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INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate. Dezvoltarea societăţii, îndeosebi într-o eră a
schimbării, depinde nemijlocit de evoluţia învăţământului, care este unul dintre instrumentele
principale cu care societatea stimulează, dirijează şi controlează procesele dezvoltării. Pentru
societatea contemporană din Republica Moldova, în această etapă de modernizare rapidă,
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printre problemele importante ale învăţământului se găsește și asigurarea succesului școlar la
elevi.

Nivelul unei societăți moderne și în schimbare, într-un anumit mod, dictează noi
cerințe pentru procesul educațional de predare. Cu toate acestea, cercetătorii observă o

.M

tendință către o scădere a nivelului de realizare în rândul elevilor la etapa inițială a educației,
ceea ce explică necesitatea de a găsi metode eficiente și acceptabile de prevenire a
insuccesului școlar.

Contextul educaţional reprezintă un spaţiu psihosocial în cadrul căruia cadrele
didactice şi elevii se întâlnesc în vederea parcurgerii şi atingerii unor obiective cognitive,
afective şi comportamentale comune. Ritmul de învăţare al fiecărui elev este influenţat

ZA

semnificativ de personalitatea acestuia, cunoașterea personalităţii elevului de către profesori
reprezentând o cheie absolut necesară în demersul instructiv-educativ. Atât profesorul, cât şi
elevul

prezintă

particularităţi

individuale

diferite,

complexe

şi

manifestări

psihocomportamentale. Cadrele didactice exercită influenţe puternice asupra formării şi
dezvoltării stilului de învăţare şi comportamental al elevilor. Pentru atingerea eficienţei în
procesul educaţional, fiecare elev trebuie să fie încurajat şi apreciat pentru fiecare efort pe

care îl depune în sarcinile de învăţare.
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Interacţiunile pozitive sau negative pe care elevul le stabileşte în şcoală reprezintă forţe

importante în atingerea succesului sau eşecului în contextul educaţional şi în viaţa personală.
Aspectele influenţate prin intermediul acestor interacţiuni sunt imaginea de sine, încrederea
în sine, abilităţile şi deprinderile pe care le dezvoltă elevul.
Succesul şcolar reprezintă rezultatul echilibrului dintre capacităţile, abilităţile,

aspiraţiile elevului şi cerinţele şcolare prezentate elevului de către profesori.
Una dintre cele mai importante probleme ale învățământului primar modern este

determinarea motivelor insuccesului școlar la elevi. Soluția la această problemă ar trebui să
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contribuie la reducerea riscului de eșec școlar, deoarece orice problemă trebuie să fie
prevenită în stadiul inițial al manifestării sale.
Obiectul cercetării îl constituie condițiile psihopedagogice ale succesului și
insuccesului școlar la elevii de vârstă școlară mică.
Scopul cercetării constă în analiza abordărilor teoretice cu privire la succesul și
insuccesului școlar.
Obiectivele cercetării:
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insuccesul școlar și determinarea condițiilor psihopedagogice favorabile ale succesului și

 Analiza abordărilor teoretice privind succesul și insuccesul școlar;
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 Determinarea factorilor determinanți ai succesului și insuccesului școlar;
 Diagnosticarea succesului școlar la elevii de vârstă școlară mică ;

 Aplicarea mijloacelor de sporire a succesului școlar la elevii de vârstă școlară mică;
 Validarea experimentală a condițiilor psihopedagogice ale succesului și insuccesului
școlar la elevi.

Ipoteza cercetării: dacă vor fi create condiţii psihopedagogice favorabile pentru elevi,
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succesul școlar al acestora va spori.

Metodologia cercetării a presupus aplicarea în demersul experimental a metodelor:

 teoretice – analiza fenomenelor pedagogice şi documentelor normativ-reglatorii,
sinteza, deducerea, corelarea, generalizarea, sistematizarea, compararea;

 empirice – experimentul pedagogic cu realizarea etapelor specifice: constatare,
formare şi control, colectarea de date;

 interpretative – metoda observaţiei sistematice, analiza cantitativă şi calitativă a
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datelor, interpretarea datelor cantitative prin realizarea diagramelor şi tabelelor.

Gradul de cercetare a temei: Problema privind asigurarea succesului școlar și

prevenirea insuccesului școlar îşi găseşte reflectare în cercetările lui: Albu E., Cosmovici A.,
Iacob L., Golu P., Kulcsar T., Lupu D. A., Losîi E., Neacșu I., Pânişoară G., Sălăvăstru D.,

Stănculescu E., Şchiopu U., Verza E., Бабанский Ю. К., Бударный А. А., Славина Л. С.
Kulcsar T. a desfăşurat multe cercetări în vederea analizei factorilor care influenţează
dobândirea succesului şcolar. In viziunea acestuia, inteligenţa şcolară reprezintă cel mai
important factor. Autorul defineşte inteligenţa şcolară prin apelul la specificul activităţii
şcolare, aceasta fiind influenţată de diversitatea sarcinilor şcolare primite de elevi şi de
3

particularităţile de personalitate ale fiecărui elev [22]. Losîi E. a afirmat că succesul şcolar
reprezintă rezultatele obţinute la un randament superior în conformitate cu nivelul cerinţelor
programelor şcolare şi al finalităţii învăţământului. Succesul vizează rezultatele prin anumite
cerinţe impuse şi nu prin deziderate îndeplinite de către unii elevi şi studenţi, sau chiar de
unele cadre didactice [26].
Semnificaţia teoretică a cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice ale
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succesului și insuccesului școlar, determinarea factorilor determinanți ai succesului și
insuccesului școlar, evaluarea rolului succesului școlar la elevii de vârstă școlară mică.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și implimentarea programului
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experimental de aplicare a unor mijloace de sporire a succesului școlar la elevii de vârstă
școlară mică. Programul formativ experimental, constă în crearea condiţiilor favorabile pentru
manifestarea posibilităţilor şi aptitudinilor elevilor de vârstă şcolară mică și utilizarea
mijloacelor didactice eficiente destinate sporirii succesului şcolar la elevii de vârstă şcolară
mică. Rezultatele cercetării au un impact pozitiv în succesul școlar al elevilor de vârstă
școlară mică.
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Structura lucrării: lucrarea cuprinde introducerea, două capitole, concluziile, sursele

bibliografie din 51 titluri și 8 anexe. Textul conţine 60 pagini text, 13 figuri şi 8 tabele.
Cuvinte-cheie: elev, ciclul primar, succes, insucces școlar, reușita școlară, eșecul

școlar, motivație școlară, abilități cognitive, condiții psihopedagogice de sporire a succesului
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școlar, prevenirea și ameliorarea insuccesului școlar
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I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE SUCCESULUI ȘI INSUCCESULUI
ȘCOLAR
I.1. Abordări teoretice ale succesului și insuccesului școlar
Datorită complexității conceptului, învățarea a fost definită de mai muli cercetători în
mod diferit. Pledând pentru o definiie cât mai completă ce ar îngloba totalitatea notelor
esențiale ale învățrii îl vom cita în continuare pe Neacșu I.: „Învățarea este o activitate cu
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valoare psihologică și pedagogică, condusă și evaluată în mod direct sau indirect de educator
care constă în însușirea, transformarea, acomodarea, ameliorarea, reconstrucia, fixarea și
reproducerea conștientă progresivă, voluntară și relativ interdependentă a cunoștinelor,
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priceperilor, deprinderilor și atitudinilor” [30, p.23].

Negovan V. a definit învăţarea ca „schimbare relativ stabilă de comportament
realizată în contextul experienţei în confruntarea activă a individului cu mediul său” [31,
p.14] sau ca proces prin care fiinţa vie îşi ameliorează şi adaptează sistematic conduita prin
dobândirea experienţei în mod activ, sub influenţa factorilor de mediu [18, p.14].
Contextul educaţional reprezintă un spaţiu psihosocial în cadrul căruia cadrele
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didactice şi elevii se întâlnesc în vederea parcurgerii şi atingerii unor obiective cognitive,
afective şi comportamentale comune. Ritmul de învăţare al fiecărui elev este influenţat

semnificativ de personalitatea acestuia, cunoaşterea personalităţii elevului de către profesori
reprezentând o cheie absolut necesară în demersul instructiv-educativ. Atât profesorul, cât şi
elevul

prezintă

particularităţi

individuale

diferite,

complexe

şi

manifestări

psihocomportamentale. Cadrele didactice exercită influenţe puternice asupra formării şi
dezvoltării stilului de învăţare şi comportamental al elevilor. Pentru atingerea eficienţei în
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procesul educaţional, fiecare elev trebuie să fie încurajat şi apreciat pentru fiecare efort pe
care îl depune în sarcinile de învăţare [34, p.295].
Interacţiunile pozitive sau negative pe care elevul le stabileşte în şcoală reprezintă forţe

importante în atingerea succesului sau eşecului în contextul educaţional şi în viaţa personală.

Aspectele influenţate prin intermediul acestor interacţiuni sunt imaginea de sine, încrederea
în sine, abilităţile şi deprinderile pe care le dezvoltă elevul.
Procesul învăţării în spaţiul educaţional se află în strânsă legătură cu sentimentul de

autoeficacitate pe care atât profesorul, cât şi elevul trebuie să le dezvolte, acest sentiment
reprezentând un predictor esenţial în asumarea atingerii echilibrului psihoemoţional şi a
5

succesului [21, p.730]. Atunci când discutăm despre atingerea performanţei şcolare,
încrederea în sine şi autoeficacitatea sunt părţi necesare construirii unei imagini de sine
realiste şi pozitive, acestea provenind din experienţele şcolare şi fiind influenţate de abilităţile
de învăţare şi de interacţiunile stabilite cu cadrele didactice. Dobândirea unui sentiment de
autoeficacitate ridicat provine din ansamblul aşteptărilor pe care un elev le stabileşte ca
urmare a rezultatelor pe care le obţine. Convingerile elevilor de a reuşi în reglarea şi
şi a relaţiilor sociale [12, p.56]
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organizarea propriului comportament contribuie decisiv la eficientizarea activităţilor şcolare
Răspunsul la aceste întrebări poate fi dat prin conceptul referitor la capacitatea şcolară.

