi o împarte 

în 4 sau 5 subteme ( specificul naraţiunii; specificul fantasticului; nota comică; oralitate; 

limbaj). Opţional, poate stabili pentru fiecare sub-temă, elementele principale pe care 

trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază materialul în mod independent. 

Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie afirmativ, fie ca un text eliptic care 

va putea fi completat numai atunci când elevul studiază materialul. 

 Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită  

fiecărui grup.  

2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de 

numărul lor în clasă) 

 Fiecare elev din echipă, primeşte o literă (A, B, C, D) şi are ca sarcină să studieze în mod 

independent, subtema corespunzătoare literei sale. 

 El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu litera A vor aprofunda 

subtema din Fişa „A”. Cei cu litera B vor studia subtema din Fişa „B”, etc. 

 Faza independentă: fiecare elev studiază subtema lui, citeşte textul corespunzător. Acest 

studiu independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de acasă, realizată 

înaintea organizării mozaicului. 

3. Constituirea grupului de experţi 

 După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu aceeaşi literă se reunesc, 

constituind grupe de experţi, pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu litera 

A, părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda subtema 

din Fişa „A”. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu literele B, C, şi D. Dacă grupul de experţi 

are mai mult de 6 membri, acesta se divizează în două grupe mai mici. 

 Faza discuţiilor în grupul de experţi: elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce 

au studiat independent. Au loc discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, 
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se adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise 

şi celorlaţi membrii din echipa iniţială. 

 Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare.  

Din punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi 

trebuie plasate în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 

 Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având 

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 

4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 

 Faza raportului de echipă: experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor 

cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte subteme. Modalitatea de 

transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoţită de suporturi audio-

vizuale, diverse materiale. 

 Specialiştii într-o subtemă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot 

ilustra ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulaţi să 

discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. 

5. Evaluarea 

 Faza demonstraţiei: grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt 

gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau 

un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la 

evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care trebuie să răspundă 

fără ajutorul echipei. 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele 

avantaje: 

− motivarea elevilor; 

− stimularea încrederii în sine a elevilor; 

− dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

− dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; 

− dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; 

− optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 

Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila 

manifestarea efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu 

deosebire atunci când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi 

stabilită cu precizie. Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda 

mozaicului un remediu sigur împotriva acestui efect. 

 

“Dynamis” - 2015 
Pagina  12 



Casa Corpului Didactic Constanța 

BIBLIOGRAFIE 

1.Albulescu, I.; Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socioumane, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2000; 

2.Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri stiluri, strategii, 

Ed. Aramis, Bucureşti, 2002; 

3.Ionescu, M.; Bocoş, M, Tratat de didactică modernă, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009; 

4.Petrescu, P.; Pop V., Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 

5.Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Ed. Polirom, Iaşi, 2004. 

  

“Dynamis” - 2015 
Pagina  13 



Casa Corpului Didactic Constanța 

MOTIVAŢIA PREMISA SUCCESULUI ŞCOLAR 
Prof.înv.primar Cornea Elena 

Înv. Boruzi Valerica 

 

Motivaţia pentru învăţare este un element esenţial pentru a reuşi în viaţă. Pe scurt, e 

informaţie, de factori interni (particularităţile fizice şi psihice) şi de trăsăturile individuale ale 

fiecărui elev (intelectuale, afective, emoţionale, temperamentale, caracteriale). Numai prin 

motivaţie se poate explica atitudinea activă sau mai puţin activă în procesul de dobândire de 

cunoştinţe. 

Putem afirma că motivaţia este un motiv de acţiune. Motiv care dinamizează 

comportamentul uman, care iniţiază, organizează şi reglează acţiunile în direcţia scopului urmărit. 

Deci motivaţia elevului este esenţială în procesul de învăţare, în formarea atitudinii faţă de şcoală, 

faţă de munca de elev.  

Formarea atitudinii faţă de învăţătură depinde de factori externi (familie, şcoală, mijloace 

informaţionale. La vârsta de 6-7 ani, elevii vin la şcoală deocamdată pentru a face pe plac părinţilor 

sau pentru ca şi alţi copii din cartier fac la fel sau pentru că se tem de consecinţele repetenţiei sau 

excluderii din şcoală, uneori şi din impulsul de afirmare a eului, din dorinţa de ridicare socială, din 

ambiţie, din curiozitate. Foarte mult depinde atitudinea cadrului didactic, deoarece el prin 

activitatea la clasă contribuie asupra elevului  la formarea unui sistem solid de valori şi motivaţii 

superioare (dorinţa de a se evidenţia la concursuri şcolare, dorinţa de a fi pregătiţi pentru examene, 

aspiraţia către o anume meserie). Atât învăţătorul, cât şi familia trebuie să sprijine toate formele 

de motivaţie ale elevului şi să le promoveze permanent pe cele mai valoroase. Formarea motivaţiei 

este un proces de lungă durată. Un rol important îl joacă familia, prin atitudinea lor faţă de şcoală, 

de procesul de învăţare, învăţător sau profesor, atitudine care este inoculată treptat şi copiilor şi, 

după cum ştim, exemplul contează mult în atitudinea elevului.  

Educarea motivaţiei atinge stadiul superior când apar sentimente trainice legate de valoarea 

muncii şi a culturii. Bucuria succesului poate duce la o atitudine pozitivă faţă de materia studiată 

sau faţă de activităţile de la clasă. 

Într-o activitate, oricare ar fi ea, deci inclusiv în cazul învăţării, randamentul creşte paralel 

cu forţa motivaţiei. O atenţie deosebită trebuie acordată dorinţelor prea puternice ale elevului, sub 

influenţa cerinţelor prea mari ale părinţilor, intervin inhibiţii generate de teama de a greşi şi de a 

nu fi la înălţimea aşteptărilor. În acest caz, randamentul nu mai creşte, ci chiar scade.  Emotivitatea 

crescută a elevului, mai ales într-o situaţie stresantă, poate determina rezultate sub nivelul 

capacităţii sale.  
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Trebuie să-i învăţăm pe elevi să gândească pozitiv atunci când sunt puşi în faţa unei situaţii 

dificile, să-i obişnuim să-şi compare rezultatele actuale cu cele anterioare, pentru a sesiza progresul 

sau regresul şi să nu se compare cu ceilalţi colegi. Elevii trebuie lăsaţi să-şi definească obiective 

ale învăţării, să-i obişnuim să nu se culpabilizeze, să nu se judece prea aspru atunci când greşesc. 

Desfăşurându-ne  activitatea la clasa pregătitoare, de-a lungul anilor ne-am pus tot mai 

serios problema găsirii unor metode de stimulare a motivaţiei pentru învăţare la elevii de clasa 

pregătitoare. Observam un interes mai scăzut manifestat de părinţi pentru a le insufla copiilor, în 

cadrul familiei, interesul pentru activităţile de la şcoală, un grad mai scăzut al capacităţii de 

concentrare a atenţiei la copii la intrarea în şcoală, o preocupare mai scăzută din partea instituţiilor 

statului în crearea unei imagini reale a ceea ce şcoala oferă elevilor din toate timpurile, educaţie şi 

instrucţie, pentru o viaţă mai plină de împliniri, mai plăcută şi mai bogată spiritual. 

Fără să ştim care vor fi reacţiile elevilor noştri la încercarea de a le atrage atenţia asupra 

activităţilor şcolare şi de a le trezi interesul pentru ele, am “instituit”, un “sistem”, poate pretenţios 

spus, de stimulare a motivaţiei pentru învăţare, bazat pe recompensarea acţiunilor pozitive ale 

copiilor, cu scopul întăririi acestora şi creării unui climat propice învăţării. 

Preluând “din zbor” o idee şi adaptând-o la nevoile copilului de 6-7 ani, dar şi la nevoile 

cadrului didactic pus în faţa rezolvării problemelor numeroase care sunt specifice începutului 

şcolarităţii elevilor, am adus în clasă pentru elevi “mascota clasei”, mascotă ce va fi luată la 

sfârşitul zilei de elevul care a fost cel mai atent, cuminte, isteţ. Copacul cu recompense este o altă 

metodă de stimulare a motivaţiei pentru învăţare, în funcţie de comportamentul din timpul orei, 

imaginea cu copilul respectiv va fi urcată cât mai sus. Concursurile iniţiate la nivelul clasei, cel 

mai bun matematician, cel mai rapid elev, cel mai bun coleg, cel mai conştiincios. În cadrul 

activităţilor de zi cu zi,fiecare lecţiei începe cu o anecdotă, poveste, pentru a le stârni interesul, 

elevii primesc diplome, în funcţie de rezultatele pe care le au,  în diferite momente ale lecţiilor, ca 

întărire pentru acţiunile pozitive.  

Surprinzător pentru noi a fost felul în care elevii au primit acest mod de abordare a 

recompensării acţiunilor lor pozitive. Elevii se străduiau să obţină titlul de “rândul cel mai rapid” 

pentru diferite mici acţiuni organizatorice, îi încurajau şi stimulau pe cei care aveau o viteză de 

lucru mai mică, se străduiau să facă parte din “rândul cel mai disciplinat” când plecau acasă, erau 

mai atenţi la explicaţii, mai motivaţi să se străduiască în activităţile de la ore, şi să colecţioneze 

câţi mai mulţi happy face. 

Ca recompensă pentru activitatea desfăşurată de-a lungul unei luni, în urma numărării 

emoţiilor, s-a desemnat “elevul campion” al lunii respective, elevul a fost răsplătit cu o carte. 

O modalitate asemănătoare de întărire pozitivă, cu imagini, este „copilul zilei”, la panou 

este pusă fotografia elevului care s-a evidenţiat în ziua respectivă. „Semaforul cu mesaje” - conţine 
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mesaje ce sunt înmânate elevilor pe durata activităţii de tipul, “Te-ai descurcat de minune, Ai fost 

conştiincios. Bravo!”, sau “Ai acţionat rapid. Felicitări!” etc., Ca şi părţi pozitive ale acestui mod 

de abordare a stimulării motivaţiei pentru învăţare am observat faptul că elevii au fost stimulaţi 

prin activităţi (care au legătură cu partea de joc, specifică vârstei), părinţii au văzut acasă ce acţiuni 

pozitive au făcut copiii lor aproape zilnic, copiilor le-a plăcut, s-au putut autoaprecia în funcţie de 

“stimulentele” achiziţionate, s-au pus în vedere numai acţiunile pozitive, copiii canalizându-şi 

energia şi interesul spre ele, s-au putut cunoaşte mai bine între ei, având un subiect comun de 

discuţie în permanenţă. 

În concluzie, problemele de motivaţie ale elevilor fiind extrem de diverse, intervenţia 

profesorului nu se poate baza pe adaptarea la reţete ci trebuie la fiecare situaţie în parte. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Popenici, Ş., Fartuşnic, C., (2009) Motivaţia pentru învăţare, Bucureşti, Ed. Didactica  

2. Barbu, A., (2013) Motivaţia învăţării şi reuşita şcolară, Bucureşti, Ed. Didactica 
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MOTIVAŢIA PENTRU A ÎNVĂŢA - STUDIU DE CAZ 
Prof. Cujbă Nicoleta 

Şcola gimn.nr.40 „Aurel Vlaicu” Constanţa 

 
“Motivaţia se referă la totalitatea motivelor care dinamizează comportamentul uman.” 

(Cosmovici A.). Motivaţia este considerată de psihologi ca fiind principalul resort intern al 

eforturilor omului de a se  perfecţiona prin învăţare. 

Ce determină un copil să vină la şcoală? 

a) Motivaţia extrinsecă - atunci când sursa se află în exteriorul individului; elevul se 

încadrează în mediul şcolar, fără un interes direct faţă de ceea ce se predă, ci pentru a primi 

recompense, în special morale! activitatea presupune un efort susţinut şi presupune dorinţa de 

afiliere (de a-i mulţumi pe părinţi, uneori de dragul unor profesori etc) respectarea normelor 

sociale, frică/teamă, ambiţia/recunoaşterea (de exemplu de a avea cât mai multe recompense) etc. 

b) Motivaţia intrinsecă - atunci când învăţarea, dobândirea de cunoştinţe intereseaza 

în mod direct. Îşi are sursa în însăşi activitatea desfăşurată, având ca formă de bază – curiozitatea, 

dorinţa de cunoaştere; activitatea se realizează cu un efort redus. Sarcina majoră a instruirii 

presupune a educa şi a creşte curiozitatea elevilor şi de a o cultiva. 

O motivaţie extrinsecă poate da naştere unei motivaţii intrinseci. 

Teoria motivaţională a lui Maslow explică următoarele situaţii cu care ne confruntăm în 

sala de clasă: 

- elevii care suferă din cauza foamei, bolii nu pot să fi 

interesaţi de învăţătură; 

-elevii vor da un randament mai bun într-un mediu 

relaxat /sigur decât în unul de ameninţare şi tensionat (doar 

clopoţelul); 

-elevii care se simt iubiţi / admiraţi pentru rezultatele lor 

pot fi mult mai interesaţi să înveţe decât cei respinşi şi ignoraţi; 

-unii elevi, când trebuie să aleagă liber între diverse variante, vor alege corect în funcţie de 

oportunităţile lor de dezvoltare şi învăţare, în timp ce ceilalţi vor face alegeri auto-distructive; 

-unii elevi au o dorinţă mai puternică de a cunoaşte decât alţii. 

“Un elev motivat pentru activitatea de învăţare 

poate fi recunoscut uşor: este profund implicat în sarcinile 

de învăţare, se autocontrolează prin raportare la finalităţi 

pe care le conştientizează cu claritate, îşi autoregleză 

permanent activitatea de învăţare, dispune de o mare 
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capacitate de mobilizare a efortului de învăţare, are tendinţa de a opera în mod constant transferul 

a ceea ce învăţat de la un domeniu la altul”. (I. Neacşu, 1978). 

Astfel rolul cadrului didactic (în special al dirigintelui) este de a facilita manifestarea 

motivaţiei de dezvoltare a elevului prin accentuarea atracţiilor, prin implicarea lor în sarcini de 

descoperire a lucrurilor noi, atractive, captivante şi evitarea situaţiilor jenante,  de esec. 

În anul şcolar 2014-2015 am realizat un studiu privind motivaţia şcolară la nivelul clasei a 

VII-a B din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.40 „Aurel Vlaicu” Constanţa pe un eşantion de 25 elevi 

(15 B-10 F) cu scopul de a identifica factorii determinanţi ai motivaţiei şcolare care influenţează 

reuşita şcolară. Am folosit ca metodă - chestionarul (conţine 10 itemi). 

 

Chestionar aplicat: 
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Interpretarea rezultatelor: 

Înainte de toate vreau să precizez anumite aspecte legate de clasă: este un colectiv în care 

predomină băieţii, un grup în care peste 50 % dintre elevi practică sportul de performanţă. 

• Atitudinea faţă de învăţătură a elevilor - valorizează în special satisfacerea 

părinţiilor prin obţinerea de note mari urmărind recompense pe care le vor primi de la aceştia sau 

de frică. 

• Dintre materiile preferate de elevi, pe primele locuri, se încadrează ed fizică, limba 

engleza, matematica. Explicaţia este dată de hobby-urile lor care se leagă de sport, precum şi de 

carierele pe care şi le doresc (majoritatea sportivi, oameni de afaceri, navigatori –urmărindu-şi 

pasiunile-sport, geografie, istorie dar mai ales dorinţa de a se realiza financiar.) 

• Elevii sunt atraşi de disciplinele la care profesorii realizează lecţii cât mai atractive, 

uşoare; alocă un timp destul de redus pentru învăţare (majoritatea 1 oră), din cauza lipsei timpului 

(foarte multe ore sunt dedicate pentru antrenament sau calculatorului). 

• Intre scopurile extrinseci si cele intrinseci exista un relativ echilibru.  

Precizez că acest chestionar l-am dat în fiecare an şcolar clasei-pentru a putea urmări 

schimbarea intereselor cu vârsta, în funcţie motivaţii, de conştientizarea anumitor aspecte ale 

vieţii. De exemplu în clasa a V-a majoritatea vroiau să devină sportivi şi cântăreţi! (explicaţia era 

pentru că se câştigă bani mulţi), pe când în clasa a VI-a –cântăreţii “s-au evaporat”, fetele au 

început să se orienteze către modă, estetică, iar băieţii spre natură (profesor de biologie, farmacie, 

veterinar etc). Cred că în urma a asamblării rezultatelor de la toate chestionarele, precum şi a 

cunoaşterii personalităţii lor, a pasiunilor lor să-i pot îndruma cât mai bine la sfârşitul clasei a VIII-

a spre liceul dorit! 

 

Bibliografie: 
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3. Sorin C.-“Dicţionar de pedagogie”-Ed. Litera Internaţional, 2002 
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FILMUL- MIJLOC DIDACTIC DE STIMULARE A LECTURII 
Prof. Dumitrache Graţiela 

 

Cititul este astăzi una dintre practicile sociale pe care o îmbrăţişăm voit, forţaţi sau 

stimulaţi. Către această practică ,,culturală” ne împinge şi şcoala care, din păcate, prin programele 

lungi şi stufoase ne recomandă, chiar, mai mult, ne impune o listă lungă de autori fără de care ,,nu 

se poate” să demonstrezi că eşti cineva. Dar, nu cât citim e esenţial, ci cum citim. Câteva cărţi 

citite cu adevărat într-un semestru şcolar sunt mai profitabile, dacă ne raportăm la înţelegerea 

concretă a elevilor, decât trecerea‚din prezent, prin zeci de titluri. Aşadar, problema fundamentală 

nu e atât ce citim, ci cum citim şi ce facem cu ce citim. Lipsa unor programe care să arate 

necesitatea unei astfel de lecturi profunde, concurenţa necinstită a Internetului sau audio-book-

urilor, mirajul filmelor, toate fac ca tinerii de azi să evite lecturile care propun modele autentice de 

viaţă. Din păcate, nu există niciun program sistematic, nici şcolar, nici non-formal, care să-şi 

propună să ne înveţe să citim profund (lectura profundă are două etape: Interogaţia / 

problematizarea şi focalizarea) şi aceasta este cauza esenţială pentru care tinerii se îndepărtează de 

lectură. Deşi poate părea paradoxal, motivaţia lecturii se poate face apelând la film. Filmul este un 

concurent mult mai puternic al cărţii la ora actuală şi, pentru a evidenţia acest aspect, am conceput 

un chestionar prin care am urmărit: 

a) investigarea tipului de film preferat: în funcţie de gen-film de ficţiune (jucat sau artistic), 

film documentar, film de animaţie, filmreportaj;înfuncţie de specificuldifuzării-filmepentrusală, 

filmepentruteleviziune; înfuncţie de caracteristiciletehnice de prezentare-film mut, film normal, 

film stereofonic, film stereoscopic; înfuncţie de metraj-film de lung metraj, film de metraj-mediu, 

film de scurtmetraj; Investigarea tematicii preferate-istorică/politică, de aventurǎ/poliţistă, 

psihologică/cu pilde morale/religioasă, despre viaţa oamenilor, ştiinţifico-fantastică, despre naturǎ, 

utilitare (alte domenii); 

b) investigareamotivaţieivizionăriiunui film- informarea, progresul intelectual, integrarea 

socială, inspiraţia pentru creaţiile proprii, relaxarea, plǎcerea, atracţia faţǎ de acţiune, ,,a-mi omorî 

timpul’’, altele; c) investigarea numărului de ore alocate filmului pe sǎptǎmânǎ:1-3 ore; 3-6 ore; 

6-10 ore; peste 10 ore;  

c) enumerarea a trei filme, văzute în şcoalǎ, care l-au plăcut cel mai mult;  

d) investigarea motivaţiei revederii acestora şi a motivării acestei acţiuni;  

e) enumerarea a trei filme, văzute în afara şcolii, care l-au plăcut cel mai mult;  

f) investigarea motivaţiei revederii acestora şi a motivării acestei acţiuni;  

g) investigarea modului în care generaţii diferite vor recepta la fel sau diferit acelaşi film 

şi a motivării răspunsului dat;  
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h) investigarea modului în care îşi aleg sau şi-ar alege filmele:la recomandarea prietenilor, 

după reclama făcută prin diferitele canale media, la recomandarea profesorilor, altfel. 

Acest chestionar a fost aplicat unui eşantion de 30 de elevi de la clasele a IX-a , a X-a, a 

XI-a, a XII-a şi, în urma rezultatelor obţinute, am realizat o analiză SWOT care evidenţiază 

următoarele aspecte:  

PUNCTE TARI – filmul este un mijloc modern integrat mijloacelor audio-vizuale 

conducând la experienţe de învăţarea activ-participative;elevii îşi pot crea o imagine mentală 

asupra subiectului unei lecţii; filmul suplineşte deficienţele cromatice ale manualelor; dezvoltă 

competenţele de ascultare/ receptare (globală, detaliată); furnizează informaţie diversă; prezintă 

mostre de diferite registre stilistice; încurajează şi generează conversaţii, discuţii, implicit, 

comunicarea dintre elevi, dar şi dintre profesor şi elevi etc.; facilitarea vizualizării a ceea ce citesc, 

astfel încât toţi elevii au o experienţă comună; crearea unor modele mentale care le permit: 

înţelegerea intrigii, identificarea personajelor, a locului de desfăşurare a acţiunii etc.; crearea unui 

mediu plăcut şi atractiv pentru procesul instructiv-educativ; transmiterea conţinutului mai bine 

decât orice alt mijloc didactic, printr-o exploatare pozitivă a tehnologiei, mai ales că adolescenţii 

sunt atraşi atât de televiziune, cât şi de computer, considerându-le moderne în comparaţie cu 

operele literare; educarea intelectuală, moral-civică sau estetică a elevilor înregistrează un salt 

calitativ, căci cunoştinţele dobândite pe această cale completează, concretizează, ilustrează, 

actualizează cunoştinţele obţinute prin lectura cărţilor; posibilitatea de a controla aparatura (filmul 

poate fi oprit, încetinit, repetat etc.); imaginea antrenează o puternică implicare afectivă imediată 

din partea elevilor constituie un avantaj în ceea ce priveşte operaţiile de sensibilizare şi de 

motivare; posibilitatea prezentării conţinutului într-un mod realist, fapt ce are drept consecinţă o 

comunicare eficientă (conversaţie, discuţie sau dezbatere); cu ajutorul imaginilor pot fi prezentate 

aspecte ale realităţii (însuşiri ale obiectelor, desfăşurarea unor procese, fenomene, evenimente, 

relaţii între procesele naturale sau între cele sociale etc.) inaccesibile sau greu accesibile percepţiei 

directe, nemijlocite (IoanCerghit, 1970); îmbinarea cuvântului cu imaginea sporeşte receptivitatea 

faţă de conţinuturile informaţionale vehiculate, deoarece se adresează, simultan, mai multor 

simţuri şi antrenează elevul într-o participare intensă la actul de cunoaştere; implicarea mai multor 

analizatori în actul receptării, suportul intuitiv oferit şi gradul crescut de înţelegere asigură o 

reţinere de lungă durată a conţinutului informaţional în memorie; cu ajutorul filmului, conţinuturile 

informaţionale sunt prezentate într-un mod dinamic, antrenant, expresiv, reuşind să stârnească 

atenţia, curiozitatea, interesul receptorilor; imaginile de film au o mare putere de sugestie, de 

impresionare a elevului, deoarece afectează nu doar structurile cognitive, ci şi laturile afectivă şi 

volitivă ale personalităţii sale; ele determină sentimente şi trăiri sufleteşti, sensibilizează pentru o 
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problemă, stimulând, în acest fel, curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte aspecte noi ale realităţii, 

participarea activă la actul de învăţare; 

PUNCTE SLABE - pot fi cronofage (dacă filmul ales este prea lung sau dacă profesorul 

decide să vizioneze întreg filmul în timpul orelor de curs); opinia comună că ceva se pierde când 

o carte este ecranizată; riscul vizionării unui film ca o activitate pasivă, dacă vizionarea nu este 

urmată de o discuţie; opinia părinţilor, uneori negativă, în ceea ce priveşte vizionarea filmelor la 

şcoală; riscul ca imaginea unui personaj să se fixeze prea puternic în mintea unui elev (poate fi şi 

un avantaj); nerespectarea fidelă a conţinutul cărţii de către regizor etc. neştiinţa profesorilor de a 

utiliza editorul de film pentru a selecta secvenţele importante, volumul mare şi diversitatea 

imaginilor sau ritmul derulării lor pot genera confuzii în perceperea realităţi, canalizarea atenţiei 

spre aspecte secundare, superficialitate, din partea elevilor, în abordarea unor probleme;  

OPORTUNITĂŢI – Omul contemporan trăieşte într-o cultură a vizualului. (Sfârşitul 

secolului XX şi începutul noului secol au adus cu sine un context cultural modificat. Teoreticienii 

au observatcă s-a produs o ,,revoluţie picturală" prin care am început să realizăm că dominaţia 

imaginii a înlocuit dominaţia cuvântului.),  

AMENINŢĂRI - Dezinteresul, ulterior, al elevilorfaţă de cărţi. 

Analiza făcută reflectă multiplele avantaje pe care le poate avea filmul pentru a crea o 

motivaţie a lecturii şi m-a determinat să realizez un opţional, în acest an şcolar, pentru elevii clasei 

a XI-a, cu titlul ,,Interferenţa artelor – literatura şi cinematografia”. Obiectivele avute în vedere au 

fost: eliminarea clişeelor şi tabuurilor, de orice fel, cu privire la locul pe care ar trebui să-l ocupe 

cartea în societatea contemporană; încurajarea formării unor opinii critice constructive; stimularea 

interesului pentru cartea de literatură prin valorificarea laturii emoţionale şi a creativităţii, şi prin 

raportarea critică la valorile prezente în cărţile citite; înlocuirea analizei excesiv tehnicizate cu 

interpretarea bazată pe înţelegerea ideilor; dezvoltarea unor abilităţi de viaţă necesare unei vieţi 

calitative; stimularea interesului pentru film ca operă de artă; compararea unor cărţi cu filmele 

realizate; formarea unor deprinderi care să stimuleze gustul pentru artă indiferent de 

suportul/forma/materialul acesteia. Conţinuturile selectate au urmărit corespondenţa carte - film: 

J.Salinger ,,Devegheînlanul de secară’’, W.Shakespeare ,,Romeo şi Julieta’’, W.Golding 

,,Împăratul muştelor”, Markus Zusak ,,Hoţul de cărţi’’, William Styron ,,Alegerea Sofiei’’, 

N.H.Kleinbaum ,,Cercul poeţilor dispăruţi”, Jonathan Safran Foer ,,Totul este iluminat’’. 

Dintre activităţile pe care le-am desfăşurat cu elevii amintesc: stimularea lecturii prin 

vizionarea unor fragmente din film (decupate cu ajutorul unui program de editare) şi utilizarea 

tehnicii predicţiilor. Care presupune mai multe etape: comunicarea sarcinii de lucru (se dau câţiva 

termeni şi timp de trei minute elevi îşi vor imagina, pornind de la ei, o poveste), timp de 5’ elevii 

vor discuta cu colegul de bancă povestea pe care şi-au imaginat-o, câţiva elevi vor prezenta elevilor 
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versiunile create, profesorul oferă elevilor fragmente semnificative de film şi îi invită să reflecteze 

asupra elementelor comune şi diferenţiatoare dintre ceeace şi-au imaginat şi ceeace au văzut 

solicitându-le să citească şi cartea pentru a avea o viziune complete; dacă filmul a fost indicat spre 

vizualizare în prealabil elevilor am construit un set de întrebări despre film, pe care elevii le-au 

validat cu adevărat sau fals, şi l-am continuat cu exerciţii de scriere creativă precum – rescrierea 

finalului; rescrierea începutului; dacă filmul l-am văzut integral cu elevii, după vizionare am 

solocitat elevilor: să completeze o fişă de observare a filmului, să rescrie din memorie replici ale 

personajelor şi să evidenţieze punctele cheie ale desfăşurării scenariului şi dacă nu o pot face să îl 

rescrie cu ajutorul imaginaţiei; să rescrie povestea dintr-un alt punct de vedere sau să propună un 

alt titlu; să dezbată cu privire la avantajele şi dezavantajele ecranizării unei cărţi; să realizeze un 

trailer al filmului sau un poster de promovare a filmului; să realizeze secenariul propriului film şi 

să încerce propria ecranizare; să discute cu privire la atmosfera evocată, a vestimetaţiei, 

obiceiurilor, mentalităţii; să dezbată cu privire la mijlacele de realizare a filmului: unghi de filmare, 

mişcarea camerei, prezentarea vizuală a personajelor; asocierea cu o coloană sonoră. Alte activităţi 

ce se pot desfăşura: dacă filmul este văzut integral cu elevii profesorul poate elimina începutul şi 

finalul şi îi invită pe elevi să le reconstruiască pe baza celorlalte secvenţe derulate; apoi îi invită să 

facă comparaţii între ceeace şi-au imaginat şi ceea ce au văzut, dacă profesorul doreşte ca elevii să 

realizeze propria lor ecranizare după o carte, va porni de la un text de lungime medie şi, în funcţie 

de tematică, le va solicita: să împartă textul în episoade; să selecteze episoadele pe care le vor 

alege pentru ecranizare şi să motiveze de ce; să selecteze episodul ales pentru început; să-şi 

imagineze un decor (profesorul poate veni în întâmpinarea elevilor şi să le ofere imagini suport); 

să propună roluri pentru colegi şi să motiveze de ce; să selecteze vestimentaţia; sau profesorul le 

poate propune mai multe imagini de actori pe care elevii i-ar vedea în rolurile respective; să 

găsească cea mai potrivită modalitate de a arăta frământările personajului; să găsească o coloană 

sonoră adecvată. 
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MOTIVAŢIA ŞCOLARĂ ŞI PROIECTELE EDUCAŢIONALE 
Prof. înv. primar Florescu Laura 

 

Dorinţele, aspiraţiile, convingerile, interesele elevului reprezintă ansamblul factorilor 

interni ai personalităţii acestuia, care îl determină să înveţe şi îi susţin eforturile de învăţare. Aceştia 

se formează şi se dezvoltă atât în procesul învăţării, cât şi ca rezultat al efectuării active a învăţării 

însăşi. 

