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REZUMATUL 

TEZEI DE DOCTORAT CU TITLUL 

„ Stimularea motivaţiei învăţării la elevi prin intermediul unui program educaţional 

specific. Aplicaţii la clasa a III-a” 

 

Cuvinte cheie: motivaţie, învăţare, factori cognitivi, optimum motivaţional, program 

de stimularea motivaţională, strategii motivaţionale, învăţare mediat 

 

Lucrarea concepută ca teză de doctorat şi intitulată „ Stimularea motivaţiei învăţării la 

elevi prin intermediul unui program educaţional specific. Aplicaţii la clasa a III-a” se 

constituie într-un demers ştiinţific prezentat în 310 pagini, care analizează în detaliu aspectele 

semnificative specifice motivaţiei învăţarii şcolare, în raport cu specificul factoriulor de 

sorginte instructiv-educativă implicaţi în procesul didactic.  

Dat fiind faptul că orice activitate întreprinsă de om se desfăşoară având la bază o 

anumită determinare din partea acestuia, acest aspect ne îndreptăţeşte să discutăm în termeni 

cât mai detaliaţi, despre componentele ce se dovedesc a fi vitale în ceea ce priveşte bunul 

mers al acţiunilor desfăşurate. Fiindcă subiectul a suscitat interesul cercetătorilor  de-a lungul 

timpului, avem astăzi o serie de definiţii care vin să completeze tabloul abordărilor 

conceptuale referitoare la fenomenul motivaţional. Vom analiza, astfel, câteva dintre aceste 

definiţii, relevante pentru cercetarea de faţă, accentuând implicaţiile conceptelor conexe în 

înţelegerea clară a fenomenului motivaţional. 

Abordarea motivaţiei ca factor declanşator şi susţinător al  activităţii de tip instructiv-

educativ accentuează importanţa pe care calitatea informaţiilor informaţiilor, învăţarea 

experenţială, învăţarea mediată sau atitudinea pozitivă faţă de actul de cunoaştere o au în 

obţinerea performanţei şcolare şi nu numai. Potrivit concepţiei general acceptate , în urma 

consultării literaturii de specialitate în ceea ce priveşte abordarea fenomenului motivaţional, 

putem afirma ca, la baza bunei funcţionări a componentelor acţiunii umane stă motivaţia, 

indiferent de activitatea desfăşurată sau de nivelul de achiziţii ale celui care depune efort în 

realizarea acesteia. Orice acţiune cu caracter finalist real trebuie completată cu o susţinere 

motivaţională bine realizată, în mod contrar putându-se instala lipsa de productivitate, 

caracterizată prin raportul invers proporţional stabilit între rezultatele obţinute şi efortul 
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depus.  Tot în acest context se impune a se delimita coordonatele specifice fenomenului în 

sine, pornind de la funcţiile îndeplinite de către motivaţie, aşa cum reies din literatura de 

specialitate autohtonă sau străină. 

Cercetarea iniţiată de noi a surprins şi dezvoltat aceste aspecte cu preponderenţă din  

perspectivă pedagogică, în sensul identificării unor repere de ordin didactic privind 

posibilitatea creşterii nivelului motivaţional implicit sau expleicit asumat de către elevi. 

Demersurile realizate în scopul elaborării şi implementării unor modele de învăţare motivată, 

pornind de la abordarea pedagogică a anumitor categorii de mediere a învăţării au rolul de a 

sprijini elevul în demersul lor de depunere a unui efort de învăţare consistent. 

În scopul realizării unei  lucrări bazate pe o structură consistentă şi coerentă, am 

procedat la structurarea materialului în două secţiuni, fiecare cuprinzând mai multe capitole, 

prin intermediul cărora ne-am propus să verificăm ipoteza stabilită şi să expunem, într-o 

abordare pragmatică şi logică, informaţiile relevante. În completarea acestora, partea de 

Concluzii are rolul de a sintetiza principalele direcţii teoretice şi praxiologice identificate, iar 

anexele şi bibliografia reprezintă dovada demersurilor realizate. 

Prima secţiune, intitulată Fundamentare teoretică, cuprinde cinci capitole disctincte 

care prezintă câteva repere teoretice fundamentale în înţelegerea problematicii actuale a 

motivaţiei învăţării, prin explicitarea terminologiei specifice, surprinderea evoluţiei 

comceptului şi prin identificarea şi prezentarea principalelor categorii de motivaţionali 

desprinşi din abordările teoretice majore. În acest context, am considerat oportună jalonarea 

unor repere specifice particularităţilor de implementare a educaţiei pentru carieră la nivel 

liceal.  

În capitolul I, intitulat MOTIVAŢIA -  cadre referenţiale în contexte şcolare, se 

realizează delimitările conceptuale aferente specificului motivaţiei în general, configurându-

se, totodată, motivele fundamentale în învăţarea de tip şcolar, subliniind tendinţele actuale la 

nivel naţional şi internaţional.  