.M

Una dintre definiţiile date capacităţii şcolare aparţine lui Cosmovici A., acesta considerând-o
un set de abilităţi ale elevului de a învăţa şi de a se adapta eficient în şcoală [10, p.43]. Studiile
în domeniul psihologiei învăţării [23, p.1170]

au evidenţiat corelaţia puternică dintre

influenţele realizate de către mediul familial şi educaţional şi construirea unui nivel înalt al
echilibrului psiho-socioemoţional, aceşti factori contribuind decisiv la formarea capacităţii
şcolare a elevului, la adaptarea sa la exigenţele mediului educaţional. Intrarea în şcoală

ZA

necesită formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi specifice procesului de adaptare
şi integrare şcolară. Cercetările prezintă influenţa puternică a factorilor emoţionali şi sociali
asupra atingerii succesului şi formării capacităţilor de învăţare pentru fiecare elev [17, p.25]
Procesul de tranziţie pe care copilul îl parcurge de la învăţarea în mediul familial la

cerinţele şi exigenţele mediului şcolar reprezintă un proces de formare, construire şi
reconstruire a personalităţii. Un copil care a fost pregătit emoţional şi cognitiv pentru intrarea

în spaţiul educaţional va simţi acest proces ca fiind unul uşor şi de ajustare continuă, evaluarea
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pozitivă a rezultatelor şcolare ajutându-1 să atingă succesul şcolar. Atunci când elevii ating
rezultatele şcolare aşteptate, acestea le influenţează stilul de învăţare şi modul de raportare la

cerinţele profesorilor. Cristea S. consideră învăţarea un proces care rezultă, pe de o parte, din

performanţa atinsă de un elev înainte şi după ce depune efortul necesar într-o situaţie de
învăţare, iar pe de altă parte, de setul de condiţii interne şi externe care acţionează asupra
comporta-mentului elevului [13, p.90].
Una dintre definiţiile conceptului de succes şcolar este dată de Sillamy N., care îl

priveşte din perspectiva unei experienţe încărcate de entuziasm, ce stimulează, motivează,
provoacă la autodepăşire, ridicând nivelul aspiraţiilor şi intereselor. Autorul defineşte
6

succesul şcolar ca fiind rezultatul unor seturi de realizări şi eşecuri cu care elevul se confruntă
prin apelul la propriile abilităţi, ţinând cont de influenţele exercitate de condiţiile externe
privind performanţa. Acelaşi autor vorbeşte despre patru tipuri de succes: şcolar, profesional,
managerial, social, între acestea patru existând o interdependenţă şi o cauzalitate, considerând
faptul că succesul şcolar le influenţează pe celelalte [39, p.298].
Succesul şcolar reprezintă rezultatul echilibrului dintre capacităţile, abilităţile,
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aspiraţiile elevului şi cerinţele şcolare prezentate elevului de către profesori. Putem discuta
despre atingerea eficienţei în învăţare atunci când un elev reuşeşte să ajungă la o performanţă
pe care a stabilit-o el însuşi şi pe care cadrul educaţional a cerut-o. Reuşita în învăţare
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contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea personalităţii elevului. În momentul în care un elev
începe traseul educaţional pe un sens pozitiv, şansele ca ele să menţină acelaşi sens sunt mari,
acest pozitivism contribuind şi la obţinerea unor rezultate ridicate în activitatea şcolară.
Cercetările evidenţiază faptul că atitudinea care se formează cu privire la procesul educaţional
este decisivă, fie ea pozitivă sau negativă, influenţând motivaţia şi dezvoltarea unor
comportamente şi acţiuni specifice atingerii obiectivelor educaţionale.
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Potrivit lui Cerghit I. succesul şcolar se reflectă în obţinerea unui randament superior

în activitatea didactică, corespunzător cerinţelor programei şi a finalităţilor educaţiei; el
reprezintă forma pozitivă optimă a randamentului, numită şi reuşită şcolară. Se exprimă prin
rezultate deosebite obţinute în activităţile ştiinţifice, tehnice, practice, culturalartistice,
sportive etc. obţinute la diferite competiţii şcolare interne sau internaţionale [8, p.43].
Eficienţa în învăţare se defineşte prin intermediul atingerii performanţelor, creşterea

rezultatelor şcolare, atitudinea pozitivă asupra şcolii şi a profesorilor, aplicabilitatea
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cunoştinţelor dobândite în contextul realităţii. Eficienţa actului de predare este evaluată prin
modul în care cunoştinţele transmise se pot transfera în abilităţi şi deprinderi pe care elevii le
pot utiliza sub forma strategiilor cognitive sau afective în vederea rezolvării unei probleme.
Atunci când analizăm modul în care se atinge succesul în procesul de învăţare, este necesar
să avem în vedere şi exigenţele normelor impuse de către şcoală, pe care elevii trebuie să le
respecte. Rezultatele şcolare reprezintă o realitate educaţională vastă prin care se
concretizează consecinţele activităţii didactice asupra elevilor [34, p. 257].
Succesul şcolar reprezintă rezultatele obţinute la un randament superior în

conformitate cu nivelul cerinţelor programelor şcolare şi al finalităţii învăţământului.
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Succesul vizează rezultatele prin anumite cerinţe impuse şi nu prin deziderate îndeplinite de
către unii elevi şi studenţi, sau chiar de unele cadre didactice.
În mod operaţional, Losîi E., prin succes şcolar desemnează:
 Nivelul performanţial al fiecărui elev/student, precizat atât în termeni de conţinut
(cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotor), cât şi în termeni relativi (prin raportare la
 Nivelul minim obligatoriu de învăţare;
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performanţele grupului de referinţă);
 Criteriile de evaluare raportate la curriculumul propus;

 Caracteristicile de relevanţă, echilibru şi integrare ale curriculumului;
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 Caracteristicile ocaziei de învăţare interpretate din perspectiva educaţiei permanente şi
a interrelaţiilor dintre învăţarea finală, nonformală, semi-formală şi informală [26,
p.118].

Succesul este rezultatul autorealizării de sine, cu eforturi mari, cu sacrificii, cu muncă
continuă, din dorinţa de autoexprimare şi autorealizare, dar şi de a fi recunoscut. în comparaţie
cu insuccesul, succesul are nevoie de mult timp, de ani grei de muncă şi riscuri pentru a putea
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fi atins. El se poate atinge în mai multe domenii: şcolar, profesional, ştiinţific, artistic, militar
etc., şi se manifestă prin rezultate maxime la examene, concursuri, olimpiade, festivaluri.
Insuccesul se începe odată cu rămânerea în urmă la învăţătură, ceea ce poate duce, pe

mai departe, la abandon sau repetenţie, fapt ce-l face pe elev să aibă anumite trăiri cu o
anumită intensitate. În Dicţionarul explicativ al limbii române, cuvântului insucces i se
atribuie următoarele sensuri: lipsă de succes, nereuşită, eşec, înfrângere, cădere, nerealizare a
unei acţiuni; în timp ce succesul este un rezultat favorabil obţinut ca urmare a depunerii unui
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efort fizic sau intelectual, pozitiv, reuşit [16, p.879]. Interesul părinţilor şi al cadrelor didactice
este acela de a-l forma pe copii, de a urma o traiectorie. Faptul că un copil este caracterizat ca
fiind un elev bun sau slab, succesul sau insuccesul la examen influenţează poziţia acestuia în
familie, în grupul de prieteni, prestigiul familiei, percepţia socială, dar şi calitatea educaţiei
în familie. Este bine de ştiut că, între insucces şi succes exisă o relaţie dinamică, dialectică şi
complexă.

Succesul școlar este o parte integrantă a procesului de învățare școlară. Profesorul

predă și, în același timp, ține cont de modul în care elevii percep ceea ce învață, stăpânesc
abilitățile de a aplica cunoștințele, modul în care înțeleg, amintesc, experimentează procesul
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de stăpânire a acestora. Evaluarea succeselor îi orientează pe elevi atât în raport cu nivelul
realizărilor lor în activitățile educaționale, cât și în dezvoltarea calităților morale și volitive
necesare pentru obținerea unei performanțe academice ridicate.
Succesul școlar este o caracteristică calitativă a rezultatelor însușirii curriculumului. Și
dacă nivelul de însușire a curriculumului școlar este scăzut, atunci apare problema eșecului
școlar.
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În interpretarea lui Babanschi I., insuccesul școlar este eficacitatea educației școlare
care nu îndeplinește criteriile normative, ceea ce este o consecință a incapacității copilului de
a stăpâni pe deplin materialul educațional și de a îndeplini sarcini educaționale [46, p. 234].
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În opinia lui Bardin K. , elevii care nu au reușit, nu știu să studieze, nu doresc sau nu pot
efectua prelucrarea logică a subiectului propus riscă să obțină un insucces școlar. Acești elevi
nu lucrează sistematic și, dacă se confruntă cu nevoia de a pregăti o lecție, fie o fac în grabă,
fără a analiza materialul didactic, fie o memorează fără a intra în esența subiectului. Ei nu
lucrează la sistematizarea cunoștințelor, nu stabilesc legături între noul material și cel vechi.
[47, p. 25].
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Insuccesul școlar rămâne una dintre problemele „eterne” ale pedagogiei și psihologiei,

această temă a fost studiată de mulți profesori și psihologi. Insuccesul școlar sistematic duce
la neglijarea pedagogică, care este înțeleasă ca un complex de trăsături negative de

personalitate care contravin cerințelor școlii, societății [46, p. 234]. Copiii neglijați pedagogic
încep să fie nepoliticoși față de profesor, părăsesc sfidător lecțiile, perturbă procesul
educațional.

Insuccesul școlar servește ca un obstacol în calea învățării în continuare . Datorită
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faptului că conținutul educației include nu numai cunoștințe, abilități și competențe, ci și
experiența activității creative și formarea atitudinii unei personalități, care nu sunt supuse

evaluării formale, insuccesul școlar nu poate fi comparat cu note nesatisfăcătoare. Este un
fenomen de natură mai largă, asociat cu neajunsuri semnificative ale culturii generale și
educației elevilor [46].
Pentru a preveni insuccesul elevilor, este necesar să detectăm și să eliminăm toate

componentele sale în timp util. Eșecul elevilor este în mod firesc asociat cu caracteristicile
lor individuale și cu condițiile în care se desfășoară dezvoltarea lor. Cea mai importantă dintre
aceste condiții, pedagogia recunoaște predarea și creșterea copiilor în școală. Didactica este
9

chemată să definească insuccesul școlar. Această sarcină nu poate fi rezolvată de alte științe,
deoarece insuccesul școlar este în primul rând un concept didactic asociat cu principalele
categorii de didactică - conținutul și procesul de învățare.
Budarnîi A. distinge două tipuri de insucces școlar. În primul rând, potrivit autorului,
trebuie să înțelegem că insuccesul școlar depinde de diverși factori. Primul tip de insucces
depinde de regulile pentru transferul elevilor la clasa următoare. Elevii sunt transferați la clasa
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următoare în absența notelor negative. Acest tip este un insucces școlar absolut asociat cu un
minim de cerințe generale pentru elevi. Al doilea tip de insucces se concentrează pe
capacitățile specifice fiecărui elev, adică pentru unii elevi este necesar să se impună cerințe

relativ [49, p.60].
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sporite în conformitate cu abilitățile lor și să crească treptat sarcinile. Acesta este un insucces
Helmont A. a identificat trei tipuri de insucces școlar:

1) insucces general profund la multe sau la toate materiile pe o perioadă lungă de timp;
2) insucces parțial, dar relativ persistent, la una sau trei dintre cele mai dificile discipline;
3) insucces episodic la unul sau alt subiect academic. Un astfel de insucces este relativ

ZA

ușor de depășit [50].

Potrivit lui Helmont A., insuccesul școlar nu este doar de natură pedagogică, ci și

psihologică - acesta este gradul de ușurință (sau dificultate) de a depăși acest fenomen negativ
[50, p.28].

Slavina S. clasifică elevii cu performanțe slabe în trei grupuri principale:

1) Elevii cu performanțe slabe cărora le lipsesc motivele eficiente pentru învățare.
2) Un alt grup include copii cu abilități slabe de învățare.
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3) Al treilea grup include elevii abilități de activitate educațională incorect formate și
elevi care nu știu cum să lucreze [52, p.69].