Cosmovoci A. definea motivaţia ca fiind „procesul instinctiv şi raţional care apare la un 

individ atunci când caută să satisfacă anumite nevoi şi dorinţe. Într-un sens mai larg, motivaţia 

înglobează nevoi, interese, intenţii, tendinţe, idealuri, care stau la baza condiţiei umane şi care 

susţin realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini. Motivaţia este o stare interioară, o dorinţă 

puternică, o forţă ce pune în mişcare un individ în vederea atingerii unui anumit obiectiv”. 

Motivaţia reprezintă un proces psihic important pentru că ea impulsionează, declanşează 

acţiunea, iar acţiunea prin intermediul conexiunii inverse influenţează însăşi baza motivaţională şi 

dinamica ei. Motivaţia este o sursă de activitate şi de aceea este considerată “motorul” 

personalităţii. 

Acest proces psihic are un rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi 

în consecinţă în formarea personalităţii acestuia. Nu poate avea loc un proces educaţional real dacă 

în prealabil nu s-ar identifica motivele învăţării şi n-ar fi determinată aria lor de acţiune şi dacă 

educatorul n-ar şti să se folosească de forţa acestor motive în practica instrucţiei. Cunoaşterea 

motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este importantă pentru cadrul 

didactic, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu 

succes a educaţiei. 

Prin motivaţia învăţării înţelegem totalitatea mobilurilor care declanşează, susţin energetic 

şi dinamizează activitatea de învăţare. Anumite trebuinţe de bază de autorealizare, de afirmare prin 

succes şcolar sau paraşcolar constituie motive ale învăţării. De asemenea: impulsionarea 

curiozităţii, dorinţa de a obţine note bune (pentru a satisface părinţii sau pentru a fi printre 

premianţii clasei), teama de pedeapsă sau de eşec, anumite interese, opţiuni profesionale etc. se 

înscriu în aceeaşi sferă a motivelor învăţării. Iată, deci, că ceea ce activează, mobilizează şi 

reglează conduita celor implicaţi în procesul de instruire este motivul. 

Orice act de învăţare presupune un grad de motivare faţă de sarcina pe care o are de 

îndeplinit, care determină şi o stimulare la nivel cerebral. Dacă această stimulare nu se realizează 

îndeajuns, atunci învăţarea nu se produce. Deci, până la un punct, randamentul elevului 

(performanţa acestuia) creşte paralel cu nivelul activării cerebrale. Este important să fim conştienţi, 
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însă, şi de faptul că un plus de activizare, dincolo de nivelul critic, antrenează un declin al 

performanţei, supramotivarea prezentând efecte negative. 

Practic învăţarea are la bază atât motive externe (nota, lauda, pedeapsa), cât şi motive 

interioare activităţii ca atare. Un şcolar învaţă la început sub presiunea unor cerinţe externe, pentru 

ca, ulterior, descoperind conţinutul unei materii de învăţământ, să fie animat de interese cognitive, 

care ţin de categoria motivelor ce vin din interiorul său şi care poartă numele de motive intrinseci, 

alături de aspiraţiile profesionale, satisfacţia lucrului bine făcut ş.a. Interesul este o atitudine 

stabilizată de natură emotiv–cognitivă faţă de obiecte şi activităţi, în care motivele acţionează din 

interiorul nostru. 

Este esenţial de a nu aştepta apariţia spontană a motivaţiei, ci de a pune accentul pe 

organizarea condiţiilor de învăţare, acestea putând fi următoarele:  

• Percepţia clară a scopului, a obiectivelor activităţii, care justifică drumul ce urmează a fi 

parcurs; 

• Perspectiva aplicabilităţii în practică sau pentru pregătirea ulterioară care îţi dă convingerea 

că merită să depui oricât de mult efort; 

• Nivelul de motivare întreţinut de conştiinţa unui spor de cunoştinţe sau a deprinderii unei 

tehnici. 

La acestea se adaugă crearea de situaţii–problemă, organizarea de experienţe, demonstraţii 

etc. Există un nivel optim al cotei de problematic, de inedit, care întreţine curiozitatea. Un volum 

prea mic de situaţii–problemă, ocazii reduse de a înfrunta dificilul sau noul, produc plictiseală. Pe 

de altă parte, dincolo de un nivel optim, complexitatea depăşeşte elevul şi produce blocarea, 

suspendarea efortului. Segmentarea sarcinii sau eşalonarea efortului sunt soluţii de ieşire din 

impas. 

Un motiv semnificativ îl constituie stima de sine, care se conturează din dinamica 

succeselor şi eşecurilor proprii, din comparaţia continuă cu ceilalţi şi din aprecierea grupului–

clasă. Orice elev tinde să-şi menţină statutul şcolar. Între nivelul de aspiraţie şi performanţa şcolară 

există o relaţie circulară. Motivaţia poate evolua după o spirală ascendentă, dar şi după una 

regresivă, în funcţie de sentimentul eficienţei personale. Reuşita într-un domeniu este condiţionată 

de aptitudini, iar succesul obţinut sporeşte interesul pentru disciplină, fapt care aduce o investiţie 

mare de efort şi concentrare, în măsură să ducă la dezvoltarea aptitudinilor, la rezultate şi mai bune. 

Evoluţia acestei motivaţii se înscrie pe o spirală ascendentă: aptitudinile atrag după ele interesele, 

iar dezvoltarea intereselor alimentează aptitudinile. În schimb, insuccesul repetat, frustrarea se 

înscriu adeseori într-o spirală regresivă; dacă elevul nu reuşeşte să înţeleagă, să facă faţă cerinţelor, 

atunci fie că renunţă la efortul de înţelegere, se resemnează – ceea ce se manifestă prin indiferenţă 
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şi descurajare –, fie că se opune de-a dreptul efortului, mai ales când intervine şi presiunea celor 

din jur. 

Pentru a evita cât mai mult astfel de situaţii şi pentru că în permanenţă caut răspuns la 

întrebarea „Cum să-mi învăţ elevii să înlocuiască Nu Pot cu Voi Reuşi?, în luna octombrie a acestui 

an şcolar mi-am implicat elevii de clasa I într-un proiect ce mi s-a părut interesant încă de la 

lecturarea titlului: <<Rămas-bun „Nu Pot”, bun venit „Voi Reuşi”!>>, al Asociaţiei pentru 

Educaţie, Formare Profesională şi Leadership (ED4LEAD), din Bucureşti. 

Ideea proiectului s-a născut din povestioara „Odihnească-se în pace: înmormântarea lui Nu 

Pot”, extrasă din cartea „Supa de pui pentru suflet”, de Jack Canfield şi Mark Victor Hansen, iar 

scopul proiectului este acela de a dezvolta un model de gândire pozitivă în rândul elevilor, care să 

le permită acestora să acţioneze constructiv, cu un impact pozitiv pentru viaţa lor, dar şi a 

comunităţii în care trăiesc. Obiectivul proiectului este acela ca, până la finalul perioadei lui de 

desfăşurare – mai 2015, fiecare elev să realizeze cel puţin jumătate dintre lucrurile pe care le-a 

notat pe foaia de hârtie sub forma Nu pot să ... . 

Deşi poate părea la început un joc banal, haios, odată cu implementarea sa toţi cei implicaţi 

îşi reconsideră părerea iniţială, conştientizând faptul că este un joc serios şi util pentru oricine, 

copil sau adult, pentru că toţi am avut ceva de învăţat din acesta. 

Nu de puţine ori i-am auzit pe elevii mei spunând că nu pot să facă diverse acţiuni, exemple 

fiind: „nu pot să socotesc fără să folosesc degetele”, „nu pot să rezolv problema”, „nu pot să scriu 

corect după dictare”, „nu pot să învăţ engleza”, „nu pot să decupez corect după contur”, „nu pot 

să pictez oameni”, „nu pot să mă rostogolesc pe saltea” etc. Ca urmare a acestui fapt, după ce le-

am prezentat proiectul, i-am rugat pe elevii mei, pentru a doua zi, să scrie fiecare pe o foaie de 

hârtie, cu ajutorul părinţilor, orice cred că nu pot să facă, toate afirmaţiile începând cu „Nu pot să 

...”, cu liniuţă de la capăt. Dată fiind vârsta copiilor, în realizarea acestei activităţi am implicat 

părinţii, cu promisiunea că nu vor fi altceva decât cei ce vor scrie în locul copiilor, fără a le sugera 

şi ce anume nu pot să facă (lucru care s-a realizat într-un procent destul de mare, mai ales datorită 

refuzului copiilor de a-i lăsa să se „implice” pe părinţi mai mult decât „a spus doamna”). 

În ziua următoare, în cadrul orei de Dezvoltare personală am organizat ceremonia de 

rămas-bun a lui Nu Pot. Am aşezat pe catedră o cutie mare de pantofi şi am invitat fiecare copil să 

îndoaie hârtia pe care era scris ceea ce nu poate să facă, apoi să vină la catedră, iar în timp ce 

spunea „Rămas-bun Nu Pot, bun venit Voi Reuşi!”, să rupă acea hârtie în câte bucăţi doreşte şi să 

le pună în cutie. Dorinţa mare a copiilor de a scăpa de orice Nu Pot s-a făcut observată şi în 

hotărârea cu care rupeau în bucăţi tot mai mici hârtiile scrise. Erau extrem de serioşi în gestul lor, 

aşteptând cu nerăbdare ca acea cutie să dispară din clasa lor şi, poate, odată cu ea, tot ceea ce ei nu 

puteau face. Le-am făcut o surpriză şi m-am îndreptat şi eu spre cutie, având în mână o foaie de 
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hârtie pe care scrisesem, cu o seară înainte, propria mea serie de Nu Pot să ... . În timp ce îmi 

rupeam foaia în foarte multe bucăţi şi rosteam, la rândul meu, cuvintele „magice”, elevii mei au 

început să aplaude, vizibil impresionaţi de gestul meu, dar mai ales de faptul că „Şi doamna are 

Nu Pot!” (aşa cum au strigat în cor). 

A urmat apoi rostirea de gânduri în amintirea lui Nu Pot, pentru ca activitatea să aibă un 

efect mai mare pentru elevi, aşa cum s-a întâmplat şi în povestea care a stat la baza proiectului. 

Am început eu, spunând: „Ne-am strâns astăzi împreună pentru a onora amintirea lui Nu Pot! Cât 

timp a fost prezent cu noi, acesta ne-a influenţat tuturor vieţile, unora mai mult decât altora. Din 

fericire, au rămas în viaţă fraţii şi surorile sale: Pot, Vreau şi Am să fac acest lucru imediat. Fie ca 

Nu Pot să se odinească în pace şi fie ca toţi cei prezenţi să îşi continue în mod pozitiv viaţa în 

absenţa lui. Amin!”. Au urmat copiii care, bine înţeles, au avut o mulţime de lucruri de spus din 

care a reieşit cât au avut de pierdut pentru că Nu Pot făcea parte din viaţa lor. M-au întrebat ce voi 

face cu cutia în care este „îngropat” acesta. Le-am promis că o voi da cuiva pentru a o duce departe 

şi a o arde, astfel încât Nu Pot să rămână doar o amintire. 

Am rugat apoi elevii să realizeze din hârtie o cruce, în memoria lui Nu Pot, pe care eu am 

scris în mijloc „Aici zace Nu Pot”, dedesubt am notat data de 31.10.2014, iar apoi fiecare a desenat 

cel puţin o liniuţă, aducându-şi astfel contribuţia la amintirea dispariţiei acestuia. Ulterior, am 

lăsat-o în clasă, într-un loc la vedere, pentru toţi. 

De atunci, când un elev a uitat de eveniment şi a spus „Nu pot!”, i-am reamintit că Nu Pot 

a fost îngropat şi că îi poate folosi pe fraţii şi surorile lui: Pot, Vreau şi Am să fac acest lucru 

imediat. Am obţinut de fiecare dată un rezultat pozitiv, copilul respectiv reuşind să depăşească într-

un final dificultatea, dovedind astfel internalizarea obiectivului propus spre a fi atins. 

De-a lungul celor şase luni de derulare a proiectului am organizat, ori de câte ori a fost 

necesar, scurte sesiuni de analiză, subliniind de fiecare dată faptul că atunci când suntem puşi în 

dificultate, este bine să adoptăm o atitudine care să ne motiveze, să ne adunăm puterea şi energia 

necesară soluţionării problemei, excluzând resemnarea sau refuzul de a depune chiar şi cel mai 

mic efort ca urmare a presiunii celor din jur. Am evidenţiat, de asemenea, ideea că trebuie să ne 

orientăm către rezultatele pe care ni le dorim şi să luptăm pentru a le obţine, conştientizând faptul 

că cea mai mare recompensă este însăşi atingerea obiectivului nostru. 

Finalul proiectului din luna mai 2015 ne va oferi posibilitatea de a ne împărtăşi în primul 

rând reuşitele din lista Nu Pot a fiecăruia, acestea întărind o dată în plus faptul că motivaţia de a 

învăţa a oricărui elev depinde de: modul în care acesta consideră relevantă activitatea pe care o are 

de făcut, de măsura în care se consideră competent să o realizeze, cât şi de percepţia sa asupra 

gradului de libertate pe care o are în alegerea modalităţilor şi mijloacelor de a o îndeplini. 
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INVESTIGAŢIA ŞTIINŢIFICĂ 
Prof. FULEA MIHAELA 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Tuzla 

 

Unul dintre motivele esenţiale pentru care oamenii urmează şcoala, cu precădere după 

încheierea învăţământului obligatoriu este reuşita socială: mergem la şcoală pentru a reuşi în viaţă, 

pentru a promova în societate, pentru a câştiga un statut social superior. 

De aceea, coordonatele valorice (implicite sau explicite) ale modelului dominat de reuşită 

socială reprezintă elemente fundamentale ale motivaţiei învatarii, influentând totodata dinamica 

pieţei forţei de muncă, învăţarea pe durata întregii vieţi şi din toate activităţile şi situaţiile de viaţă 

şi, în ultimă instanţă, calitatea capitalului uman şi tipul de societate spre care ne îndreptăm. 

Ce este motivaţia? Succint, putem spune că este procesul care conduce, ghidează şi menţine 

comportamentele, de la cele elementare (ex. a mânca) pâna la cele mai complexe, determinând 

preferinţa persoanei pentru anumite acţiuni sau comportamente. 

Psihologia educaţiei operează diferenţierea formală dintre motivaţia intrinsecă 

(determinată de dorinţele, interesele şi preferinţele strict personale) si cea extrinsecă (determinată, 

prin impunere, din exterior). Simplu spus, a munci exclusiv pentru bani sau a merge la scoală 

pentru ca aşa cer părinţii corespunde unei motivaţii predominant extrinseci: performarea unui 

anumit comportament are ca motiv obţinerea unei recompense sau evitarea unei pedepse. 

Psihologii de diverse orientări sunt de acord asupra faptului că persoanele motivate 

predominant extrinsec tind să fie mai puţin satisfăcute de activitatea depusă în comparaţie cu cele 

motivate intrinsec. De aceea, atunci când dispare presiunea externă, oamenii tind să abandoneze 

activităţile a căror motivaţie este predominant externă. 

Ca urmare, având în vedere că învaţarea este o activitate care va trebui să continue pe tot 

parcursul vieţii şi în toate aspectele vieţii, şcoala este nevoită, acum, să dubleze motivaţia “externă” 

(care, ca şi în cazul activităţilor de muncă nu poate fi evitată în totalitate) cu cea “internă”. Ea 

trebuie să ofere activităţi interesante şi atractive pentru elevi, numai astfel elevul (devenit 

absolvent) va continua să înveţe şi atunci când nu va mai fi obligat. 

Motivaţia este generatoare de energie şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare 

a valorilor, având totodată un character de direcţionare al comportamentelor de învăţare. 

Elevii procesează informaţiile în diferite moduri, care implică latura cognitivă, elemente 

afectiv-emoţionale, psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaţiilor de învăţare. Stilurile de 

învăţare reprezintă modalitatea preferată de receptare, prelucrare, stocare şi reactualizare a 

informaţiei şi se formează prin educaţie. 
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Deşi există variate clasificări ale stilurilor de învăţare, o voi prezenta pe cea mai frecvent 

întâlnită. După modalitatea senzorială implicată sunt 3 stiluri de învăţare de bază: vizual, auditiv, 

tactil. 

În continuare propun o stategie cu ajutorul cărora putem educa stilul de învăţare al elevului, 

în dorinţa de a transforma în punct tare al evaluării finale la fizică insuficienta motivare a elevilor 

pentru studiul fizicii. 

Investigaţia ştiinţifică. Pentru a determina cauzele evidentei scăderi a interesului elevilor 

pentru studiul ştiinţelor naturii, este nevoie de dezvoltarea gândirii critice necesară lor pentru 

aplicarea în contexte diferite a ceea ce se învaţă la şcoală. Învăţarea eficientă nu poate fi separată 

de gândirea critică, astfel vom stimula participarea elevilor în număr cât mai mare la studiul 

ştiinţelor naturii. 

Cadrul Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie (ERR) de desfăşurare a investigaţiei 

ştiinţifice. 

Evocarea. Prima fază se numeste faza evocării. La orele la care se foloseste cadrul ERR, 

în etapa evocării elevilor li se cere deseori să facă brainstorming si să alcătuiască liste cu ceea ce 

stiu sau cred că stiu, ca punct de plecare. Uneori brainstormingul se face individual, alteori în 

perechi si apoi cu întregul grup. Cineva scrie ideile grupului pe tablă, acceptând toate ideile, fie că 

sunt corecte, fie că nu. Profesorul poate extrage unele idei de la elevi punând întrebări despre 

anumite lucruri care nu au fost discutate dar sunt relevante în lectură. În această etapă este 

important ca profesorul să se abţină de la a vorbi, în măsura posibilului, lăsându-i pe elevi să 

vorbească. Rolul profesorului este de a îndruma si extrage ideile, precum si de a-i asculta cu atenţie 

pe elevi. 

Realizarea sensului. A doua fază a cadrului pentru gândire si învăţare este realizarea 

sensului. Aceasta este faza în care cel care învaţă vine în contact cu noile informaţii sau idei. Acest 

contact poate lua forma lecturii unui text, ca în exemplul nostru, a vizionării unui film, a ascultării 

unei cuvântări sau a efectuării unui experiment. Aceasta este si faza de învăţare în care profesorul 

are influenţa cea mai redusă asupra elevului, care trebuie să-si menţină implicarea activă în 

învăţare în mod independent. Există strategii de predare care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe elevi 

să rămână implicaţi. Sarcina esenţială a acestei a doua etape, realizarea sensului, este, în primul 

rând, de a menţine implicarea si interesul stabilite în faza de evocare. 

Reflecţia. A treia fază a cadrului este faza reflecţiei. Adesea uitată în predare, ea este la fel 

de importantă ca si celelalte. În această etapă elevii îsi consolidează cunostinţele noi si îsi 

restructurează activ schema pentru a include în ea noi concepte. Aceasta este faza în care elevii îsi 

însuşesc cu adevărat cunostinţele noi. Aici are loc învăţarea durabilă. Învăţarea înseamnă 

schimbare, înseamnă a deveni cumva diferit. Indiferent dacă această diferenţă se manifestă sub 
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forma unui alt mod de a înţelege, sau sub cea a unui nou set de comportamente, sau a unei 

convingeri noi, învăţarea este caracterizată de schimbare, o schimbare autentică si durabilă. 

Aceasta schimbare se petrece doar când cei care învaţă se implică activ în restructurarea schemelor 

lor pentru a include în ele noul. 

Toţi elevii pot învăţa, dacă profesorii, părinţii, cei care le oferă suport sunt pregătiţi cum 

să-i înveţe, să le propună programe pentru dezvoltarea stilului de învăţare şi a practicării abilităţilor 

transferabile: de comunicare, de a lucra în echipă, de învăţare, de organizare a timpului, de a 

rezolva probleme, de a negocia, de ascultare, de creativitate, de a lucra cu computerul etc. 

Cercetările spun că cei care participă la astfel de programe obţin note mai bune, creşte 

stima de sine, se pot ajuta singuri în multele şi diferitele situaţii de învăţare cu care se întâlnesc 

zilnic, devin autonomi, scade riscul de abandon şcolar, creşte gradul de participare la activităţile 

şcolare şi extraşcolare. 
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MOTIVAREA PĂRINŢILOR PENTRU EDUCAŢIE = SUCCESUL ŞCOLAR 
AL COPIILOR 

profesor Marina Giurcă 

 

În fiecare an, în România peste 16% dintre copiii care au intrat în şcoală abandonează 

sistemul de educaţie înainte de a finaliza învăţământul obligatoriu, iar an de an mii de copii nu au 

şansa de a se înscrie la şcoală.Abandonul şcolar este un fenomen complex cu multiple cauze, 

factori de influenţă şi contexte despre care credem adesea că nu avem puterea de a le schimba. Ca 

oameni de şcoală, avem însă obligaţia morală şi profesională de a crede în menirea educaţiei şi a 

învăţării, de a face tot ce stă în puterea noastră, în fiecare zi, mereu mai bine şi mai proape de 

nevoile reale ale copiilor. 

Studiile au arătat că dezvoltarea unui parteneriat şcoală-familie-comunitate îmbunătăţeşte 

prezenţa elevilor la şcoală, performanţa şcolară a acestora, relaţia familie-şcoală, dar şi sprijinul 

din partea comunităţii de care şcoala are nevoie. 

Cu alte cuvinte, atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă 

mai bine cerinţelor şcolare Indicatorii de succes şcolar al copiilor ce se îmbunătăţesc prin 

implicarea părinţilor sunt: frecvenţa regulată la şcoală, abilităţi sociale mai bune, adaptare mai 

bună la mediul şcolar, un sentiment mai accentuat al competenţei personale şi eficienţei în învăţare, 

implicare mai mare în activităţile şcolare şi încredere crescută în importanţa educaţiei. În plus, 

scade rata abandonului şcolar, se înregistrează rate de promovabilitate mai mari şi cresc şansele 

elevilor de finalizare a studiilor de lungă durată  la timp.  

Tipuri de programe de implicare a părinţilor sunt: parenting, comunicare, voluntariat, 

învăţare acasă, negociere a deciziilor şi parteneriate cu comunitatea. Studiile au arătat că părinţii 

cu venituri mici trebuie să depăşească barierele materiale, de natalitate, psihologice pentru a fi 

prezenţi în şcoală şi pentru a se implica în activităţi de parteneriat şcoală-familie. 

Strategiile uzuale de implicare a părinţilor presupun participarea acestora în activităţile 

realizate în clasă, în excursii, la bibliotecă. Abordarea trebuie să fie însă mai largă şi ea presupune: 

cunoaşterea familiilor copiilor, cunoaşterea comunităţii, utilizarea capitalului cultural al părinţilor. 

Părinţii au abilităţi şi talente, iar odată cu descoperirea şi valorificarea lor creşte încrederea în ei 

înşişi şi în abilitatea  lor de a-şi sprijini copiii în activităţile şcolare. Colaborarea cu familia ajută 

şcoala şi părinţii să dezvolte un consens în ceea ce priveşte comportamentele dezirabile, astfel 

încât copiii să primească un mesaj noncontradictoriu de la şcoală şi de acasă. 

Activităţile cu părinţii din medii dezavantajate socio-economic presupun utilizarea unor 

metode de lucru interactive, bazate  pe cooperare şi valorificarea resurselor şi experienţelor fiecărui 

participant. În atelierele de lucru organizate, părinţii au conştientizat că pot influenţa învăţarea 
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copiilor lor pentru că ceea ce fac ei, felul în care se comportă şi acţionează, modul în care îi 

valorizează pe copii sunt mult mai importante decât veniturile, nivelurile de educaţie şi cultură, 

etnie, statutul marital, numărul membrilor familiei.  

Cel mai important este faptul că părinţii câştigă dacă se implică în programele iniţiate de 

şcoală: comunicarea eficientă cu proprii copii şi cu profesorii lor, imaginea de sine şi bucuria 

pentru reuşitele copiilor lor, încredere în  succesele copiilor, asigurarea continuă a suportului 

pentru învăţare, indiferent de nivelul socio-economic, timp mai mult petrecut cu copiii, atât acasă, 

cât şi la şcoală, atitudine pozitivă faţă de şcoală, încredere şi respect faţă de profesori. De 

asemenea, elevii participă cu mai mult interes la activităţile propuse de şcoală în care sunt implicaţi 

şi părinţii, scade numărul absenţelor, se reduce numărul întârzierilor copiilor la şcoală, se 

optimizează relaţia părinţi-copii. 

În continuare, voi prezenta două modele de activitate cu părinţii din medii dezavantajate 

socio-economic, desfăşurate în şcoala mea. 

Activitatea numărul unu: „Motivaţia pentru educaţie” 

Obiectivul propus a fost: să argumenteze importanţa motivaţiei pentru învăţare şi pentru 

educaţie. Filmul activităţii a presupus comentarea unor mesaje ale copiilor: „Este greu.”, „Nu-mi 

place!”, „Mă enervează.”, „Nu mă atrage deloc!”, „Nu-mi va folosi niciodată!”, „Adio, şcoală!” 

„Sunt sărac, nu voi reuşi!” sau „Am trăit o experienţă formidabilă!”, „De mult nu a mai fost aşa 

cool la ore!”, „Nu ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu atenţie.”, „Am învăţat ceva practic.”, 

„În sfârşit, o profă altfel!”. Părinţii sunt invitaţi să identifice factorii care susţin sau împiedică 

participarea la educaţie a elevilor. De asemenea, părinţii vor fi învăţaţi şi trucuri motivaţionale în 

relaţia cu copiii: recompensarea chiar şi simbolică a acestora, evitarea aprecierilor negative (ironii, 

critici) exprimarea încrederii în capacitatea copilului de a rezolva o problemă, stimularea 

independenţei şi a responsabilităţii. 

Părinţii împărţiţi în două echipe (Părinţii motivaţi pozitiv şi Părinţii motivaţi negativ) 

primesc scurte studii de caz cu situaţii în care părinţii sprijină sau nu educaţia copiilor. 

Fiecare echipă descoperă şi analizează motivele care au stat la baza comportamentelor prezentate.  

În final, li se solicită părinţilor să găsească exemple de motive pentru a învăţa, să identifice 

exemple de motive în poveşti de viaţă de succes.  

Rolul unei astfel de activităţi este acela de a-i ajuta pe oameni să înţeleagă faptul că este 

alegerea noastră dacă dorim să învăţăm sau nu, dar educaţia este cea care te învaţă să fii puternic, 

valoros, dinamic, flexibil şi formează cetăţeni responsabili. 

Activitatea numărul doi: „Învăţarea – şansa pentru mine”. 