De asemenea, am considerat oportun să evidenţiem în acest capitol şi câteva 

particularităţi specifice relaţiei dintre motivaţie şi performanţă. Acestea se referă îndeosebi la 

principiile şi obiectivele care direcţionează activitatea motivată, pe care trebuie să le avem în 

vedere în calitate de cadre didactice şi la etapele pe care elevii trebuie să le parcurgă în 

procesul motivaţional.  
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Cel de-al doilea capitol, denumit Evoluţii în conceptualizarea motivaţiei este dedicat 

teoretizării aspectelor esenţiale referitoare la explicarea din perspectivă multilaterală a relaţiei 

ce se instituie între componentele implicate în procesul motivaţional şi factorii determinanţi 

ai apariţiei unor manifestări comportamentale specifice, a contribuit la apariţia unor categorii 

teoretice şi modele explicative referitoare la fenomenul de motivare. 

Am optat, de asemenea, pentru evidenţierea modelelor care au la bază ideea existenţei 

a trei categorii de factori, cu rol esenţial în pregătirea apariţiei motivaţiei, dar şi  a susţinerii 

acesteia. Ne referim la factorii de natură biologică, la cei cognitivi, dar şi la teoriile învăţării, 

cu rol determinant în modificarea coordonatelor comportamentului uman. Pornind de la 

aceste aspecte, putem categoriza teoriile motivaţionale în teorii biologice, teorii cognitive şi 

teorii ale învăţării. 

Capitolul trei, Modele teoretico-practice explicative, privind motivaţia învăţarii  

intenţionează să surprindă câteva dintre modelele actuale care stau la baza explicării 

mecanismelor după care funcţionează fenomenul motivaţional, în raport cu activitatea de 

învăţare. Acestea nu se doresc a fi element distincte în activitatea didactică, ci un sprijin în 

implementarea unui sistem complex de acţiuni, realizate cu scopul creşterii nivelului de 

implicare motivată. 

Prezentarea şi explicitarea modelelor teoretice realizată în acest capitol a avut dublu 

rol: pe de o parte a servit demersurilor de informare vizând abordarea fenomenului 

motivaţional, iar pe de altă parte se va constitui într-o bază fundamentală a abordării 

ulterioare a motivaţiei învăţării din perspectivă practică. Viziunea multiplă asupra 

fenomenului studiat conferă consistenţă şi viabilitate programului specific mediului 

instructiv-educativ. 

Configurarea aspectelor motivaţionale specifice mediului instrucţional, construit în 

vederea sprijinirii elevilor în eforturile lor de învăţare se regăsesc în capitolul de mai sus în 

sensul conturării limitelor şi avantajelor ce pot fi obţinute din exploatarea corectă a unei 

situaţii de învăţare motivată. 

 

 

  

 Capitolul al patrulea, prezintă o serie de strategii de stimulare a motivaţiei, constituite 

în repere pentru un design instrucţional care să vizeze dezvoltarea abilităţilor elevilor de a fi 
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motivaţi pentru participarea la activităţile instructiv-educative. Modalităţile de utilizare a 

acestor strategii diferă semnificativ de la o etapă la alta a activităţii instructiv-educative, 

modul efectiv de aplicare depinzând şi de stilul didactic abordat de profesor sau de momentul 

lecţiei, în care este pus în practică . Aceeeaşi strategie, utilizată în manieră diferită, în funcţie 

de variabilele care intervin, va produce rezultate diferite. 

Cunoaşterea acestor modalităţi specifice vine în ajutorul cadrelor didactice,  care au 

rolul de a sprijini elevii prin utilizarea unor modalităţi de lucru noi şi incitante, care să stea la 

baza efortului acestora, în scopul realizării unor achiziţii cognitive durabile, realizate cu 

consum de energie scăzut şi randament crescut. 

 Fie că, dintre modalităţile sus menţionate, optăm pentru punerea în practică a acelora 

cu nivel de obiectivitate mai crescut, fie că apelăm la metodele mai subiective, evaluarea 

nivelului motivaţional reprezintă un fenomen complex, menit să angajeze cadrul didactic într-

un laborios proiect de depistare a punctelor forte şi a neajunsurilor actului instructiv-educativ 

realizat în clasă. 

 Capitolul al cincilea, Învăţarea – activitate umană fundamentală, surprinde aspecte 

legate de problematica învăţării umane, care  a devenit centru de interes şi ţintă strategică 

pentru cercetările corelate unor domenii diverse, precum genetica, psihologia, antropologia, 

fiziologia şi, nu în ultimul rând, pedagogia, pentru care fenomenul educaţional cu toate 

acţiunile sale specifice constituie o direcţie fundamentală. Orice activitate de dezvoltare a 

individului, atât din perspectivă cognitivă, cât şi socio-afectivă se poate realiza doar prin apel 

la învăţare.  