Blonschii P. a realizat cea mai aprofundată analiză a performanței școlare și a compilat

o tipologie generală a elevilor, evidențiind separat tipurile celor care nu reușesc. El a atribuit

așa-numitul „muncitor rău” primului tip de școlari fără succes. Principalele sale caracteristici:

percepe sarcinile neatent, nu le înțelege conținutul, dar nu cere explicații profesorului;
lucrează pasiv și are nevoie constant de stimulare; nu are o idee clară a obiectivului, nu își
planifică sau organizează munca. Un alt tip de elevi care nu reușește să obțină performanțe
școlare se numește patologic. Aceștia sunt școlari emoționali care au eșecuri în învățare și
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îndeplinesc atitudinea specifică a celor din jur. Aceștia își declară incapacitatea chiar înainte
de a începe munca, au nevoie de aprobarea celorlalți și au dificultăți și contracariuri. Acesta
este mai mult un factor psihologic decât unul didactic [48, p.112].
Cuciureanu M. a identificat trei tipuri de elevi care au insucces școlar. (fig.1.1.)
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1 - elevi care se caracterizează printr-o calitate scăzută
a activității mentale cu o atitudine pozitivă față de
profesor și menținerea poziției elevului;
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2 - elevi cu un nivel relativ ridicat de dezvoltare a
activității mentale cu atitudine negativă față de
profesor și pierderea poziției elevului;

3 - elevi cu activitate mentală scăzută, cu o atitudine
negativă față de profesor și o pierdere completă a
poziției elevului, exprimată prin dorința de a părăsi
școala
Figura 1.1. Tipologia elevilor cu insucces școlar [14, p.58]
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În școala modernă, problema motivației pentru învățare poate fi numită centrală,
deoarece motivul este sursa activității și îndeplinește funcția de motivație și formare a
sensului. Vârsta școlară mai mică este favorabilă pentru crearea bazei pentru formarea
abilităților, a dorinței de a învăța, deoarece Oamenii de știință cred că rezultatele activității
umane sunt 20-30% dependente de inteligență și 70-80% de motive. Astfel putem remarca că
pentru avea succes școlar elevii trebuie să aibă un nivel înalt de motivație puternică [14].
Un număr mare de condiții externe afectează dezvoltarea motivației pentru obținerea
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succesului la elevii de vârstă școlară mică. Este important ca profesorul să înțeleagă aceste
condiții, ce impact au asupra formării motivației copilului.
Prima condiție este conținutul sarcinii sau natura activității în sine. Cea mai puternică

dorință de succes apare atunci când activitatea este nouă. Băieții au un interes puternic pentru
noile provocări. Fetele, pe de altă parte, sunt remarcate ca fiind extrem de motivate atunci
când rezolvă probleme. De asemenea, elevii se străduiesc să se repete cu motivul de a evita
eșecul. Finalizarea cu succes a unei sarcini cunoscute anterior le oferă posibilitatea de a retrăi
emoții pozitive și de a câștiga încredere în abilitățile lor, ceea ce are un efect bun asupra
nivelului de motivație pentru realizare. Este important să se respecte starea relației dintre
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complexitatea sarcinii și forța motivului de realizare. Nivelul de dificultate al problemei este
evaluat în conformitate cu abilitățile elevului, mijloacele și timpul pentru rezolvare.
Determinarea propriilor abilități influențează interesul pentru sarcină și dorința de a
obține succes. Motivația crește din stima de sine ridicată a copilului și din aprecierea
persoanelor care sunt semnificative pentru el. O astfel de persoană este mai încrezătoare în
asumarea unei sarcini și arată cea mai mare dorință de succes. Este foarte important ca
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profesorul să creeze încredere elevilor săi și să le ofere sprijin.
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1. Sarcinile pentru elevi ar trebui să fie fezabile și să nu necesite eforturi
suplimentare.
2. Activitatea trebuie să fie distractivă și să corespundă nivelului
aspirațiilor elevilor.
3. Activitatea educațională ar trebui să includă sarcini de diferite
grade de complexitate.
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4. Sarcinile trebuie să aibă un grad de noutate.

5. Copiii cu motivație scăzută ar trebui să poată folosi repetări pentru ași construi încrederea în sine.

Figura 1.2. Reguli pentru a oferi elevului încredere în sine [13, p.92]

A doua condiție pentru dezvoltarea motivației pentru a obține succesul școlar este

prezența abilităților pentru elevi de a demonstra independență.
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Independența se poate exprima în formularea unei sarcini educaționale, formarea de

noi cunoștințe, dezvoltarea acestora și în stadiul autocontrolului.
De asemenea, una dintre condiții este exemplul personal și comportamentul de rol al

adulților, profesorilor și părinților semnificativi. Cu cât interesul părinților este mai mare
pentru treburile copilului, cu atât este mai mare nevoia copilului de succes școlar.
Pentru a construi încredere și motivație pentru realizare, este deosebit de important

pentru un profesor:
 Să creeze o relație de încredere între elev și profesor;
 Să fie interesați de succesul copiilor;
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 Să observe unicitatea fiecărui elev;
 Să motiveze elevul, bazându-se pe aspirațiile deja existente la copil;
 Să prezinte informația în mod clar;
 Să ofere elevilor un sentiment de progres, experiență de succes în activități [10, p.58].
Școlarii de vârstă școlară mică sunt considerați copii cu vârste cuprinse între 6-7 și 10schimbări majore în stilul de viață:
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11 ani. Copilul trece din copilăria preșcolară într-un mediu nou. La această vârstă, există

1.2. Statutul social al copilului se
schimbă, acesta devine elev.

1.3. Modificările au loc în
contextul condițiilor sociale:
„copil-profesor”, „părinte-copil”,
„copil-copil”. Sistemul copilprofesor devine cel mai important.

1.4. Apare sistemul de evaluare.
Acum, pe baza evaluării elevului,
relația sa cu părinții săi (aceștia din
urmă sunt mulțumiți de o evaluare
pozitivă și dezamăgiți de o
evaluare slabă) și colegii (copiii
sunt probabil prieteni cu cei care
studiază bine) se poate schimba.

ZA
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1.1. Există alte cerințe, reguli care
trebuie respectate.

Figura 1.3. Schimbările majore la elevii de vârstă școlară mică [41, p.124]

O caracteristică a vârstei școlii primare este faptul că procesul educațional la școală

este însoțit de experiență. Cu abordarea abilă a adulților (profesori și părinți), acest lucru poate
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rămâne norma, altfel poate duce la neadaptarea elevilor. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6-10
ani sunt implicați activ în diverse activități, atât în jocuri, cât și în sport și arte. Dar principala
activitate în vârsta școlii primare este educația. Activitatea educațională nu este doar o vizită
la o organizație educațională și dobândirea de noi cunoștințe, ci și activități care vizează
stăpânirea abilităților dezvoltate de umanitate și transmise din generație în generație.
Vârsta școlară mică se caracterizează prin apariția unui comportament voluntar, o altă

neoplazie importantă a acestei vârste. Copilul începe să manifeste independență, poate alege
cum să se comporte într-o anumită situație. Baza unui astfel de comportament sunt motivele
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morale care se formează în vârsta școlii primare. Copilul începe să înțeleagă valorile morale,
încercând să interiorizeze regulile și legile stabilite [40, p.57].
Putem spune că vârsta școlară primară este cea mai productivă pentru dezvoltarea
proceselor cognitive la copii. În acest timp, se formează o atitudine cognitivă față de lume,
dezvoltarea abilităților cognitive, precum și autoorganizarea și autoreglarea. Transformările
încep cu dezvoltarea intensivă a sferei intelectuale a unui elev de școală primară. Direcția
vizuală la gândirea logică și rațională abstractă.
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principală a dezvoltării gândirii în intervalul de timp considerat este trecerea de la gândirea
La copiii cu vârsta cuprinsă între 6-10 ani , la sfârșitul școlii primare, caracteristicile
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atenției precum volumul, stabilitatea, concentrarea și permutarea devin aproape la fel ca la un
adult.

Dorința de realizări înalte crește în rândul copiilor de vârstă școlară primară. Prin
urmare, la această vârstă, principalul stimulent pentru activitatea de învățare este motivul
succesului școlar. În ciclul primar, elevul începe să se străduiască spre perfecțiune, începe
să-și realizeze unicitatea și se realizează ca persoană [37, p.270].
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Trăsăturile favorabile ale motivației unui elev mic sunt, în ansamblu, o atitudine

pozitivă față de procesul de învățare, curiozitatea. O mare parte a interesului este exprimată
adesea în cererea ridicată a elevilor de școală primară pentru jocuri creative. Jucând jocuri
creative, se realizează interesele sociale ale elevilor mai mici, emoționalitatea și simpatia
colectivă a acestora. Un nivel ridicat de curiozitate (curiozitate) indică manifestarea activității
mentale la elevii mai mici. Sinceritatea elevilor mai mici, spontaneitatea, deschiderea,
credința în autoritatea incontestabilă a profesorului servesc drept condiții favorabile formării
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responsabilității și înțelegerii nevoii de a învăța.
Caracteristicile motivaționale negative ale copiilor de vârstă școlară primară au

interese situaționale insuficient de stabile. Aceste interese sunt satisfăcute rapid și, fără

sprijinul profesorului, pot dispărea și nu pot fi reînnoite.
Dacă urmărim dinamica generală a motivelor învățării de la primul la al 4-lea an de

studii, putem determina următoarea situație. La început, predomină interesul pentru frecvența
școlară, după care interesul se manifestă în primele rezultate ale muncii educaționale și apoi
doar în procesul educațional, conținutul instruirii și abia apoi în metodele de dobândire a
cunoștințelor.
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Motivele cognitive se dezvoltă în conformitate cu următorul plan: copiii din interesul
pentru anumite fapte trec la interesele legilor și principiilor. La vârsta școlară primară, poate
fi nevoie de autoeducare, dar în cea mai simplă formă ca interes pentru surse suplimentare de
cunoaștere. Motivele sociale trec de la o înțelegere generală nediferențiată a sensului social
al educației, cu care vine un elev de clasa întâi, la o înțelegere mai profundă a motivelor
necesității de a învăța, o înțelegere a importanței activității educaționale „pentru sine”, care
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face ca motivele sociale să fie mai eficiente, mai des efectuate în comportament [36, p.62].
Vârsta școlară mică este cel mai bun moment pentru a consolida motivul pentru
obținerea succesului școlar ca trăsătură de personalitate stabilă a unei persoane. În acest
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stadiu, atât în învățare, cât și în alte tipuri de activitate, se formează multe calități pozitive ale
copilului, care apoi se manifestă clar în adolescență.

La elevii mici, motivația pentru obținerea succesului școlar este exprimată clar dorința de a face bine sarcina, corect, pentru a obține rezultatul dorit. În ciclul primar, această
motivație devine adesea dominantă. Motivul succesului școlar, împreună cu interesele
cognitive, este cel mai valoros motiv.
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Astfel, vârsta școlară primară poate fi numită perioada de apariție și consolidare în

diferite tipuri de activitate a unei caracteristici personale foarte importante a unui copil, care,
devenind suficient de stabilă, îi determină succesul în diferite tipuri de activitate.
În procesul educațional, se formează calități personale care implementează motivația

pentru realizare: stima de sine, reglarea volitivă a comportamentului, motive pentru obținerea
succesului și evitarea eșecului. Calități personale precum dorința de a finaliza corect sarcina,
de a obține rezultatul dorit, orientează elevul către calitatea acțiunilor educaționale. Acest
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lucru distinge motivația de realizare de motivația prestigioasă, motivația de evitare a eșecului
și motivația compensatorie, care se bazează pe dorința de a obține succese școlare, de a evita
notele proaste și de a se stabili în activități extrașcolare.
I.2. Factorii determinanți ai succesului și insuccesului școlar

Învăţarea şcolară este caracterizată de următoarele elemente: este desfăşurată în cadru

instituţionalizat, de către agenţi umani, în condiţii concrete, cu o relaţionare pe verticală şi pe
orizontală; este un proces dirijat din exterior, ce tinde să devină autodirijat; este un demers
conştient, organizat după o concepţie clară (planuri, programe), având finalităţi şi o
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desfăşurare secvenţială, graduală; are caracter formativ şi informativ; depinde de motivaţie;
are resurse, conţinut, modalităţi de organizare (prin strategii, metode, procedee, tehnici)
specifice; necesită timp (alocat, necesar, planificat, consumat); respectă norme
psihopedagogice; utilizează criterii de evaluare şi posibilităţi de feedback [40, p.123].
Omul nu poate trăi fără satisfacţii, fără emoţiile succeselor, care au rol de mobilizare a
resurselor interne, influenţând reuşita în orice activitate. Reuşita şi eşecul sunt întâlnite în
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toate domeniile de activitate, fie că este vorba de domeniul şcolar, sau domeniul sportiv, sau
cel artistic etc. Succesul şcolar şi reuşita şcolară trebuie analizate din perspectiva obţinerii de
către elevi a unui randament şcolar superior, care să le permită în viitor integrarea socio-
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profesională şi desăvârşirea unei personalităţi receptive faţă de schimbări, care să le permită
luarea de decizii şi adaptarea rapidă la situaţii noi. Insuccesul şcolar şi eşecul şcolar se
manifestă prin rămânerea în urmă la învăţătură a elevilor care nu reuşesc să obţină un
randament şcolar la nivelul cerinţelor programelor şcolare, adică nu reuşesc să-şi formeze
competenţelor care ar trebui atinse la finalului semestrelor, anilor, ciclurilor de învăţământ.
Insuccesul şcolar poate constitui premisa inadaptării la mediul socio- profesional, la nivelul
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cerinţelor acestuia.