Scopurile acestei activităţi au fost: identificarea beneficiilor învăţării şi manifestarea 

atitudinii pozitive faţă de învăţare. 
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Participanţii sunt rugaţi să prezinte propriile metafore despre învăţare. Facilitatorii vor 

stimula creativitatea grupului oferind exemple: învăţarea este o grădină, un munte... Învăţarea este 

plină de oportunităţi suntem responsabili de accesul la această comoară lăuntrică. În echipe, 

părinţii trebuie să construiască din materiale reciclabile spaţiul unde învaţă copilul în prezent şi 

spaţiul unde i-ar plăcea să înveţe. Prin discuţii frontale se stabileşte: cum poate interveni părintele 

pentru a crea mediul de învăţare din şcoală şi acasă; ce reguli de igienă a învăţării: orar, spaţiu de 

desfăşurare a activităţii şcolare trebuie respectate. 

Li se solicită părinţilor să dea exemple de activităţi preferate, mai puţin preferate, să 

stabilească unde învaţă mai bine, ce şi-ar dori să înveţe, ce simt atunci când învaţă ceva, ce transmit 

copiilor lor. Aceste scurte discuţii pot fi dezvoltate într-o discuţie despre stilurile de învăţare. 

Activitatea se poate încheia cu semnarea contractului personal de învăţare. De azi înainte 

voi înceta să..., voi începe să..., voi continua să... Aceste angajamente vor fi păstrate de către 

facilitator. La sfârşitul anului şcolar sau al semestrului se vor analiza răspunsurile. 

Învăţarea reprezintă interpretarea realităţii în moduri diferite, implică înţelegerea lumii prin 

reinterpretarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. Atitudinile faţă de învăţare sunt cele mai 

importante: curiozitatea, pasiunea, interesul pentru cunoaştere, dorinţa de a învăţa, de a trăi noi 

experienţe şi de a experimenta. Relaţia dintre eforutl depus, rezultatele aşteptate şi beneficiile 

estimate constituie ecuaţia comportamentului motivat. 

„Îndrăzniţi să învăţaţi!” (Horatius) 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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REALIZAREA DE PROIECTE CIVIC - COMUNITARE FACTOR DE 
MOTIVAȚIE A ÎNVĂȚĂRII 
SOS SALVAȚI CASELE DIN PIAȚA OVIDIU 

Prof Grozavu Adriana 

Școala Gimnazială nr 12 ”B.P.Hasdeu” Constanța 

 

Educația și cultura civică sunt discipline școlare integrate și implicate activ și iremediabil 

în conturarea personalității micului cetățean, deoarece îl pregătește pentru inserția socială, îl 

responsabilizează, îl face activ și productiv și îl învață cum să se insereze plenar în viața civilă și 

în procesele democrației.1 Această discplină, care începe să se studieze din clasa a 3 a, continuând 

la clasele a 7 și a 8 a, îl educă pe copil pentru societate, pentru aparteneța la grupuri sociale , îl 

responsabilizează relativ la status-ul lui social, ca agent al proprie formări .2 

Atingerea acestui obiectiv, de inserare și implicare în viața societății se realizează prin 

învățarea acelor concepte democratice , prin exersarea atitudinilor cetățenești atât în cadrul formal 

al lecțiilor cât și prin realizarea de proiecte comunitare care îl vor ajuta pe elev să transpună în 

practică elementele de teorie însușite la clasă, astfel învățarea și motivația sunt strâns legate și 

determină obținerea de rezultate eficiente. Omul viitorului trebuie să fie un constructor de 

probleme și de sisteme ideative necesare rezolvării lor, transpunerii lor în plan ideatic și practic, 

găsind soluții optime și eficiente.Cercetătorii D.P.Ausubel și F.G Robinson consideră ca fiind 

determinante 3 impulsuri în ceea ce privește motivația :cognitive, de afirmare a eului și de 

afiliere.În funcție de ele, cercetătorii propun cateva modalități de stimulare a motivației: 

dezvoltarea impulurilor cognitive prin folosirea unor aspecte dilematice, de noutate;susținerea 

nevoii de afirmare a elevului prin promovarea opiniei lor;folosirea competiției pentru a stimula pe 

elevi să-și actualizeze propriul potențial.3 Motivația dinamizează activitatea psihică, facilitează 

adaptarea și orientează și susține comportamnetul de însușire de cunoștințe și deprinderi.4 

Proiectul Cetățeanul – SOS salvați casele vechi din piața Ovidiu, se înscrie în cadrul acestor 

tipuri de colaborare cu comunitatea, Proiectul este rezultatul aplicării la clasă a cunoștințelor 

dobândite în cadrul cursului de formare Proiectul Cetățeanul Cetățenie partcipativă care a avut loc 

în anul 2013. Obiectivul principal – identificarea unei probleme importante ale orașului și 

desfășurarea de activități care să implice autoritățile responsabile în soluționarea problemei.  

Etapele realizării acestui proiect au fost: 

1 Radu Dascălu, Vasile ,Voinescu, Didactica specialității Educație și cultură civică, Editura Arves, Craiova, 2006, p 8 
2  Sorin Cristea, Învățământul în anticamera reformei , Editura PORTO FRANCO, Galați , 2006 , p 107 
3 Idem 331 
4 Idem , p 332-334 
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Prezentarea și explicarea temei colectivului de elevi- clasa a 8 A; Organizarea clasei pe 

echipe și stabilirea sarcinilor specifice fiecărei,elevii au identificat o listă de probleme ale 

comunității și au votat pe cea mai deosebită și argumentată. 

Formarea a 4 echipe numite Arheologii, Cercetătorii, Salvatorii, Înteprinzătorii care au 

avut următoarele sarcini: colectarea de informații cu privire la problemă, identificarea 

autorităților care ar trbui să se ocupe și încercarea de a le contacta; propunerea de diferite soluții 

viabile și ușor de realizat; alegerea unei singure soluții care să reprezinte politica clasei- soluție 

pe care să o susțină în fața autorităților; prezentarea proiectului în fața reprezentanților 

comnunității atât în școala cât și în afara ei, de exemplu în fața părinților, a directorului Ceronav 

Ovidiu Cupșa, profesorilor metodiști din cadrul Casei Corpului Didactic, a Comisiei pentru 

apărarea drepturilor Omului la Parlament în anul 2013-2014. 

Prin cooperarea dintre școala și comunitate se realizează o înțelegere adecvată a 

conceptelor abstracte , find o ocazie pentru a învăța să înveți – să colectezi informații și date, să 

stabilești legături între fapte și idei care aparent sunt disparate, să cercetezi , să folosești gândirea 

critică și să legi ideile de experiență. 

Învățarea prin servicii în beneficiul comunității este o combinație între servicii, învățare și 

obiective ale educației. Prin derularea de proiecte elevii își însușesc experiențe care răspund la 

nevoile comunității, încurajează și respectă alegerile făcute de elevi și deciziile adoptate de aceștia, 

consolidează ceea ce este învățat la școalăși extinde învățarea dincolo de școală , dezvoltă 

deprinderi de participare socială într-o  societate democratică.5 

 

Bibliografie:  

Chirițescu, Dorina, Noi și comunitatea, Culegere de proiecte, Ed Atelier Didactic, 

București; 2005 

Coord general, Cristea, Sorin, Curriculum pedagogic pentru formarea personalului 

didactic,vol 1, Ed.Didactică și Pedagogică, R.A București, 2006 

Dascălu, Radu, Voinescu , Vasile, Didactica specialității Educație și cultura civică, Ed 

Arves,Craiova,2006 

  

5  Coord general , Dorina Chirițescu, Noi și comunitatea , Culegere de proiecte , Editura Atelier Didactic, București, 2005, p 3 
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EȘTI CEEA CE ALEGI SĂ FII 
Profesor: Întorsură-Moldoveanu Geanina 

Profesor: Chirică Elena 

 

Motivația desemnează ansamblul factorilor care declanșează activitatea omului, o 

orientează selectiv către anumite scopuri și o susține energetic. Motivația cuprinde totalitatea 

mobilurilor care,în calitatea lor de condiții interne ale persoanei, determină, orientează, 

organizează și potențează intensitatea efortului în activitate. Motivaţia constituie totalitatea 

elementelor stimulative interne, atât a trebuinţelor, impulsurilor de ordin fiziologic cât şi a unor 

formaţiuni mai complexe, dobândite în timpul vieţii ca trebuinţe secundare, interese, aspiraţii, 

convingeri, ideal, concepţie despre lume şi viaţă. 

P. Golu susţine că „motivaţia este un model subiectiv al cazualităţii externe.” 

Motivaţia este o componentă importantă în procesul de învăţare. Oamenii sunt motivaţi în 

două situaţii: *atunci când le place ceea ce fac şi *atunci când le este frică de consecinţe. 

În context şcolar, motivaţia reprezintă procesul care conduce, ghidează şi menţine un 

anumit comportament dezirabil statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activităţile de 

învăţare din clasă, rezolvarea cu succes a sarcinilor, ş.a.; pentru a avea succes în şcoală, dar mai 

ales pentru a asigura eficienţa învăţării, este necesar să existe un nivel optim de motivaţie pentru 

angajarea în respectivul tip de activităţi. 

Motivaţia nu poate fi abordată în mod singular. Elevii manifestă grade diferite de motivare, 

ca intensitate şi sunt sensibili la diferite tipuri de motivaţie. De exemplu, un elev poate fi motivat 

să-şi facă o anumită temă pentru acasă pentru că este împins de curiozitate sau interes pentru 

cunoaştere, altul doreşte să obţină aprecierea din partea profesorului, colegilor sau părinţilor. Un 

elev poate resimţi un acut resentiment faţă de obligaţiile şcolare, pe care le îndeplineşte, dar cu 

mare efort, în timp ce altul vede în aceeaşi sarcină şcolară provocare, plăcere, încântare. 

Deşi apelul la motivaţia intrinsecă este cea mai eficientă formă de mobilizare a elevilor, 

totuşi, din cauza responsabilităţilor şi a obiectivelor didactice, programelor încărcate şi specificului 

unor discipline şcolare, profesorii nu pot oferi elevilor numai sarcini şcolare interesante sau 

plăcute, care să activeze forme intrinseci de motivare. 

De cele mai multe ori sarcinile şcolare sunt formulate în termeni de obligaţii extrinseci, iar 

elevii trebuie să se achite de ele fie că le face plăcere, fie că nu. 

Într-o perspectivă modernă asupra motivaţiei, sunt considerate motivate extrinsec toate 

acele comportamente care sunt însoţite de sentimentul controlului sau a presiunii exercitate din 

afara subiectului, în timp ce comportamentele motivate intrinsec sunt cele conduse de voinţa 
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individuală, generate de trebuinţe sau aspiraţii personale şi însoţite de sentimentul autonomiei şi 

libertăţii. 

Pentru a avea succes este necesar să ne formăm un stil de predare învăţare care să motiveze 

elevii, centrat pe argumentarea utilităţii, stimularea abilităţilor şi competenţelor existente, 

asigurarea trecerii la acţiune. 

Literatura de specialitate oferă sugestii în acest sens: *propuneţi activităţi şcolare şi teme 

pentru acasă explicând raţiunea lor, făcând legatura cu viaţa de zi cu zi sau explicând importanţa 

lor pentru activităţile şcolare viitoare (argumentaţi utilitatea). *asiguraţi-vă că elevii au înţeles 

foarte bine ce au de făcut şi cum veti evalua munca lor; *cereţi un feedback, aflaţi dacă şi elevii 

slabi au înţeles bine sarcina şcolară (solicitati feedback). *pe cât posibil, activităţile şi temele 

şcolare trebuie să permită realizarea /rezolvarea lor în mai multe etape, pornind de la sarcini 

foarte simple spre cele complexe sau dificile (stimulaţi abilităţile şi competenţele existente.) 

*Cereti acordul, negociaţi dacă este cazul, condiţionând diminuarea sarcinii (număr de exercitii, 

număr de pagini etc.) de realizarea ei completă; începeţi activitatea în clasă (asiguraţi trecerea la 

acţiune). 

În calitate de profesor de specialitate am ţinut cont de aceste sugestii. Ca diriginte, am ţinut 

cont de doleanţele elevilor mei, orientând tematica orelor de consiliere către cunoaşterea acestora. 

Întrebările la care liceenii doresc să-şi răspundă sunt, în general, legate de carieră, de succesul în 

viaţă, de modelele pe care ar dori să le urmeze. 

Una din cerinţele unui chestionar aplicat la clasă - Ce factori sociali îşi aduc aportul la 

construirea modelelor sociale de succes la care se raportează elevii (?), precum şi identificarea 

modelelor propriu-zise – a revelat faptul că un prim model ar fi vedetele de televiziune, apoi 

membrii familiei, sportivii, oamenii de afaceri, mai puţin oamenii de cultură sau profesorii. 

O concluzie pertinentă ar fi că ,deocamdată, societatea românească nu poate produce 

modele de succes pozitive şi atractive pentru generaţiile care se ridică. Oamenii de cultură 

reprezintă o categorie „ignorată” atât ca model cât şi în calitate de contratimodel, în opoziţie totală 

cu vedetele, care reprezintă atât un model atractiv cât şi un model detestat în egală măsură. 

Am descoperit, la un moment dat, „TED Talks/ Technology Entertaiment and Design –plus 

Science. TED Talks este un podcast video de zi cu zi a celor mai bune discuții și performanțe de 

Conferința TED, unde conducători gânditori și autori vorbesc despre viața lor în 18 minute (sau 

mai puțin). 

Am stabilit o succesiune de ore de dirigenţie având un tipar identic- vizionarea unui 

videoclip discuţii pe tema dezbătută, sintetizarea discuţiilor clasei sub forma unei scheme „puse 

pe tablă”. 
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TEDxBucharest - Oana Pellea (despre Viaţă...), „Lenes. Fraier. Infantil”: Florin Piersic Jr. 

at TEDxCluj,„Creierul omului aşa cum îl văd eu”: Prof. Dr. Ioan Ştefan Florian at TEDxEroilor, 

au fost materialele- pretext care au furnizat elevilor mei imaginea unor oameni de succes, care cred 

în valori umane perene: generozitate,altruism, entuziasm, respect de sine, construirea carierei prin 

muncă susţinută şi seriozitate . 

În calitate de diriginte, de profesor sunt convinsă că: *Înţelegerea nevoilor personale şi a 

obiectinelor învăţării asigură motivaţia; *Buna orientare şcolară şi profesională (orientarea 

carierei) a elevilorcontribuie la creşterea motivaţiei de învăţare; *Prelucrarea modelelor umane de 

către elevi determină creşterea motivaţiei pentru învăţare. 

Este ştiut faptul că familia este identificată ca fiind un mediu care determină succesul în 

viaţă, iar şcoala un mediu ce poate oferi o carieră de succes.  
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JOCURILE DISTRACTIVE CU CONŢINUT MATEMATIC 
METODE EFICIENTE DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A CALITǍŢII ŞI MOTIVAŢIEI 
PENTRU ÎNVǍŢARE LA PREŞCOLARI 

Prof. LascuViorica 

Ed. Săndulescu Elena-Alexandra 

Grădiniţa cu P.P.Nr.7 - Structură 

Grădiniţa cu P.P.”LucianGrigorescu” Medgidia 

 

“Spune-mi și am să uit. Arată-mi și s-ar putea să-mi amintesc. Implică-mă și voi înţelege” 

(Confucius C 440, î.e.n.) 

Motivaţia învǎţǎrii 

Concept cu largă rezonanţă în istoria comportamentului uman, motivaţia desemnează 

ansamblul factorilor care declanșează activitatea omului, o orientează selectiv către anumite 

scopuri și o susţine energetic. 

Motivaţia reprezintă principalul resort intern al tuturor eforturilor omului de a se 

perfecţiona pentru învăţare. Al. Roşca defineşte motivaţia ca fiind „totalitatea mobilurilor interne 

ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conştientizate sau neconştientizate, simple 

trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte” (Roşca, 1943, p.3). 

Motivarea pentru învăţare este o componentă a dispoziţiei de muncă a copilului. Succesul 

unei acţiuni depinde de motivarea interioara, de sârguinţă, de conștinciozitate, de capacitatea 

generală de învăţare, de aptitudinile personale. Educarea copilului trebuie să vizeze dezvoltarea 

acestor calităţi voliţionale care îl fac să dirijeze în mod conștient activitatea de asimilare a 

cunoștinţelor. De aceea, el trebuie stimulat spre un anumit ritm de acumular eîncă de la grădiniţă, 

spre a-i facilita parcursul educaţional ulterior. Preșcolarul și apoi școlarul trebuie ajutat 

suplimentar prin individualizarea învăţării, prin ședinţe individuale, prin munca independentă să-

și poată însuși noţiunile de bază absolut necesare în înţelegerea celor ce se vor preda ulterior. 

Când vorbim despre motivarea preşcolarilor, ne referim la ansamblul de motive care il 

determină pe copil să vină la grădiniţă şi să înveţe. Psihologii arată că putem face apel la două 

tipuri de motivaţii: motivaţie intrinsecă (internă) şi motivaţie extrinsecă (externă). 

● Motivaţia extrinsecă se referă la dorinţa de afirmare, la dorinţa de afiliere (copilul învaţă 

pentru a face plăcere familiei, educatoarei/învăţătoarei), tendinţe normative (el este obişnuit să se 

supună normelor), teama de consecinţe (frica de pedeapsă) sau ambiţia (care-i transformă uneori 

pe ceilalţi în rivali). 
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● „Inima“ motivaţiei intrinseci este curiozitatea, dorinţa de a afla cât mai multe. Ea are la 

bază un impuls nativ şi apare mai ales în primii ani de şcolaritate, iar maiestria dascălului o poate 

menţine trează. Dacă asigură o bogaţie de trăiri şi surse de satisfacţie, ea se permanentizează. 

Motivaţia intrinsecă este mai importantă  şi mai eficientă în învăţare decât cea extrinsecă, dar la 

vârste mici, acest raport se inversează. La baza motivaţiei stau trebuinţele. În manifestările copiilor 

este identificată, ca un impuls foarte puternic, curiozitatea ,tendinţa de a cunoaşte, de a explora 

ambianţa. 

În grădiniţă principalul mijloc prin care copilul învaţă la această vârstă este jocul, un joc 

pe care l-am putea defini ca “motor al minţii” care vrea să exploreze mai mult decât până acum, 

dar şi al corpului care vrea să dobândească mereu noi deprinderi. Psihologul Jean Piaget consideră 

că jocul îl determină pe copil să participe “de mic” la societatea din care face parte, îl pregăteşte 

pentru activităţile viitoare, jocul fiind “ucenicia vârstei mature”. 

În activităţile matematice, jocurile distractive trezesc interesul copiilor, îi pun în situaţii de 

a selecta, clasifica, împerechea (pe baza unor criterii mai simple ori mai complexe), de a compune 

și descompune numere ori figuri geometrice; astfel le sunt stimulate gândirea, atenţia- atribute ale 

unei personalităţi armonioase. 

Aceste activităţi pot fi orale, cu material intuitiv, ori folosind fișe ilustrate. Pentru grupele 

de nivelul I, mai potrivite sunt jocurile cu material intuitiv, în cadrul cărora copiii realizează practic 

grupări, clasificări de obiecte. Pentru nivelul II se folosesc fișele ilustrate sau problemele hazlii de 

“calcul mintal” și asocieri mai complexe de figuri geometrice. Aceste jocuri contribuie la 

dezvoltarea la copii a capacităţilor de cunoaștere, la formarea interesului faţă de operaţiile cu 

numere, cu figuri geometrice, cu mărimi, faţă de rezolvarea de probleme. La grupa mică am folosit 

jocurile în scopul înţelegerii tematice abordate, iar la grupele mijlocie și mare, pentru formarea 

unor reprezentări matematice și de geometrie, dar și pentru consolidarea cunoașterii denumirii și 

proprietăţile principalelor figuri geometrice. 

Dând jocurilor didactice un caracter distractiv îi atragem pe copii și le ușurăm rezolvarea 

sarcinilor, orice muncă făcută cu plăcere pare mai ușoară. Totodată, pe parcursul jocului copilul se 

familiarizează cu efortul intelectual susţinut. De aceea am creat condiţii pentru activităţile 

matematice în cadrul cărora copiii s-au manifestat independent în alegerea materialului de joc, a 

jocului propriu-zis, pornind de le necesităţile și intereselelor. 

Am amenajat la Centrul Ştiinţă, un loc special ales, pe care l-am utilat cu obiecte pentru 

jocuri tematice, materiale didactice și ilustrate, obiecte cât mai diverse. Pe parcursul anului școlar, 

în măsura însușirii jocurilor de către copii, am introdus variante de joc noi, iar sarcinile jocurilor 

au sporit în dificultate. Copiii au manifestat interes și au obţinut calificative maxime la evaluarea 

sumativă, finală privind achiziţiile matematice și operaţiile intelectuale. 
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A. Exerciţii – joc pentru grupa mică și mijlocie 

● “Termină desenul” – Se împart copiilor foi de hârtie pe care sunt desenate figuri 

geometrice: cerc, pătrat, triunghi. Li se cere să completeze desenele astfel încât să reprezinte 

diverse tablouri: cap de păpușă, ceas, căsuţă, brad. Copiilor de grupă mică li se vor da, pentru 

început, modele (figuri geometrice). 

● “Tremină de construit” - Se împart copiilor figuri geometrice decupate: cercuri, pătrate, 

triunghiuri, dreptunghiuri, ovale de diferite mărimi și diferit colorate. Copiii au sarcina ca prin 

alăturarea de diferite figuri geometrice să redea obiecte: brad, bărcuţă, pisică, camion. 

● “Construim din beţișoare” – Copiii vor folosi seturi de beţișoare colorate și vor construi, 

pe măsuţe, figuri geometrice. La alt joc, ce vor avea o sarcină didactică mai dificilă, vor construi 

obiecte de mobilier (masă, scaun), vor reda imaginea unor litere ale alfabetului ori a unei cifre. 

● “Modelul” – Copiii primesc figuri geometrice decupate și li se prezintă un anumit model 

de așezare. Ei vor repeta, dedesubt, același model. Sarcina didactică mai dificilă este aceea de a 

continua să așeze în aceeași ordine figuri geometrice (șiruri). 

● “Compune un tablou” - Se folosesc figuri geometrice care se îmbină pe table magnetice, 

redând diferite imagini ori mozaicuri geometrice. 

B. Exercitii – joc pentru grupa mare 

● “Tangram” – Trusa Tangram cuprinde material ce se pretează unor sarcini diverse: 

colorat, decupat, asamblat. Trusa are pe bază șapte figuri geometrice: 5 triunghuri (2mari, 2 mici, 

1 mijlociu), un pătrat și un paralelogram. Piesele se numesc tanuri. 

Posibile construcţii: din 2 triunghiuri mari se pot construi, succesiv, un pătrat și un triunghi; 

din 2 triunghuri mari și unul mijlociu se poate construi o figură nouă; un pătrat și 2 triunghuri mici. 

● “Oul Columb” - Dintr-un oval având diametrele de 15, respectiv 12 cm, se împarte în 10 

părţi. După decupare, din segmentele obţinute se pot construi diferite imagini – simbol redând: 

pinguin, cocoș, căţel s.a. 

Concluzie 

Exerciţiile folosite vin în întâmpinarea participanţilor prin a da o doză de optimism, de 

gândire pozitivă și de a-i asigura că se va desfășura ceva frumos, plăcut. Exerciţiile trebuie să fie 

cât mai amuzante, buna dispoziţie și râsul fiind premise foarte bune de relaxare. Însă în aplicarea 

acestor metode nu vom râde niciodată de cineva, ci împreună cu cineva. Se pune accent pe buna 

dispoziţie, tocmai pentru a înlătura stilul formal al învăţării. 
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STIMULAREA MOTIVAŢIEI PREŞCOLARULUI ÎN ÎNVĂŢAREA ŞI 
CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR MOTRICE PRIN DANSUL 
POPULAR 

Prof. Inv. Presc. Stela-Rodica Mustăţea 

 

În grădiniţă se preconizează o valorificare integrală a potenţialului motric, afectiv şi 

intelectual şi a modelării trăsăturilor de personalitate prin educaţie şi prin mişcare. Sănătatea şi 

dezvoltarea normală fiziologică sporesc buna dispoziţie, atenţia şi favorizează capacitatea de 

asimilare a cunoştinţelor. Procesul de învăţare şi consolidare a deprinderilor motrice dispune de o 

multitudine de exerciţii, pe care cadrul didactic le foloseşte diferenţiat, în formele sale de 

organizare: exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă, de front şi de ordine, de gimnastică 

aerobică, ritmică, acrobatică, exerciţii pentru deprinderi motrice, dansul, etc. Scopul diversificarii 

şi reevaluarii mijloacelor şi metodelor de învăţământ tradiţionale este de a eficientiza aspectului 

lor formativ, în sensul antrenării preşcolarului în activitate, stimulării motivaţiei pentru propria 

pregătire, formării unei gândiri creatoare, a spiritului de iniţiativă şi a independenţei acţionale.  

Dansul şi muzica produc copiilor plăcere, bucurie, mulţumire şi confort, iar elementul 

emoţional oferă mişcării atractivitate şi motivaţie. Dansul popular contribuie, în mare măsură, la 

dezvoltarea motrică specifică dar, prin frumuseţea costumului şi a melodiei, prin supleţea şi 

expresivitatea mişcărilor, prin vioiciunea pe care o imprimă copiilor stimulează şi simţul estetic şi 

dragostea pentru folclor, pentru popor şi pentru ţară. 

Dansul popular contribuie la îmbunătăţirea motricităţii (coordonarea; forţa; echilibrul; 

flexibilitatea) datorită multitudinii mişcărilor, repetate în condiţii variate şi influenţează asupra 

unor calităţi motrice, cu precădere asupra îndemânării şi a rezistenţei generale. De asemenea, 

dansul dezvoltă memoria şi capacitatea de concentrare, disciplina, responsabilitatea, perseverenţa, 

curajul, prezenţa de spirit, competiţia, încrederea în forţele proprii , stima de sine şi abilităţile 

sociale. Dansul popular exprimă şi crezul artistic al fiecărui popor, obiceiuri şi tradiţii transmise 

din generaţie in generaţie. Alături de dans în sine şi muzica lui, costumele populare, specifice 

fiecărui dans popular, fiecărei zone folclorice de unde îşi au originea, crează o îmbinare 

armonioasă a paletei coloristice formând un tot unitar de o valoare inestimabilă şi făcându-l pe 

copil să îşi educe dragostea pentru folclorul românesc. 

În continuare am ales să prezint opţionalul de dansuri populare Micii dansatori, desfăşurat 

la clasă, pe baza căruia am încercat să valorific toate avantajele dansului popular şi să stimulez 

motivaţia şi curiozitatea preşcolarilor atât psiho-motric, cât şi la nivel de om şi societate, estetic şi 

creativ, limbă şi comunicare. 
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Nivel: I (3-5 ani) 

Denumire opţional: Dansuri populare Micii dansatori 

Tipul opţionalului: La nivelul mai multor categorii de activitate (psiho-motric, om şi 

societate, estetic şi creativ, limbă şi comunicare) 

Durata desfasurarii: un an 

Grup ţintă: preşcolarii, părinţii, comunitatea 

Argument: Dansul popular contribuie la îmbogăţirea conştiintei preşcolarilor cu imagini 

şi reprezentări estetice şi la realizarea educaţiei pentru valori folclorice locale. Această activitate 

cultivă sentimentele de demnitate, mândrie naţională şi dragostea pentru frumuseţea incontestabilă 

a tezaurului folclorului nostru.  

Obiective cadru: 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi a euritmiei; 

• Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a 

deprinderilor însuşite; 

• Stimularea interesului pentru cunoaşterea folclorului local şi a tradiţiilor populare 

româneşti; 

• Formarea sentimentul de mândrie, respect faţă de folclorul tradiţional. 

Obiective de referinţă: 

O1: Să manifeste dragoste faţă de obiceiurile şi tradiţiile româneşti. 

O2: Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic  

O3: Să îşi formeze o ţinută corporală corectă specifică dansului popular.  

O4: Să înveţe componentele spaţio-temporale de bază specifice dansului popular. 

O5: Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte. 

O6: Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau 

comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri. 

O7: Să manifeste atitudini de cooperare, de competiţie, fair-play. 

Forme de organizare: frontală; pe grupuri mici, individual.  

Metode şi procedee: explicaţia; exerciţiul; conversaţia; jocul. 

Mijloace didactice: costume populare; fotografii, cărţi; CD-uri, DVD-uri cu conţinut 

specific. 

Activităţi de învăţare: audiţie - melodii din folclorul local accesibile nivelului grupei; 

vizionare de CD de la serbările organizate în unitate de alte generaţii de copii; vizionare de 

spectacole folclorice; activităţi aplicative în sala de grupă. 
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Calendarul activităţilor optionale: 
Nr. 
crt. 