 Înţelegerea mecanismelor implicate în actul învăţării va conduce cadrele didactice 

înspre o mai bună gestionare a procesului instructiv-educativ, prin dezvoltarea abilităţilor de 

distiibuire echilibrată a sarcinilor de învăţare elevilor, ţinându-se cont de nivelul actual de 

dezvoltare al elevului, de particularităţile individuale şi de vârsta, de tipul materialului ce 

urmează a fi prezentat sau de obiectivele propuse pentru activitatea respectivă. 

 Elementul cheie al realizării unei activităţi de învăţare concordată cu nevoile elevului 

este reprezentată în lucarea de faţă de abilităţile actorilor educaţionali de a percepe 

momentele propice de abordare particularizată a celor două accepţiuni convergente prin 

natura lor şi prin interacţiunea dinamică şi complexă care le caracterizează. În acest fel, 

schimbările survenite vor fi realizate în scopul dezvoltării şi evoluţiei celui ce se instruieşte. 

Îmbinarea aspectului informativ specific învăţării cu cel formativ, conduce la construirea unui 
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demers instructiv-educativ eficient, relevant pentru creşterea calităţii actului de cunoaştere şi 

dezvoltare. 

A doua secţiune a lucrării noastre, secţiunea B: experimentul întreprins pe 

tema “Conceperea si validarea unor strategii de stimulare motivatională pentru 

învăţare, la elevii de clasa a III-a”, cuprinde următoarele trei capitole, care descriu etapele 

demersului experimental întreprins în vederea validării ipotezei stabilite.  

Scopul demersului explorativ realizat şi prezentat în capitolul VI, Etapa constatativă 

a investigaţiei, a fost culegerea de informaţii cu caracter diagnostic referitoare la tehnicile  

specifice dew motivare pentru învăţare ale grupului ţintă vizat de cercetarea noastră, 

constituindu-se într-o analiză de nevoi esenţială pentru proiectarea şi implementarea 

intervenţiei formative. Demersul realizat a constituit fundamentul necesar conturării 

eşantioanelor de subiecţi şi a eşantioanelor de conţinut, precum şi a precizării şi explicitării 

metodologiei utilizate.  

Cercetarea întreprinsă în lucrarea de faţă se doreşte a fi una de identificare a factorilor 

motivaţionali prezenţi în activitatea de învăţare de tip şcolar, însă, totodată, intenţia noastră 

este de a structura un program efectiv de stimulare motivaţională a elevilor, care să contribuie 

la creşterea randamentului şcolar al acestora. De asemenea, o altă componentă intermediară 

vizată în cadrul acestui program este aceea de training al cadrelor didactice care activează în 

mediul şcolar, în vederea familiarizării cu diverse tehnici eficiente în domeniul creşterii 

motivaţiei celor ce se instruiesc. 

Pornind de la constatarea  că majoritatea cercetărilor vizează cu precădere accentuarea 

laturii cognitiv-instrumentale a activităţii şcolare, studiul de faţă intenţionează să abordeze 

impactul pe care latura afectiv-emoţională o are asupra randamentului şcolar al celui ce se 

instruieşte. O perspectivă îndreptată în acest sens va indica importanţa pe care trebuie să o 

acordăm creării unor situaţii de învăţare cât mai susţinute energetic (motivaţional), 

argumentând această nevoie prin exemplele concrete specifice mediului educaţional, aduse în 

sprijinul celor mai sus afirmate. 

Demersul de cercetare constatativ a avut scopul de a identifica cele mai relevante date 

privind nivelul efectiv de motivare a elevilor pentru a învăţa, precum şi identificarea 

modalităţilor de menţinere sau sporire a acestora, cunoscute de actorii educaţionali sau de 

către părinţii elevilor. Acest demers investigativ de natură constatativă s-a dorit a fi punctul 
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de plecare în direcţia stabilirii strategiilor de acţiune efective, ce se impun a fi desfăşurate la 

nivel şcolar. 

Partea a doua a capitolului se axează pe realizarea analizei cantitative şi a aprecierilor 

calitative privind datele obţinute, punând în raport direct opiniile cadrelor didactice, ale 

elevilor şi ale părinţilor privind fenomenul motivaţional. În acest scop se va accentua atât 

necesitatea radiografierii situaţiei de fapt, cât şi a posibilelor soluţii ameliorative. 

 Partea a treia a demersului constatativ va prezenta şi va analiza comparativ opiniile 

cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, privind aspectele definitorii menţionate de către 

aceştia, în raport cu fenomenul educaţional şi motivaţia care îl susţine din punct de vedere 

energetic. 

 Ultima parte a demersului  de cerectare constatativ se axează pe iniţierea efectivă a 

experimentului, concretizată în administratea pre-testului, acţiune cu rol declanşator al 

investigaţiei propriu-zise. Analiza rezultatelor obţinute va conta în stabilirea unei relaţii de 

compatibilitate şi echivalenţă între grupul de control şi cel experimental, în scopul punerii în 

aplicare a experimentului propriu-zis. 

Cercetarea constatativă a vizat implicarea a trei mari categorii de subiecţi, fiecare cu 

rol bine definit în conturarea unei imagini comprehensive privind motivaţia de tip şcolar. 