Matricea succesului şcolar este deosebit de complexă. Aici se întâlnesc factori care ţin

de personalitatea elevului, factori de ordin social (familia, grupul şcolar etc.), precum şi
factori de ordin pedagogic (modul şi stilul de predare, metodele de predare, organizarea
şcolară etc.). Se detaşează factorii care ţin de individualitatea copilului, adică: factorii
intelectuali (inteligenţa, aptitudinile speciale) şi factorii non-intelectuali (motivaţia învăţării,
atitudinile, trăsăturile de caracter, potenţialul fizic, perseverenţa, interesul etc. [35, p.98]
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Cosmovici A., şi Iacob L. descriu aceleaşi mari grupe de factori care interacţionează

în procesul educaţional, având ca finalitate succese / insuccese şcolare: factorii de natură
familială, factorii de natură fizio-psiho-sociologică şi bineînţeles, factorii de natură
pedagogică [10, p.86]. Însușita şcolară angajează întreaga personalitate a elevului şi este

dependent de interacţiunea acestor factori (fig.1.4.).
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1. Factorii de natură familială :
•
•
•
•

2. Factorii de natură fizio-psiho-sociologică:
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familii dezorganizate;
lipsa de condiţii necesare vieţii;
lipsa condiţiilor pentru a învăţa;
exigenţele exagerate ale părinţilor care cer copiilor rezultate peste posibilităţile
reale ale acestora;
• lipsa/inexistenţa controlului părinţilor asupra activităţilor şcolare şi a celor
extraşcolare;
• comportarea autoritară a unor părinţi faţă de copiii lor (aplicarea frecventă de
restricţii şi sancţiuni exagerate;
• lipsa legăturilor părinţilor cu şcoala, cu profesorii, cu dirigintele.
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• tulburări fiziologice, de tipul celor senzoriale (auditive, vizuale etc.) sau a anumitor
boli: cardiace, digestive, endocrine etc.;
• tulburări psihice de natură nevrotică, mentală, afectivă, psihotică;
• tulburări psihosociale, de tipul conflictelor cu normele etice, normele sociale
apărute ca urmare a perturbării relaţiilor interpersonale din cadrul grupului social
din care face parte.
3. Factori de natură pedagogică
calitatea necorespunzătoare a organizării şcolare;
pregătirea deficitară a cadrelor didactice;
conţinuturile inadecvate particularităţilor psihologice ale copiilor;
baza tehnico-materială şi didactică necorespunzătoare;
lipsa de cooperare dintre profesori care poate determina supraîncărcarea elevilor;
erorile în evaluare;
metodele didactice predominant pasive şi neadecvate unei participări creative a
elevilor în procesul educaţional;
• colaborarea insuficientă dintre şcoală şi alţi factori.
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•
•
•
•
•
•
•

Figura 1.4. Factorii care interacţionează în procesul educaţional [10, p.56]

Printre alţi factori care pot influenţa succesul şcolar se înscriu şi credinţele despre

cunoaşterea propriilor capacităţi. Asupra lor acţionează mai mulţi factori, printre care se
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numără şi experienţele anterioare de succes şi de eşec. Este necesară completarea factorilor
enumeraţi anterior cu alţii, importanţi şi ei în sporirea însușitei şcolare: nivelul de aspiraţii,
nivelul de expectanţă, încrederea în sine, extraversia şi nevrozismul [30, p.85].
Reuşita, respectiv nereuşita poate depinde de corespondenţa dintre nivelul de aspiraţie,

motivație şi rezultatul obţinut în activitatea respectivă. Evitarea discrepanţei dintre nivelul de

aspiraţii individuale şi propriile capacităţi impune o autoapreciere obiectivă, care contribuie
la construirea treptată a unui relativ echilibru între aspiraţii şi posibilităţi.
Succesul şcolar este rezultatul unor confruntări timpurii cu standardele de performanţă

impuse de şcoală şi, de aceea, influenţa lui asupra personalităţii elevilor este deosebit de
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importantă: el nu numai că valorizează o performanţă care este esenţială pentru formarea
intelectuală a individului, dar presupune dezvoltarea unor trăsături de personalitate şi atitudini
favorabile reuşitei, a motivaţiei pentru performanţă. Efectul acestora asupra imaginii de sine
şi asupra, stimei de sine va condiţiona ulterior formularea nivelurilor de aspiraţie şi astfel va
influenţa traiectoria şcolară.
În mod normal, nivelul performanţei anterioare obţinute într-o activitate ar trebui să
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determine nivelul de aspiraţii de la care se pleacă în următoarea încercare. Persoana
neîncrezătoare în sine va ajunge la o fixare, necorespunzătoare a nivelului său de aspiraţii.
Astfel, există tendinţa să-şi păstreze un nivel de aspiraţii relativ scăzut, deoarece aspiraţiile
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scăzute îi permit să resimtă mai puţin devalorizant un rezultat mediocru şi îi furnizează o
oarecare satisfacţie în cazul unui rezultat care depăşeşte aspiraţiile. Aceste persoane doresc
să păstreze nivelul de aspiraţii cât mai coborât posibil, pentru a evita un sentiment de eşec
dar, în aceeaşi măsură ar dori să-şi ridice nivelul de aspiraţie pentru a nu coborî idealul Eului.
Cum această situaţie este totuşi incompatibilă cu tendinţa de a menţine nivelul de aspiraţii
ridicat, rezultă un conflict determinat de relaţia dintre nivelul de aspiraţie şi nivelul Eului.
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Expectanţele sunt probabilităţi subiective de producere a unui eveniment. Ele sunt

foarte strâns legate de eficacitatea personală. Elevii cu stimă de sine ridicată sunt mai
perseverenţi la şcoală, se simt mai competenţi şi în consecinţă au rezultate şcolare mai bune.
Persoanele cu estimaţie joasă de sine nu au încredere, sunt neliniştite, nesigure şi au expectaţii
de eşec mai pregnante. Concepţia negativă despre sine este activă la elevii cu inadaptare
şcolară [38, p.118].

Autoestimarea realistă va fixa punctul de expectaţie la un nivel mediu şi
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eşecul/nereuşita va fi folosit în mod raţionai pentru corectarea tentativei următoare : de
activitate. în cazul unei supraestimări, expectanţa de realizare va fi situată la un nivel mult
prea înalt, iar eşecul/nereuşita va fi pus cu precădere pe seama unor factori exteriori.
Subestimarea se asociază cu fixarea punctului de expectaţie la nivel coborât iar,
eşecul/nereuşita se raportează cu precădere la sine, antrenând consecutiv o nouă coborâre a
cotei pretenţiei de realizare [19, p.97].
Lipsa de încredere în sine este rezultatul de obicei al unei autoaprecieri greşite în raport

cu alţii, fapt care va duce la formarea, pe de o parte, a convingerii că nu poţi reuşi acolo unde
alţii reuşesc cu uşurinţă, iar pe de alta la apariţia fricii de a mai încerca. Teama creează, în
18

general, inhibiţii, dar în cazul celui neîncrezător în el-însuşi, sarcina care îi stă în faţă la un
moment dat i se pare irealizabilă şi o refuză, mai ales atunci când a mai înregistrat nerealizări
[19, p.118].
În vederea identificării şi analizei procesului de eficienţă şcolară, un rol important îl
au şi factorii care influenţează atingerea succesului. Sistemul motivaţional al fiecărui elev
reprezintă o condiţie necesară pentru obţinerea unor rezultate şcolare pozitive. Un alt element-
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cheie este atitudinea elevilor faţă de ceea ce înseamnă succes şcolar. Imaginea de sine pozitivă
şi sentimentul de autoeficacitate contribuie de asemenea la concentrarea elevilor pe sarcinile
de învăţare.

.M

Din perspectiva psihologiei învăţării, Pânişoară G. menționează două categorii de
factori ai succesului în şcoală: interni (care ţin de capacităţile elevului) şi externi (condiţiile
şi influenţele mediului fizic, familial, şcolar şi social) [34, p.257]

TE

ZA

•
•
•
•
•

Factori interni:
echilibrul psihosocial;
capacitatea cognitivă;
ansamblul aptitudinal;
motivele intrinseci;
nivelul aspiraţional.

•
•
•
•
•
•
•

Factori externi:
influenţele socioculturale;
valorile din mediul familial; grupul de
prieteni;
organizaţia şcolară;
relaţiile educaţionale;
programa şcolară;
personalitatea cadrului didactic;
competenţele manageriale ale şcolii.

Figura 1.5. Factorii succesului în şcoală [34, p.257]

Un factor important care influenţează dobândirea succesului şcolar este inteligența

școlară. Rolul inteligenţei şcolare este unul decisiv în dezvoltarea unui traseu educaţional
pozitiv, fiind un rezultat al interacţiunii armonioase dintre motivaţie, aspiraţii, perseverenţă,
tipologiile temperamentale şi specificul activităţii şi efectele acesteia asupra rezultatelor
şcolare. Pânișoară G. afirmă că unul dintre cei mai importanţi predictori ai realizării şcolare
este asimilat de inteligenţa generală [34]. Conform lui Piaget J., inteligenţa este definită prin
procesul de adaptare la contexte noi şi problematice, pe care individul trebuie să le analizeze
şi să le înţeleagă pentru identificarea celor mai bune soluţii de rezolvare. Studiile au arătat
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faptul că un nivel scăzut al IQ-ului la vârsta de 5 ani conduce la rezultate scăzute în clasele
primare, iar un nivel ridicat al IQ-ului la vârsta de 3 ani determină dezvoltarea precoce a unui
vocabular bogat şi o achiziţie rapidă a cunoştiţelor în clasele primare [35, p.55].
În urma studiilor realizate în domeniul psihologiei învăţării şi al factorilor care conduc
la succes sau insucces şcolar, specialiştii au identificat trei categorii de factori care
şcoală: sociali, şcolari şi psihologici
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influenţează apariţia şi producerea insuccesului în învăţare al elevilor încă din primii ani de
Factorii sociali - climatul şi influenţele sociale sunt elemente care afectează uneori în
manieră negativă traseul educaţional al învăţării. Atitudinea indiferentă a părinţilor faţă de