Luna Obiective operaţionale Tema activitatii 

1. Oct. O1 - Să inţeleagă necesitatea manifestării, prin joc şi cant, a 
particularităţilor folclorice ale poprului român şi caracterul 
unitar al portului românesc. 

Dansul popular - obicei 
specific romanesc – 
lectură după imagini. 

2. O1 - Să vizioneze emisiuni folclorice, să asculte melodii 
folclorice, să descrie conţinutul acestora, să diferenţieze 
instrumentele. 

Despre păstrarea tradiţiilor 
- vizionare de CD cu 
aspecte din spectacole, 
serbări din trecut. Auditie 

3. O1 - Să achiziţioneze costume naţionale specifice, şi să aducă 
fotografii cu costume din diferite zone, să precizeze semnele de 
baza si culorile. 

Costumul meu – 
observarea costumulelor 
aduse şi pe baza pozelor. 
Vizionare de CD cu 
diferite porturi naţionale. 

4. O2, O3, O7 - Să participe la jocuri în diferite formaţii de lucru şi 
să înveţe diferite poziţii ale corpului. 

Mergi cum spun! - Joc 
sportiv 

5. Nov. O2, O3, O4, O7 - Să execute paşi de dans popular, să manifeste 
sentimentele de veselie, să se relaxeze in timpul invăţarii paşilor. 

Hora - Dans popular 

6. O2, O3, O4, O6, O7 - Să execute paşi de dans popular, să repete 
figurile învăţate şi să înveţe celelalte figuri şi schimbări de 
formaţie, să execute paşi în ritmul melodiei, cu strigături, să se 
relaxeze in timpul invăţarii şi repetării. 

Hora - Dans popular 

7. O2, O3, O4, O6, O7 - Să execute paşi de dans popular, să repete 
figurile învăţate şi să înveţe celelalte figuri, în ritmul melodiei şi 
cu strigăturile specifice. 

Hora - Dans popular 

8. O1, O6, O7 - Să îşi consolideze deprinderile învăţate anterior şi 
să le repete. 

Exerciţii de braţe, pentru 
trunchi; Legarea paşilor de 
dans; Hora - Dans popular 

9. Dec. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să prezinte spectacole în 
grădiniţă. 

Hai la horă mare - 
sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României. 

10. O1 - Să descrie, în cuvinte, obiceiuri şi tradiţii văzute la bunici 
sau la televizor, să prezinte colegilor versuri populare pe care le-
a auzit de sărbatori. 

Obiceiuri de sărbatori -
Convorbirea 

11. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 
- Să prezinte spectacole în grădiniţă. 

Asta-i datina străbună - 
sărbătoarea Crăciunului. 

12. Ian. O1 - Să denumeasca instrumente folosite în cadrul orchestrelor 
folclorice, să imite instrumente îndragite. 

Ce instrumente te fac sa 
joci? - Observarea 

13. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să prezinte dansul popular învăţat 
în faţa părintilor şi colegilor, să explice şi să demonstreze 
copiilor altor grupe. 

Vrei sa dansezi ca mine? - 
Activitate între grupe 

14. O1 - Să asculte balade şi cantece populare romanesti, să desenze 
hora şi spectatorii. 

Hai la hora - Desen 

15. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 
- Să prezinte spectacole în grădiniţă. 

Hai să dăm mâna cu 
mână- sărbătorim Ziua 
Unirii 

16. Feb. O1, O6, O7 - Să-şi însuşească strigături specifice dansurilor 
populare; 

Exersăm şi învăţăm - joc 
reproductiv (strigături) 

17. Mar. O1 - Să audieze şi să reproduca o melodie populară ce descrie 
natura şi sentimente umane. 

De la noi din Dobrogea - 
Cantece populare 

18. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 
- Să prezinte spectacole în grădiniţă. 

Zi de sarbatoare de ziua 
mamei - Spectacol 

19. O1, O6, O7 - Să-şi însuşeasca strigături, proverbe şi zicatori 
precizând întelepciunea populară. 

Proverbe, zicatori, 
strigături – Convorbire 

20. Apr. O1 - Să orneze obiecte de artizanat cu hora specifică poporului 
roman 

Hora populară - Desen 
decorativ 

21. O2, O3, O4, O6, O7 - Să execute paşii primei părţi a dansului 
„Baraboiul”, în suita pe muzica instrumentală. 

Baraboiul – Partea I - 
Dans popular 
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22. O2, O3, O4, O6, O7 - Să execute paşii de dans popular pentru 
partea a II-a, să repete paşii învăţaţi în suita pe muzica 
instrumentală. 

Baraboiul – Partea II- 
Dans popular 

23. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să memoreze strigături specifice 
dansului „Baraboiul” şi să le repete cu dansul învăţat strigaturile 
pe spaţiile muzicale adecvate. 

Baraboiul - Dans popular 

24. Mai O1, O7 - Să încondeieze ouă cu hora copiilor, care să sugereze 
dansul popular tradiţional. 

Încondeiem ouă cu hora 
ţărănească - Desen 

25. O1, O7- Să modeleze, în relief, o horă a papuşilor, care sa 
sugereze dansul popular tradiţional 

Hora păpuşilor - Modelaj 

26. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să repete paşii de dans popular, 
schimbând formaţia şi ritmul în funcţie de muzica instrumentală. 

Suită de dansuri populare 
- Repetare 27. 

28. Iun. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să prezinte cântece şi dansuri 
populare într-o formă specific romanească. 

Din folclorul copiilor -
Şezatoare 

29. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 - Să prezinte dansurile populare 
învăţate pentru părinţi. 

Drag mi-e jocul romanesc 
- Spectacol 

 

Modalităţi de evaluare: convorbirea; spectacole prezentate cu ocazia sărbătorilor 

tradiţionale în faţa părinţilor; spectacole prezentate în comunitate; concurs de strigături; expozitie 

cu lucrări tematice.  
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PARTICIPAREA LA PROIECTE – O MODALITATE DE ACTIVARE A 
MOTIVAŢIEI INTRINSECI 

Dir. Iuliana Negreţ, Prof. Omer S. Sevinci 

 

În contextul societăţii contemporane, tinerii trebuie să fie capabili să se adapteze constant 

noilor provocări. Datorită schimbărilor rapide în lumea în care trăim, majoritatea dintre aceştia 

sunt plasaţi în medii de muncă noi, solicitante, ceea ce impune dezvoltarea de noi abilităţi şi 

atitudini. De aceea, se impune cu necesitate, încă de pe băncile şcolii, dezvoltarea capacităţii de a 

învăţa pe tot parcursul vieţii.  

În acest sens, unele ţări europene au un sistem de învăţământ mai avansat, în privinţa 

sprijinirii dezvoltării abilităţilor de învăţare încă din clasele primare şi a implementării unui stil de 

predare atractiv, orientat spre pregătirea elevilor, care să fie motivaţi să înveţe pe tot parcursul 

vieţii. De aceea, schimbul de experienţă cu astfel de ţări este extrem de benefic, contribuind la 

stimularea dorinţei de a învăţa mereu lucruri noi, de a împărtăşi experienţe noi. Acest lucru este 

realizabil prin participarea la proiecte europene, atât a elevilor cât şi a cadrelor didactice. Prin 

colaborarea cu colegi europeni, s-a constatat că învăţarea devine mai atrăgătoare, mai acccesibilă, 

fiind percepută ca pe o experienţă plăcută şi nicidecum ca o obligaţie.   

Astfel, elevii, adulţii de mâine, ajung să fie motivaţi, să caute şi alte oportunităţi, care să le 

permită o învăţare mai profundă, printr-un transfer util al achiziţiilor cognitive şi dezvoltarea unor 

abilităţi metacognitive. Implicarea activă în astfel de proiecte contribuie esenţial la stimularea 

motivaţiei elevilor de a învăţa pe tot parcursul vieţii. Schimbul de experienţă devine un punct de 

plecare, o sursă de inspiraţie pentru noi oportunităţi de învăţare. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor europene, se urmăreşte atât stimularea 

motivaţiei de a învăţa mereu, cât şi dezvoltarea unor competenţe integratoare, transferabile, utile 

individului nu numai în viaţa şcolară, cât mai ales în cea extraşcolară. Derularea unor proiecte, ce 

implică cooperare la nivel european, stimulează dorinţa participanţilor de a explora, de a asimila 

achiziţii noi. 

Conform teoriei autodeteminării (Ryan, 1985), una din teoriile recente de referinţă pentru 

studiile de motivaţie, tendinţa “de a fi curios în legătură cu mediul de viaţă propriu şi de a fi 

interesat de învăţare şi îmbogăţirea cunoştinţelor” sunt caracteristici inerente ale naturii umane. 

Pornind de la această teorie şi de la gradele diferite de motivare pe care le manifestă elevii, se alege 

grupul ţintă, participant la un proiect european. Aceştia, chiar dacă provin  din diverse medii socio-

economice şi culturale, având abilităţi cognitive şi competenţe diferite, în general sunt elevi care 

manifestă interes pentru şcoală, pentru îndeplinirea unor sarcini, ce înseamnă pentru ei provocare, 

plăcere, încântare. Motivaţia de a acţiona, de a învăţa lucruri noi,  acea “electricitate” care “pune 
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în mişcare motoarele sofisticate” ale învăţării în procesul educaţional este liantul care leagă grupul 

de elevi selectat pentru proiect. Apelul la motivaţia intrinsecă este cea mai eficientă formă de 

mobilizare a elevilor în vederea participării la variate schimburi de experienţă cu tineri europeni. 

Creşterea gradului de internalizare, ajungându-se la acceptarea activă şi implicarea personală în 

vederea sarcinilor propuse, poate conduce ulterior la asumarea de obiective ambiţioase, în funcţie 

de interese şi de aptitudini.  

Participarea activă la activităţi ce implică sarcini variate, interesante şi plăcute poate 

conduce la îndeplinirea cu succes a acestora prin activarea formelor intrinseci de motivare ale 

elevilor.  

In general, s-a observat că elevii răspund pozitiv la acţiuni ce implică abilităţi practice. 

Pornind de la această constatare, majoritatea activităţilor din cadrul proiectelor derulate în liceul 

nostru au fost proiectate cu un pronunţat caracter practic, aplicativ, care să stimuleze motivaţia 

intrinsecă a elevilor participanţi. 

In decursul ultimilor ani, în liceul nostru, ca modalitate eficientă de a accesa idei noi, 

abordări inovatoare şi competenţe noi, s-au derulat o serie de proiecte atât la nivel naţional cât şi 

internaţional. Extrem de benefică s-a dovedit a fi colaborarea şi împărtăşirea experienţelor la nivel 

transfrontalier, prin intermediul unor proiecte precum: un Proiect Multilateral Comenius, trei 

Leonardo Da Vinci, două eTwinning, o Mobilitate Individuală Comenius şi o Vizită de Studiu. 

Aceste proiecte au fost promovate şi susţinute financiar de către Comisia Europeană prin Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi au avut 

ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea 

învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei 

interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale. 

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa este interesat şi în 

continuare de derularea unor proiecte internaţionale, pentru a dezvolta, îmbunătăţi şi dinamiza 

relaţiile dintre ţări, de a consolida dimensiunea europeană în educaţie, de a încuraja cooperarea 

transnaţională între şcoli şi pentru îmbunătăţirea calităţilor profesionale ale personalului didactic. 

Liceul nostru se ghidează după sistemul educaţional european, dorind să ofere o educaţie 

aleasă, o atestare profesională recunoscută la nivel european şi să contribuie la dezvoltarea  

capacităţii elevilor de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Proiectele de orice tip, mari sau mici, de anvergură sau la scară mai redusă reprezintă 

modalitatea prin care se doreşte, în esenţă, formarea de cetăţeni responsabili, echilibraţi şi motivaţi 

spre acţiune şi schimbare. A fi motivat înseamnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva.  
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Provocarea reală o reprezintă valorificarea maximă şi eficientă a potenţialului inovativ al 

elevilor, stimularea dorinţei de a crea ceva nou, ceva deosebit, care să conducă la un real progres 

în planul social. 
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SITUAȚII MOTIVAȚIONALE SPECIFICE ACTIVITĂȚII LA CLASĂ CU 
ELEVII DE LA FILIERA VOCAȚIONALĂ-PROFIL SPORTIV 

Prof. Paris Mihai 

Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu 

 

Motivația reprezintă ansamblul motivelor unei persoane. Este factorul care furnizează 

energia necesară activității, în cazul elevului, aceea de învățare. Ea devine o condiție a învățării 

eficiente care explică nu numai performanța la un moment dat, ci și dinamica ei de la o etapă la 

alta. 

 De-a lungul timpului, specialiștii în științele educației au încercat să identifice motivele 

care-l fac pe copil să vină la școală, să asculte de profesor, să învețe. Aceștia au găsit două grupe 

de motive. O grupă de motive sunt cele extrinseci, când elevul nu are un interes direct pentru 

școală, ci urmărește anumite recompense morale: dorința de afiliere, tendințele normative, teama 

de consecințele rămânerii fără o diplomă, mai prejos decât ceilalți și ambiția. O altă grupă de 

motive sunt cele intrinseci, atunci când învățătura, asimilarea de cunoștințe îl interesează în mod 

direct pe elev: curiozitatea, aspirația spre competență.  

În activitatea la clasă profesorul trebuie să utilizeze toate motivele dar trebuie să cultive 

motivația intrinsecă, interesul pentru cunoaștere, cultură, pentru frumos. O asemenea motivație 

presupune formarea unor durabile sentimente superioare. Sentimentele orientează în mare măsură 

conduita elevilor, fiind principalul factor motivațional. Ele organizează impulsurile, dorințele, 

influențează mereu atitudinile și interesele noastre în funcție de situații. Sentimentele sunt puternic 

influențate de mediul social, de familie și de ambianța școlară. Așadar, este o obligație a 

profesorilor de a contribui la apariția și dezvoltarea sentimentelor superioare, valoroase din punct 

de vedere social. 

Activitatea de învățare se desfășoară într-un cadru situațional complex care cuprinde 

potențialități intelectuale, reacții afective, predispoziții, aptitudini. Astfel de situații motivaționale 

sunt: situația de control, situația de competiție, situația de joc și situația de performanță. 

Situația motivațională de control acționează asupra aspectelor calitative ale activității, 

producând o mișcare la nivelul capacităților interne spre nivelul cerințelor externe. 

Situația motivațională de competiție creează posibilitatea manifestării dorinței de a excela 

în activitatea de învățare, determinând mobilizarea trebuințelor de exprimare a Eului, de afirmare, 

de performanță. 

Situația motivațională de joc constă în structurarea jocului în cadrul activității de învățare 

cu scopul de a realiza o situație specifică de asimilare în care o activitate puternic motivată- jocul 

se îmbină cu una mai puțin motivată- învățarea. 
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Situația motivațională de performanță cuprinde rezultatele activităților și răspunsul 

subiectului, performanța elevului fiind produsul experienței și învățării sub conducerea 

profesorului. Efectul motivațional al performanței se explică prin faptul că aceasta constituie o 

măsură a valorii reale a subiectului. 

În urma experienței dobândite la clasă cu elevii de la filiera vocațională, profil sportiv, care 

provin de la „Academia de fotbal Gheorghe Hagi” din cadrul Liceului Tehnologic „Ion Podaru” 

Ovidiu, situațiile motivaționale specifice sunt: situația de competiție, situația de joc și situația de 

performanță. Cele trei situații menționate implică utilizarea unor metode activ-participative în 

procesul de predare-învățare a istoriei. Altfel spus, am urmărit transpunerea spiritului de competiție 

ce-i caracterizează pe acești elevi în procesul instructiv-educativ la clasă. În continuare, pentru 

fiecare din situațiile enumerate mai sus voi prezenta, pe scurt, câte un exemplu de activitate de 

învățare la disciplina istorie. 

Situația motivațională de joc: metoda aplicată este „biblioteca vorbitoare”. Aceasta 

presupune împărțirea clasei de elevi pe grupe. În cadrul lecției „Evoluția regimului comunist în 

România”, clasa a XI-a, elevii vor aprofunda aspecte privind statute profesionale în timpul 

regimului comunist, condiția femeii în comunism, modalități de petrecere a timpului liber în 

comunism și a fi elev în comunism. Se face tragerea la sorți, în urma căreia patru elevi vor fi 

desemnați ca fiind cărți vorbitoare. În prealabil aceștia se vor documenta în legătură cu subiectul 

cărții vorbitoare pentru care au fost desemnați. Elevii sunt împărțiți în câte patru grupe. Fiecare 

grupă va alege câte o carte vorbitoare. Fiecare carte vorbitoare va trece pe la fiecare grupă și va 

răspunde întrebărilor adresate referitoare la subiectul propus, astfel încât circuitul învățării să fie 

complet. La final, fiecare grupă își va desemna un reprezentant care va prezenta  succint ceea ce 

i-a impresionat cel mai mult din acea perioadă. 

De asemenea, se pot organiza frecvent meciuri de fotbal între echipa profesorilor și echipa 

Academiei. 

Situația motivațională de competiție: pentru aceasta vor fi instituite anumite premii: vedeta 

săptămânii și vedeta lunii. Pe durata întregii luni, elevii vor avea de realizat un portofoliu personal 

la disciplina istorie. În prealabil, profesorul indică o bibliografie orientativă pentru fiecare lecție, 

înclusiv internetul. La fiecare oră de istorie vor fi apreciați și notați elevii care dau cele mai multe 

răspunsuri bune și vin și cu informații suplimentare. În evaluarea continuă a elevilor, profesorul 

va utiliza următoarele criterii: utilizarea limbajului istoric, fluiditatea discursului, argumentatea 

științifică și originalitatea. Fotografii ale vedetelor vor fi afișate în sala de curs.  

Situația motivațională de performanță: pentru aceasta se va institui un premiu: vedeta 

anului la disciplina istorie. La sfârșitul fiecărui semestru, elevii vor vota vedeta semestrului la 

disciplina istorie și apoi vedeta anului. Jurizarea se va face pe baza notelor obținute, a portofoliului 
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întocmit de fiecare elev, a rezultatelor obținute la concursuri. În caz de egalitate de voturi, 

departajarea se va face în funcție de următoarele criterii: atitudinea manifestată în timpul orelor de 

curs, disciplină, respectarea ținutei școlare, și un set de întrebări din patru domenii de conținut 

alese de comun acord de către profesor și colectivul de elevi. 

Într-o clasă, este posibil să existe elevi care să lucreze întotdeauna sub posibilitățile lor din 

cauza absenței motivației. Cadrul didactic trebuie să conștientizeze foarte clar aportul motivației 

la îmbunătățirea performanțelor intelectuale ale elevilor. Îmbunătățirea funcționalității formelor și 

a structurilor motivaționale într-o clasă de elevi se face prin intervențiile pertinente ale cadrului 

didactic. 
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PERSUASIUNEA ÎNVĂŢĂRII MULTICULTURALITĂŢII PRIN 
BIBLIOTECA VIE ŞI FILMUL-DOCUMENT 

Prof. Dr. Popa Lenuţa, 

Liceul Tehnologic ,,Lazăr Edeleanu”, Năvodari 

 

Într-o lucrare colectivă de pionierat pe tema educaţiei interculturale în România, constituită 

ca o Colecţie de bune practici pentru învăţământul preuniversitar şi elaborată în judeţul nostru, 

universitarul Emanuel Plopeanu evidenţiază: ,,Conceptul de educaţie interculturală / 

multiculturală, bazat pe cunoaşterea celuilalt, a comunităţilor care au o altă origine, istorie, religie, 

cultură, dublată de comunicarea cu acestea, este, fără nicio îndoială, fundamentul curriculum-ului 

modern, de tip european.” (op.cit., p.7) În fapt, acest temei este nu doar pentru instruirea 

curriculară, formală, ci şi pentru variantele nonformale, extracurriculare de relaţionare a 

pedagogilor cu elevii. În cele ce urmează, mă voi referi la începuturile Proiectului extracurricular 

,,Educaţia pentru diversitatea socială şi problema bullying-ului” prin prisma aportului metodelor 

pedagogice moderne: Biblioteca Vie, filmul-document la persuasiunea învăţării multiculturalităţii 

/ interculturalităţii. Aceasta pentru că, deşi s-a derulat pe parcursul aproximativ al unui an şcolar 

(2013-2014), Proiectul a implicat metodele menţionate doar în faza lui incipientă...  

,,Dumnezeul tău este evreu, / Maşina pe care o ai este japoneză. / Pizza este italiană, / Iar 

couscous-ul este algerian. / Democraţia pe care o practici este grecească. / Cafeaua ta este 

braziliană. / Ceasul îţi este elveţian. / Cămaşa este indiană. / Radioul tău este coreean. / Vacanţele 

tale sunt turceşti, tunisiene sau marocane. / Cifrele tale sunt arabe, / Scriitura îţi este latină / Şi ...îi 

reproşezi vecinului tău că este străin.’’ (După  Constantin Cucoş) Cineva scria la tablă acest moto 

- în 4 Octombrie 2013- şi toţi participanţii la Proiect - cadre didactice, elevi - începeau o Zi a 

celebrării Mondiale a Educaţiei, impulsionaţi  de ocazia recent ivită: participarea mea (20-22 sept. 

2013, Sinaia) la Seminarul ,,Abordarea situaţiilor de intimidare de elevilor LGBT’’, organizat de 

,,Accept ’’România. Era un proiect de parteneriat pe care-l implementam cu logistica asigurată de 

această asociaţie nonguvernamentală (aşa cum anunţam şi pe ISJ Cta - Forum) şi care, treptat, avea 

să-i includă şi pe alţi parteneri, beneficiari direcţi: elevi ai altor clase şi foşti elevi (unii participând 

şi la excursia tematică dedicată Zilelor Educaţiei Nonformale / ZEN, la Buşteni şi Sinaia); 

Comitetul de părinţi ai elevilor liceului şi profesorii-diriginţi (prin lectoratul pe şcoală) şi, mai 

târziu, Consiliul Elevilor ( în cadrul Programului Naţional ,,Şcoala Altfel’’). 

Iniţial, pentru acea Zi Mondială a Educaţiei, cadrele didactice coordonatoare (prof. dr. Popa 

Lenuţa, prof. Manole Iuliana Camelia, prof. Geladin Aiten, prof. Balica Iulia Aurora, prof. Borcea 

Elena), împreună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi (elevi ai claselor a XI-a U şi a X-a U) au urmărit 

următoarele obiective:  
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Obiectivul general: înţelegerea şi acceptarea diversităţii sociale - ca parte a pluralismului 

democratic.  

Obiective specifice: identificarea, definirea termenilor – cheie ai universului tematic/ 

recunoaşterea, prevenirea şi combaterea situaţiilor de ,, bullying’’/ utilizarea adecvată a acestor 

termeni  în eseuri, rebus, prezentare powerpoint şi ilustrarea prin colaj, desene tematice / 

accesarea,, Bibliotecii Vii’’ şi a filmului – document / receptivitate sporită la incluziunea socială 

(în mediul şcolar, comunitar, în societate).  

- Dar, pentru început, ce presupunea un atare Proiect asumat de noi, cei aparent 

asemănători, ca oameni, dar atât de deosebiţi? Desigur, răvăşirea unor particularităţi, diferenţe, 

trăsături specifice, pe care, civilizat şi democratic, le asumăm şi le tolerăm în convieţuirea 

cotidiană, dar care, în alte circumstanţe, duc la bullying/ intimidare, şicanare, hărţuire, chiar la 

războaie... Nu întâmplător, eseurile, rebusul, prezentarea powerpoint, colajele şi desenele tematice 

conduceau spre termenii-cheie ai universului tematic, termeni pe care beneficiarii şi i-au însuşit. 

Ne propuneam, însă, nu doar să transmitem o terminologie specifică, utilizabilă adecvat de 

către beneficiari, dar, mai mult, să avem capacitatea de persuasiune: ,,a le induce convingeri şi 

valori altor persoane, influenţându-le gândurile şi acţiunile prin strategii specifice”. (Kevin Hogan, 

op.cit., p.12) Psihologic şi pedagogic, cum pot fi implantate adânc acestea, ştiut fiind că au o 

puternică dimensiune afectivă, determinându-i pe educabili spre acţiune? Altfel spus, cum pot 

deveni convingerile eficiente, adică acele componente structurale din edificiul motivaţional cu 

rolul de idei-forţă, sau idei-valoare? În contextul Proiectului nostru, utilizarea a două metode 

pedagogice moderne, Biblioteca Vie şi filmul-document, ca şi parteneriatul menţionat, alături de 

acţiunile de întărire a mesajului-nucleu, au sporit şansele persuasiunii.  

Astfel, secvenţa accesării ,,Bibliotecii Vii’’ (prin discuţia liberă a majoritarilor români 

participanţi cu etnicul tătar - d-na prof. Geladin Aiten, atunci tocmai venită în instituţie) s-a realizat 

pe măsura timpului disponibil. Ulterior, pentru Ziua Tătarilor din România (13 Dec.), coordonam 

un interviu pe care eleva mea, Rusu Andra - Georgiana, i-l lua doamnei profesor şi care avea să fie 

publicat în revista noastră (Academia Liceală). Interviul întărea ipostaza de ,,Bibliotecă Vie’’ a 

etnicului tătar, metodă pe care elevii o agreează atât de mult. 

Filmul – document, o altă metodă pedagogică modernă preferată de educabili, ne-a fost 

furnizat, atunci, tot de ,,Accept’’ România. (Trebuie precizat faptul că- aşa cum aveam să declar, 

la un moment dat, într-un interviu pentru un masterand al Universităţii ,,Ovidius’’ ,Constanţa- 

Asociaţia ,,Accept’’ România beneficiase, ea însăşi, de o consistentă susţinere inclusiv din partea 

Raiffeisen Bank). Filmul respectiv, cu titlul ,,Vreau să ştiu cum e !’’, realizat cu protagonişti ai 

,,Accept’’ - prin problematica persuasiv asumată şi buna gestionare a timpului - le-a indus 

receptorilor reflecţie, empatie, toleranţă, civism. 
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Şi, dacă, în linii mari, aceasta a fost abordarea din 4 oct. 2013, ulterior, derularea 

Proiectului se realiza pe acest temei,  consolidându-l tot mai mult. La o săptămână distanţă, după 

ce prezentasem universul tematic al bullying-ului şi altei clase de profil umanist (XII-U), 

participam la excursia tematică ocazionată de Zilele Educaţiei Nonformale (11-13 oct. 2013). Într-

un cadru natural fără egal al staţiunilor montane Buşteni, Sinaia şi al împrejurimilor, prin cercul 

,,Pregătirea adolescenţilor pentru viaţă”, ne implicam în dezbaterea despre ,,Bullying’’. Avea să 

rămână, pentru noi, cei 8 participanţi, un exemplu de in illo tempore pe care-l evoci în viaţă pentru: 

frumuseţea întregului şi a detaliului, unicitatea mesajului, asumarea aventurii pedestre a 

înălţimilor, sinceritatea dezbaterii, vizionarea filmului ,,Clasa divizată’’... 

Cum au contribuit cele două metode pedagogice moderne, Biblioteca Vie şi filmul-

document, la persuasiunea învăţării multiculturalităţii / interculturalităţii în Proiectul analizat? 