Astfel, au fost cuprinşi în cercetare elevi provenind din învăţământul primar, cadrele 

didactice ale acestora, dar şi părinţii elevilor participanţi la investigaţie. Triada mai sus 

menţionată a avut ca scop principal identificarea coordonatelor principale ale procesului 

motivaţional prezent în activitatea didactică.  

Abordând fenomenul educaţional nu numai din prisma actorilor educaţionali, prezenţi 

zi de zi, în mod direct, în activitatea didactică, ci şi din perspectiva părinţilor, care 

coordonează şi sprijină activităţile de învăţare desfăşurate în mediul extraşcolar, vom avea o 

imagine mult mai clară privind elevul ca întreg, mai utilă decât viziunea trunchiată derivată 

din observarea elevului exclusiv în mediul şcolar. 

În cadrul acestei etape investigative, a fost administrat pre-testul, atât la eşantioanele 

experimentale cât şi la cele de control, cu scopul stabilirii nivelului de start, existent în 

momentul iniţierii experimentului fomativ, a stadiului în care se situează elevii şi a 

dificultăţilor cu care aceştia se confruntă în ceea ce priveşte utiliyarea strategiilkor de 

motivare şi automotivare privind învăţarea. 
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 În urma aplicării chestionarului, ne-am propus să obţinem o perspectivă generică 

privind câteva dimensiuni specifice strategiilor motivaţionale implicate în actul didactic. 

Astfel, ne-am axat pe: 

� identificarea nivelului de motivaţie intrinsecă implicat în procesul de învăţare; 

� stabilirea nivelului de motivaţie extrisecă implicat în actul instructiv-educativ; 

� evidenţierea strategiilor de învăţare deţinute de către elevi; 

� cunoaşterea nivelului de expectanţă şi a relaţiei acestuia cu performanţele cognitive 

înregistrate în domeniul instrucţional; 

� identificarea structurilor cognitive şi metacognitive răspunzătoare de bunul mers al 

activităţii de învăţare, cu toate subcomponentele implicate: 

� rolul repetiţiei ca factor de susţinere a actului motivaţional; 

� rolul procesului de elaborare în obţinerea unei atitudini motivate pentru 

învăţare; 

� structurile organizatorice prezente în activitatea instructiv-educativă; 

� nivelul de autoreglare prezent în procesul motivaţional, în raport cu 

învăţarea; 

� cunoaşterea structurilor de management al activităţii de cunoaştere şi învăţare; 

� înregistrarea nivelului de anxietate la testare, în condiţiile evaluărilor şcolare. 

Investigaţiile realizate în cadrul acestei etape, cu ajutorul unui bogat set de metode şi 

instrumente, au subliniat elementele deficitare ale implementării programelor de motivare a 

elevilor pentru învăţare, evidenţiind, în acelaşi timp şi principalele categorii de factori 

consideraţi de către elevi şi cadre didacrtice ca fiind importanţi în abordarea motivată a 

fenomenului educaţional. 

 Informaţiile obţinute ca urmare a administrării instrumenteleor de investigare a 

opiniei cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor, în raport cu strategiile motivaţionale utilizate 

în procesul instructiv-educativ, atât de către elevi cât şi de către profesori, alături de 

demersurile de interpretare cantitativă şi calitativă realizate în această etapă, ne oferă 

oportunitatea de a condensa informaţiile obţinute în câteva idei de sinteză. Prin urmare, ne 

propunem, în continuare, să conturăm un model al profilului motivaţional, realizat pe baza 

rezultatelor consemnate în etapa constatativă, model care să servească drepr punct de reper în 

realizarea demersului experimental propriu-zis. 
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 Identificarea unui astfel de profil motivaţional în raport cu actul de cunoaştere şi 

învăţare îl poate determina atât pe cercetător cât şi pe cadrul didactic să apeleze la măsuri 

motivaţionale cât mai potrivite profilului colectivului de elevi sau elevilor ca entităţi de sine 

stătătoare. O decizie corect luată de către cadrul didactic în momentul potrivit, poate 

contribui semnificativ la construirea unei situaţii de învăţare concordante cu aşteptările 

personale ale elevilor, dar şi cu standardele curriculare de performanţă, formulate pentru 

fiecare disciplină în parte.  

 O astfel de decizie poate fi luată în cunoştinţă de cauză numai dacă această acţiune 

este precedată de  identificarea nivelului motivaţional iniţial, cunoaşterea modului de 

raportare a elevilor la strategiile motivaţionale utilizate la clasă şi în afara ei, dar şi de 

evidenţierea realţiei instituite între conţinuturile vehiculate în actul didactic şi nivelul de 

interes pe care elevul i-l acordă. 

 Datele consemnate se referă, totodată, şi la identificarea posibilelor căi de 

ameliorare propuse de către cadrele didactice, elevi sau părinţi, în ceea ce priveşte  nivelul 

motivaţional. Aceste propuneri şi sugestii se vor constitui ca parte componentă a programului 

experimental propus în lucrarea de faţă, reprezentând o componentă specifică a acestuia. 