.M

şcoală poate determina elevul să adopte aceeaşi atitudine. Aspectele prezentate în spaţiul
social conduc adesea la preluarea şi asimilarea unor comportamente indiferente ale elevilor
faţă de învăţare. Ineflcienţa se produce şi prin intervenţia grupului de prieteni care îi poate
impune elevului să adopte un anumit tipar comportamental, uneori negativ, pentru a fi
acceptat [30, p.115];

Factorii şcolari — în cadrul acestei categorii de factori discutăm de două aspecte
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esenţiale: stilul de predare al profesorului şi stilul de învăţare al elevului. Atunci când ne
referim la stilul de predare al profesorului este important de menţionat că acesta trebuie să
analizeze de fiecare dată activitatea proprie şi nevoile elevilor astfel încât să evite apariţia
eşecului. Stilul de învăţare al elevului reprezintă un indicator puternic pentru reuşita sau
eşecul înţelegerii şi asimilării informaţiilor transmise [30, p.116];
Factorii pedagogici reprezintă pentru copil o realitate obiectivă, pe care trebuie să o

accepte și să învețe să trăiască. Aceasta include toate caracteristicile mediului școlar: numărul
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elevilor din clasă, calificările profesorului și stilul de comunicare, programul în care se
desfășoară studiile etc.
Factori psihologici — personalitatea elevului reprezintă o structură complexă în

interiorul căreia uneori intervin deficienţe care perturbă procesul de învăţare.
Acest grup include diverse abateri în dezvoltarea mentală a copiilor. Acestea includ în

primul rând o întârziere mentală frecventă de diferite origini și leziuni „focale” (locale) ale
sistemului nervos central, care duc la încălcări persistente ale scrisului (disgrafie), citit

(dislexie), numărare (discalculie).
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În funcție de tulburarea principală și care afectează cel mai grav comportamentul și
adaptarea copilului, toate abaterile în dezvoltarea mentală pot fi grupate condiționat în trei
grupe:
 încălcări în sfera cognitivă;
 tulburări în dezvoltarea personalității;
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 încălcări în domeniul relațiilor interumane [1, p.120].
În practică, toate aceste tulburări, într-un grad sau altul, pot fi prezente la același copil.
Diagnosticarea aprofundată ajută la determinarea cauzei principale a încălcărilor adaptării
socio-psihologice pentru a face cea mai eficientă corecție psihologică și pedagogică.
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Problemele psihologice asociate cu insuccesul școlar au fost studiate de mulți autori.
În același timp, diferite aspecte ale dezvoltării mentale a copilului au fost considerate ca o
condiție prealabilă pentru apariția dificultăților școlare.

Relația dintre abilitatea de învățare și insuccesul școlar

Abilitatea de învățare este un sistem de trăsături de personalitate și activități ale unui
elev, care caracterizează empiric capacitatea sa de a stăpâni programul școlar - cunoștințe,
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concepte, abilități etc. Aceasta este o caracteristică generală a dezvoltării mentale, permițând
elevilor să atingă un nivel superior în formarea principiilor generalizate de acțiune și a

metodelor de acțiune. În plus, abilitatea de învățare cuprinde și abilități specifice: dacă este
mai dezvoltată la un anumit elev, el va învăța informațiile mai repede, într-un volum mai mare

și mai flexibil. Abilitatea de învățare se caracterizează prin:
 procese psihofiziologice (excitație și inhibare, raportul lor, eficiență, viteza de reacție,
ritmul și ritmul de activitate);
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 procese senzoriale și perceptive (înțelegerea sau detalierea tipului de percepție,
selectivitatea percepției, sensibilitate. Caracteristici ale dezvoltării senzației auditive
sau vizuale);

 funcția mnemonică (utilizarea tehnicilor de memorare, includerea activităților în
memorare, instalarea pe o memorare pe termen lung și de durată, utilizarea activă a
tipului de memorare etc.);

 încrederea în flexibilitatea gândirii;
 viteza de gândire;
 autoreglarea stabilității, distribuirea atenției etc [13, p.165].
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Oamenii de știință au descoperit că: capacitatea înaltă de învățare nu duce la succes
dacă elevul nu se concentrează pe activitățile de învățare.
Psihologii au identificat tipurile de diferențe în capacitatea de învățare pe baza mai
multor criterii:
 susceptibilitatea la asimilarea cunoștințelor, gradul de stăpânire a operațiilor mentale
(proprietăți intelectuale);
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 orientarea personalității, care determină atitudini, aprecieri și idealuri [10, p.203].
Aceste semne au permis să fie identificate 4 tipuri de elevi:

1) Elevii cu o caracteristică pozitivă a susceptibilității la asimilarea cunoștințelor,

.M

capabilă să stăpânească operațiile mentale și caracterizată printr-o orientare pozitivă o atitudine pozitivă față de școală.

2) Elevi cu o caracteristică negativă a susceptibilității la asimilarea cunoștințelor și o
capacitate scăzută de a stăpâni operațiile mentale, combinată cu o atitudine negativă
față de școală, motivație scăzută.

3) Elevi cu proprietăți intelectuale pozitive și atitudine negativă față de școală.

ZA

4) Elevi cu proprietăți intelectuale negative și un accent pozitiv pe școlarizare împreună
cu o motivație ridicată [20, p.128].

Proprietățile care stau la baza clasificării se pot schimba în același mod ca și tipurile

de elevi pe care le determină. Dacă un elev de clasa întâi cu mare dorință de învățare începe
să îndeplinească toate sarcinile educaționale, aceasta nu este o garanție că toți anii următori
la școală va avea succes și va fi caracterizat de o motivație ridicată pentru învățare. Totul va
depinde de modul în care orientarea corespunzătoare a elevului se va manifesta în succese
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pozitive specifice și de modul în care profesorii din diferite discipline vor contribui la aceasta.
Uneori elevii au o serie de dificultăți (au o capacitate scăzută de învățare și o atitudine

negativă față de învățare). Pentru ca performanța școlară a elevului să fie bună și, în general,
pentru a-și crește capacitatea de învățare, profesorul trebuie să schimbe motivația elevului.

Desigur, nu este posibil să se mobilizeze toate resursele unui copil dacă nu vrea să facă ceva
neinteresant pentru el.
Stima de sine a elevului are o importanță deosebită pentru învățare. Stima de sine este

valoarea pe care elevul și-o acordă (capacitatea de a-și evalua trăsăturile de personalitate sau
inteligența), dobândind sisteme de semnificații care protejează individul și reglează
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interacțiunea sa cu ceilalți. Este unul dintre parametrii activității de învățare de succes,
deoarece determină dorința sau dorința de a se angaja în ea. Atât supraestimarea, cât și
subestimarea stimei de sine afectează negativ procesul și rezultatele învățării.
În consecință, capacitatea de învățare demonstrează abilitățile generale ale unui elev și
ia în considerare multe aspecte ale personalității sale - rezistența, eficiența, flexibilitatea și

D

gândirea rapidă, activitatea și motivația individului, interacțiunea cu ceilalți elevi și cu
profesorul.

Nivelul dezvoltării mentale și impactul său asupra succesului școlar

Asimilarea cunoștințelor este una dintre sarcinile principale și unul dintre principalele
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rezultate ale activităților educaționale. Cu toate acestea, asimilarea de înaltă calitate a
cunoștințelor este imposibilă fără munca deplină a gândirii elevilor, ceea ce înseamnă că un
nivel suficient de ridicat de dezvoltare a unor astfel de procese de gândire de conducere
precum analiza și sinteza, care se dezvoltă ele însele în procesul de asimilare a cunoștințelor.
Nivelul ridicat de dezvoltare a acestor operații mentale, care caracterizează complicația
activității mentale în ansamblu, îmbunătățirea acesteia, determină nu atât acumularea și
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extinderea cantității totale de cunoștințe, cât mai degrabă versatilitatea cunoștințelor despre
același conținut [22, p.90].

Unul dintre factorii care afectează succesul școlar și care predetermină în mare măsură

dificultățile unui elev în învățare este nivelul de dezvoltare mentală a copiilor. Anumite
dificultăți în învățare apar în cazul unei discrepanțe între cerințele procesului educațional la

nivelul activității cognitive a elevului, cu nivelul real al dezvoltării sale mentale. Dezvoltarea
mentală este considerată ca fiind unul dintre aspectele dezvoltării mentale generale a unei
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persoane. La școlari, dezvoltarea mentală joacă un rol esențial, deoarece succesul activităților
educaționale depinde uneori de aceasta. Iar succesul / eșecul activității educaționale se reflectă
în toate aspectele personalității - emoțional, nevoia-motivațional, voință puternică,
caracterologic.

Dezvoltarea mentală are loc datorită maturizării naturale a creierului, care este o

condiție prealabilă pentru dezvoltarea mentală în general. Dar în principal dezvoltarea
mentală are loc sub influență socială - instruire și educație. Și aici școala are o importanță
capitală, în procesul căreia, prin asimilarea unui sistem de cunoaștere științifică, se dezvoltă
procesele de gândire ale elevului, activându-și propriile procese interne de auto-dezvoltare.
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Sarcina principală a educației școlare ar trebui să fie recunoscută ca formarea unor
structuri cognitive structurate și bine dezmembrate pe plan intern, care reprezintă baza
psihologică a cunoștințelor dobândite. Numai un astfel de sistem de cunoaștere poate asigura
flexibilitatea și mobilitatea gândirii, capacitatea de a compara mental diferite obiecte într-o
varietate de relații și aspecte., cu alte cuvinte, cunoștințele dobândite nu vor fi formale, ci
eficiente, făcând posibilă operarea pe o bază largă și versatilă. Prin urmare, în procesul de
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predare școlară, un copil are nevoie nu numai de a comunica „cantitatea de cunoștințe”, așa
cum se presupune adesea, ci de a-și forma sistemul de cunoștințe care formează o structură
ordonată intern [25, p.117].
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Având un impact semnificativ asupra performanței școlare, dezvoltarea mentală nu
determină întotdeauna fără echivoc succesul sau eșecul școlar al unui copil. Cu alte cuvinte,
relația directă dintre nivelul de dezvoltare mentală a unui elev și nota sa medie la disciplina
școlară nu este întotdeauna confirmată în practica școlară. Acest lucru înseamnă că un copil
cu un nivel scăzut de dezvoltare mentală poate studia suficient de bine, iar un elev care
prezintă rezultate ridicate la testele intelectuale poate demonstra un succes mediu sau sub
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medie în învățare. Acest lucru indică o varietate de motive care duc la eșecul școlar, în care
nivelul de dezvoltare mentală este doar unul dintre ele.
Pasivitatea intelectuală a elevilor și succesul școlar
Printre motivele insuccesului școlar, unul dintre locurile de frunte este ocupat de așa-

numita pasivitate intelectuală a școlarilor. Trăsăturile distinctive ale acestui tip de insucces
școlar sunt acțiunile elevilor care vizează evitarea muncii mentale active. Prin urmare, putem
spune că pasivitatea intelectuală presupune prezența anumitor acțiuni menite să evite munca

TE

mentală activă și să ducă la apariția eșecului școlar [31, p.77].
Studiile pedagogice arată că copiii cu pasivitate intelectuală au un nivel limitat de

cunoștințe, lipsă de dezvoltare mentală și lipsă de interese cognitive. În același timp, în afara

procesului educațional, acești copii, de regulă, practic nu diferă în niciun fel de colegii lor de
școală. Mai mult, pot avea destul succes cu studiul unor discipline școlare și nu pot face față
studiului altora. Unele dintre ele pot chiar arăta o anumită activitate și sârguință în acele tipuri
de activități educaționale care nu necesită mult efort mental.
Cercetările psihologice au arătat că școlarii cu pasivitate intelectuală nu își disting
propria sarcină intelectuală de o serie de alte sarcini. „Această sarcină intelectuală nu apare
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în fața lor ca o sarcină care necesită metode intelectuale specifice pentru soluționarea ei și nu
îi induce la o muncă intelectuală activă”. Mai mult, sarcinile intelectuale evocă o atitudine
negativă la astfel de școlari.
Motivul acestei situații este că un număr de copii nu au însuși formate abilități
intelectuale. Acest lucru este evident mai ales în rândul elevilor din clasa I. Fără a avea o
anumită gamă de idei și cunoștințe, fără o atitudine cognitivă generală formată față de
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realitate, este imposibil să se asigure activitatea cognitivă în procesul de învățare. De regulă,
acești copii stăpânesc în mod activ acțiunile subiectului practic (luarea de notițe, lucrul cu un
manual) și apoi încearcă să înlocuiască toate formele de muncă intelectuală cu ei (ei copiază

.M

răspunsul din cartea cu probleme, memorează textul manualului, etc.).