Desigur, prin impactul direct sau prea puţin mediat asupra psihicului beneficiarilor educaţiei. Pe 

urmele Şcolii de la Palo Alto şi în acord cu Paul Watzlawick, voi folosi termenul de ,,recadrare”, 

redefinire a situaţiei pentru a explica. Mecanismul care impune înţelegerea şi eventuala 

persuasiune se configurează astfel: ,,un fenomen rămâne ininteligibil câtă vreme câmpul de 

observaţie nu este suficient de larg ca să cuprindă şi contextul în care se produce el. Neputând să 

perceapă complexitatea relaţiilor dintre un fapt şi un cadru în care acesta se inserează, dintre un 

organism şi mediul său, cel care observă ceva misterios ajunge să atribuie obiectului pe care-l 

studiază proprietăţi pe care acesta poate că nu le are...” (P. Watzlawick, op.cit., p.80) Ceea ce au 

evident în comun cele două metode, Biblioteca Vie şi filmul-document, este tocmai avantajul 

recadrării, al trecerii ,,la o metaperspectivă asupra situaţiei cu scopul să apară un sens nou sau un 

nou fenomen care nu fusese luat în calcul.” (Alex Mucchielli, op.cit., p.115) Aşadar, prin puterea 

cuvântului şi a contextului, conferită de cele două metode, receptorii/ beneficiarii educaţiei întru 

multiculturalitate/ interculturalitate îşi îmbogăţesc, îşi diversifică sau îşi schimbă perspectiva 

acceptându-l pe celălalt. Ei realizează că diferenţele dintre oameni nu sunt temei raţional şi civilizat 

pentru operarea discriminărilor, marginalizărilor, etichetărilor, bullying-ului. Biblioteca Vie şi 

filmul - document al multiculturalităţii / interculturalităţii creează recadrarea beneficiarilor 

educaţiei printr-un declic raţional-afectiv care conduce chiar la empatie. Discutând cu volumul din 

Biblioteca Vie, respectiv cu omul perceput ca diferit prin prisma unor particularităţi (origine, 

istorie, religie, cultură etc.), cititorul / beneficiarul educaţiei întru multiculturalitate se convinge de 

necesitatea respectării demnităţii umane, valorificării diferenţelor, promovării toleranţei. Totodată, 

filmul-document, cu protagoniştii săi reali, încorporează întreaga ambianţă a fenomenului, acesta 

aducând nu numai un plus de informaţii specifice, dar – mai mult – constituind sursă de trăire şi 

motivaţie, de integrare în realitatea reflectată. Biblioteca Vie şi filmul-document, mai mult decât 

“Dynamis” - 2015 
Pagina  56 



Casa Corpului Didactic Constanța 

alte metode pedagogice moderne, îi aşază pe beneficiarii educaţiei întru multiculturalitate/ 

interculturalitate în postura de a empatiza cu celălalt perceput anterior ca diferit. 

În fond, aceasta este cheia multiculturalităţii / interculturalităţii: trăieşti civilizat în felul 

tău specific (ca ins, grup social, comunitate, societate) acceptând viaţa civilizată specifică a 

celuilalt şi reciproc. Accesând Biblioteca Vie şi filmul-document, educabilii învaţă persuasiv lecţia 

multiculturalităţii / interculturalităţii potrivit căreia acel celălalt, diferit poate fi oricare dintre noi. 
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CREȘTEREA GRADULUI DE MOTIVAȚIE PENTRU ÎNVĂȚARE PRIN 
PROIECTE EDUCATIVE 

Prof. Dr. Popa Laura Mariana 

Prof. înv. primar Alexandru Mihaela Floriana 

Școala Gimnazială Nr. 12 ”B. P. Hasdeu” Constanța 

 

”Copiii învață ceea ce trăiesc” 

Dorothy Law Nolte 

Conform principiului unui învăţământ activ orice proiect educativ trebuie să fie realizat în 

aşa fel încât să permită elevului să observe, să manipuleze, să experimenteze, să exploreze, să 

creeze, să construiască, să exprime, să intre în contact, să facă schimbări, să ia decizii, să-şi asume 

riscuri şi să-şi exploateze greşelile pentru a învăţa din ele. 

Proiectele educative nasc experienţe de viaţă pentru elevi şi pentru câmpurile lor de interes, 

izvorând în ideile pe care le propun copiii, într-un eveniment, o acţiune care îi interesează sau într-

o situaţie neprevăzută care le stârneşte curiozitatea. 

Ele permit aprofundarea cunoştinţelor, perfecţionarea abilităţilor, descoperirea lumii 

înconjurătoare, facilitează colaborarea pornind de la interese convergente, dezvoltă concentrarea 

şi perseverenţa, trezesc interesul şi curiozitatea, dezvoltă observaţia, reflexia şi strategiile 

cognitive, favorizează achiziţia de atitudini pozitive în raport cu descoperirea, reprezintă o ocazie 

pentru educatori de a trezi copiilor plăcerea descoperirii şi a creaţiei și se înscriu întotdeauna într-

o pedagogie ludică şi eclectică, proprie dezvoltării fiziologice şi psihice a copiilor. 

Cele patru proiecte educative pe care le demarăm în școala noastră în acest an școlar 

încearcă să cuprindă toate aceste aspecte. 

Educație prin artă 

Știinţa, realizările ştiinţifice se succed în alt ritm decât cele artistice, devenind copleşitoare 

şi strivitoare. Creaţia artistică actuală abundă şi se perpetuează fecund în kitsh, în lucrări de minimă 

rezistenţă, în căutări sterile. Sistemul educativ trebuie să implementeze strategii educative, 

dezvoltând astfel mecanisme, care ajută la crearea unor obiective, norme de comportament în 

societate, valori naţionale, dezvoltare profesională şi modelare a personalităţii tinerilor. Arta poate 

fi folosită pentru autoeducare, comunicare şi integrare socială. Dar, deşi rolul educaţiei prin artă 

este extrem de important atât pentru prezentul, cât şi pentru viitorul societăţii, educarea prin artă 

nu este o prioritate în România. Activitățile propuse elevilor: Teatru pentru toţi, Spectacol Ziua 

şcolii, Ziua Mondială a Teatrului, Ziua Mondială a Dansului, Descoperim noi talente în artă se 

înscriu într-o pedagogie ludică şi eclectică, proprie dezvoltării fiziologice şi psihice. 
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Sănătatea mea, sănătatea mediului 

De când există omul pe Pământ natura l-a ocrotit fiindu-i prietenă. Ea l-a respectat, 

respectându-şi la rându-i legile şi regenerându-se nestingherită. Omul trebuie să-şi lege interesele 

de legile naturii, să gândească şi să acţioneze aşa încât să nu-i facă rău. Se impune, astfel, încât de 

la vârste mici, copiii să fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de mediul care ne 

înconjoară, în vederea formării conştiinţei şi comportamentului ecologic, favorabile unui stil de 

viaţă sănătos, mental, emoţional, fizic şi socio-moral. 

Tematica propusă: Ziua Internaţională a apei, Ziua internațională a Pământului, Ziua 

Păsărilor şi Arborilor, Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Mondială a Oceanelor, Ziua Mării 

Negre, Alimentația rațională + Mişcare = Sănătate răspunde scopurilor propuse:  

• Sensibilizarea tinerei generaţii cu privire la impactul omului asupra naturii şi formarea unei 

atitudini pozitive faţă de mediu şi protejarea acestuia,  

• Implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi a comunităţii locale în acţiuni ecologice, 

dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură şi 

protecţia mediului,  

• Responsabilizarea elevilor pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a 

periclita echilibrul mediului şi sănătatea comunităţii. 

• Dezvoltarea nivelului de cultură sanitară şi ecologică a elevilor, formarea unei concepţii şi 

a unui comportament adecvat în scopul asigurării sănătăţii, dezvoltării armonioase şi fortificării 

organismului, adaptării lui la condiţiile mediului ambiant. 

Zile importante 

Dimensiunea multidisciplinară a proiectului, oferă oportunitatea de a dezvolta cunoștințele 

despre evenimente importante, naționale și internaționale cu ajutorul activităților non formale, 

extrașcolare, având la bază o colaborare între diferite discipline, cadre didactice, elevi de diferite 

clase. Depășind cadrul formal, învățarea devine astfel mai agrabilă și mai motivantă, dezvoltând 

atât abilitățile de cunoaștere, dar și cele ludice și de socializare.  

Includerea acestor aspecte  se integrează obiectivului genral educațional de globarizare a 

informației și de dezvoltare a tuturor aspectelor personalității elevului . 

Activitățile: Mihai Eminescu, Ziua Unirii – 24 ianuarie 1859 – Formarea României 

Moderne, Ziua Internațională a copiilor străzii, Ziua Internațională a eliminării discriminării 

rasiale, Comemorearea jertfelor Holocaustului, Ziua Europei, Ziua Victoriei, Ziua Regelui, Ziua 

Mondială a cadrelor didactice, Ziua Mondială a mersului pe jos, Ziua Internațională pentru 

toleranță, Ziua Internațională a voluntarilor, Ziua Mondială a drepturilor omului răspund 

scopurilor și obiectivelor propuse:  
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• cultivarea atitudinii de apreciere și respect a valorilor culturale și istorice naționale și 

europene;  

• dezvoltarea spiritului de echipă și calităților de socializare a elevilor; 

• abordarea fenomenelor/proceselor abordate din perspectivă inter- şi pluridisciplinară;  

• sensibilizarea elevilor cu privire la activităţile de comemorare a unor evenimente 

importante  

• încurajarea spiritului de creativitate şi de competitivitate în rândul participanţilor;  

• identificarea, promovarea şi popularizarea adevăratelor modele pentru societatea 

contemporană; 

Sărbători 

Tema principală a activităţilor iniţiate şi desfăşurate în cadrul acestui proiect este educarea 

în spiritul cunoaşterii şi a păstrării tradiţiilor, obiceiurilor şi a sărbătorilor. Influenţa modernizării 

societăţii contemporane, amplificată şi de numeroasele descoperiri ştiinţifice şi aplicaţii tehnice, 

se simte şi în tradiţii. Nouă, adulţilor - părinţi şi cadre didactice, ne revine obligaţia morală de a 

insufla tinerei generaţii dragostea pentru tradiţiile locale, naţionale şi universale – esenţa 

constiinţei indivizilor, naţiunilor şi a întregii umanităţi. 

Învăţământul modern este, înainte de toate, un învăţământ educativ, formativ, de înaltă 

eficienţă, ce presupune un înalt conţinut ştiinţific, transmis prin metode, procedee şi tehnici noi 

pentru o învăţare activă, care-i implică pe elevi în procesul de învăţare, le stimulează creativitatea, 

le înlesneşte înţelegerea realităţii în care trăiesc şi îi pune în situaţia de a aplica în diferite situaţii 

din viaţă, ceea ce au învăţat.  

Copiilor trebuie să li se permită jocul, visul, exprimarea realităţii - aşa cum o percep ei. 

Susţinând această idee, am ales să desfăşurăm acest proiect, urmărind valorificarea potenţialului 

creator al elevilor prin utilizarea unor tehnici variate, specifice artelor şi educaţiei tehnologice. În 

cadrul acestui proiect, ei vor avea oportunitatea de a-şi dezvolta spiritul critic şi autocritic, 

îmbogăţindu-se spiritual cu noi crâmpeie de culoare. 

Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, însuşirea unor 

tehnici de comunicare specifice artei, respectarea, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi 

naţionale, cât şi internaţionale se materializează în tematica propusă: Sărbători pe stil vechi, Ziua 

dragostei şi a bunăvoinţei – Sf. Valentin şi Dragobetele, Ziua şcolii B. P. Hasdeu, Pe aripile 

primăverii, Ziua Mondială a Francofoniei, Lumina Ȋnvierii, Ziua Internațională a Familiei, 1 Iunie 

- Zâmbet de copil, Ziua Europeană a limbilor străine, Having Fun with Halloween Crosswords, 

Sf. Apostol Andrei, Emoţie şi bucurie- Crăciunul.  
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Un proiect educativ dă naştere unei sinergii dinamice şi armonioase a câmpurilor de interes, 

a abilităţilor şi a cunoştinţelor anterioare ale copiilor cu domenii variate precum: limbajul, 

literatura, teatrul, exprimarea prin arte plastice sau vizuale, prin muzică ori prin expresie corporală. 

Copiii sunt principalii beneficiari ai educației pe toate planurile. Ei sunt permanenta 

preocupare a noastră, a dascălilor, iar realiyările lor ne vor stimula pentru continuarea proiectelor. 

Prin secțiunile abordate și varietatea formelor de exprimare se asigură posibilitatea 

participării unui număr mare de elevi, fiecare având șanse egale de a-și manifesta individualitatea 

și de a participa și în viitor la următoarele ediții.  
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METODE NONFORMALE DE ÎNVĂȚARE ÎN EDUCAȚIE PENTRU 
SĂNĂTATE 

Prof. Dr. Popa Laura Mariana 

Prof. Raluca Moldovan 

Școala Gimnazială Nr. 12 ”B. P. Hasdeu” Constanța 

 

Valorizarea educaţiei nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal 

se adaptează într-un ritm prea lent la schimbările socio-economice şi culturale ale lumii în care 

trăim. De aceea, sunt întrevăzute şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii/ tineri/ adulţi să răspundă 

adecvat la schimbările societăţii. Aceste ocazii de învăţare pot proveni nu doar din învăţământul 

formal, ci şi din domeniul mai larg al societăţii sau din anumite sectoare ale acesteia. 

Educaţie formală: sistemul de educaţie, structurat ierarhic şi gradat cronologic, pornind 

de la şcoala primară până la terminarea universităţii, incluzând, pe lângă studiile academice 

generale, diverse programe specializate de formare (cursuri, activităţi de formare organizate de 

instituţii de învăţământ).  

Educaţie informală: procesul real de învăţare de-a lungul vieţii, în cadrul căruia fiecare 

individ îşi formează atitudini, îşi interiorizează sau clarifică anumite valori, dobândeşte deprinderi 

şi cunoştinţe din experienţa cotidiană, valorificând influenţele şi resursele educative din mediul în 

care trăieşte – de la familie şi vecini, de la locul de muncă sau de joacă, de la piaţă/ magazin, de la 

bibliotecă sau din mass-media.  

Educaţie nonformală: orice activitate educaţională organizată în afara sistemului formal 

existent – fie că se desfăşoară separat sau ca un element important al unei activităţi mai largi – care 

este menită să răspundă nevoilor educaţionale ale unui anumit grup şi care are urmăreşte obiective 

de învăţare clare. 

Caracteristici ale educaţiei nonformale / informale în educația pentru sănătate 

Există oferte de educaţie nonformală / informală mult mai bogate decât în cazul altor 

discipline: programe, canale de televiziune, site-uri pentru elevi pe teme de educție pentru sănătate, 

CD-rom cu lecţii pentru elevi, jocuri, cursuri şi lecţii oferite în cadrul unor instituții abilitate, ONG-

uri, cluburi ale copiilor etc.  

Propunere pentru deplasarea accentului de la temele teoretice către temele cu mai mare 

importanţă pentru viaţa reală, care în acest moment sunt facultative (cele trecute ca activităţi care 

ţin de sfera nonformalului, de exemplu, măsurile de prim ajutor, protecţia mediului).  
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Teme Abordari Etapa I Etapa II Etapa III 
Descoperiri  
în medicină 

Detectivii - 
proiect 

Elevii sunt 
impartiti in doua - 
jumatate detectivi, 
jumatate 
cercetatori 

Cercetatorii studiază până 
la ora următoare cele mai 
mari descoperiri din 
medicină și concep 
ghicitori care sa ghideze 
detectivii spre aflarea 
adevărului 

Profesorul ghidează 
elevii și stabilește 
adevărul istoric 

Program de 
viaţă 
sănătoasă 

Colaj Fiecare elev va 
afișa în clasă o 
coală de desen 
mare 

In fiecare zi elevul va 
decupa lucruri expresive, 
pozitive în cazul în care are 
un regim de viață sanătos și 
lucruri anoste, terne, alb 
negru dacă va avea un stil 
de viață nesănătos 

Profesorul va 
analiza în grupul 
mare imaginea / 
impactul pozitiv / 
negativ asupra 
privitorului 

Prevenirea 
unor 
îmbolnăviri 

Plicul Fiecare elev va 
primi o foaie de 
hartie colorată, 
lipici și culori și va 
realiza un plic 
personalizat pe 
care îl va așeza pe 
un panou în clasă 

Fiecare elev va scrie sfaturi 
pentru colegi privind 
prevenirea unor îmbolnăviri 
și le vor pune anonim în 
plic. 

Profesorul atrage 
atenția și explică de 
ce este necesar să 
prevină anumite 
boli 

Tratamente 
naturiste 

Săptămâna 
ceaiului în 
cafeneaua 
publică 

Sala va fi 
amenajată ca o 
cafenea astfel încât 
să existe 2-4 elevi 
la o masă, pahare si 
fursecuri. 

Profesorul aduce pliciri cu 
ceai fără ca să anunțe 
despre ce tip de ceai este. 
Elevii vor identifica ceaiul 
si vor spune care este 
utilitatea acestuia 

Profesorul 
dezvaluie 
identitatea ceaiului 
și precizează 
efectul pozitiv al 
acestuia 

Metode de 
prim ajutor 

Benzi 
desenate 

Fiecare elev va 
trage la sorți un tip 
de accident la care 
se poate acorda 
primul ajutor 

Pe o coală de desen mare 
împărțită în 6 rubrici va 
exemplifica cum se acordă 
primul ajutor 

Profesorul va 
analiza galeria 
benzilor desenate si 
va explica fiecare 
procedură 

Programe de 
educaţie 
împotriva 
consumului 
de droguri 
/alcool /tutun 

Omul de 
hârtie 

Elevii vor construi 
din hartie/ziare o 
siluetă a unui om în 
mărime naturală 

Timp de o saptămână elevii 
vor rupe din omul de hartie 
ori de cate ori va vedea pe 
cineva fumând, consumând 
alcool etc 

Folosindu-se de 
impactul vizual al 
omului rupt va 
explica ce riscuri 
presupun viciile 

Boli 
profesionale 
sau boli 
datorate 
poluării/medi
ului 

Poveștile 
celebre 

Elevii vor fi 
împărțiți în echipe 
cu patru membrii. 
fiecare echipă va 
trage la sorți o 
poveste celebră  

Prin exercițiu de imaginație 
atribuie personajelor boli 
profesionale în funcție de 
povestea respectivă 

Profesorul 
analizează 
corectitudinea 
presuunerilor si 
intervine oferind 
informația corectă 
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PROFESORUL – FACTOR MOTIVAȚIONAL AL ÎNVĂȚĂRII LA ELEVI 
Prof. Popa Cristina 

Școala Gimnazială ,,George Enescu”, Năvodari 

 

Activitatea umană, în marea ei parte, se bazează pe acțiune motivată. Motivația atingerii 

unui scop pune în mișcarea toate mecanismele de declanșare a acțiunii ce duce la atingerea 

scopului. Motivul este un fenomen psihic cu un rol decisiv în desfășurarea normală și eficientă a 

unei activități, este un imbold care ne determină să restabilim echilibrul. Se consideră că fiecare 

acțiune întreprinsă de fiecare dintre noi trebuie să aibă la bază un motiv care ne justifică demersul 

practico-aplicativ. Motivul reprezintă elementul justificativ al acțiunii, iar acțiunea propriu-zisă și 

efectele ei reprezintă punerea în practică a motivului. 

Fiecare activitate umană are, așadar, la bază o motivație. Motivația este considerată de 

psihologi a fi ,,un ansamblu de stări de necesitate ce se cer a fi satisfăcute și care îl împing, îl 

instigă și îl determină pe individ pentru a și le satisface.”1 Pentru P. Golu ,,motivația este un model 

subiectiv al cauzalității externe”2, iar pentru Anca Dragu și Sorin Cristea, motivația ,,constituie 

totalitatea elementelor stimulative interne, atât a trebuințelor, impulsurilor de ordin fiziologic, cât 

și a unor formațiuni mai complexe, dobândite în cursul vieții ca trebuințe secundare, interese, 

aspirații, convingeri, ideal, concepție despre lume și viață.”3 

În cazul activității de învățare, motivația este considerată factorul care furnizează energia 

necesară activității, dar și o condiție a unei învățări eficiente ,,care explică nu numai performanța 

la un moment dat, ci și dinamica ei de la o etapă la alta.”4 

Un nivel optim de motivare, ceea ce este cunoscut în literatura de specialitate ca legea 

optimului motivațional, duce la performanțe ridicate. Supramotivarea provoacă, în primul rând, 

stări de stres ce pot avea un efect paralizant în plan comportamental, iar, la nivel cognitiv, apare o 

opacizare, astfel încât individul nu este capabil să identifice aspectele utile în realizarea și atingerea 

scopului și obținerea performanței. Elevul, în majoritatea cazurilor, nu mai este în stare să aibă un 

discurs coerent, se bâlbâie, îi transpiră palmele, se albește la față, începe să tremure, chiar să plângă 

sau nu este în stare să articuleze și se uită fix la profesor. Lipsa de motivație pentru învățare și 

pentru obținerea performanței se manifestă la elevi printr-o atitudine indiferentă față de profesor 

și față de situația de învățare, printr-o lipsă de reacție la stimuli care vin din partea profesorului, 

marcată și de ,,muțenie” sau de lipsa de la ore. Întrebați fiind de ce nu participă la ore, unii dintre 

elevii chestionați spun că nimic din ceea ce prezintă profesorul nu li se pare interesant. Alții spun 

că nu înțeleg, iar, când solicită informații suplimentare, profesorul refuză să explice pe înțelesul 

lor. Ca urmare, spun ei, ,,ce rost mai are să te arăți interesat, când oricum nimănui nu-i pasă de tine 

și deja ești etichetat”. 
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Ca urmare, consider că un rol important în păstrarea nivelului optim de motivare la elevi 

pentru învățare îl are cadrul didactic. Acesta trebuie să cunoască foarte bine elevii, iar fișele 

psihopedagogice au un rol foarte important, să țină permanent legătura cu dirigintele clasei și cu 

psihologul școlii, să aibă un feedback permanent din partea elevilor săi. Fișa de evaluare, aplicabilă 

la finalul lecției, de tipul: Ce știai?/Ce ai învățat?/Ce ai fi dorit să mai știi/afli? sau Ce ți-a 

plăcut?/Ce nu ți-a plăcut?/Cum ai dori să se desfășoare lecția viitoare? poate reprezenta un bun 

indicator de verificare a interesului elevilor pentru informațiile transmise sau pentru metodele 

abordate de către profesor. 

De asemenea, pentru a păstra un nivel optim de motivare în învățare, elevul trebuie dirijat 

la început de adult, mai ales atunci când intră în sistemul de învățământ, pentru că are nevoie de 

un control din exterior, chiar dacă acesta se manifestă prin constrângere. Controlul din exterior 

este esențial pentru ca acesta să se interiorizeze mai târziu, să devină cognitiv și elevul să 

conștientizeze faptul că rezultatele obținute la învățătură se datorează propriei activități 

intenționate. Pentru aceasta, este important ca elevul să-și cunoască permanent nivelul, să știe să 

se autoevalueze corect, dar și să se raporteze la ceilalți și să-i raporteze pe ceilalți la sine. Exercițiile 

de autoevaluare și de interevaluare sunt necesare încă din primele clase de școală, chiar de la 

grădiniță. La orele de dirigenție sunt foarte utile fișele ce implică autocunoașterea și 

intercunoașterea. Pentru că aceste ore au sau ar trebui să aibă un puternic caracter nonformal și nu 

implică notarea, se elimină, din start, stresul unei activități de învățare la o disciplină ce presupune 

notă în catalog și sunt un prilej foarte bun pentru diriginte și, prin acesta, pentru ceilalți profesori 

ai clasei de a cunoaște dorințele, aspirațiile, interesele, concepția despre lume și viață ale elevilor. 

(exemplu: Anexa 1- fișa de lucru) 

Cele mai bune metode de a-i motiva pe elevi să învețe sunt cele care implică situații de 

competiție, ce îi determină să-și dorească să se afirme și să-și dovedească performanța. Primele 

situații de acest gen apar încă din familie, când copilul dorește să-și egaleze părinții sau chiar să-i 

depășească. În această situație, temperamentul și experiența acumulată prin aceste demersuri au 

un rol important în obținerea performanței. Profesorul trebuie, în acest caz, să asigure condițiile 

externe în aceeași măsură pentru toți cei aflați în situație de competiție și să-i facă pe elevi să 

înțeleagă noțiunea de a excela, iar elevul trebuie să-și cunoască gradul de stăpânire a abilităților și 

deprinderilor intelectuale și de acțiune. Din necunoașterea propriilor ,,puteri”, unii elevi doresc să 

participe la diferite concursuri la care nu performează și au eșecuri ce îi demoralizează. Ei nu sunt 

capabili să-și utilizeze totalitatea capacităților în raport cu totalitatea cerințelor externe și, 

inevitabil, vor înregistra un eșec.  

Jocul este considerat una dintre metodele de învățare cu un puternic caracter motivant prin 

faptul că procesul însuși al activității asigură elevului o senzație de plăcere, iar prin repetare, 
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conduce la învățare, cu atât mai mult cu cât acesta face apel și la experiența anterioară de învățare 

a elevilor. Jocul pe echipe sau pe grupe formează la elevi: dorința de a fi împreună cu alții și de a 

acționa împreună cu ei pentru atingerea unor sarcini de învățare, spiritul de echipă, spiritul 

competitiv, dar îi învață și să aibă încredere în calitățile coechipierilor. Datorită faptului că se poate 

repeta, înfrângerea sau clasarea pe ultimele locuri nu este percepută ca un eșec. ,,Provocare și 

realizarea procesului de joc de către copil, împreună cu tensiunea creată de conduitele strategice 

pe care acesta le conține (conduita de așteptare, de ezitate, de competiție în sensul afirmării de sine 

și al trebuinței de performanță) constituie condiții favorabile activității de învățare.”5 

Din experiența personală la catedră am observat că elevii, de orice vârstă, sunt dornici să 

participe la activități ce implică jocul și nu mai percep învățarea ca pe o corvoadă, ci aceasta vine 

de la sine. El poate fi folosit, mai ales, în cadrul lecțiilor de consolidare a cunoștințelor. De 

exemplu, la o lecție despre caracteristicile basmului, la clasa a V-a, elevii sunt împărțiți în echipe, 

ce pot avea de la 2 până la 4 participanți la o planșă. Fiecărei echipe i se dă câte o planșă și câte 

un zar, fiecărui membru al fiecărei echipei, câte un pion de o altă culoare. La începutul jocului toţi 

pionii se aliniază la start. Jucătorii dau cu zarul, pe rând, şi înaintează pionul cu atâtea căsuţe câte 

arată zarul. Se urmează instrucţiunile din căsuţe. Câştigă cine eliberează primul soarele şi luna 

răpite de zmeu. Se pot realiza planșe pentru fiecare basm pe care profesorul dorește să-l propună 

spre studiu elevilor, după modelul cunoscutului joc Piticot.  

La clasa a VII-a, la lecția despre autor-narator-personaj, având ca text-suport Hanu Ancuței, 

de Mihail Sadoveanu, se poate realiza un joc prin care elevii să identifice și să asocieze corect 

personajele și naratorii fiecărei povestiri (din cele nouă). O variantă a acestui joc ar fi următoarea: 

elevii sunt împărțiți în echipe de câte 4. Profesorul împarte fiecărei grupe o planșă pe care sunt 

trecute nouă pătrate și înscrise elementele: narator, personaje și câte un plic ce conține bilețele cu 

numele personajelor, naratorilor, personajelor-narator. Elevii trebuie să selecteze și să asocieze 

corect personajele și naratorii povestirilor potrivite. Profesorul poate strecura printre personajele 

specifice povestirilor din Hanu Ancuței și alte personaje din operele lui Sadoveanu. Câștigă 

grupele care asociază corect și termină sarcinile de lucru într-un anumit timp indicat la început. 

Performanţele elevilor participanţi la jocurile didactice nu se notează în catalog. Fiecare 

profesor alege modalităţile de evidenţiere a câştigătorilor (aplauze, calificative, diplome, insigne 

etc.).  

Rezultatul unei activități, mai ales dacă el este cuntificat și notat, joacă un rol deosebit în 

declanșarea și dezvoltarea conduitei. Succesele și eșecurile pot determina schimbarea 

comportamentului elevului, personalitatea lui, concepția despre lume și pe aceea despre sine. 

Succesul sau eșecul unei acțiuni pe care o întreprinde elevul poate afecta imaginea de sine a 
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acestuia. ,,Atât reușita, cât și eșecul, ca forme de manifestare a performanței, lasă în urma lor 

tensiuni motivaționale.”6 

Astfel, putem observa că unii elevi, în urma unei reușite, nu-și păstrează motivația și pot 

avea un viitor eșec, iar pe alții, un eșec îi poate determina să se mobilizeze și să înregistreze, în 

perioada următoare, un succes. Pentru a preveni un viitor eșec și pentru a transforma un eșec într-

un viitor succes, un rol important revine profesorului, care trebuie să știe să-i motiveze pe elevi. 

De exemplu, la o clasă a VII-a, pe care am preluat-o anul acesta, unul dintre elevi era considerat 

de cei din clasă foarte slab, trecut clasa de milă. Comportamentul lui era unul care întărea spusele 

celorlalți elevi, însă s-a dovedit că, de fapt, refuza să mai răspundă și să se implice pentru că fusese 

deja etichetat și nu mai avea niciun sens, pentru el, să demonstreze contrariul. Am încercat să-l 

implic mai mult în activități de grup și mai puțin în activități orale individuale, astfel încât să se 

poată manifesta fără să fie în atenția întregii clase. Până la sfârșitul semestrului, l-am determinat 

să iasă la tablă să rezolve singur exerciții, iar la teză a luat nota șapte. De atunci, este foarte activ 

la lecții și își face temele.  