 Datele obţinute până în acest moment, ne permit să afirmăm următoarele: 

• pocedeul care stă la baza cunoaşterii profilului motivaţional al elevilor se 

concretizează în identificarea în mod concret a modului în care se polarizează 

motivele, în funcţie de nivelul performanţial al elevului; 

• în procesul instructiv-educativ, modalitatea de furnizare a feed-backului, componenta 

cu caracter reglator prezentă în întreaga activitatea didactică are rol hotărâtor în ceea 

ce priveşte eficienţa învăţării realizată de către elevi. De aceea, atât aprecierile 

constant prezente în lecţii, cât şi momentul final al unui demers instructiv-educativ 

trebuie să valorizeze aceste aspecte; 

• în conturarea descrierii termenului  de mediu stimulativ trebuie să intre condiţii 

insuficient valorizate până în momentul de faţă, de către cadrele didactice, precum 

existenţa unor relaţii optime cadru didactic-elev, existenţa unor relaţii optime elev-

elev, utilizarea în activitatea didactică a metodelor interactive, existenţa în sala de 

clasă a unui mobilier adecvat, prezenţa unei atitudini relaxate, prezenţa sarcinilor 

individualizate; 
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• valorizarea produselor activităţii elevilor este menţionată ca o caracteristică esenţială 

ce poate interveni cu succes în activitatea didactică, susţinând-o din punct de vedere 

motivaţional; 

• termenul eficienţă analizat în raport cu activitatea de învăţare circumscrie câteva 

elemente componente, precum: dobândirea de cunoştinţe noi, prezenţa muncii 

diferenţiate, existenţa unei comuncări eficiente, atenţia acordată dozării corecte a 

timpului, precum şi accentul pus pe munca desfăşurată în grup; 

• cele mai puternice motive care stau la baza creşterii atractivităţii unei discipline sunt 

considerate cele din categoria intrinsecă, motive cu valenţe multiple, precum 

persistenţă în timp crescută, nivel de energizare constant, independenţă faţă de 

elementele externe sau consistenţă sporită în susţinerea efortului pe termen lung 

dislocat de elev în procesul didactic; 

• atitudinea cadrului didactic în raport cu materia pe care o predă, cu elevii din clasă sau 

cu tipurile de sarcini didactice propuse, poate conduce la instaurarea unui sentiment 

de teamă sau respingere faţă de o disciplină sau alta; 

• o atitudine pozitivă faţă de procesul didactic şi faţă de activitatea instructiv-educativă 

desfăşurată, are la bază atât aspecte interne, specifice mediului didactic, cât şi 

elemente complementare, cu rol de susţinere a activităţii didactice; 

• percepţia majoritară a celor chestionaţi se reduce la stricta îndeplinire a cerinţelor pe 

care cadrele didactice le trasează, activităţile preparatorii realizate din proprie 

iniţiativă fiind semnificativ scăzute; 

• există numeroase situaţii în care elevii care nu înţeleg anumite aspecte legate de 

lecţiile anterior predate, nu fac nimic în acest sens, preferând să nu apeleze la niciun 

fel de sprijin şi refuzând să se implice ; 

• nevoia de cunoaştere, caracteristică elevilor de vârsta celor implicaţi în cercetare, va fi 

exploatată cu succes în activitatea didactică, în condiţiile în care cadrul didactic poate 

intui direcţiile de acţiune şi formele de manifestare specifice; 

• intenţionalitatea acţiunilor cu specific educaţional nu este întotdeauna bine conturată 

în direcţii dezirabile din punct de vedere motivaţional; 

• relaţionarea elevilor între ei, în scopul realizării de achiziţii specifice acţiunilor 

şcolare se realizează în mod precar; 
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• staisfacerea nevoii elevilor apela la surse suplimentare de informare trebuie 

permanent încurajată, astfel încât să devină o obişnuinţă. 

 Aspectele mai sus menţionate conturează o imagine de ansamblu ofertantă din 

punct de vedere a procesului de fundamentare a domeniilor de conţinut care vor sta la baza 

programului de stimulare motivaţională, dar şi la conturarea principalelor direcţii de acţiune 

întreprinse în etapa experimentală. Astfel, programul va fi conceput în scopul optimizării 

nivelului de acţiune a factorilor motivaţionali, exercitată asupra actorilor educaţionali direcţi. 

 Concluziile elaborate ca urmare a analizei datelor obţinute în secţiunea de faţă vor 

contribui la conturarea unui set de activităţi concrete, ce vor fi implementate în procesul 

instructiv-educativ de către cadrele didactice care predau la clasele experimentale. 

Capitolul VII – Etapa experimentului formativ privind implementarea strategiilor de 

stimulare motivaţională pentru învăţare destinat elevilor claselor a III-a, cuprinde precizări 

teoretice şi metodologice privind experimentul formativ, ipoteza şi obiectivele cercetării, 

particularităţi ale eşantionului de subiecţi şi de conţinut, sistemul metodelor de cercetare 

utilizate şi specificarea etapelor şi a modalităţii de desfăşurare a experimentului.  