Motivația de învățare și impactul acesteia asupra succesului școlar
Desigur, unul dintre principalii factori care influențează succesul procesului
educațional este motivația. În esență, este imposibil să se stabilească orice fel de interacțiune
pedagogică eficientă cu elevii fără a lua în considerare particularitățile motivației lor. Ca orice
alt tip, motivația educațională este determinată de o serie de factori specifici acestei activități:
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în primul rând, este determinată de sistemul educațional însuși și de instituția de învățământ
în care se desfășoară activitatea educațională; în al doilea rând, organizarea procesului

educațional; în al treilea rând, - caracteristicile subiective ale elevului (vârstă, sex, dezvoltare
intelectuală, abilități, nivelul aspirațiilor, stima de sine, interacțiunea sa cu ceilalți elevi etc.);
în al patrulea rând, prin caracteristicile subiective ale profesorului și, în primul rând, prin
sistemul relațiilor sale cu elevul, cu munca; în al cincilea rând, specificul subiectului [38,
p.52].
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La elevii ciclului primar, observăm câteva caracteristici ale motivației: atitudinea

generală pozitivă a copilului față de școală, amploarea intereselor sale și curiozitatea sunt
notate ca caracteristici favorabile ale motivației. Lărgimea intereselor se manifestă și în faptul
că nu este întotdeauna luată în considerare nevoia școlarilor mici pentru jocuri creative.
Curiozitatea este o formă de manifestare a activității mentale ridicate la elevii mici.
Imediatitatea, deschiderea, credibilitatea elevilor mici, credința lor în autoritatea necontestată
a profesorului și disponibilitatea lor de a îndeplini oricare dintre sarcinile sale sunt condiții
favorabile dezvoltării, la această vârstă, a unor motive sociale largi de datorie, responsabilitate
și înțelegere a nevoii de a învăța [39, p.86].
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Motivația elevilor mici, are de asemenea, o serie de caracteristici negative care
împiedică învățarea. Deci, interesele elevilor mici nu sunt suficient de eficiente, sunt instabile,
adică situaționale, sunt satisfăcute rapid și fără sprijinul profesorului pot dispărea și nu pot fi
reînnoite (materialul educațional și sarcinile deseori îl plictisesc repede pe elev, îi provoacă
oboseală). Motivele elevilor din clasa I sunt slab înțelese, ceea ce se manifestă prin
incapacitatea elevului de a numi ce și de ce îi place într-o anumită disciplină; motivele sunt
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slab generalizate, adică acoperă una sau mai multe discipline, unite prin trăsăturile lor externe;
motivele conțin orientarea elevului mai des către cunoaștere ca rezultat al învățării și nu către
modalități de activitate de învățare. Până la sfârșitul etapei primare, elevul uneori nu își
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dezvoltă voința de a depăși dificultățile din activitatea educațională (aceasta este adesea
stimulată indirect de profesorii înșiși, deoarece nota este în primul rând un rezultat, și nu o
dorință de a depăși dificultățile). Toate aceste trăsături duc la un interes superficial, în unele
cazuri insuficient pentru învățare, numit uneori „atitudine formală și neglijentă față de
școală”.

Motivele cognitive se schimbă în felul următor: școlarii mici trec de la interes la
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anumite fapte la interes pentru legi și principii. În vârsta etapei primare, apar și motive pentru
autoeducare, dar acestea sunt reprezentate de cea mai simplă formă - interesul pentru surse

suplimentare de cunoaștere, care se manifestă în lectura episodică a cărților suplimentare [35,
p.112].

Motivele sociale se dezvoltă de la o înțelegere generală nediferențiată a semnificației

sociale a învățării, cu care un copil intră în clasa I, la o înțelegere mai profundă a motivelor

necesității de a învăța, la o înțelegere a semnificației învățării „pentru sine”, ceea ce face ca
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motivele sociale să fie mai eficiente, mai des realizate în comportament. Motive sociale
poziționale la această vârstă reprezentată de dorința copilului de a obține în principal
aprobarea profesorului. Atitudinea elevului mai mic față de profesor este, în general,
prietenoasă și încrezătoare, deși este întristat de primirea de note proaste. Există dorința de a
ocupa un anumit loc în grupul de colegi, concentrându-se pe opinia camarazilor.
Motivele activității colective sunt prezente pe scară largă în rândul elevilor mici, dar

până acum în cea mai generală și banală manifestare a acestora. Aceasta este o imagine
calitativă a motivelor învățării la vârsta școlară mică. Dacă urmărim dinamica cantitativă,
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atunci trebuie să afirmăm că atitudinea pozitivă față de învățare scade oarecum spre sfârșitul
etapei primare.
Psihologii au constatat o relație între motivație, care este o condiție prealabilă pentru
activitatea educațională, și succesul învățării elevilor. Prin urmare, sarcina profesorului este
de a forma un motiv de realizare la copii, de a crea o situație de succes, care este legată de
sfera motivațională și este determinată de aspectele psihologice ale personalității copilului.
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Dificultăţile pe care le întâmpină elevii în cadrul mediului educaţional şi pe parcursul
procesului de învăţare sunt determinate de o serie de cauze care ţin atât de stilul personal şi
de predare al profesorului, cât şi de caracteristicile sociale ale mediului şcolar şi de trăsăturile
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specifice personalităţii elevului. Bandura A. a identificat următoarele cauze care conduc la
apariţia dificultăţilor în învăţare: nivelul scăzut de competenţă al cadrului didactic, frica
nejustificată, autocenzura ridicată, autoeficacitatea scăzută, frenatorii sociali, lipsa
motivaţiei intrinseci [4, p.12].

 Nivelul scăzut de competenţă al cadrului didactic - competenţele psihopedagogice pe
care trebuie să şi le formeze şi dezvolte profesorii reprezintă factorul esenţial pentru
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desfăşurarea cu succes a activităţilor didactice. Condiţiile de mediu reprezintă elementele
care îl pot ajuta pe profesor să îşi dezvolte abilităţile necesare sau îl pot împiedica. Stima
de sine şi rezultatele pe care le ating profesorii determina acţiunile şi competenţa unui
profesor. Acei profesori care au un nivel scăzut de competenţă se manifestă printr-un
comportament temător sau excesiv de autoritar, au mai puţine oportunităţi în reglarea
stilului de predare şi prezintă reacţii emoţionale excesive.

 Frica nejustificată a elevilor - teama de eşec, faţă de risc sau faţă de decizii imjportante
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reprezintă criterii care influenţează puternic apariţia dificultăţilor în învăţare şi eşecul

şcolar. Elevii care prezintă astfel de frici nejustificate nu au suficient curaj şi încredere în
abilităţile lor de gestionare şi organizare a propriului proces de învăţare, ajungând adesea
la rezultate scăzute [4].

 Autocenzura ridicată - frica nejustificată faţă de risc sau faţă de greşeală corelează
puternic cu un nivel scăzut al încrederii în sine a elevului, împreună conducând la formarea
unei autocenzuri puternice. Elevii care prezintă o autocenzură ridicată sunt obişnuiţi să nu
îşi asume luarea unor decizii, responsabilităţi, plasând adesea deciziile în sarcina altora,
ajungând astfel să nu îşi gestioneze procesul de învăţare.
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 Autoeficacitatea scăzută - încrederea în propriile capacităţi de a reuşi, de a realiza cu
succes o activitate determină un nivel ridicat al autoeficacităţii. Un elev cu un nivel scăzut
de autoeficacitate va avea puţine şanse de reuşită, deoarece va percepe obstacolele şi
riscurile mult mai intens. Percepţia autoeficacităţii şi a stăpânirii de sine ca fiind la nivel
scăzut vor conduce la manifestarea unor eforturi cât mai reduse. Prin intermediul
experimenta dificultăţi în învăţarea şcolară.
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convingerilor negative asupra autoeficacităţii, elevii vor fi afectaţi şi vor ajunge la a
 Frenatorii sociali - elevul care a avut parte de experienţe negative, discriminatorii şi
prejudecăţi din partea profesorilor sau a colegilor va avea în continuare acea atitudine
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negativistă asupra posibilităţii de reuşită în procesul de învăţare, considerând că, indiferent
de efortul depus, nu va reuşi [4].

 Lipsa motivaţiei intrinseci — unul dintre factorii esenţiali care conduc la apariţia
dificultăţilor în învăţare este reprezentat de lipsa motivelor intrinseci, a nevoilor de
cunoaştere şi de curiozitate. A stabili obiective înalte necesită prezenţa unor motive
stabile, interne şi puternice. Pentru a creşte motivaţia intrinsecă, elevii trebuie să îşi
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stabilească scopuri realiste şi realizabile, să îşi evalueze propriile capacităţi şi să îşi
adapteze strategiile de învăţare la propria personalitate şi la cerinţele mediului educaţional.
I.3. Condiții psihopedagogice ale succesului și insuccesului școlar

Succesul şcolar presupune dezvoltarea aptitudinilor, inteligenţei, spiritului practic,

spiritului aplicativ şi spiritului experimental al elevilor. Un rol important în remarcarea
succesului școlar îl joacă pe lângă familie și cadrele didactice care trebuie să cunoască
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potenţialul fiecărui elevul, să-l motiveze și să-l angajeze în activităţi de învăţare.
Bontaș I. a propus trei strategii de promovare a succesului şcolar [6, p. 213]:

1) la nivel familial;
2) la nivel psiho-socio-fiziologic;
3) la nivel pedagogic;
Printre cele mai deosebite strategii și condiții de natură familială, se pot menţiona:

 Participarea activă la viața de familie;
 Comunicarea fecventă cu copiii;
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 Interesarea părinților de problemele copilului, dificultățile care apar în viața sa și ajutorul
în dezvoltarea abilităților personale și talentelor;
 Ajutarea copiilor să ia decizii independent pe const propriu;
 Respectarea dreptului copilului la propria opinie;
 Tratarea copilului ca pe un partener egal, care deocamdată are mai puțină experiență de
 Respectul aspirațiilor copilului ;
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viață;
 Preocuparea constantă a părinţilor pentru educaţia elevată a copiilor elevi pentru o
comportare demnă, civilizată în familie şi în afara ei;
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 Antrenarea copiilor-elevi la îndeplinirea anumitor activităţi gospodăreşti şi de altă natură,
care însă să nu ducă la diminuarea preocupărilor lor pentru învăţătură;
 Crearea condiţiilor favorabile de viaţă, de hrană, îmbrăcăminte, igienă, sănătate etc.;
 Crearea condiţiilor favorabile de învăţătură şi cultură, loc de studiu, surse de informaţii:
manuale, îndrumare, culegeri de probleme, inclusiv rechizitele necesare;
 Sprijin în rezolvarea unor dificultăţi la învăţătură ;
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 Întreținerea relațiilor bune cu şcoala, cu profesorii, cu profesorul diriginte îndeosebi,
pentru a cunoaşte exigenţele acestora şi a contribui la îndeplinirea lor, mai ales a celor
legate de învăţătură, de folosirea timpului liber, de orientare şcolară şi profesională etc.
Printre cele mai importante condiţii ale succesului şcolar de natură psiho-socio-

fiziologică, se pot evidenţia:

