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Motivația, factor de progres
 Auzim adesea la elevii noştri remarci de tipul: „teorie”, „este greu”, „nu mă

atrage deloc”, „nu-mi va folosi niciodată” sau „am învăţat ceva practic”, „nu
ştiu cum, dar m-a atras, am participat cu atenţie”, „un profesor ... altfel”.
Ceea ce face diferenţa între aceste comunicări ale elevilor este motivaţia.
 Educaţia nu trebuie să doară sau să producă suferinţă, ci să placă, să fie de
folos, să formeze cetăţeni responsabili, echilibraţi şi motivaţi spre acţiune şi
schimbare.
 A fi motivat înseamnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva. Un elev care
nu simte nici un impuls sau nici nevoie de a acţiona este un elev nemotivat,
în timp ce un elev care este activat sau energizat de a acţiona spre un
obiectiv, este considerat un elev motivat. Important este ca elevul să
manifeste interes pentru şcoală, să realizeze sarcinile şcolare şi să-şi
îndeplinească obiectivele stabilite.

 Dar, aşa cum bine ştim, 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 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.
 În procesul de creştere a motivaţiei elevilor pentru învăţare, fixarea
obiectivelor constituie o etapă importantă. Este bine ca profesorii să
încurajeze elevii să-şi asume obiective ambiţioase sau să-i convingă să
accepte obiectivele pe care aceştia le propun, în funcţie de interesele şi
aspirațiile lor.

 Stima de sine are un impact profund pozitiv sau profund negativ asupra

motivaţiei şi performanţei şcolare. Oferirea de feedback pozitiv, atitudinea
optimistă faţă de elevi, tratarea echitabilă a tuturor elevilor, comunicarea
deschisă şi caldă (modul de adresare asupra rezultatelor evaluării, găsirea unui
cuvânt bun pentru fiecare elev, chiar şi atunci când acesta creează dificultăţi în
clasă), răbdarea, tactul sunt abilităţi importante pentru un profesor care
motivează învăţarea elevilor.

 Deşi nu este uşor, de noi depinde găsirea strategiei optime de motivare!

Managementul clasei
Rolurile managerului clasei

În clasa şcolară, liderul formal este cadrul didactic (învăţător, diriginte). El este un conducător impus din exterior, a cărui
autoritate derivă din funcţia ce i s-a încredinţat şi din faptul că el este singurul adult în mijlocul unei grupe de elevi.

Managementul clasei - abilitatea
de a planifica şi de a organiza

Managementul clasei este definit ca abilitatea cadrului didactic de a planifica şi organiza
activitaţile clasei, astfel încât să se asigure un climat favorabil învăţării. Obiectivul final al
managementului clasei este formarea la elevi a unor abilităţi de autoreglare a
comportamentului. Cadrul didactic angajează şi dirijează în acţiuni comune tot
colectivul. Prin toate acestea, el concentrează energiile grupei, exercită funcţii de
comandă şi decizie, influenţând în cel mai înalt grad activitatea acestuia. Cadrul didactic
este liderul real al clasei pe care o conduce.

Cadrele didactice cu experienţă spun că, de obicei, un obiectiv major pentru ei în
primele zile de şcoală este acela de a institui un bun control asupra clasei.
Începutul anului şcolar este considerat ca un debut al unui proces de conducere
care cuprinde fazele clasice: diagnoză, prognoză, planificare, decizie, organizare şi
îndrumare, control şi evaluare. Managerul şcolar (cadrul didactic) care
îndeplineşte rolul de conducător al clasei, este foarte interesat şi sensibil la
problema primelor zile de şcoală. Începutul de an şcolar este privit de elevi drept:

Prima zi de şcoală 
debut al

managementului clasei


agitaţie continuă şi intensă;
grija pentru ţinuta fizică şi vestimentară;
efort pentru adaptarea la noul spaţiu şcolar şi la noul orar;
oportunităţi de apropiere şi adaptare la noul stil educaţional şi managerial al educatorilor.