Ipoteza de la care am pornit în realizarea demersului experimental a fost: 

Implementarea unui program de stimulare motivaţională destinat elevilor de clasa a III, 

fundamentat pe pe principiile şi tehnicile specifice învăţării mediate determină creşterea 

nivelului motivaţional al elevilor de clasa a III-a în raport cu activităţile de învăţare 

specifice contextelor formale 

Derularea demersului investigativ realizat în vederea  testării ipotezei formulate s-a 

realizat având în vedere câteva obiective strategice referitoare la aplicarea Programului de 

stimulare motivaţinală, precum: 

• proiectarea şi implementarea unor sesiuni de analiză şi discuţii cu cadrele 

didactice care predau la clasele experimentale, privind calitatea strategiilor 

motivaţionale ce pot fi utilizate la clasă; 

• utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de determinare obiectivă a nivelului 

motivaţional manifestat de către elevi; 

• structurarea unui program de stimulare motivaţională privind învăţarea, 

realizat în sprijinul creşterii performanţelor academice ale elevilor; 
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• asigurarea unui proces instructiv-educativ bazat pe relaţionarea specifică dintre 

tehnicile motivaţionate prezente anterior în clasă şi modalităţile de lucru nou 

implementate; 

• evaluarea eficienţei  intervenţiei realizate, sub aspectul creşterii nivelului de 

susţinere motivaţională a procesului de învăţare realizate de către elevii 

implicaţi în programul experimental. 

Grupul ţintă al demersului experimental a fost constituit din elevi de clasa a III-a, 

pornind de la premisa necesităţii constituirii cât mai timpurii a unei atitudini pozitive faţă de 

învăţarea susţinută de demersul motivaţional, însă fără să neglijăm un factor extrem de 

important: nivelul de dezvoltare intelectuală, fizică, emoţională a celui ce se instruieşte. de 

asemenea, considerăm oprtun să ne justificăm alegerea prin faptul că această clasă repreyintă 

primul an din ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a - a VI-a), care are ca obiectiv 

major formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor. 

Având ca obiectiv principal implementarea la nivelul claselor experimentale a unui 

program de intervenţie realizat în direcţia creşterii nivelului motivaţional, în raport cu 

învăţarea, am considerat necesar ca într-o primă etapă să ne preocupăm de finalizarea acestui 

program, valorificând experienţa pedagogică a cadrelor didactice implicate în pregătirea 

şcolară a elevilor. 

Prin urmare, eşantionul de conţinut a fost segmentat pe module, fiecare dintre aceste 

module făcând subiectul uneia sau a mai multor întâlniri cu cadrele didactice, atât în scopul 

familiarizării acestora cu tehnicile de stimulare propuse, cât şi în scopul finalizării 

programului în acord cu situaţia didactică prezentă în mod explicit în realitatea educaţională. 

Aceste module sunt: 

Modul 1: Medierea planificării scopurilor (1 sesiune de discuţii) 

Modul 2: Medierea provocării interesului (1 sesiune de discuţii) 

Modul 3: Medierea transcendenţei (1 sesiune de discuţii) 

Modul 4: Medierea comportamentului participativ (2 sesiuni de discuţii) 

Modul 5: Medierea competenţei (2 sesiuni de discuţii) 

Modul 6: Întocmirea portofoliului de progres (1 sesiune de discuţii) 

Experimentul pedagogic a fost desfăşurat în perioada anului şcolar 2009-2010 şi 

semestrului I al anului şcolar 2010-2011, având subordonate următoarele acţiuni: 
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• septembrie – decembrie 2009, realizarea demersurilor investigative specifice 

etapei constatative; 

• decembrie 2009 – adminstrarea pre-testului; 

• ianuarie-mai 2010 – realizarea intervenţiei propriu-zise; 

• mai-iunie 2010 – administrarea posttestului; 

• decembrie 2010 – administrarea re-testului; 

 

Etapa experimentului formativ s-a finalizat cu administrarea post-testului, care a avut 

drept obiectiv principal verificarea validităţii experimentale a ipotezelor formulate la 

începutul cercetării. Monitorizarea comparativă a modificărilor apărute la nivelul implicării 

motivate a elevilor din grupul experimental  şi a celor din grupul de control s-a realizat în 

scopul identificării impactului pe care programul implementat l-a avut. 

Importanţa şi impactul cercetării efectuate sunt evidenţiate în capitolul al VIII-lea, 

Analiza şi interpretarea datelor cercetării experimentale. Analiza s-a centrat pe identificarea 

componentelor de susţinere motivaţională, sub aspectul nivelului de conştientizare a 

beneficiilor unui astfel de sistem de lucru, dar şi pe constatarea nivelului de incidenţă a 

comportamentelor motivate, la nivelul elevilor din grupul experimental. 