 Asigurarea unui organism bine dezvoltat, sănătos, puternic şi echilibrat. Asigurarea
condiţiilor de igienă;
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 Asigurarea unui psihic normal, echilibrat, capabil să dezvolte o activitate intelectuală,
afectivă şi volitivă favorabilă unei activităţi de învăţare elevate şi eficiente; dacă este
cazul, realizarea tratamentului medical şi a psihoterapiei corespunzătoare în vederea
înlăturării unor tulburări nervoase şi psihice, cum ar fi unele eventuale stări de
impulsivitate, de inadaptabi-litate şcolară şi socială, de singurătate sau a unor eventuale

tulburări comportamentale, cum ar fi psihozele (ideile fixe, obsesiile);

 Asigurarea unor relaţii interumane şi sociale valoroase.
Strategiile și condiţiile succesului şcolar de natură pedagogică :
 Comunicarea şi comportamentul asertiv în relaţia profesor-elev;
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 Dezvoltarea şi întărirea stimei de sine a elevului aparţinător unui grup şcolar;
 Stilul democratic al profesorului în educaţia elevului. Adaptarea stilului democratic de
profesor duce la dezvoltarea relaţiilor constructive profesor-elev în grupul şcolar, la o bună
colaborare, cooperare, evitându-se situaţiile de criză.
 Măsuri eficiente aplicate în relaţia profesor-elev pentru diminuarea manifestărilor de
inadaptare şcolară. Personalul didactic se va orienta spre acţiuni specifice care duc la
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micşorarea situaţiilor de inadaptare şcolară. Se vor aplica în mod diferit după vârsta
elevilor şi probleme de comportament ridicate următoarele decizii în clasele de elevi,
depistându-se primele semne de devianţă la unii elevi.
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 Relaţia profesor-elev trebuie să fie influenţată pozitiv de o comunicare clară, precisă şi un
comportament degajat deschis pentru un climat şcolar fructuos, puternic. Elevul devine
încrezător în convingerile sale, exprimându-şi emoţiile direct, cooperând bine cu colegii
şi profesorii săi, climat onest, de întrajutorare, rezolvându-se orice conflict pe cale
amiabilă.

 Dezvoltarea stimei de sine la elevi. Căile urmărite în dezvoltarea stimei de sine la elevi ar
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fi: particularităţile de vârstă ale elevilor, planificarea timpurie a activităţilor pentru a nu se
suprapune cu altele, oferirea de alternative elevilor, recompensele rezonabile.

 Optimizarea comunicării pedagogice-încurajarea unei exprimări libere a elevului.
 Analiza periodică a relaţiilor socioafective în grupul şcolar şi cel informal cu ajutorarea
elevilor aflaţi în dificultăţi de învăţare, cooperarea cu familia, alţi profesori ai clasei,
pedagogi.

 Tratarea individuală şi diferenţiată a elevilor;
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 Tratarea elevilor ca subiecţi ai educaţiei, transformându-i în proprii lor educatori, capabili
de autoinstrucţie, autoevaluare şi de manifestare a feed-back-ului;

 Organizarea de competiţii şcolare cu antrenarea cât mai multor elevi;
 Calitatea organizării şcolare la toate nivelurile;
 Relaţii democratice între elevi, între profesori şi elevi, dezvoltându-se concomitent
îndrumarea şi exigenţa corecte, normale;

 Diversificarea metodelor de predare;
 Dezvoltarea relațiilor de colaborare profesor-elevi [14, p.72].
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Prevenirea insuccesului școlar poate fi realizată în două direcții. În primul rând, este o
prevenire a apariției sale, adică îndepărtarea cauzelor externe care pot duce un copil la o astfel
de stare, formarea intensivă a pozitivului și inhibarea calităților negative, a proprietăților, a
laturilor personalității. În al doilea rând, este prevenirea dezvoltării sale, depășirea lacunelor
emergente în dezvoltarea copiilor, corectarea comportamentului, activităților și relațiilor,
eliminarea stării emoționale negative a copilului [46, p.51].
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Budarnîi A. oferă 3 domenii principale de asistență pentru pentru prevenirea și
depășirea insuccesului școlar [49, p. 201]. Să luăm în considerare fiecare dintre ele:

1. Consultări individuale, asistență pentru părinți în creșterea calităților pozitive și a
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depășirii calităților negative ale copilului; controlul asupra organizării unui regim normal
pentru copil, eliminarea neglijenței acestuia; asistență în organizarea activității rezonabile a
copilului (joc, muncă, creativitate, cunoașterea lumii din jur), comunicarea acestuia în familie;
măsuri pentru eliminarea încălcărilor educației familiale, restabilirea potențialului educațional
al familiei.

2. Îmbunătățirea procesului educațional și a activității educative cu clasa: corectarea
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atitudinii profesorului față de copil, recomandarea metodelor de lucru cu acesta, utilizarea
activă a metodei de stimulare pozitivă a copilului, eliminarea supraîncărcării psihologice;
umanizarea relațiilor interumane în echipa copiilor, crearea unui microclimat psihologic
favorabil în clasă, contribuind la confortul emoțional al tuturor copiilor; raționalizarea
activității educaționale în clasă; interacțiunea profesorilor și părinților în procesul național.
3. Ajutarea elevilor în creșterea personală: organizarea unui examen psihologic al

copilului și oferirea asistenței psihologice necesare acestuia; munca individuală pentru a
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atenua deficiențele sferei intelectuale, morale, emoționale și volitive; includerea elevului în
activități active bazate pe utilizarea intereselor și înclinațiilor sale pozitive; depășirea
demotivării, motivației negative pentru învățare; organizarea succesului elevului în stăpânirea
curriculumului școlar; îndrumarea comunicării elevului cu colegii pe baza dependenței de
trăsături pozitive de personalitate; formarea motivației realizării [49].
Prevenirea insuccesului școlar este asociată cu eliminarea cauzelor externe, a factorilor

și a condițiilor care determină anumite deficiențe în dezvoltarea copiilor.
Helmont A. descrie cauzele și mijloacele posibile și metodele psihologice de prevenire
a insuccesului școlar la elevii de vârstă școlară mică ldupă cum urmează: Subdezvoltarea
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arbitrariului proceselor mentale în comparație cu colegii în nivelarea capacităților culturale și
educaționale ale copiilor, perspectivă personală. Dificultățile de comunicare pot fi anticipate
prin formarea motivelor din viața reală și dezvoltarea comunicării pozitive. Lipsa de armonie
a motivelor învățării poate fi depășită prin stimulare pozitivă, iar activitatea educativă și
cognitivă scăzută poate fi prevenită printr-o scădere a forței nevoilor asociate cu poziția
internă. Lipsa formării abilităților educaționale de bază poate fi prevenită prin desensibilizare
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la evaluare și învățare slabă prin suporturi vizuale în învățare, crearea unei situații
educaționale cu un element de noutate, divertisment, consiliere avansată pe subiecte dificile,
un studiu scrupulos sarcină, formarea unei autoevaluări adecvate a succesului școlar, răspuns
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emoțional la frici [50, p.203].

Unii psihologi și pedagogi se referă la mijloacele și metodele de prevenire a
insuccesului școlar ca influențe educaționale și de dezvoltare, eliminarea lacunelor în
învățare, încurajarea independenței, neutralizarea cauzelor insuccesului școlar și eliminarea
influențelor negative. Consolidarea aspectelor pozitive, activarea activității cognitive, luarea
în considerare a caracteristicilor personalității, creșterea motivației cognitive școlare, crearea
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unui sistem clar de idei evaluative, diferențierea, crearea unei situații de succes [48, p.25].
Dacă luăm în considerare mijloacele și metodele de prevenire a eșecului școlar la elevii

din ciclul primar, atunci putem menționa că influențele educaționale și de dezvoltare apar

datorită muncii preventive sistematice a tuturor specialiștilor: un psiholog școlar, un diriginte

de clasă, și, de asemenea, administrația școlii. Pentru aceasta, instituția de învățământ
elaborează un program de prevenire a insuccesului școlar, unde sarcinile fiecărui specialist
sunt descrise în detaliu. Orice muncă nu dă rezultate eficiente dacă părinții nu sunt implicați
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în ea.

Este mai ușor să fie anticipate posibilele dificultăți dacă se cunosc principalele motive

care contribuie la performanțe slabe și insuccese școlare la școlari. Atribuția psihologului
prevenirea acestei probleme se bazează pe dezvoltarea activității cognitive și dezvoltarea
sferei motivaționale la elevi. Motivația învățării joacă un rol important în prevenirea eșecului
școlar. Monotonia lecțiilor, eșecul în anumite situații educaționale poate duce la scăderea
acesteia, prin urmare, este necesară creșterea regulată a motivației educaționale a școlarilor și
menținerea activității lor cognitive. Din partea psihologului, lucrul în această direcție este
construit ținând seama de caracteristicile tipologice individuale ale elevilor. Școala
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implementează această direcție invitând profesorul, psihologului școlar la orele de clasă sau
la activități extracurriculare.
Activitatea unui psiholog școlar de a studia capacitățile elevului și de a crea condiții
pentru dezvoltarea sa optimă și se desfășoară în etape:
1. colectarea datelor preliminare despre elev (observarea comportamentului în lecție și în
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activitățile extracurriculare);
2. diagnosticare;

3. compararea datelor obținute și determinarea posibilelor motive ale eșecului școlar;
4. alegerea mijloacelor de îmbunătățire a activităților educaționale [46, p.88].
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În cazul unei cereri din partea dirigintelui de clasă de a identifica motivele pentru
reușita scăzută a elevului, psihologul școlar dezvoltă un sistem de metode care determină
motivele acestora pentru insuccesul școlar al elevului.

Psihologul raportează rezultatele diagnosticului dirigintelui de clasă și administrației
sub forma unui raport analitic. Psihologul oferă recomandări pentru dezvoltarea acestui elev.
Măsurile generale de prevenire ale psihologului pentru a preveni eșecul școlar la elevii

ZA

de vârstă școlară mică este de a vorbi la întâlnirile tematice ale părinților despre necesitatea
de a crea parteneriate cu copilul, despre crearea unui climat emoțional favorabil în familie și
monitorizarea respectării regim de zi. Consilierea individuală pentru școlarii care au
dificultăți de comunicare, lipsesc la lecții din diverse motive, precum și la cererea profesorilor
și a părinților. Consolidarea orientării profesionale a elevilor din învățământul primar este o

parte necesară a activității preventive pentru a preveni eșecul școlar în procesul educațional
modern.
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Educarea independenței elevilor realizează prin activități precum sarcini individuale,

muncă independentă. Foarte des se folosesc activități de proiectare și cercetare, în care elevii

își dezvoltă independența, entuziasmul și interesul.
Neutralizarea cauzelor insuccesului școlar, eliminarea influențelor negative are loc

prin întărirea aspectelor pozitive, activarea activității cognitive, ținând cont de trăsăturile de

personalitate. Pentru aceasta, psihologul organizează o serie de cursuri corecționale, de
dezvoltare, distractive cu clasa. Jocurile cognitive contribuie la creșterea motivației
educaționale, la crearea unui sistem clar de reprezentări evaluative. Activitatea unui profesorpsiholog privind prevenirea eșecului școlar se desfășoară într-o manieră cuprinzătoare,
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acoperind toți participanții la procesul educațional, seminarii de formare pentru profesori și
părinți despre caracteristicile psihologice ale elevilor, despre schimbările legate de vârstă.
Trainingurile psihologice pentru elevi cu performanțe slabe sunt organizate pentru
dezvoltarea proceselor cognitive. De asemenea, în instituția de învățământ, se desfășoară mici
consilii didactice cu privire la luarea de măsuri în raport cu elevii slab performanți, se
organizează ședințe ale asociației metodologice școlare pentru a face schimb de experiență
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pedagogică, a determina cele mai eficiente metode, tehnici și mijloace de influență
pedagogică.