Prima zi de şcoală - integrare
şcolară şi socială

Din perspectiva organizatorică, prima zi de şcoală concentrează o densitate relaţională
mare de intercomunicare şi de intercunoaştere.
Importanţa primei zile de şcoală o reprezintă integrarea elevului atât în activitatea
şcolară, cât şi în dinamica grupului, dezvoltând, din acest punct de vedere, două
tendinţe contradictorii:



nevoia de a se afirma ca individualitate în acţiuni independente;
nevoia de a coopera şi de a interacţiona cu ceilalţi membrii ai grupului. Integrarea
elevului reprezintă un proces psihopedagogic de asimilare a normelor clasei, de
participare la activitatea colectivă şi de urmărire a scopurilor grupului stabilite prin
decizii colective.

Clasa de elevi se construieşte în baza principiilor de management pentru microgrupurile
educaţionale. La nivelul fiecărui grup, alături de normele şi reglementările instituţionale,
functionează un set de norme şi reguli elaborate implicit de către membrii grupului,
norme a căror respectare condiţionează în mare măsură poziţia individului în cadrul
grupului. În situaţia în care aceste reguli implicite sunt în contradicţie cu cele
instituţionale, există riscul ca elevul, în dorinţa sa de a obţine aprecierea favorabilă a
grupului de apartenenţă, să ignore regulile instituţionale, comiţând abateri disciplinare
cu diverse niveluri de gravitate.

La nivelul clasei de elevi distingem următoarele tipuri de relaţii şi interacţiuni
educaţionale:
Relaţii de intercunoaştere



se referă la interacţiunile care vizează formarea unor imagini cât mai adecvate despre
colegii din cadrul grupului şi implicit cu privire la propria persoană;

Relaţii de intercomunicare



schimburi reciproce de informaţii între indivizii care compun grupul-clasă;

Relaţii socio-afective
preferenţiale



relaţii de simpatie / antipatie, de atracţie / respingere;

Relaţii de influenţare



sunt determinate de normele şi regulile explicite sau implicite ce reglementează
activitatea grupului. Influenţarea poate fi rezultatul intervenţiei profesorului, a
elevului numit/ales responsabil al clasei (lider formal), a unui elev ce întruneşte /
reuneşte multiple relaţii de preferenţialitate (lider informal) sau a unui subgrup
capabil să-şi impună punctul de vedere (subgrup dominant).

Comunicare și leadership pentru o
școală atractivă
 Comunicarea, inteleasa in sensul sau larg, ca act tranzactional, inevitabil in

situatii de interactiune, devine esentiala, fundamentala atat pentru viata
personala cat si pentru cea sociala a individului. Astfel, notiuni precum
„comunicare", „limba", „limbaj" sunt polisemice, ele comportand o
pluralitate de sensuri. Acest fapt provine nu numai din complexitatea
intriseca a fiecarei notiuni, ci si din aceea ca ele constituie obiectul de
investigatie al mai multor discipline stiintifice : lingvistica, psihologia,
sociologia, semiotica, cibernetica etc. Aceste discipline aduc propriile lor
perspective de abordare, care nu sunt intotdeauna identice sau macar
complementare.
 M. Zlate (1994) arata ca inca din 1969 Claude Flament nota „pentru noi
exista comunicare, cand exista schimb de semnificatii". Se retine notiunea
de schimb, dar se precizeaza continutul acesteia, semnificatiile putand fi
transmise atat prin mijloace verbale, cat si non-verbale.

Norbert Sillamy (1965) insista asupra caracterului de feed-back al comunicarii.
Cand informatia este transmisa, se produce o actiune asupra receptorului si un
efect retroactiv asupra persoanei emitente. Anzieu si Martin (1969) atrag atentia
asupra elementelor componente ale comunicarii ca si asupra orientarii ei. Astfel,
comunicarea constituie „ansamblul proceselor psihice si fizice prin care se
efectueaza operatia de punere in relatie a unei persoane sau mai multora, cu alta
sau cu mai multe, in vederea atingerii unor obiective" .
Comunicarea in domeniul educational(I. Radu, 1994) reprezinta procesul prin
care un individ aflat intr-un anumit spatiu si timp isi insuseste experienta
referitoare la datele si evenimentele ambiantei de la un alt individ, folosind
elemente de comunicare care le sunt comune (repertorii comune).
Exista 6 nevoi relationale fundamentale (in acelasi timp ele reprezinta si
obiectivele oricarui proces de comunicare):
1. nevoia de a spune ;
2. nevoia de a fi inteles ;
3. nevoia de a fi recunoscut ;
4. nevoia de a fi valorizat ;
5. nevoia de a influenta ;
6. nevoia de intimitate