În concluzie, profesorul trebuie să fie foarte atent atunci când evaluează pentru că poate 

avea un efect motivațional negativ asupra elevilor săi. O bună comunicare cu aceștia, respectarea 

lor ca parteneri în procesul instructiv-educativ, precum și alegerea celor mai potrivite metode, 

mijloace și forme de evaluare folosite în activitatea didactică, fac din profesor un factor 

motivațional important al învățării la elevi. 

Note: 
1. Paul Popescu-Neveanu, Mielu Zlate, Tinca Crețu, Psihologie, manual pentru clasa a X-a școli 

normale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1991, p.103 
2. apud Anca Dragu, Sorin Cristea, Psihologie și pedagogie școlară, Ovidius University Press, 

Constanța, 2002, p.71. 
3. Anca Dragu, Sorin Cristea, Psihologie și pedagogie școlară, Ovidius University Press, Constanța, 

2002, p.71. 
4. ibidem, p.72. 
5. ibidem, p.75 
6. ibidem, p.75 
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MOTIVAŢIA ELEVILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMANTUL PROFESIONAL ŞI 
TEHNIC 

Lucia ENE, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti„ Constanţa 

Georgeta PRICĂ, Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu” Medgidia 

 

Practica educaţională stabileşte categoriile de motive pentru învăţăre cum sunt cele 

cognitive, social-morale, individuale, relaţionale dar şi cele profesionale. Majoritatea motivelor 

învăţării sunt centrate pe viitoarea profesiune. Aceasta mai ales la elevii din clasele mari ale 

liceului.Este vârsta când tânărul face demersuri legate de viitoarea lui profesiune şi primul dintre 

acestea este decizia pentru o profesiune sau alta, deoarece, după cum se ştie, nu adulţii hotărăsc în 

această problemă ci elevii înşişi prin procesul de autoorientare. Impulsurile interne, care poartă 

numele de motivaţie, stau la baza autoorientării profesionale. 

În ultimă instanţă elevul învaţă cu scopul de a se pregăti pentru o profesiune. De aceea, în 

şcoală trebuie formate şi dezvoltate capacităţile şi aptitudinile, interesele şi înclinaţiile pentru o 

profesiune sau alta. 

De obicei, în procesul de învăţământ li se comunică elevilor mai ales cerinţele pe care o 

profesiune sau o activitate le pune în faţa omului. Acest aspect este pozitiv. Dar când ne referim la 

motivele profesionale trebuie să avem în vedere şi cerinţele pe care elevul le poate formula faţă de 

profesiune. Este necesar să fie cunoscute condiţiile pe care le oferă profesiunea, ce interese poate 

ea satisface, ce mulţumiri poate avea cel care o practică, ce satisfacţii poate oferi pentru elev în 

viitor.  

Azi, mai mult ca oricând piaţa românească are nevoie de competenţă, inclusiv în muncile 

manuale care nu presupun “înaltă calificare”. Numai că piaţa e cea care decide în acest domeniu, 

de aceea şansa tinerilor depinde foarte mult de mediul de afaceri.   

Un învăţământ profesional de calitate este legat direct de locul de muncă. Activitate de la 

locurile de muncă se învaţă greu, se practică cu efort şi se cere răsplătită pe măsura greutăţilor şi 

a efortului. Nu în ultimul rând, munca de care are nevoie o societate pentru a se dezvolta şi a 

progresa e una foarte stratificată şi foarte complex articulată pe fiecare strat. Astăzi vedem, din 

păcate, rezultatele unei viziuni în virtutea căreia toţi sperau că vor ajunge economişti financiari, 

arhitecţi de sistem, experţi PR şi diplomaţi, şi vedem că meseriaşi cum ar fi: zidari, tâmplari, 

pantofari şi chelneri, nu prea se mai găsesc. A apărut întrebarea: cine se mai ocupă de rezolvarea 

unor probleme specifice acestor domenii? 

Astăzi avem nevoie de un învăţământ mult mai deschis şi mai diversificat care să producă 

reale competenţe pe piaţa muncii.  
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Centrarea educaţiei pe formarea de competenţe este în concordanţă cu aşteptările şi 

solicitările crescânde şi diversificate pe care societatea le are în raport cu şcoala având în vedere 

că ele vizează asigurarea transferabilităţii şi, implicit, al unei mai bune şi uşoare integrări socio-

economice a absolvenţilor. A intrat în termonologia curentă din educaţie şi formare profesională 

competenţa, competenţe transversale, competenţe profesionale, competenţe generale şi specifice 

şi, în încercarea de realizare a unor coordonate privind cadrul naţional al curricumului în contextul 

naţional, competenţe generice.  

Formarea competenţei profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa 

competentă şi progresivă, pornind de la problemele generale ale profilului spre cele specifice unui 

grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate (Electrotehnică, Măsurări 

electrice, Maşini, aparate, acţionări si automatizări electrice, Instalaţii şi echipamente electrice, 

Mecanică) şi efectuarea activităţilor practice complementare se vor baza pe fondul de cunoştinţe 

şi deprinderi intelectuale formate prin studierea disciplinelor de cultură generală (matematică, 

fizică, chimie). Se stabilesc astfel interacţiuni complexe în cadrul cărora fiecare componentă poate 

condiţiona întregul, astfel că disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg, 

care este procesul de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se 

construiesc abilităţile practice ale viitorului specialist, ci în unitate cu ele, ceea ce le diferenţiază 

este conţinutul finalităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. Înţelegerea fenomenelor 

tehnice, însuşirea termenilor de specialitate caracteristici anumitor domenii de activitate, însuşirea 

procedeelor întrebuinţate în practicarea unei meserii sunt obiective de bază ale studierii 

disciplinelor tehnice în învăţământul preuniversitar.  

În procesul de predare-învăţare a oricărei discipline tehnice se urmăreşte ca elevii să-şi 

însuşească un sistem de cunoştinţe, să-şi formeze deprinderi priceperi atitudini şi capacităţi 

corespunzător conţinutului de idei al disciplinei.  

Trebuie acordată o atenţie specială asigurării bazei materiale, a mijloacelor de instruire, ca 

suport pentru curriculum(şi curriculum-ul la decizia şcolii), prin care să se faciliteze trecerea de la 

un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev.  

Doar aşa, absolvenţii învăţământului tehnic vor fi capabili să înţeleagă evoluţia 

tehnologică, să se adapteze la noile structuri tehnologice, la schimbările care au loc în mediul 

socio-economic şi să permită mobilitatea şi flexibilitatea pe piaţa muncii (să asigure condiţiile 

pentru reconversia profesională, atunci când cerinţele pieţei se modifică).  

În cadrul disciplinelor tehnice, obiectul de studiu îl reprezintă realitatea tehnică din 

domenii determinate de activitatea social- utilă. Realitatea tehnică este constituită, la rândul său 

din: unelte, dispozitive, aparate, maşini, instalaţii, utilaje, procese, operaţii, materiale, etc. Toate 

acestea sunt folosite în cadrul unei acţiuni definite, ce se desfăşoară într-un mediu uman, economic 
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şi ambiant determinat, şi presupun cunoaşterea tuturor procedeelor, a metodelor folosite şi a 

principiilor ce fundamentează şi organizează realitatea tehnică. Prin procesele tehnologice, 

gândirea exprimă în modul cel mai evident trecerea de la ştiinţa faptelor la tehnica efectelor, de la 

relaţii de cauzalitate la relaţii de consecinţe şi reglare. 

Acum un an în liceele tehnologice unde predăm au terminat şcoala profesională, calificarea 

sudor, 16, respectiv 15 elevi. Ei au fost recrutaţi cu 2 ani în urmă dintre elevii care au dorit sa 

termine mai repede şcoala şi care au fost motivaţi şi de bursa de 200 lei care li se oferea.  

Partenerii noştri “ Şantierul Naval Constanţa”, respectiv S.C. Grawe SRL Medgidia s-au 

implicat încă de la început în pregătirea practică a acestora. Elevii au foat testaţi după fiecare 

semestru şcolar şi au fost încurajaţi să înveţe pentru a putea ocupa un loc de muncă după terminarea 

şcolii, chiar în atelierele din şantier sau de la colaboratorii lor. Agentii economici au asigurat un 

cadru propoce de pregătire practica, în care toţi elevii au beneficiat de studiu privind toate metodele 

de sudare, cu precădere cele folosite în şantierul naval sau la fabrica de ciment a S.C. Lafarge 

Romcim Medgidia.  

Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti„ Constanţa împreună cu Agentul economic au organizat 

un concurs pe meserii, pentru meseria de sudor. Au participat şase şcoli din Constanţa şi din judeţ. 

La concurs, ca evaluator a participat şi reprezentantul “Şantierului Naval Constanţa” în dorinţa de 

a se asigura că elevii cei mai buni vor lucra pentru şantier. 

Elevii au ştiut de la început că cei mai buni dintre ei vor rămîne să lucreze în şantier sau la 

alte locuri de munca ale partenerilor economici, lucru care i-a motivat în cei doi ani de şcoală 

profesională. 

În urma examenului practic şi a absolvirii examenului de certificare de nivel II susţinut de 

elevi, la 14 dintre ei le-a fost oferit un loc de muncă chiar la terminarea şcolii. 

Cinci elevi s-au angajat imediat în Şantierul Naval Constanţa, unul în Şantierul Naval 

Mangalia şi alţi 8 elevi muncesc ca şi sudori în cadrul unor firme private la Medgidia şi Constanţa. 

În acelaşi timp ei s-au înscris pentru continuarea studiilor la seral. 

Şcolile noastre sunt interesate în găsirea unor parteneri de practică atît pentru elevii de liceu 

cît şi pentru cei de şcoală profesională care să le ofere locuri de muncă după absolvire. Motivaţia 

pentru învăţare este fie un loc de muncă ( mai ales pentru elevii care au probleme financiare) fie 

absolvirea bacalaureatului cu o notă mare pentru a fi admişi la facultăţi de succes ce le oferă 

perspective de angajare după terminarea studiilor.  
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MOTIVAŢIA ÎN CONTEXT ŞCOLAR: O ABORDARE STATISTICĂ 
Prof. ROŞIORU Mirela, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa 

Prof. dr. ROŞIORU Mădălin, Şcoala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanţa 

 

Premise. Tema de anul acesta a „Colocviilor didactice” ne-a permis o abordare practică, 

în prelungirea stadiului exegezei. Interesaţi, ca profesori, de resorturile intime ale învăţării, ne-am 

adresat direct beneficiarilor ei, elevii, prin intermediul unui sondaj online. 

Conceperea şi administrarea sondajului.  

Chestionarul a fost conceput încât să respecte cât mai mult exigenţele şi rigorile unei 

cercetări sociometrice. Au fost redactate 10 întrebări care se referă la: sexul respondentului 

(alegere duală, răspuns unic), nivelul de şcolaritate şi de mediu al acestuia (alegere duală, răspuns 

unic), motivaţia de a învăţa la o anumită materie a respondentului (cu 9 variante de răspuns dintre 

care poate alege una sau mai multe variante), motivaţia de a nu învăţa a la o anumită materie a 

respondentului (cu 11 variante de răspuns dintre care poate alege una sau mai multe variante), 

motivaţia pe care o au colegii respondentului de a învăţa (cu 9 variante de răspuns dintre care poate 

alege una sau mai multe variante), motivaţia pentru care crede respondentul că părinţii săi au 

învăţat (cu 9 variante de răspuns, dintre care poate alege una sau mai multe variante), motivaţia 

proprie de a învăţa (alegere duală, răspuns unic), nivelul de studii al părinţilor respondentului 

(alegere multiplă dintre 5 variante, răspuns unic), importanţa competiţiei ca factor al motivaţiei 

învățării (alegere duală, răspuns unic). Sondajul a fost transpus în „Google Forms” (accesibil 

online şi gratuit pentru posesorii unui cont Google) şi a fost diseminat exclusiv pe reţeaua de 

socializare „Facebook”, de pe conturile iniţiatorilor (profesori cu elevi din două şcoli în lista de 

prieteni, din mediul rural şi urban, de gimnaziu şi liceu). Linkul către sondaj a fost postat în ziua 

de 6 aprilie 2015 şi a avut un număr total de 10 distribuiri din partea autorilor sau a prietenilor din 

listă, ajungându-se în 5 zile la 132 de respondenţi, apoi stagnând. Limitele sondajului ţin în primul 

rând de modul de administrare: autorii nu dispun de mijloacele unui institut de sondare a opiniei 

publice, prin urmare marja de eroare este mai mare de 3 % ca în cazul unui eşantion tradiţional de 

circa 1000 de respondenţi. Administrarea testului nu a avut limitare de răspunsuri în funcţie de IP-

ul respondentului, existând, teoretic, posibilitatea ca o persoană să răspundă de mai multe ori, fapt 

improbabil, din lipsa unei motivaţii în acest sens. 

Analiza rezultatelor sondajului. La sondaj au răspuns 132 de elevi, dintre care 86 de fete 

(65,2 %) şi 46 de băieţi (34,8 %). Din cei 132 de elevi 83 învaţă la gimnaziu (62,9 %), iar 49 la 

liceu (37,1%). Şcolile de provenienţă ale respondenţilor înclină spre mediul urban, cu 119 elevi 

(90,2 %), în timp ce din şcoli din mediul rural provin 13 respondenţi, adică 9,8 %.  
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Itemul „Învăţ la o anumită materie deoarece…” a oferit următoarea ierarhie a răspunsurilor: 

74 respondenţi (56,1 %) şi 72 (54,5 %) învaţă pentru că „îmi place materia respectivă” şi pentru 

că „vreau să-mi fac un viitor”; 44 respondenţi (33,3 %) şi 42 (31,8 %) învaţă la o anumită materie 

pentru că „îmi place de profesorul care o predă” şi pentru că „vreau note mari”; 33 de respondenţi 

(25 %) învaţă pentru că „vor să demonstreze cât de bun(ă) sunt”; 26 de respondenţi (19,7 %) şi 25 

(18,9 %) învaţă pentru că „nu vor să rămână corigent(ă)” şi pentru că „îmi place să învăţ în 

general”; pe 11 dintre respondenţi (8,3 %) îi obligă familia să înveţe, iar 4 (3 %) consideră ca au o 

altă motivație pentru a învăţa pe care însă nu o precizează. Dintre cele 9 variante de răspuns 5 

oferă rezultate procentuale sensibil egale, demonstrând un echilibru între variabilele oferite ca 

motivație pentru învățare. Itemul „Nu învăţ la o anumită materie deoarece…” are nişte răspunsuri 

extrem de polarizate. Se detaşează 3 variante de răspuns dintre cele 11 oferite: 66 de respondenţi 

(50 %) spun: „nu cred că materia respectivă îmi va folosi la ceva”, 61 de respondenţi (46,2 %) 

afirmă „nu îmi place materia respectivă”, 58 de respondenţi (43,9 %) „nu înţeleg ce mi se predă”. 

La mică distanţă de primele 3 variante avem 41 dintre respondenţi (31,1 %) care indică faptul că 

„nu îmi place de profesorul care o predă”. Urmează celelalte 6 variante de răspuns cu valori 

sensibil egale: 13 (9,8 %) „ştiu că vor promova oricum”, 10 (7,6 %) „nu vor să demonstreze nimic”, 

8 (6,1 %) afirmă „colegii mei nu învaţă, eu de ce să învăţ?”, 7 (5,3 %) arată că „nu îmi place să 

învăţ în general”, „nu vreau note mari, mă mulţumesc să promovez cu 5” şi tot 7 (5,3 %) afirmă 

că au o altă motivaţie pentru care nu învaţă, dar pe care nu o precizează. Pe ultimul loc ca număr 

de răspunsuri, cu 4 (3 %), este varianta „nu mă obligă părinţii / familia, nu le pasă ce note iau”. 

Contează (1) utilitatea materiei, din perspectiva viitorului (corelabilă cu învăţarea „pentru a-mi 

face un viitor”) apoi cât de (2) plăcută sau de (3) inteligibilă este.  
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Itemul următor se referă la colegii respondentului: „cred că majoritatea colegilor mei învaţă 

deoarece…”. Cele 9 variante de răspuns nu sunt polarizate la extreme ci se prezintă relativ 

echilibrate. 67 de respondenţi (50,8 %) consideră că majoritatea colegilor sunt vânători de note 

mari; 58 (43,9 %) cred că aceşti colegi „vor să-şi facă un viitor”; semnificativ ca număr, 47 de 

respondenţi (35,6 %), arată că pe colegii „îi obligă părinţii / familia” ca să înveţe, iar 44 (33,3%) 

sunt convinşi că aceşti colegi „nu vor să rămână corigenţi”; sensibil egali – 37 (28%) şi 34 (25,8%) 

– arată că aceşti colegi învaţă pentru că „vor să demonstreze cât sunt de buni”, respectiv că „le 

place materia respectivă”; doar 23 (17,4%) consideră că majoritatea colegilor învaţă pentru că „le 

place de profesorul care predă materia respectivă”, în timp ce doar 12 (9,1 %) spun că majorităţii 

colegilor „le place să înveţe în general”. Un respondent (0.8 %) are altă părere privind motivaţia 

învăţării, pe care însă nu o detaliază.  

 
Itemul „cred că părinţii mei învăţau deoarece…”, este surprinzător prin răspunsurile 

înregistrate din cele 9 variante. Se detaşează net convingerea că părinţii respondenţilor învăţau 

pentru că „voiau să-şi facă un viitor” – 93 de respondenţi, adică 70,5 %. Acest procent este cel mai 

mare obţinut de o variabilă a prezentului sondaj. La distanţă mare de acest răspuns se situează, pe 

poziţii relativ egale, aprecierile conform cărora părinţii învăţau deoarece: „le plăcea să înveţe în 

general” (43 de respondenţi / 32,6 %), „le plăcea materia respectivă” (33 de respondenţi / 25 %), 

„voiau note mari” (30 de respondenţi / 22,7 %), „îi obligau părinţii / familia” (27 de respondenţi / 

20,5 %), „voiau să demonstreze cât de buni sunt” (25 de respondenţi / 18,9 %). Doar 18 dintre 

respondenți (13,6 %) consideră că părinţii lor învăţau pentru că „nu voiau să rămână corigenţi” şi 

17  (12,9 %) pentru că „le plăcea de profesorul care preda o anumită materie”. Numai 3 respondenţi 

(2,3 %) au indicat alte variante posibile. 

Aflăm că, spre deosebire de prezent, oamenii învăţau în trecut ca să-şi facă un viitor.  
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Referitor la motivaţia învăţării, 91 dintre respondenţi (68,9 %) au apreciat că aceasta „vine 

(mai degrabă) din interior şi 41 (31,1 %) au indicat că „vine (mai degrabă) din exterior”. 

 
Pentru conturarea mediului de provenienţă al respondenţilor am formulat itemul: „cel puţin 

unul dintre părinţii mei are studii de nivel…”. Aproape jumătate dintre respondenţi, 64 (48,5 %), 

au indicat cel puţin un părinte cu studii de nivel universitar, 43 respondenţi (32,6 %) de nivel liceal, 

13 (9,8 %) de nivel postuniversitar şi 12 (9,1 %) de nivel doctoral. Foarte probabil acest nivel ultim 

a produs o confuzie între studiile de medicină şi studiile doctorale. 

Relativ echilibrată este părerea respondenţilor faţă de „importanţa competiţiei cu colegii”: 

majoritatea, 71 de respondenţi (53,8 %), au indicat că nu se află în competiţie cu colegii, pe când 

61 de respondenţi (46,2 %) au arătat că este importantă competiţia cu aceştia. 

Ar fi interesantă reluarea periodică a sondajului, păstrând structura acestuia, în vederea 

identificării unei dinamici a motivaţiei în context şcolar. La fel de interesantă s-ar dovedi 

administrarea lui pe un eşantion cât mai reprezentativ, la nivel de municipiu, judeţ sau ţară. 

Alte date relevante rezultă din filtrarea şi mai detaliată a rezultatelor acestui sondaj: de 

pildă, toţi liceenii din mediu rural care au răspuns la chestionar au cel puţin un părinte cu liceul 

terminat; pentru ei competiţia nu este importantă (cu o excepţie din şase, adică 17 %).  

Niciun elev cu părinţi care să aibă strict studii gimnaziale nu a răspuns la acest sondaj.  
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UN ELEMENT ESENTIAL PENTRU SUCCES- MOTIVAŢIA 
P.I.P Şobraneţ Carmen Oana - Şcoala Gimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu” 

Prof. Andrei Gabriela - Şcoala Gimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu” 

 

Motivaţia este un concept fundamental în psihologie şi în genere în ştiinţele despre om, 

exprimând faptul că la baza conduitei umane se afla întotdeauna un ansamblu de mobiluri – 

trebuinţe, tendinţe, afecte, interese, intenţii, idealuri – care susţin realizarea anumitor acţiuni, fapte, 

atitudini. Dintr-un punct de vedere strict teoretic, nu pare ceva prea complicat. De fapt, este vorba 

doar de a furniza cuiva un motiv suficient de puternic pentru ca individul respectiv să acţioneze în 

felul dorit. (Asta înseamnă motivaţie – un motiv de acţiune). Practic, ştim foarte bine cât de greu 

este să împingi pe cineva la acţiune, mai ales dacă trebuie să foloseşti numai puterea convingerii 

şi nu ai instrumentele pentru a-l forţa. Fiecare om acţionează pentru motivele lui, nu pentru ale 

noastre. Motivaţia şi randamentul profesional sunt în strânsă legatură cu satisfacţia pe care o are 

individul în legătură cu profesia aleasă şi-l ajută la accesarea resurselor interne şi externe în 

îndeplinirea scopului propus. 

Motivaţia şcolară constă în ansamblul de factori/cauze care îl pot determina pe copil să 

participe la ore şi să încerce să atingă performanţe şcolare. Trebuie să ştii că motivaţia copilului 

poate să fie de 2 tipuri: motivaţia intrinsecă (factori care acţionează din interior) si motivaţia 

extrinsecă (factori externi care pot influenţa randamentul scolar). În ceea ce priveşte motivaţia 

intrinsecă,  se pot pot menţiona: voinţa, capacitatea intelectuală, aspiraţia spre performanţe şcolare 

şi dorinţa de calificare superioară, iar în ceea ce priveşte motivaţia extrinsecă se referă la : obţinerea 

de recompense, evitarea pedepselor, dorinţa de recunoaştere, obţinerea respectului, integrarea într-

un grup social, recunoaşterea familiei sau teama de a obţine rezultate neadecvate. Aşadar, acestea 

sunt câteva dintre condiţiile care pot interveni în procesul de învăţare a şcolarului. Important este 

să se acţioneze cu răbdare şi să îi acorzi atenţie copilului  atunci când observi că se confruntă cu 

anumite dificultăţi în procesul de învăţare.  

Pentru şcolarii mici, sentimentul că au reusit să realizeze o acţiune singuri îi poate motiva 

să realizeze altele şi, implicit, să înveţe lucruri noi (să scrie o litera, să recunoască forme 

geometrice etc.). Copiii au o curiozitate înnăscută. Le place să exploreze şi să descopere. Acestea 

sunt cele doua elemente cheie în procesul lor de învăţare. Dacă explorarea pe care o fac le aduce 

sentimente de bucurie, dacă curiozitatea lor este satisfăcută, dorinţa de a retrai aceleaşi sentimente 

îi vor determina să îşi continue explorarea şi să-şi dorească să descopere în continuare lucruri noi. 

Cel mai interesant lucru pentru copii la această vârsta este să se joace. Aşadar, dacă vrei să îi 

trezeşti copilului interesul pentru cunoaştere, poţi face acest lucru propunându-i jocuri si activităţi 

din care învată lucruri noi. Şcolarii pun numeroase întrebări despre lumea înconjurătoare şi vor să 
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afle cele mai diverse lucruri. Pornind de la întrebările celui mic, poţi să îi oferi mai multe informaţii 

interesante despre subiectele care îl interesează. Este mai usor să porneşti de la preocupările lui 

pentru a-i trezi interesul pentru cunoaştere decât de la ce ţi-ai dori tu să cunoască. De exemplu, 

daca este fascinat de dinozauri, dar tu ai dori să fie un mic matematician, cumpără-i cărţi despre 

dinozauri (adecvate vârstei) şi amână discuţia despre numere dupa ce copilul şi-a satisfacut 

curiozitatea privind subiectul său preferat. Iar dacă poţi lega cumva matematica de dinozauri, ai şi 

mai multe şanse să îi trezeşti interesul. 

Apelarea la mai multe modalităţi de ai prezenta informaţiile: filmuleţe, jocuri educative, 

imagini sau activităţi practice pe care le puteţi realiza împreuna. De exemplu, daca vrea să afle 

cum se formează fulgii de zăpada, îi poţi arăta imagini cu fulgi de zăpadă la microscop, puteţi ieşi 

afară să observaţi împreuna fulgii de nea, folosind o lupa si puteţi folosi tehnica origami pentru a 

crea fulgi din hârtie.  

Ajută-l să persevereze în activitate povestindu-i despre cum va fi produsul final sau ce va 

reuşi să facă după ce va termina de învăţat. De asemenea, este bine să apreciezi eforturile copilului 

şi să îl lauzi atunci când obţine rezultate bune.  

Activitatea de învăţare - o provocare. Astăzi, a face un puzzle din 10 bucaţi poate fi o 

provocare pentru el. A descoperi că dacă îl face de doua-trei ori, timpul de care are nevoie pentru 

a pune cap la cap piesele se înjumătăţeşte este plăcut, însă probabil mâine nu va mai fi interesat de 

acelaţi puzzle.  

Dependenţa faţă de adult trebuie să scadă treptat. Părintele poate interveni atunci când îşi 

dă seama că cel mic îşi pierde interesul fiindcă sarcina fie este plictisitoare, fie este prea grea. O 

greseala pe care o fac părinţii este aceea că încep o activitate împreună cu copilul şi de a o finaliza 

ei în locul micuţului. Nu sunt puţine cazurile în care părintele rămâne la masa de lucru terminând 

un desen, în timp ce copilul se joacă pe covor cu o maşinuţă. Rolul părintelui este de a-l sprijini 

pe copil atunci când realizează lucruri noi, încurajându-l să încerce, chiar dacă i se pare prea greu. 

Dacă cel mic nu mai doreşte să realizeze o activitate fiindcă s-a plictisit, puteţi lua o pauza şi o 

puteţi relua atunci când copilul se arată mai interesat de ea.  

Emoţiile trăite de copil sunt deosebit de importante fiindcă dorinţa de a retrăi starea de bine 

simţită, îl va motiva să repete o activitate şi să afle mai multe lucruri despre ceea ce învaţă. De 

aceea, este bine să ai o atitudine pozitivă faţă de copil în momentele în care îl înveţi ceva, să fii 

dispus să nu continui o activitate dacă s-a plictisit şi, în general, să îl ajuţi pe copil să descopere ca 

a învăţa lucruri noi este distractiv. 
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ISTORIA ÎNVĂŢATĂ ALTFEL 
Prof. doc. Negoiţă Ibolya 

Prof. Teodorescu Anişoara 

 

“Motivaţia e ceea ce te pune în mişcare. 

Obiceiul e ceea ce te face să continui.” 

Jim Ryun 

Problema motivării pentru cariera didactică este una de actualitate pentru societatea 

contemporană; totuşi studiile dezvoltate în acest sens sunt departe de a fi suficiente, existând, în 

fapt, o nevoie crescândă de noi justificări care să intre în contact cu schimbările accelerate ale 

lumii contemporane. Analizele sunt mult mai profunde în momentul în care discutăm despre 

motivarea elevilor pentru activitatea şcolară.  

Ne putem pune întrebarea: ce mecanisme, ce resorturi sunt acelea care să fie în măsură să 

direcţioneze cadrul didactic la un efort persistent în legătură cu scopul său: un proces instructiv -

educativ eficient, elevi instruiţi şi motivaţi la rândul lor? Un aparent paradox al acestei situaţii ne 

este dat de faptul că motivarea pentru cariera didactică este în strânsă legătură cu motivarea elevilor 

pentru “ceva”.  

Este indiscutabil, rolul pe care îl are şcoala în devenirea, în formarea fiecărei persoane. În 

acest context, problema care rămâne deschisă este următoarea: cum pot şcoala şi toţi actorii 

implicaţi în procesul educaţional să-l motiveze pe elev pentru învăţarea autentică, acel tip de 

învăţare care să-i formeze competenţe prin intermediul cărora să înregistreze succes personal, 

social, profesional? 