Ambele grupuri, atât cel experimental cât şi cel de control au primit spre completare 

Chestionarul strategiilor motivate pentru învăţare, instrument present şi în etapa de testare 

iniţială. Datele înregistrate în urma completării acestui chestionar au fost comparate atât sub 

aspectul stabilirii diferenţelor dintre etapa iniţială şi cea finala, la grupul experimental, cât şi 

în stabilirea diferenţei de nivel motivaţional existente, în etapa finală, între grupul 

experimental şi cel de control. 

 În ansamblul lor, datele obţinute reflectă existenţa unui progres semnificativ la nivelul 

grupului experimental în ceea ce priveşte creşterea nivelului motivaţional, efect datorat 

aplicării Programului de stimulare motivaţională pentru învăţare destinat elevilor de clasa a 

III-a. 

 Re-testul sau testarea la distanţă a reprezentat o modalitate de studiere a modului şi 

gradului în care efectele induse ca urmare a aplicării programului experimental, au persistat 

în timp, justificându-şi, astfel, eficienţa. Pentru realizarea colectării de date, am procedat la 

aplicarea instrumentului de investigare MSLQ, aplicat şi în etapele anterioare. Considerăm că 

distanţa de 8 luni existentă între cele două testări, alături de numărul mare de itemi, reduce 
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foarte mult riscul memorării răspunsurilor şi, ulterior, a vicierii rezultatelor. De asemenea, am 

considerat că aspectele evidenţiate de chestionar pot conduce înspre o bună oportunitate de 

analiză privind efectele pe termen lung ale acestui program experimental. Putem concluziona 

că, diferenţele nesemnificative înregistrate între prestaţiile grupului experimental în etapa 

post-test, comparativ cu etapa re-test, ne permit să afirmăm că rezultatele obţinute ca urmare 

a implementării programului experimental de stimulare motivaţională, a avut efectele 

scontate, nu numai sub aspectul obţinerii modificărilor comportamentale, dar şi asupra 

nivelului de persistenţa în timp. 

 Ultima parte a lucrării este destinată concluziilor şi recomandărilor realizate în urma 

analizei datelor obţinute în cercetare. Observăm că diferenţele dintre mediile pe subscale 

consemnate la nivelul grupului experimental şi de control sunt considerare statistic 

semnificative, dovedind, astfel, că nivelul motivaţional implicat în învăţare este semnificativ 

mai crescut  în cazul grupului experimental, comparativ cu  nivelul grupului de control, care 

s-a menţinut aproximativ la nivelul identificat iniţial.  

Acest aspect ne determină să afirmăm că factorul experimental, constituit din 

programul de intervenţie realizat, a influenţat în mod pozitiv dezvoltarea competenţelor de 

învăţare motivată, prin prezenţa unui mod de raportare la activităţile instructiv-educative 

pozitiv difernţiat faţă de etapa pre-experimentală. Cu alte cuvinte, considerăm că suntem 

îndreptăţiţi să afirmăm că am realizat un proces de optimizare a strategiilor motivaţionale 

utilizate de către elev în raport cu învăţarea. 

Pornind de la analizele teoretice, dar şi a celor de ordin cantitativ şi calitativ ale 

datelor obţinute în urma aplicării programului experimental propriu-zis, putem proceda la 

formularea unor concluzii generale şi a unor sugestii privind posibilităţile de optimizare a 

programelor educaţionale realizate la clasă, în scopul creşterii nivelului motivaţional ale celor 

care se instruiesc, dar şi a îmbunătăţirii strategiilor didactice la care cadrele didactice fac apel 

în procesul instructiv-educativ. 

• în contextul activităţilor instructiv-educative desfăşurate în mediile educaţionale 

formale, se impune cu necesitate o exigenţă sporită în ceea ce priveşte utilizarea unor 

tehnici de predare care să accentueze latura formativă, în raport cu intenţiile de 

cunoaştere manifestate explicit; 

• învăţarea mediată se constituie, în concepţia noastră, într-un mobil extrem de eficient 

în organizarea şi susţinerea situaţiilor de învăţare motivate; 
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• implementarea la clasă a unui program de stimulare motivaţională îşi dovedeşte 

ulterior valenţele formative în sensul implicării active şi conştiente a elevilor în 

procesul didactic şi în demersurile de cunoaştere desfăşurate; 

• în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate pornind de la principiile 

programului de stimulare motivaţională propus, elevii pot fi mult mai angajaţi în 

propriul proces de formare, deoarece acest program le oferă suportul de care au 

nevoie în învăţare; 

• considerată ca o învăţare de tip intenţionat, învăţarea mediată poate fi aplicată cu 

succes în activitatea şcolară datorită caracteristicilor acesteia, care o recomandă ca 

fiind o activitate ce transcede intenţiile stricte de cunoaştere şi se axează pe realizarea 

unei învăţări motivate, cu rezultate notabile în ceea ce priveşte nivelul motivaţional al 

elevilor implicaţi înt-o astfel de activitate de cunoaştere şi formare; 

• rolul cadrului didactic, în învăţare şcolară, este accentuat datorită faptului că 

modificările apărute şi progresul înregistrat depind în mare măsură de modul în care 

acesta din urmă se implică activ în actul de mediere şi de motivare a elevului pentru a 

învăţa. 

