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„UN  ÎNVĂȚĂMÂNT  DE  CALITATE PRIN STRATEGII 

DIDACTICE EFICIENTE”

Modulul 1 - Tema 1.2



„UN ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PRIN STRATEGII DIDACTICE

EFICIENTE”,

62 de ore, categoria 1 a), domeniul 2-Strategii de predare-învățare-

evaluare.

Programul de formare face parte din proiectul „Învăţământ de

calitate pentru viitorul copiilor noştri din Dolj” POCU/74/6/18/104980,

proiect desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman

(POCU) 2014-2020. Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectivul tematic 10 “Investițiile în educație, formare și formare

profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții”



Modulul 1. 

EVIDENȚE ALE 

PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

ÎN DIDACTICA ȘCOLARĂ



Tema 2

ASPECTE MOTIVAŢIONALE

ALE INVĂŢĂRII ŞCOLARE



Teoria „aşteptare-valoare”

Conform teoriei „aşteptare-valoare” motivaţia elevilor este

determinată de măsura în care elevul se aşteaptă să aibă

succes şi valoarea învăţării pentru elev. Astfel obţinem

formula:

MOTIVAȚIA AȘTEPTARE VALOARE= x

Operaţia de înmulţire nu este întâmplătoare, ea semnificând faptul că

oricare dintre cele două variabile (aşteptare sau valoare) este nulă va

implica o motivaţie nulă.



Modalităţi prin care elevii pot preţui anumite

lecţii, discipline, cursuri:

• Prin fixarea unor scopuri şi ţinte care să aibă sens şi să fie interesante

• Prin convingerea elevilor de importanţa şi relevanţa temei care se

predă. De multe ori acestea sunt clare profesorilor dar nu şi elevilor

• Prin obţinerea unui proces de învăţare interesant dar şi

recompensator. Pentru aceasta poate fi utilizată şi teoria lui Maslow



Fiecare grupă va trebui să construiască câte un exemplu de

sarcină care sa-i ajute pe elevi să identifice valoarea obţinută prin

învăţare:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................



Temă de reflecţie: Cât de des îmi motivez proprii elevi pentru a învăţa? 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................



Teoria lui Dweck

Teoria motivaţională a lui Carol Dweck împarte studenţii în 2 categorii, în funcţie de propria lor

viziune asupra abilităţilor lor:

• Cei care consideră că inteligenţa este înnăscută şi că fiecare dintre noi avem un potenţial

prestabilit de a realiza anumite categorii de lucruri;

• Cei care consideră că potenţialul uman este nelimitat şi el se dezvoltă prin învăţare.

Cercetările lui C. Dweck au indicat un procent de 15% dintre elevi/studenţi care se situează

între cele 2 tipologii iar restul se împart aproape egal în cele două categorii.

Petty ne arată că diferenţele de performanţă ale elevilor din cele două categorii devin vizibile

doar în situaţii provocatoare sau dificile (trecerea de la un nivel şcolar la altul, mutarea într-o

altă şcoală etc.) subliniind faptul că sunt avantajaţi elevii încadraţi în categoria „potenţial

nelimitat” faţă de cei care cred în teoria „IQ-ului fix”.

http://www.attu.ro/articolevechi.php

Petty, G. (2006). Evidence-based teaching: A Practical Approach. Cheltenham: Nelson Thornes, pp.45



Temă de reflecţie: 

Cum îmi influenţează apartenenţa mea la una dintre cele 2 categorii atitudinea faţă de

elevi?

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................



Fiecare grupă va trebui să identifice cel puţin 4 moduri prin care

poate fi crescut numărul elevilor care preferă teoria

„potenţialului nelimitat”.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................



Petty sugerează pentru creşterea numărului adepţilor teoriei „potenţialului nelimitat”

mai multe idei dintre care selectăm:

• profesorul trebuie să insiste asupra faptului că inteligenţa şi abilităţile se cultivă

• profesorul trebuie să insiste asupra faptului învăţarea necesită efort din partea

elevului

• profesorul trebuie să insiste asupra ideii că creierul este „ca un muşchi”

• aplicarea chestionarului lui Dweck la clasă şi semnalarea faptului că cei care

sunt adepţii teoriei „IQ-ului fix” se găsesc într-o zonă de „risc”

• utilizarea unor exemple de personalităţi din lumea ştiinţei care nu au avut în

timpul şcolii un IQ peste medie (A. Einstein, T. Edison etc.)

• utilizarea la clasă a strategiilor didactice bazate pe feedback formativ,

interevaluare sau autoevaluare
Petty, G. (2006). Evidence-based teaching: A Practical Approach. Cheltenham: Nelson Thornes, pp.49



Ierarhia lui Maslow

Care sunt nivelurile ierarhiei de nevoi a lui Maslow? Să reconstruim împreună piramida.





Fiecare grupă va trebui să identifice o modalitate prin care

profesorii / şcoala poate să vină în întâmpinarea fiecărui nivel

de nevoi din ierarhia lui Maslow (o idee pentru fiecare nivel).