Atât pentru cei care se află la catedră, pentru părinţi sau pentru experţii în domeniul 

ştiinţelor educaţiei, motivaţia este cheia succesului în învăţare. De la Piaget la Gardner, 

teoreticienii mecanismelor învăţării au subliniat faptul că motivaţia este fundamentul pe care se 

construieşte succesul educaţional. Implicit, se poate afirma că lipsa motivaţiei pentru învăţare 

poate să conducă nu numai la performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot 

sta la baza unor abateri comportamentale.  

Generaţiile trecute ne-au lăsat proverbul „Ai carte, ai parte!”, un îndemn direct pentru tineri 

de a-şi canaliza energiile şi efortul spre şcoală, spre a investi în propria dezvoltare. 

Ne întrebăm în ce măsură mai este astăzi un astfel de îndemn capabil să concentreze şi să 

stimuleze efortul elevilor? Răspunsul se poate regăsi în regândirea unei relaţii vechi dar extrem de 

actuale: motivaţia pentru învăţare – performanţa şcolară. 

În şcoala tradiţională, profesorul juca rolul de transmiţător al informaţiei către elevi, care 

doar o receptau şi o reproduceau cu prilejul verificărilor. În şcoala modernă, profesorul devine 
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conducătorul unui proces simultan informativ şi formativ orientând şi sprijinind elevii să ajungă 

prin efort propriu la descoperirea cunoştinţelor, pe care urmează să le prelucreze şi să le integreze 

în structura lor cognitivă. 

Învăţarea prin proiecte reprezintă o abordare dinamică a actului educativ, elevii explorând 

teme şi probleme din realitatea concretă, concomitent dezvoltându-şi capacităţi-abilităţi cross-

curriculare în munca de grup. Iniţierea proiectului, organizarea, conducerea, evaluarea lui şi 

gestionarea feedback-ului îl au pe elev drept autor. Premiza o constituie nevoia naturală a omului 

de a înţelege şi de a soluţiona conflicte cognitive cărora li se raportează personal, subiectiv; cu alte 

cuvinte, nevoia de a învăţa are caracter natural, rămânând să căutăm doar acele realităţi 

semnificative pentru elevi şi resursele de investigaţie pe care o vor realiza aceştia. 

Lucrând pentru un proiect, elevii îşi îmbunătăţesc abilităţile organizatorice şi de cercetare, 

îşi comunică ideile personale, stările afective (entuziasm, frustrare, împlinire, simpatie ori antipatie 

etc), modul în care îşi reprezintă realitatea concretă, aşteptările lor vizavi de ceea ce urmează să 

înveţe (feed-back-ul personal se va raporta la aceste aşteptări). 

Colegiul Economic Mangalia şi Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia, cu sprijinul 

Primăriei Municipiului Mangalia, au elaborat  şi implementat proiectul cultural de lungă durata, 

intitulat „Muzeografii si arheologii de mâine”, perioada derulării a fost de patru ani: 2009 – 2012. 

Proiectul are ca scop atragerea elevilor către profesiile specifice unei instituții muzeale, 

printre acestea fiind, în primul rând, cele de specialişti in cercetarea, restaurarea, conservarea si 

valorificarea expozițională a materialelor arheologice descoperite pe şantierele de salvare sau 

sistematice.  

Ca obiective, proiectul cultural îşi propune popularizarea istoriei în rândul elevilor, 

derularea de activități comune, atragerea elevilor in activități extracurriculare (organizarea de 

excursii la muzeele şi monumentele arheologice şi istorice din judeţul Constanţa, din ţară şi din 

străinătate ex: muzeele din Bulgaria), dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea istoriei 

si educarea lor in spiritul respectului fata de valorile trecutului istoric.  

 In cadrul proiectului, grupul țintă îl reprezintă elevii din clasa a IX-a din anul şcolar 2009-

2010,coordonați de prof. documentarist Ibolya Negoiță care le predă elevilor bazele teoretice, 

urmând ca la muzeu aceştia să intre în contact cu cele practice.  

 Echipa de proiect din fiecare instituţie este reprezentată de:din partea Muzeului de 

Arheologie „Callatis” Mangalia: cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc, muzeograf dr. Ion 

Pâslaru, din partea Colegiului Economic Mangalia: prof. documentarist  Ibolya Negoiţă,prof. ec. 

Anişoara Teodorescu.  

Cu prilejul primei întâlniri în derularea proiectului, cercetător ştiinţific dr. Sorin Marcel 

Colesniuc, directorul Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia, a prezentat elevilor înscrişi în 
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proiect principalele activităţi dintr-un muzeu ale arheologilor, cercetătorilor ştiinţifici şi 

muzeografilor de la departamentele: Cercetare, Restaurare-conservare şi Valorificare a 

patrimoniului cultural. De asemenea, a vorbit elevilor despre siturile arheologice şi despre istoria 

milenară a zonei în care se află astăzi municipiul Mangalia.  

În etapa următoare au fost organizate vizite pe şantierele arheologice aflate în derulare pe 

teritoriul Mangaliei, după care elevii au participat şi la activităţile de restaurare şi conservare a 

materialelor arheologice descoperite.  

În data de 23 septembrie 2009 s-a organizat o excursie documentară pe şantierul arheologic 

de la Albeşti, locul unde grecii au construit în Antichitate o aşezare fortificată.  

În data de 04 noiembrie 2010 elevii Colegiului Economic Mangalia însoțiți de prof. Ibolya 

Negoiță si prof. Roxana Curcan, au participat la activitățile de restaurare si conservare a 

artefactelor descoperite in timpul cercetărilor arheologice sistematice sau de salvare în Laboratorul 

de restaurare si conservare al Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia. 

În cadrul proiectului, mai întâi, elevii au vizitat expoziția permanentă a muzeului şi siturile 

arheologice din zona Mangaliei, li s-a vorbit despre istoria cetății Callatis şi despre însemnătatea 

exponatelor din muzeu, dar si despre siturile arheologice menționate. Apoi,elevii au participat la 

vernisaje de expoziții temporare, simpozioane, lansări de carte, sărbătorirea unor zile importante 

din istoria romanilor. 

Unul dintre obiectivele proiectului este acelea de a organiza excursii la muzeele şi 

monumentele arheologice şi istorice din judeţul Constanţa şi din întreaga ţară. 

În perioada 22 – 25 octombrie 2009, Colegiul Economic Mangalia în parteneriat cu Grupul 

Şcolar „Liviu Rebreanu” din Bălan, judeţul Harghita, o excursie de documentare pentru elevii din 

cadrul Proiectului cultural „Muzeografii şi arheologii de mâine”.  

Excursia de documentare a durat patru zile, timp în care au fost vizitate: Muzeul Secuiesc 

şi situl arheologic din Bălan, Muzeul şi Centrul „Miron Costin”, Centrul de olărit de la Dăneşti, 

Monumentul de la Suculeni, Biserica Franciscană de la Şumuleu – Ciuc, Mina de Sare de la Praid 

şi altele. Au mai fost organizate vizite la Gheorghieni, Lacul Roşu, Cheile Bicazului şi Mănăstirea 

de la Izvorul Mureş. De asemenea, elevii Colegiului Economic Mangalia au participat la un 

spectacol organizat de elevii Grupului Şcolar „Liviu Rebreanu”, au avut o întâlnire cu membrii 

Cercului Astra şi Astra Elevilor, au participat la lansări de carte, la Balul Bobocilor şi, în ultima 

seară, la un foc de tabără. Excursia de documentare a fost cea mai plăcuta si interesantă activitate 

din cadrul acest proiect,  
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CUM DEZVOLTĂM SPİRİTUL ŞTİİNṬİFİC? 
Prof. Ṭicalǎ Daniela 

Prof. Şerban Cristina 
 
A da dovadǎ de curiozitate ştiinţificǎ înseamnǎ a te interesa asupra lumii din jur şi a fi 

capabil sǎ elaborezi idei noi, plecând de la observaţie, de la studiu şi de la experiment. Exact asta 

face copilul întreaga zi. 

În scopul sprijinirii copiilor în formarea personalităţii, o importantă contribuţie o are munca 

educatoarei începând de la vârste mici.Ea poate ajuta copiii să se dezvolte în ritmul propriu, să-şi 

fixeze scopuri, să realizeze ceea ce şi-au propus pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

A explora înseamnǎ a te interesa de viaţa însǎşi.Copilul îşi dezvoltǎ astfel gândirea logicǎ, 

raţiunea, memoria vizualǎ, spiritul de observaţie, organizarea mentalǎ.Între trei şi şase ani, toţi 

copiii sunt impresionaţi de ceea ce pare nou şi vor sǎ ştie cum merg lucrurile.Rolul adultului se 

limiteazǎ iila stimularea acestei curiozitǎţi.Copiii învaţǎ facând efectiv un lucru,nu ascultând sau 

citind despre el.Aşadar,stimulaţi-l pe copil sǎ acţioneze; dacǎ vǎ întreabǎ „Ce se întâmplǎ dacǎ pun 

asta în apǎ?”, rǎspundeţi-i „Încearcǎ şi vei vedea”. 

Unii copii nu prea pun întrebǎri.Astfel, adultul trebuie sǎ preia iniţiativa punându-le 

întrebǎri, de genul: „Mǎ întreb cum funcţioneazǎ asta.....?”; „Ce s-ar întâmpla dacǎ am da drumul 

balonului afarǎ?”; „Ce va face pasǎrea?”; „De ce nu cade avionul?”. 

Subiectele care pot fi studiate împreunǎ cu copiii sunt multiple.Copilul trebuie sǎ fie 

implicat în mod direct, şi nu un simplu spectator. 

 Rutina cotidianǎ oferǎ pretexte de studii precum: somnul, alimentele, jocurile de 

apǎ cu diverse recipiente,site,flacoane,pâlnii.În timpul plimbǎrii prin parc,discutaţi despre ceea ce 

vedeţi,despre impresiile sau temerile copilului.O micǎ tǎieturǎ este o bunǎ ocazie de a-i vorbi 

despre circulaţia sângelui,dezinfectarea şi cicatrizarea rǎnii.Spǎlatul pe dinţi este o ocazie 

deosebitǎ de ai vorbi despre igiena dentarǎ. 
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 Gǎtind împreunǎ cu copilul discutaţi despre fenomene şi procese importante, 

precum efectul frigului, al fierberii, al amestecului, gusturi şi arome, topirea, îngheţarea 

etc..Copilul învaţǎ sǎ mǎsoare,sǎ socoteascǎ, sǎ torne, sǎ taie, sǎ decupeze ceruri şi bastonaşe. 

Acesta va fi şi mai interesat cu cât va putea consuma rapid ceea ce a preparat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Cum merge asta?” este o întrebare pe care copilul şi-o pune frecvent. Lǎsaţi-l sǎ 

demonteze un pix cu pastǎ, o lanternǎ, explicaţi-i ceea ce faceţi când coaseţi la maşina de cusut, 

când schimbaţi bateriile sau siguranţele arse.Pentru copil este o mare bucurie sǎ meştereascǎ 

împreunǎcu dumneavoastrǎ. 
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 Construiţi o „cǎsuţǎ” pentru o insectǎ, dintr-o cutie goalǎ şi transparentǎ. Puneţi 

înǎuntru un melc, o furnicǎ sau un mic pǎianjen şi observaţi-l. Dupǎ puţin timp, însǎ, redaţi-i 

libertatea. 

 Studierea animalelor se face pe câmp, într-o grǎdinǎ zoologicǎ, la acvariu. 

Imaginea pe care şi-o face un copil despre un aminal pe care-l vede cu adevǎrat este foarte diferitǎ 

de cea obţinutǎ dintr-o carte. Lǎsaţi copilului timp suficient sǎ se familiarizeze cu animalul, apoi 

ajutaţi-l sǎ observe: câte labe are, ce mǎnâncǎ, cum aratǎ puii etc..Nu transmite-ţi copilului frica 

dumneavoastrǎ faţǎ de un animal sau insectǎ, învǎţaţi-l sǎ respecte animalele. 

 Improvizaţi pentru copil o cutie mare cu comori, sau şi mai bine, o etajerǎ, care 

va fi muzeul lui personal. Îşi va aranja acolo amintirile lui din explorǎrile fǎcute pe care le va 

sudia: pietre, cristale, cochilii, flori uscate, insecte, diverse seminte etc.. Cutia de ouǎ, este foarte 

bunǎ la acest tip de aranjament. 

 Inventaţi jocuri împreunǎ cu copilul, pentru a-l face si mai interesat de mediul 

înconjurǎtor. 

De exemplu: 

• sǎ identifice o pasǎre sau o floare într-o carte cu ilustraţii; 

• sǎ culegeţi şi sǎ lipiţi toate tipurile de frunze verzi pe care le gǎsiţi; 

• sǎ ghiciţi care sunt materialele care absorb apa şi care nu o absorb, obiectele care 

plutesc şi care cad la fundul apei; 

• sǎ observaţi stelele şi sǎ le reperaţi pe o hartǎ a cerului; 

• sǎ folosiţi un cronometru sau un microscop, un metru-ruletǎ etc.; 

• sǎ efectuaţi experimente precum: „Cum se coloreazǎ apa?”, „Cum introducem un 

ou într-o sticlǎ?”, „Cum realizǎm erupţia unui vulcan?”, „Cum realizǎm un gheizer?” etc. 

Nu este nevoie sǎ locuiţi la ţarǎ pentru a dezvolta spiritul ştiinţific al copilului. Sunt 

suficiente entuziasmul, rǎbdarea, timpul şi plǎcerea pentru a face nişte lucruri interesante 

împreunǎ. 

 

Bibliografie: 

„Învǎţaţi sǎ vǎ relaxaţi copiii”, de D. Chauvel şi C.Noret, Retz, 1980 

„Libertatea pentru a învǎţa”, de C. Rogers, Dunod, 1971 

„Copilul de la 3 la 6 ani, de Anne Bacus, ediura Teoara, 

www.youtube.ro 
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MODALITĂȚI DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII ISTORIEI ÎN 
GIMNAZIU 

Ţilivea Carmen-Elena 

 

Perioada în care trăim este una deosebit de complexă și am putea spune, uneori 

copleșitoare. Iar Istoria, ca obiect de studiu în şcoală, dar şi ca subiect al cercetării ştiinţifice, de 

specialitate, oferă azi terenul larg al afirmării multiperspectivei şi analizei critice. 

Experiența didactică tradițională a demonstrat că în contextul dezvoltării rapide a societății 

postindustriale, strategiile bazate pe volum mare de informații nu sunt cele mai benefice pentru 

elevi căci, mai ales în această perioadă este nevoie de oameni cu un nivel de pregătire care să 

permită utilizarea instrumentelor din ce în ce mai sofisticate. 

Sistemul de învățământ românesc și-a schimbat în ultimii ani obiectivele în ceea ce privește 

formarea competențelor la elevi pe parcursul școlarității, trecând-se către înzestrarea elevului cu 

un ansamblu structurat de competențe de tip funcțional, pe care acesta să le poată aplica în anumite 

contexte. Astăzi, din păcate, interesul elevilor pentru cunoașterea trecutului, adică pentru disciplina 

istorie scade. În consecință, este nevoie tot mai mult ca să încercăm să facem Istoria cât mai 

accesibilă și interesantă, să trezim în tinerii de azi dorința de a cunoaște și aprecia trecutul 

umanității, nu doar să-i obligăm să acumuleze mari cantități de informații care, după cum bine 

știm sunt absolut inutile. 

Azi, tot mai mult se aude întrebarea: De ce învăţăm Istoria? Răspunsurile sunt variabile: 

Ca să formăm o cultură generală şi de specialitate solidă; Ca să formăm valori şi atitudini în rândul 

elevilor, deprinderi şi abilităţi de a gândi; Ca să educăm în general, sentimente. 

În condiţiile actuale, când ne confruntăm cu o explozie informaţională şi un impact fără 

precedent al mijloacelor media asupra sistemului educaţional, profesorul de Istorie are misiunea 

de a găsi răspunsuri la probleme care apar chiar în cadrul orelor de istorie, şi anume: 

Cum să acționăm pentru a face Istoria mai atractivă pentru elevi? Şi cum se poate menţine 

un echilibru între cunoaştere, abilităţi specifice Istoriei şi formarea de atitudini în rândul elevilor? 

Profesorul trebuie să aibă în vedere atunci când este la clasă care este nivelul de pregătire al clasei, 

nivelul de vârstă al elevilor. 

Activitatea la Catedră mi-a arătat faptul că pentru stimularea motivației învățării Istoriei la 

Gimnaziu este foarte importantă încurajarea profesorului în elaborarea și aplicarea unor cursuri 

opționale care să evidențieze propria sa concepție culturală și pedagogică. Acest fapt constituie un 

avantaj important, profesorul nefiind condiționat să parcurgă unitățile de învățare într-un anumit 

ritm, ci poate să se organizeze singur, în funcție de propriile opțiuni privind abordarea 
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metodologică și interesul elevilor pentru anumite teme, respectând desigur obiectivele și conținutul 

prevăzute în Programă. 

După mai mulți ani în care am predat la clasa a VI-a Cursul Opțional Transdisciplinar 

„Călătorie prin religiile Lumii Antice” am observat că performanța școlară este puternic asociată 

cu motivația intrinsecă, motivație determinată de curiozitate (stare interioară – tendințe și aspirații 

pentru cunoașterea Istoriei naționale și universale). 

Stimularea și dezvoltarea motivației pentru învățare la Opționalul de Istorie am realizat-o 

prin activități independente pe grupe, prezentarea de imagini, filme artistice, documente istorice, 

dar și prin activități extrașcolare – vizite la muzee, obiective istorice etc. Ele fac parte din măiestria 

pedagogică a profesorului de istorie și nu se pot realiza decât prin metode diversificate de predare-

învățare. 

Dintre metodele cu caracter formativ, centrate pe elev, pe care le-am folosit în cadrul 

Opționalului, de un mare succes s-a bucurat metoda Simulare și Joc de Rol. Această metodă are 

un puternic caracter formativ, a permis elevilor să-și dezvolte capacitatea de a lucra în grup, de a 

comunica, i-a ajutat să înțeleagă faptele istorice independent de profesor, elevii și-au putut 

valorifica cunoștințele și deprinderile dobândite anterior. 

Obiectivele urmărite au fost: 

1. Dezvoltarea la elevi a interesului pentru studierea Istoriei prin folosirea Jocului de Rol și a 

dramatizării; 

2. Dezvoltarea la elevi a încrederii în ei înșiși, valorificând potențialul creator al fiecăruia; 

3. Dezvoltarea imaginației, a capacitații de exprimare, a gândirii critice. 

Etapele parcurse în realizarea acestei activități au fost: 

1. Identificarea situației interumane care se pretează la simularea prin Jocul de Rol; 

2. Modelarea situației și proiectarea scenariului; 

3. Constituirea grupelor; 

4. Implicarea elevilor în distribuirea rolurilor și confecționarea costumelor; 

5. Derularea jocului; 

6. Analiza jocului și a fișelor de observație. 

Lecția a fost gândită ca o confruntare între mitologia greacă și cea egipteană. Clasa a fost 

împărțită în două grupe. O grupă a reprezentat Grecia Antică și cealaltă Egipul Antic. Elevii au 

avut ca temă să facă investigații pentru realizarea rolului, consultând culegerile de texte, Internet, 

reviste, filme, literatură etc. Și-au negociat rolurile. Există un narator care prezintă cele mai 

cunoscute mituri din cele două religii. Elevii vor face cunoştinţă pe parcursul lecţiei cu cele mai 

cunoscute mituri, zei şi zeiţe din Grecia şi Egipt, dar şi eroi, precum şi cu câteva personalităţi 

egiptene – faraonii Cleopatra, Ramses al II-lea, Marele Preot Imhotep. 

“Dynamis” - 2015 
Pagina  87 



Casa Corpului Didactic Constanța 

În momentul prezentării a fost amenajat spațiul clasei de către elevi. Au fost prezentate, 

alternativ, scenete cu cele mai cunoscute mituri din Grecia Antică și Egipt, scene din viața de zi cu 

zi. Prin transpunerea imagistică și literară, evenimentele istorice au fost mult mai accesibile 

nivelului de înțelegere al elevilor. 

Elevii s-au pregătit două săptămâni pentru această lecţie şi prin cooperare au realizat o mai 

bună interacţiune. 

Cunoaşterea s-a realizat prin efort propriu al elevului. 

Elevii au realizat de asemenea machete ale piramidelor şi tot necesarul de materiale pentru 

jocul de rol. 

Dintre avantajele folosirii acestei metode: 

• Elevii și-au dezvoltat capacitatea de interpretare și creativitatea; 

• Elevii învață prin cooperare, realizând o mai bună interacțiune, o bună comunicare; 

• Elevii au relaționat între ei, fiind activați din punct de vedere cognitiv, afectiv și 

motric acțional; 

• Cunoașterea s-a realizat prin efort propriu al elevului; 

• Elevii și-au dezvoltat capacitatea de a lucra în grup, de a comunica, pe de o parte 

în interiorul grupului, pe de altă parte cu profesorul. 

La sfârșitul acestei activități pot afirma că a fost o experiență de neuitat – atât pentru mine, 

cât și pentru elevi. Ideea principală este că se poate învăța și din experiențe simulate și nu doar din 

cele trăite. Rolul profesorului a fost în acest caz de a încuraja elevii de a-și pune în valoare 

abilitățile lor. Este de subliniat, în susţinerea unui eficient act educativ cu puternică încărcătură 

motivaţională rolul deosebit de important al celor doi factori-parteneri: profesorul şi elevul. Pentru 

profesor, organizarea şi conducerea cu succes – în care măestria didactică, chiar o anumită 

înzestrare personală ce ţine de harul comunicării cu vlăstare a căror personalitate este în formare 

sunt determinante – a însuşirii cunoştinţelor de Istorie de către elevi reprezintă o piatră de încercare 

majoră, foarte dificilă şi cu atât mai însemnată atunci când rezultatele sunt vădit benefice pentru 

elevi. 

Simularea prin Joc de rol are, prin urmare, o mare valoare formativă la elevi, iar 

comunicarea a fost cât se poate de fluidă şi eficientă. Am învățat deopotrivă cu elevii și chiar de la 

aceștia, câștigul fiind, cum am menţionat, de ambele părți. Am învățat că Simularea prin Joc de rol 

este o strategie de atragere a elevilor în activități care să le ofere motivația participării și învățării 

Istoriei. S-a observat cu uşurinţă că atunci când elevul este el însuşi direct implicat, când este pus 

în situaţii de a lua el însuşi decizii – el devine mai liber în exprimări, nu mai este tensionat, 

personalitatea sa se conturează mai puternic şi mai veridic, în acord cu trăsăturile sale intrinsece, 

unice pentru fiecare copil în parte. 
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Se poate spune, concluziv, că elevii și părinții lor (unii dintre ei fiind prezenți la activitate) 

au fost motivați să participe, ca urmare a succesului receptat de toţi cei prezenţi – cu beneficii 

nemijlocite în calitatea randamentului şcolar, respectiv în sporirea calitativă a performanţelor 

profesorului –, și la alte activități organizate în Şcoala noastră; se conștientizează, astfel, ca efect, 

rolul pozitiv al acesteia în comunitate şi se apreciază, totodată, oferta sa curriculară, respectiv 

calitatea serviciilor educaționale oferite. 

Sunt, toate acestea, câteva dintre satisfacţiile activităţilor noastre la Catedră, atunci când 

motivaţiile elevilor – stimulaţi şi încurajaţi şi de reala perspectivă a unor viitoare peripluri, cu 

familia ori cu Şcoala în Grecia şi Egiptul de astăzi – se conjugă cu însuşirea atractivă de noi 

cunoştinţe la disciplina Istorie, formatoare a profilului intelectual solid al unui cetăţean ce se 

confruntă cu provocările existenţiale complexe ale începutului Secol XXI. 
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MOTIVAȚIA - INSTRUMENT PREȚIOS PENTRU ÎNVĂȚAREA 
PERFORMANTĂ 

Prof. Todirică Alina-Georgiana 

Prof. Costea Gabriela 

 

Tema propusă are ca scop încurajarea controlului comportamental al elevului, prin 

promovarea rezultatelor și coomportamentelor școlare pozitive. Școala este o instituție specializaă 

și cadru organizat pentru activitățile instructiv-educative. Eficiența actului educațional este o 

rezultantă a interațiunii tuturor factorilor și condițiilor care concură la desfășurarea sa. 

Personalitatea educatorului reprezintă acel filtru ce imprimă direcții și finalități nuanțate întregului 

demers educativ.  

Profesorul, fiind adeseori pentru elevii săi un model de conduită, exercită asupra lor 

influențe prin orizontul de cultură pe care îl deschide elevilor, prin modul său de a gânddi, printr-

un intelect receptiv la nou. Prin natura activității ale,educatrului i se cere uun larg orizont cultural, 

vasă informație în domenii diferite ale activității și o nepotolită sete de cunoaștere, pe baza căreia 

să poată răspunde adecvat intereselor variate ale elevilor săi.  

Permanenta receptivitate pentru nou trebuie să constituie o componentă fundamentală a 

sistemului motivațional al profesorului, menită sa-i alimenteze mereu lupta pentru o alitate tot mai 

ridicată în toate componentele activității sale.  

Educația este un proces dificil care îmbină într-o doză inefabilă știința și intuiția, experiența 

și spontaneitatea, este un veritabil act de magie pentru care educatorul trebuie să găsească mereu 

noi soluții, născute din competență, din studiu, dar și dintr-o inepuizabilă creativitate. Astfel,se 

adună într-un corolar simbolic experiențe didactice, constatări și proiecții interesante pentru o zonă 

didactică inedită, uneori neexplorată, dar bogată în posibilități și provocări. Școala trebuie să ofere 

un cadru coerent și flexibil în care cooperarea, opinialiber exprimată, capacitatea de a face corelații 

intra-si transdisciplinare, gândirea flexibilă, dorința de afirmare și valorile asumate să constituie 

dimensiuni definitorii. 

Profesorul, ca inovator, creează modele, proiecte educaționale, calitate ce este 

incompatibilă cu șablonul. Ea îi pretinde profesorului imaginație și inovație în cadrul lecțiilor, 

elevul fiind singular. În egală măsură, activitatea educativăă a profesorului e o muncă de consilier 

și orientator, ajutând astfel fiecare elev să își aleagă corect tipul de studiu ce corespunde cel mai 

bine personalității sale. Acest lucru înseamnă cunoaștereea fiecărui educabil, dezvoltarea 

capacității de autocunoaștere. Rolul profesorului este unul interactiv, el interacționând cu elevii și 

respend landul său reguli care presupun implciarea personalității sale, formarea sa inerdisciplinară. 
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Ca educator, rolul său este puternic influențat de aștteptările formulate de facttorii organizaționali, 

factorii de personalitate, precum capaciitățile, motivațiile trăirile, așteptările sau valorile. 

Educația și formarea elevilor este lăsată în mod real la nivelul rofesorului indiferent dacă 

acesta joacă un rol de diriginte sau nu. Interacțiunea profesor-elev nu este singura care influențează 

procesul cognitiv al copiilor, deoarece climatul afectiv din grupul informal are o importanță 

uriașăasupra participării elevilor la activitățile școlare, iar interacțiunile dintre elevi se reflectă în 

procesul de învățare. Fiind puși în situația de a lucra împreună, elevii au nevoie să se simtă 

folositori altora,, respectați ca individualități și valorizați. Este important să îi motivăm pe elevi să 

se informeze, să gândească, să se exprime și să se implice în propriile experiențe de învățare. Este 

știut fapul că elevul vine în clasă cu propria sa lume, cu un sistem de valori dobândit în sânul 

familiei. Dat fiind faptul că astăzi, copilul trăiește într-un mediu socio-emoțional din ce în ce mai 

exigent și mai complex, familia și școala trebuie să-l înarmeze cu un set de capacități emoționale 

care să-l fortifice, să-l ajute să depășească provocările exterioare. Formarea și dezvolarea 

capacităților emoționale devine o necesitate pedagogică evidentă, trebuie recunoscută și 

transformată în obiectiv stringent al activității practicienilor de la catedră. Aceștia se străduiesc să 

cultive la elevi potențial de conștientizare de sine, încredere în forțele proprii, identificare, 

exprimare și stăpânire a sentimentelor, control asuupra impulsurilor, autostăpânire, amânare a 

recompensei, motivare de tip superior,dorință de autodepășire. 