• cadrul didactic este cel care trebuie să îşi stabilească propriile scopuri, în acord cu 

conţinuturile predate, tipurile de secvenţe didactice realizate la clasă, sau cu direcţiile 

de acţiune practică, iar elevul va fi încurajat, de asemenea, să îşi stabilească anumite 

scopuri, în raport cu propria sa activitate de învăţare motivată; 

• stabilirea obiectivelor pe termen scurt şi pe termen lung se va realiza astfel încât 

acestea să îndeplinească criterii în prealabil stabilite, precum: credibilitate, claritate, 

atractivitate, utilitate, realism; 

• expectanţele formulate cu claritate şi concizie au rolul de a sprijini efortul de învăţare 

depus de elev. Abordarea sarcinii fără un motiv pertinent de utilizare a finalităţii 

acestora, precum şi fără vreo raţiune a utilizării ei, contribuie la scăderea 

randamentului şcolar şi, în cazuri extreme, la instalarea aversiuniii faţă de materia 

respectivă; 

• proiectarea dei relaţionări între achiziţiile recente şi cele anterioare lor conduc la 

dezvoltarea abilităţii de adaptare a conţinuturilor învăţate la un număr diversificat de 

situaţii particulare, sprijinind mediatul în demersul său de formare a  unor competenţe 
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specifice, de extrapolare a celor învăţate la situaţii cu un grad mai crescut de 

generalitate; 

• la nivelul activităţilor instructiv-educative specifice, considerăm de importanţă majoră 

valorificarea achiziţiilor anterioare, prin acţiuni ce vizează integrarea în manieră 

sistemică în cadrul acestora a noilor cunoştinţe, priceperi, deprinderi, competenţe etc.; 

• învăţare prin coperare promovată prin imntermediul programului de stimulare 

motivaţională poate înregistra beneficii precum: dezvoltarea abilităţilor de relaţionare 

pozitivă cu colegii de clasă, sporirea încrederii în posibilitatea finalizării cu succes a 

unei sarcini, cultivarea empatiei, cultivarea disponibilităţii de a coopera cu colegii în 

gestionarea unor situaţii neprevăzute instalate în clasă; 

• înlocuirea individualismului în învăţare cu activităţile bazate pe cooperare necesită o 

atenţie sporită din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte distribuţia sarcinilor de 

învăţare pe grupe de lucru, dar şi a repartizării sarcinilor la nivelul fiecărui grup în 

parte; 

• modelarea comportamentului participativ trebuie să se realizeze în timp, reprezentând 

un proces adaptativ continuu, rolurile în cadrul grupului fiind în permanenţă 

schimbate, în scopul exersării fiecăruia dintre acestea. Abordarea holistică este 

varianta pe care o considerăm a fi cea mai eficientă şi o promovăm în cadrul 

programului experimental propus în cercetarea de faţă; 

• valorizarea constructivă a succesului repurtat de elevi, analiza greşelilor înregistrate, 

precum  şi evidenţierea laturii formative a  acesteia se vor constitui în puncte de 

sprijin în realizarea unei activităţi instructive-educative care să le ofere elevilor 

posibilitatea de a fi motivaţi în raport cu actul de cunoaştere şi învăţare; 

• stimulii cu potenţial formativ implicaţi în actul instructiv-educativ trebuie mediaţi de 

către cadrul didactic; astfel, selecţia lor trebuie realizată  pornind de la conţinuturile 

predate, strategiile utilizate în predare, modalităţile de evaluare formativă sau tipul de 

răspunsuri aşteptate; 

• canalizarea nivelului atenţional al elevului către experimentarea sentimentului de 

reuşită este elementul care generează ulterior noi atitudini motivate faţă de învăţare, 

lucru care sprijină demersurile instructiv-educative viitoare; 

 

           Aspectul pragmatic al demersului experimental propus constă în structurarea 
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informaţiilor relevante, specifice realizării eficiente creşterii nivelului motivaţional în raport 

cu învăţare, oferirea unui model de program eficient de intervenţie în acest domeniu, 

elaborarea sau adaptarea unor instrumente de investigare specifice segmentului de vârstă 

vizat. 

Importanţa pe care identificarea  şi analizarea factorilor de sprijin motivaţional  care 

influenţează procesul instructiv-educativ o are este cu atât mai mare cu cât considerăm că la 

nivelul literaturii de specialitate autohtone există insuficente astfel de preocupări. Rolul 

programului propus a fost acela de a oferi un model de conceptualizare a unei intervenţii 

educaţionale eficiente şi sistematice, în sensul optimizării procesului instructiv-educativ, sub 

aspectul dezvoltării la elevi a unei atitudini motivate faţă de învăţare. 

 