În acest sens, lauda este una dintre resursele deosebite pe care dascălul trebuie să o 

cunoască și să o manevreze cu abilitate pentru a forma la elevii săi trăsături de personalitate care 

să îi conducă la performanță. Adoptarea de către educator a unei atitudini de laudă, de încurajare, 

în relație cu învățarea, exercită un impact pe mai multe niveluri. Astfel, orientează, dirijează 

activitatea de învățare a elevilor,formându-le un stil de învățare și produce efecte globale pozitive 

în plan formativ-educativ, intrucât elevii se angajează într-o activitate susținută, ca să demonstreze 

că merită laudele. În același timp, se întărește motivația pentru învățare, responsabilitatea față de 

îndeplinirea îndatoririlor școlare și se cultivă capacitatea de a lucra sistematic, perseverența și 

tenacitatea. 

Dascălul utilizează recompensa și pedeapsa ca motivație extrinsecă. Curiozitateea și 

interesul dezvoltă și întăresc motivația intrinsecă, cea care, treptat, devine dominantă și se contituie 

într-un principal susținător al activității de învățare. Modul în care educatorul își formulează și își 

manifestă expectanțele dar și aprecierile, încrederea în posibilitățile elevilor și convingerea că sunt 

capabili de reușite se constituie într-un puternic factor stimulativ. 

Nu toți elevii reacționează la fel când sunt lăudați. Pot fi unii, extrovertiții, motivați mai 

degrabă de mustrare, decât de laudă. În cazul introvertiților, lauda este mai eficientă, având un 

efect educativ profund și durabil. Foate mult contează, pentru cadrul didactic, stabilirea profilului 

“Dynamis” - 2015 
Pagina  91 



Casa Corpului Didactic Constanța 

motivațional al elevului și acțiunea diferențiată. O reușită dă elevului încredere în sine, îi crește 

motivația și duce la perseverență. Pentru aceasta, educatorul trebuie să acorde atenție egalătuturor 

elevilor, indiferent de capacitățile lor. El trebuie să-ți exprime încrederea în capacitatea de reușită 

a elevilor, să evite crearea de situații competitive în care cei slabi vor pierde din nou, să nu facă 

observații celor slabi de față cu ceilalți și să evite a-și exprima disprețul în caz de eșec. 

Nu există o baghetă magică a motivației pentru învățare, care să determine elevii să 

performeze. Eforturile de a motiva elevii înr-o anumită direcție vor avea un succes relevant dacă 

reelația dintre profesor și elevii săi este considerată una de colaborare, în care procesul instructiv-

educativ este o activitate complexă proiectată, organizată, coordonată, corectată,condusă potrivit 

unor principii de eficiență și succes.  
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MOTIVAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN ÎNVĂŢAREA ŞCOLARĂ LA ELEVII CU 
DIZABILITĂŢI INTELECTUALE 

Prof. logoped dr. Ecaterina Totolan 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa 

 

Motivaţia, ca vector important al susţinerii învăţării, este unul dintre factorii favorizanţi ai 

comunicării didactice, prin stimularea şi anticiparea demersurilor incluse în complexul proces al 

învăţării, ajutând la depistarea unor modalităţi sau pârghii prin intermediul cărora, paleta de 

trebuinţe şi interese ale elevilor să poată fi canalizate şi focalizate spre elementele specifice 

activităţii instructiv-educative. Cele mai relevante modalităţi prin intermediul cărora se poate 

amplifica motivaţia elevilor pentru comunicare şi pentru învăţare (după P.A. Osterrieth, 1987, cf. 

Golu, M., 1993) sunt: 

a) informarea permanentă a elevilor în legătură cu performanţele obţinute la diferite tipuri 

de activităţi. Cu cât informarea va fi mai promptă, cu atât motivaţia va fi mai mare şi dimpotrivă, 

cu cât ea va întârzia, cu atât motivaţia se va situa la cote mai scăzute. 

b) asigurarea succesului în învăţare, prin compatibilizarea sarcinilor cu posibilităţile reale 

ale elevilor. Acest lucru înseamnă că elevilor  trebuie să li se ofere sarcini în care să obţină succese 

şi nu sarcini în care pot eşua, chiar dacă primesc suport din partea profesorului. Acest lucru este 

explicat de Osterrieth în sensul că, întotdeauna succesul determină un alt succes, lucru valabil şi 

în cazul eşecului. 

c) utilizarea laudei şi nu a blamului, ceea ce înseamnă că trebuie să se pună accent  pe 

elementele pozitive din pregătirea elevului şi nu pe nerealizările sale. 

La copilul cu dizabilităţi intelectuale, interesele sunt mai puţin organizate, constante, 

eficiente, mobilizatoare. În activitatea de adaptare la cerinţele mediului, cel mai puternic afectate 

sunt cele legate de insuficienţele majore în plan cognitiv şi imagistic, interesele de cunoaştere şi 

artistice. Mariana Roşca (după Gh. Radu, 2002) consideră că stimularea intereselor este posibilă 

într-o activitate sistematică, treptată, prin legarea cunoştinţelor de viaţă şi prin evidenţierea 

foloaselor reale pe care fiecare le poate avea învăţând. 

Pentru stabilirea unor modalităţi de creştere a motivaţiei pentru învăţare la elevii cu 

dizabilităţi intelectuale, am realizat o microcercetare, pe un lot de 35 de elevi cu dizabilităţi 

intelectuale din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa, cu vârste 

cuprinse între 9 – 12 ani. Obiectivul principal al cercetării este identificarea motivaţiei învăţării la 

elevii cu dizabilităţi intelectuale de vârstă şcolară mică. Ipoteza cercetării de la care am pornit 

presupune că motivaţia învăţării la şcolarul cu dizabilităţi intelectuale este predominant extrinsecă, 
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imediată, cu conotaţie afectivă. Lotul de control a fost alcătuit din 35 de elevi Şcoala Gimnazială 

„Remus Opreanu” Constanţa. Elevii au vârste cuprinse între 9 – 11 ani şi intelect normal. 

Ca metodă principală de cercetare am utilizat chestionarul „Motivaţia învăţării”, elaborat 

de Gabriela Enescu (1979). Acest chestionar îşi propune să identifice principalele trei motive care 

îi determină pe copii să înveţe în şcoală. Acestea pot fi motive extrinseci sau intrinseci, inferioare 

sau superioare, afective sau cognitive, infantile sau mature, motivaţie de creştere sau de evitare a 

eşecului. Nu se urmăreşte o ierarhizare a acestor trei motive principale. Alegerea motivelor se va 

face dintr-o listă de 8 posibile motive.  

De ce înveţi? Alege trei motive din cele de mai jos: 

1. pentru a lua note bune 

2. pentru a cunoaşte 

3. pentru că aşa îmi cer părinţii, profesorii 

4. pentru că-mi place să învăţ 

5. pentru a bucura părinţii 

6. de teama părinţilor 

7. ca să nu rămân repetent 

8. pentru a învăţa o meserie 

Grafic nr.11. Reprezentare grafică a rezultatelor obţinute la Chestionarul „Motivaţia 

învăţării” - (procente) 

 
Observăm că în proporţie de aproape 95% dintre subiecţi învaţă ca să ia note bune (varianta 

de răspuns nr.1). Acest motiv este extrinsec, pozitiv. Într-o proporţie mai mică (71,42%) acest 

motiv apare şi la subiecţii cu intelect normal. 

În proporţii aproape similare (54% - varianta 3 şi 51% - varianta 8) subiecţii afirmă că 

învaţă pentru că „aşa le cer părinţii sau profesorii” (varianta de răspuns nr.3) şi „pentru a învăţa o 
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meserie” (varianta de răspuns nr.8). Aceste variante au fost alese în proporţii mai mici de către 

subiecţii cu intelect normal (28,57% varianţa 3, respectiv 34,28% varianta 8). 

Observăm şi aici că predomină motivaţia extrinsecă („că aşa îmi cer părinţii sau profesorii” 

şi „pentru a învăţa o meserie”). Era de aşteptat ca aceste tipuri de răspunsuri să apară cu frecvenţă 

atât de mare la elevul cu dizabilităţi intelectuale deoarece învăţarea pentru a lua note bune este 

specifică atât copiilor normali, dar mai ales celor deficienţi de intelect, pentru că nota sau 

calificativul reprezintă o recompensă concretă ce poate fi intuită direct, şi, în plus, poate fi analizată 

uşor de către adulţii valorizaţi (părinţi, profesori, diriginte, alte cadre didactice sau terapeuţi, 

asistenţi sociali). Atenţionăm aici că elevul cu dizabilităţi intelectuale înţelege valoarea notei, dar 

nu şi criteriile de acordare. Adeseori în şcoala specială se recurge la notarea progresului faţă de 

stadiul anterior şi nu notarea după criteriile de performanţă. În plus, notele şi calificativele sunt 

mult influenţate de conformismul comportamental al elevului în clasă. Astfel, deficientul mintal 

cuminte şi armonic, conformist, ia de cele mai multe ori note mari. 

Motivaţia învăţării pentru a satisface cerinţele adulţilor semnificativi (părinţi şi cadre 

didactice) se datorează, pe de o parte, conformismului necritic faţă de cerinţele şcolare şi sociale 

în strânsă legătură cu tutelarea puternică din partea unor părinţi şi mai ales a cadrelor didactice din 

şcoala specială. În consecinţă, cerinţele persuasive ale profesorului devin factori motivaţionali 

puternici pentru învăţare. 

Astfel, o modalitate mai aparte de motivare a elevilor pentru învăţare în şcoala specială o 

reprezintă învăţarea pentru a-şi însuşi o meserie şi a se adapta mai târziu la viaţa socială. Această 

categorie motivaţională enunţată persuasiv de către diriginte, în primul rând in cadrul activităţilor 

de consiliere şi educaţie moral-civică şi continuată în toate contextele educaţionale, a fost preluată 

(necritic) de către elevii cu dizabilităţi intelectuale. 

Varianta de răspuns „învăţ pentru a cunoaşte, a şti” (varianta de răspuns nr.2) nu a fost 

aleasă de către nici un elev cu dizabilităţi intelectuale. Tocmai această variantă de răspuns trăda 

motivaţia intrinsecă pentru învăţare şi curiozitate. Ne aşteptam ca scorurile obţinute la această 

variantă să fie mici, însă nu ne aşteptam să nu excite chiar nici o alegere. Acest lucru ar putea fi 

interpretat fie ca neexistenţă a motivaţiei intrinseci pentru cunoaştere. Diminuare semnificativă a 

curiozităţii epistemice, în strânsă legătură cu înţelegerea semnificaţiei şi importanţei cunoaşterii. 

Poate că nici profesorii nu au reuşit să-i facă pe subiecţi să înţeleagă acest proces al cunoaşterii şi 

nici să preia rigid acest tip de motivaţie. Această variantă a fost, in schimb aleasă de 42,85 % dintre 

copiii cu intelect normal. 

Remarcăm ca un fapt pozitiv că învăţarea în şcoala specială nu are drept motivaţie teama 

faţă de părinţi sau alţi tutori (părinţi „foster”, personalul de asistenţă din centrele de plasament). 

Numai un subiect din 35 (2,8%) motivează învăţarea şcoală ca datorându-se aspectului menţionat 
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mai sus. La copilul cu intelect normal exista însă teama de „furia” părinţilor, ei alegând varianta 

nr. 6 în proporţie de 17,14%. 

Nu în ultimul rând trebuie să remarcăm că destul de mulţi subiecţi (31,4% elevi cu 

deficienţă mintală, respectiv 34,28% elevi cu intelect normal) afirmă că motivaţia învăţării se 

datorează „plăcerii de a învăţa”. În aparenţă, această motivaţie ar părea pozitivă şi intrinsecă. 

Explicaţia acestei alegeri poate fi dată şi de faptul că profesorii din şcoala specială sunt cadre 

didactice agreabile, plăcute, respectate, răbdătoare, nu solicită foarte mult din punct de vedere 

intelectual subiecţi, şi ca o imagine de ansamblu reuşesc să proiecteze şi să desfăşoare activităţile 

didactice în mod stimulativ şi plăcut.  

Varianta de răspuns nr. 5 („Învăţ pentru a-mi bucura părinţii) a fost aleasă de către 25,7%, 

aceasta fiind o motivaţie pozitivă, extrinsecă. Acest tip de motivaţie se întâlneşte mai frecvent la 

elevi ai căror părinţi se implică intens în activitatea educaţională şi recuperativă a copilului lor. 

Este aleasă într-o proporţie foarte mare şi de către elevii cu intelect normal (71,42%). 

La elevii cu dizabilităţi intelectuale din şcoala specială, asigurarea unor condiţii de mediu 

favorabil (familial şi şcolar, prin adecvarea cerinţelor instructiv - educative la posibilităţile lui 

intelectuale), ar putea în mod considerabil să influenţeze schimbarea comportamentală şi reuşita 

şcolară a acestor elevi direct şi indirect, prin influenţarea  factorilor nonintelectuali favorabili 

procesului de învăţământ, dând posibilitatea acestor elevi să-şi manifeste potenţialităţile la nivelul 

lor real. 

În ceea ce priveşte motivaţia învăţării, aceasta se dovedeşte a fi extrinsecă şi pozitivă. De 

asemenea, a fost însuşită de la profesori şi de la unii părinţi.  

Reţinând aspectele motivaţionale descrise şi privind sintetic rezultatele obţinute putem 

afirma că toate reperele dovedesc un infantilism afectiv-motivaţional la şcolarul cu dizabilităţi 

intelectuale. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Enescu, Gabriela, (1979), „Unele aspecte ale relaţiei dintre învăţare şi motivaţie la 

deficientul mintal”, în Păunescu, C-tin., Stan, F., (coord.), „Studii de psihopedagogia învăţării la 

copiii normali şi handicapaţi intelectual”, Piteşti, p. 91-99; 

2. Golu, P., (1985), „Învăţare şi dezvoltare”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică; 

3. Golu, M., (1993), „Dinamica personalităţii”, Bucureşti, Ed. Geneze; 

4. Neacşu, I., (1978), „Motivaţie şi învăţare”, Bucureşti, E.D.P.; 

5. Radu, Gh., (2002), „Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap mintal”, Bucureşti, 

Ed. ProHumanitate 

  

“Dynamis” - 2015 
Pagina  96 



Casa Corpului Didactic Constanța 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - ÎNTÂLNIREA DE 
DIMINEAŢĂ – MODALITĂŢI DE MOTIVARE A ELEVULUI 

Prof. înv. primar Melexina HUSAC 

Prof. înv. primar Tatiana TUNARU 

 
“A fi bun este un lucru nobil, dar a-i învăţa pe alţii sa fie buni este și mai nobil.” 

Mark Twain 

În calitate de pedagogi, trebuie să acceptam ideea că noi educam atât inima cât și mintea 

fiecărui copil aflat în grija noastră. Scopul nostru este de a dezvolta deprinderile minţii și inimii 

tuturor celor care lucrează împreună într-o comunitate școlară. Aceste deprinderi își trag seva din 

respectul reciproc și responsabilitate. Educarea dezvoltării caracterului influenţează 

comportamentul zilnic al adulţilor fată de copii și invers, felul în care sunt luate deciziile, maniera 

în care e împarţită puterea și modul de alocare a resurselor, precum și procesul de învăţare și 

predare. Sarcina noastră, în calitate de profesori, este de a-i ajuta pe copii să înţeleagă diferenţa 

dintre “liber de” și “liber să”, adică trebuie să le îndreptăm atenţia de la ideea de liber de 

constrângeri și reguli, care este o libertate iresponsabilă, la ideea de liber să respecte pe celălalt. 

Curriculum propune noi metode de educare și instrucţie, noi modalităţi de comunicare, 

predare, învăţare și evaluare, într-un mod de abordare integrat, prin întrepătrunderea disciplinelor, 

prin exploatarea unor teme interesante care promovează educaţia orientată după nevoile copilului. 

Predarea pune accent pe aspectele intelectuale, sociale, fizice, emoţionale și estetice, copiii 

având posibilitatea de a folosi o gândire originală, plină de ingeniozitate și competenţă. Învăţarea 

pe arii de stimulare permite abordarea individualizată a copiilor, conform ritmului propriu de 

dezvoltare, dar și învăţarea în grupuri mici sau in perechi. 

Centrele de activitate au fost concepute în așa fel încât să le ofere copiilor posibilităţi 

multiple de a-și exprima opţiunile într-un mod cert, cadrele didactice având o viziune de ansamblu 

asupra preferinţelor copiilor. 

În cadrul programului zilnic, un rol important îl ocupă “Întâlnirea de dimineaţă”, un 

moment prin care se exersează deprinderile și abilităţile importante ale copiilor, se creează o 

atmosferă vioaie, prietenoasă, din care copiii învaţă să aibă grijă de cei din jur, să recunoască 

importanţa fiecăruia.  

Toate aceste activităţi sunt realizate prin momente specifice: salutul, planificarea 

activităţilor (agenda zilei), calendarul naturii, mesaj etc., care au o eficienţă deosebită asupra 

copiilor, deoarece contribuie la: o participare activă, o comunicare eficientă, încurajează 

ascultarea, împărtășirea sentimentelor și opiniilor proprii. 
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În același timp, acest moment le oferă copiilor și cadrului didactic șansa de a împărtăși 

celorlalţi dorinţe referitoare la o temă, o curiozitate, un neajuns, etc. Întâlnirea de dimineaţă este o 

metodă educaţională democratică și participativă, cu un accentuat caracter social. 

Este momentul când copiii iși planifică munca, când cadrele didactice îi anunţă programul 

zilei, îi învaţă ritualuri și deprinderi necesare pentru a deveni un bun membru al grupului. Este o 

“rutină”, o activitate planificată și desfășurată zilnic, gândită și organizată de cadrele didactice. 

Momentul durează 45 – 50 de minute, se poate desfășura în același loc pe tot parcursul unui an 

școlar și ocupă un loc important în programul unei zile de școală. 

Întalnirea de dimineaţă poate fi concepută de cadrele didactice ca un moment prin care se 

sistematizează cunoștinţe, sau se introduc cunoștinţe noi, care urmează să fie prelucrate în ariile 

de stimulare, în vederea asimilării de către copii. 

Sunt mai multe modalităţi de organizare, care pot fi îmbinate, schimbate, în funcţie de 

necesităţile copiilor, creativitatea cadrului didactic, tema săptamânii, sau de ceea ce se vrea să se 

realizeze în momentul respectiv. 

Toate aceste modalităti de realizare a întâlnirii de dimineaţă pot fi adaptate de cadrul 

didactic, în funcţie de domeniile experienţiale din ziua respectivă, de ceea ce urmărește cadrul 

didactic să fixeze, să repete, să verifice, de curiozitatea copiilor, sau a părinţilor exprimată la 

diferite ocazii, de dezvoltarea unor competenţe, o introducere plăcută și interactivă, pentru 

pregătirea activităţilor planificate. 

După finalizarea întâlnirii de dimineaţă copiii au ocazia să lucreze pe centre, rotindu-se de 

la un centru la altul în funcţie de preferinţele lor. 

Centrele de activitate trebuie folosite adecvat, pentru a susţine interesul pentru rezolvarea 

unor activităţi specifice (activităţi plastice, activităţi literare – citire / scriere, înţelegerea știinţifică 

a informaţiilor prezentate, exprimarea prin mijloace artistice, cântece, jocuri muzicale sau de 

mișcare, etc.) și pentru dobândirea, ori consolidarea de abilităţi și competenţe specifice. 

Rolul cadrului didactic în desfășurarea întâlnirii de dimineaţă este să ajute copiii să-și 

organizeze și să-și exprime gândurile și ideile, să analizeze și să reevalueze idei și concepte noi, 

să fie atent și sensibil la noutăţile povestite de copii, să încerce să-i abordeze pe cei care povestesc 

și-n alte momente ale zilei, pentru a discuta pe o anumita temă de interes, să asculte cu atenţie 

mesajul care este transmis de copil; să accepte ideile noi, să formuleze întrebări și comentarii 

pentru a arăta un interes ridicat celor care povestesc. 

Întâlnirea de dimineaţă face parte din grupul metodelor centrate pe copil. Beneficiile 

acestor metode sunt clare și demonstrate în mod curent de cei care le folosesc. Acest moment dintr-

o zi reprezintă “modul în care ne dorim să fie comunitatea și societatea în care traim”, de aceea un 

prim beneficiu este socializarea copilului. De asemenea, foarte importante sunt familiarizarea cu 
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reguli și responsabilităţi, comunicarea și cooperarea de grup, respectul și grija faţă de ceilalţi, 

precum și cultivarea spiritului critic. 

Întâlnirea de dimineaţă contribuie la “crearea grupelor cooperante și responsabile”, la 

crearea unui climat vesel și pozitiv în sala de grupă, la întărirea relaţiilor dintre copil-copil și copil-

cadru didactic. De asemenea aceasta trebuie: 

* să valorifice punctele forte ale fiecărui elev, în loc să-i detecteze erorile; 

* să furnizeze procesului de instruire indicaţii asupra a ceea ce trebuie predat și asupra modului 

cum sa se faca predarea; 

* să reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire; 

* să fie multidimensională, axată atât asupra dezvoltării sociale și afective a copilului, cât și 

asupra celei cognitive; 

* să accentueze importanţa învăţării; 

* să promoveze un învăţământ optimal, care să asigure succesul pentru toţi copiii; 

* să fie corect înţeleasă de elevi. 

Învăţătorii care lucrează cu copiii mici trebuie să îi trateze pe fiecare în parte din 

perspectiva dezvoltării. Numai percepând fiecare copil ca fiind un individ unic, demn de respect 

și înţelegere, profesorul va putea crea pentru el experienţe satisfăcătoare. 
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ÎMI PLACE CLASA PREGĂTITOARE 
Zecheru Florina 

 

“Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii,nu numai pentru a vedea,dar şi pentru a 

privi;urechile,nu numai pentru a auzi,dar şi pentru a asculta cu atenţie;mâinile,nu numai pentru 

a apuca obiectele,ci şi pentru a le pipăi şi a simţi.” 

Lonwenfeld 

A trecut un semestru şi sunt entuziasmată de ceea ce am realizat împreună cu elevii mei. 

Este o oportunitate deosebită să fim împreuna şi să învăţăm unii de la ceilalţi. Ce pot învata de la 

ei este permanenta poftă de joc şi de exprimare prin muzică şi desen. Au reuşit să creeze un teritoriu 

fantastic în care păşim cu drag . 

În fiecare dimineaţă intra în clasă şi sunt fascinaţi de ceea ce urmează să facem. Doresc 

mereu să începem cu muzica” Ne pui un cantecel?” sau se scufundă într-o lume doar a lor, prin 

desene,încă de la primele minute petrecute în sala de clasă . 

Obsevând aceste aspecte am dorit să am o confirmare şi de la părinţii acestora despre ceea 

ce le place celor mici să realizeze la şcoală .În urma unui chestionar aplicat la finele primului 

semestru am fost plăcut surprinsă să observ că unele aspecte observate de mine îmi sunt 

confirmate. 

Consemnarea şi interpretarea răspunsurilor la chestionarele aplicate părinţilor au subliniat 

următoarele aspecte care i-au stimulat pe elevi în activitatea de învăţare (activităţile care le-au 

plăcut celor mici în timpul primului semestru): 

• Jocurile în echipă (în timpul orelor de curs şi în pauză) 

• Realizarea unor relaţii noi de prietenie 

• Fondul muzical în timp ce lucrează anumite sarcini 

• Orele de muzică şi mişcare şi orele de educaţie fizică 

• Atmosfera pozitivă de lucru şi zâmbetul doamnei învăţătoare 

• Modelarea plastilinei 

• Audierea unor poveşti 

• Activităţile realizate la biblioteca şcolii 

• Orele de germană şi religie 

Părinţii au apreciat plăcerea cu care cei mici vin la şcoala, atitudinea pozitivă a cadrului 

didactic, promovarea unui stil de viaţă sănătos, comunicarea eficientă între părinţi şi învăţător, 

încurajarea permanentă a copiilor şi dezvoltarea încrederii copiilor în forţele proprii. 
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Toţi părinţii îşi doresc pentru copii ,activităţi extracurriculare în aer liber pe parcursul 

semestrului al II-lea. 

Cuvântul predominant în ceea ce priveşte cea mai plăcută activitate din clasa pregătitoare 

este” jocul”. 

Fiecare context de joc prezintă patru aspecte majore: 

1. Miza sau câştigul 

2. Cadrul sau locul 

3. Jucătorii 

4. Regulile 

Fiecare aspect major este o componentă pe care o putem manevra astfel încat să obţinem 

dinamica dorită şi rezultatele aşteptate. Fiecare persoană doreşte dinamică în viaţa ei, dinamică pe 

care o obţinem de cele mai multe ori din conflict. Putem folosi la clasa conflictul cognitiv, în 

special pentru a înainta către un alt nivel de pregătire, de realizare a unor abilităţi sau de însuşire 

de noi cunoştinţe. 

În procesul educaţional succesul constă în a găsi echilibrul între nivelul de joacă şi nivelul 

de seriozitate. 

În cadrul jocului copiii fug de efort,orice fel de efort. Ideea este să înţeleagă că orice 

rezultat se obţine în urma unui efort. 

Prezenţa jocului în activitatea clasei pregătitoare mă inspiră şi îmi place foarte mult. 

“Există un număr impresionant de dovezi care atestă faptul că, atunci când copiii sunt 

îndemnaţi să se concentreze pe cât de bine se descurcă într-o anumită activitate, adesea se bucură 

mai puţin de activitatea respectivă. Este un rezultat trist în sine, şi deseori cauza unui stress 

enorm,are însă şi un efect paradoxal, şi anume că îi împiedică pe copii să se străduiască pe măsura 

capacităţii lor. Când elevii sunt stresaţi să se concentreze pe cât de bine duc la îndeplinire o anumită 

activitate (“Cât de reuşit este proiectul?”, Am atins standardele?”, ”Cât am evoluat?”) atunci 

procesul de învăţare devine un chin, şi nu o plăcere. Nu sunt impulsionaţi să gândească, ci să aibă 

performanţe.”(pag.146,1) 

Din acest motiv apreciez în mod deosebit faptul că în clasa pregătitoare nu se evaluează 

elevii folosind calificativele şi nici nu am promovat un alt mod de recompensare. Cred că cel mai 

eficient mod de a ajuta un copil să aiba succes este să facem tot ce este posibil pentru ca acesta să 

se îndragosteasca de activitatea în sine, să-i încurajăm mai mult, să-l judecăm mai puţin şi să-l 

iubim fără încetare. Şi cum putem realiza acest lucru dacă nu prin joc? 

Copiii, prin răspunsurile lor înregistrate în chestionare, au ales şi alte activităţi în afara de 

joc, activităţi care le fac învăţarea mai plăcută, în special muzica. 
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Cercetările din ultimii ani au evidenţiat faptul că urechea joacă un rol cheie în funcţionarea 

creierului. Francezul Alfred Tomatis, un eminent specialist al urechii, a ajuns la concluzia 

uimitoare că urechea nu este făcută numai pentru auz, ci are, în plus, rolul de a “energiza creierul”. 

Ascultând sunete cu frecvenţe între 5000 si 8000 de hertzi, celulele cerebrale se reîncarcă la fel ca 

o baterie.

Muzica are un rol foarte important în învăţare putând spori receptivitatea şi capacitatea de 

concentrare. Ritmul special al muzicii acţionează asupra creierului în mod imperceptibil şi te duce 

în starea optimă pentru concentrare şi învăţare învingând plictiseala. 

Stimularea copiilor pentru învăţare se poate realiza şi prin arte combinate: stimularea prin 

mişcare, stimularea prin muzică, stimularea prin joc, stimularea prin arta vizuală şi stimularea prin 

teatru. 

Printre beneficiile stimulării prin artă combinată se numără descoperirea propriilor 

capacităţi, a potenţialului de schimbare, capacitatea de a se exprima liber, dezvoltarea creativităţii, 

satisfacţia unui lucru făcut cu propriile forţe, încrederea în sine, sentimentul împlinirii, descărcarea 

tensiunilor, cunoaşterea şi învăţarea unei game de abilităţi comportamentale necesare integrării în 

diferite grupuri sociale. 

Abordarea integrată necesară la clasele mici vine astfel în întâmpinarea dorinţelor copiilor 

de a învăţa într-un mod plăcut, atractiv, acţionând laolaltă cu cei mici, în loc să acţionăm asupra 

lor. 

“Cât de preţios este un gram de umanitate în comparaţie cu toate legile lumii.” 

Jean Piaget 
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