Babanschii I. a dezvoltat un sistem de măsuri pentru prevenirea insuccesului școlar al
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elevilor, care se bazează pe organizarea diagnosticării „capacităților reale ale elevilor”,
stabilirea cauzelor dominante ale acestui fenomen și utilizarea optimă a mijloacelor
disponibile de influență pedagogică [46, p. 86]. Se știe că problemele care duc la eșecul școlar
pot apărea în orice etapă a educației școlare, de aceea este important să se efectueze și să se
efectueze lucrări sistematice pentru a preveni, preveni și depăși problema eșecului școlar.
Doar un sistem holistic de activități comune ale profesorilor, psihologilor, părinților și
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copilului însuși și, dacă este necesar, medicilor pot obține succes.

Cea mai eficientă măsură preventivă este individualizarea procesului educațional. Dar

putem spune cu încredere că nici cei mai buni profesori nu sunt capabili să depășească toate
dificultățile de a preda unui elev pe cont propriu, au nevoie de ajutorul părinților. Pentru
aceasta, există întâlniri părinte-profesor și conversații private în care profesorul și părintele

își pot împărtăși cunoștințele despre copil, își pot explica obiectivele și opiniile cu privire la
educație și formare.

TE

Întâlnirea cu părinții este cel mai important mijloc de muncă preventivă pentru

prevenirea eșecului școlar, creșterea eficacității procesului educațional. Cu toate acestea,
pentru o eficiență mai mare și o acțiune preventivă, este necesar ca ședințele cu părinții să fie
pregătite în mod corespunzător. Activitatea unui diriginte ar trebui să implice nu numai lucrul
cu elevii, ci și colaborarea strânsă cu părinții. Toată lumea va fi de acord că ceea ce face
profesorul cu părinții joacă un rol important în conturarea personalității elevului [38, p.47].
O parte integrantă a interacțiunii cu părinții este sprijinul pedagogic informațional al

părinților cu informații despre conceptul educațional al școlii, despre pozițiile pedagogice ale
profesorului de clasă, despre metodele de educație, particularitățile activității școlare a
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copilului, relațiile în grup , abilități dezvăluite, succese actuale în toate domeniile educației.
Informarea unui astfel de plan influențează foarte mult mediul educațional al familiei, aduce
conștientizare acțiunilor părinților, face ca influența lor asupra copiilor să fie utilă, crește
nivelul unei atitudini pozitive față de școală și dă seriozitate atitudinii părinților față de
responsabilitățile părintești. A doua componentă a interacțiunii profesorului cu părinții este
realizată prin corectarea pedagogică a educației familiale, și anume latura care privește, în
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primul rând, atitudinea față de copil, iar apoi modul de viață și activitate al copilului.
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II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A CONDIȚIILOR PSIHOPEDAGOGICE
ALE SUCCESULUI ȘI INSUCCESULUI ȘCOLAR LA ELEVII DIN CICLUL
PRIMAR
II.1. Diagnosticarea succesului școlar la elevi
Pentru a determina succesul școlar la elevii de vârstă școlară mică am organizat
experimentul de constatare.
succesul școlar al acestora va spori.
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Ipoteza cercetării: dacă vor fi create condiţii psihopedagogice favorabile pentru elevi,
Scopul experimentului de constatare: de a determina succesul școlar la elevii de
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vârstă școlară mică.
Obiectivele experimentului de constatare:

 a determina nivelul motivației în obținerea succesului la elevi;
 a aplica teste docimologice pentru determinarea nivelului de performanţă la
disciplinele: Limba română, Matematică, Ştiinţe;

 a verifica probele scrise şi a aprecia rezultatele conform criteriilor de succes stabilite
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de metodologia evaluării criteriale prin descriptori în clasele primare;

 a evidenţia rolul succesului şcolar în activitatea de învăţare a elevilor de vârstă şcolară
mică.

Baza experimentală: În calitate de respondenți în cadrul experimentului de constatare

au fost incluşi 32 de elevi din clasa a IV-a din Gimnaziul din satul Găleşti, raionul Străşeni:
subgrupa întâi – 16 elevi, subgrupa a doua – 16 elevi. La probe au participat toţi cei 32 de
elevi.
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Pentru a realiza scopul şi obiectivele înaintate, în cadrul experimentului de constatare

am aplicat următoarele intrumente de cercetare:
 Testul „Motivația pentru a obține succesul” (Элерс Т.) (anexa 1)
 Proba I. Testul la Limba română (anexa 2)
 Proba II. Testul la Matematică (anexa 3)
 Proba III. Testul la Ştiinţe (anexa 4)
Testul „Motivația pentru a obține succesul” (Элерс Т.) are ca scop determinarea

nivelului motivației spre succes la elevi.

36

Chestionarul este conceput pentru a diagnostica orientarea motivațională a unei
persoane pentru a obține succesul. Chestionarul este format din 41 de afirmații, la care
subiectul are două variante de răspunsuri „da” sau „nu”.
Analiza rezultatelor:
 1 la 10 puncte: motivație scăzută pentru succes;
 17 la 20 de puncte: nivel de motivație înalt;

D

 11 la 16 puncte: nivel mediu de motivație;
 peste 21 de puncte: nivel foarte înalt de motivație pentru succes.

Proba I. Testul la Limba română reprezintă un instrument de evaluare complex, sub

.M

forma unor criterii de succes prevăzute de curriculumul naţional în vigoare. Testul este format
dintr-un ansamblu de sarcini de lucru asupra textului dat: „Flămânzise Păcală, așa cum
flămânzește omul câte odată, de-ar mânca și foc, de i-ar cădea înainte. Cum era el așa lipit cu
pântecele de spinare, iar nimerește la curtea boierului, unde, tocmai când să pășească pragul
ușii, se descoperă pe masă o strachină cu colțunași.
- Bună ziua, cucoane!

ZA

- Bună ziua.

- Mâncăm? face Păcală.

- Mâncăm, dar nu cu toții, răspunse boierul.
- Da ce, poate te duci undeva? întrebă Păcală mirat (Folclor)”.
Sarcinile de lucru asupra textului sunt formulate sub forma itemilor, la care elevii din

clasa a IV-a vor da răspunsuri pe aceeaşi foaie. Itemii testului sunt: întitulează textul;

subliniază în textul citit propoziția care îți provoacă haz; colorează cartonasele cu cuvintele

TE

ce îl caracterizează pe Păcală; alcătuiește un enunț utilizând două cuvinte de pe cartonașele
din sarcina precedentă; marcheză prin „adevărat” sau „fals” afirmaţiile date; încercuiește
litera șirului care conține numai substantive; scrie o expresie cu sens figurat în cadrul unui
enunț, care să conţină cuvântul „luminoasă”; descoperă în text sinonimele cuvintelor:
„cândva”, „ogradă”, „să treacă”, „uimit”; scrie câte o propoziție cu ortogramele „nai/n-ai”,
„cel/ce-l”; unește cu o linie substantivele din prima coloană cu adjectivele din coloana a doua;
completează propozițiile cu ortogramele din paranteze, apoi subliniază cu o linie predicatul

verbal: „n-ați”, „cel”, „ce-l”, „ți-a”); înlocuiește cuvintele evidențiate cu pronume personal.
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Punctajul maxim acumulat la itemii testului este 40. Calificativul care se acordă este: „foarte
bine”, „bine”, „suficient”.
Proba II. Testul la Matematică este destinat evaluării performanţelor elevilor din
clasa a IV-a la tema „Fracţii” în conformitate cu produsele recomandate de metodologia
evaluării criteriale la matematică. Itemii testului sunt: scrie ce fracție reprezintă părțile
colorate din fiecare desen; încercuiește fracția corespunzătoare părți colorate; colorează după

D

cum îți indică fracția; calculează (operaţii de adunare şi scădere cu fracţii); află (un număr
fracţionar dintr-un număr întreg); rezolvă problema cu plan; află câte ore/metri/bani/luni
constituie o parte (număr fracţionar) din zi/kilometru/leu/an (număr întreg); încercuiește prin

.M

„adevărat” sau „fals” afirmaţiile cu transformarea unităţilor de măsură; încercuiește răspunsul
corect după rezolvarea situaţiei-problemă; descoperă numerele care lipsesc (pe baza
calculării); completează tabelul (pe baza calculării). Numărul de puncte maximal acumulat la
itemii testului este 50. Calificativul care se acordă este: „foarte bine”, „bine”, „suficient”.
Proba III. Testul la Ştiinţe conţine itemi de apreciere a produselor şcolare
recomandate de metodologia evaluării criteriale prin descriptori în clasa a IV-a la tema

ZA

„Minunea minunilor – omul”. Itemii testului sunt: completează enunţul (evidenţierea părţilor
principale ale corpului uman; rolul plămânilor în organism; funcţia stomacului la om);

completează enunţurile, în locul punctelor, cu cuvinte din coloniţa a doua (mișcarea corpului,
digerarea alimentelor, pomparea sângelui, susţinerea corpului, organul în care are loc
schimbul bioxidului de carbon cu oxigen); scrie denumirea organelor interne ale omului, care
sunt reprezentate în figură; marcheză cu„adevărat” sau „ fals” veridicitatea afirmațiilor;
completează enunţurile, folosind termenii din banca de cuvinte; stabileşte corespondenţe între

TE

cele patru coloane de cuvinte (fiecare coloniţă include concepte ce ţin de: organul senzorial,
un element al organului de simţ, simţurile de bază, obiectul percepţiei diferitelor organe
senzoriale); grupează cuvintele date (elemente componente ale organelor interne) conform
aparatului organismului la care se referă (circulator, respirator, digestiv); enumeră cinci reguli
de menţinere a sănătăţii corpului uman şi a organelor interne; scrie în spațiul rezervat
curiozități despre corpul uman. Scorul total la itemii testului este 50. Scorul acumulat este
transformat în descriptorii de performanţă: „independent”, „ghidat” şi „cu mult sprijin”.
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Tabelul 2.1. Nivelul motivației spre succes la elevi
Grupul experimental

Grupul de control

Scăzut

5 (31,25 %)

4 (25 %)

Mediu

6 (37,5 %)

7 (43,75 %)

Înalt

4 (25 %)

4 (25 %)

Foarte înalt

1 ( 6, 25 %)

1 (6,25 %)

Grupul experimental

25%

43,75%

25% 6,25%

.M

Grupul de control

D

Nivel

31,25%

0,00%

25% 6,25%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Mediu

Înalt

Foarte înalt

ZA

Scăzut

37,50%

Figura 2.1. Nivelul motivației spre succes la elevi

Analizând rezultatele diagnosticării nivelului motivației spre succes la elevi, putem

constata următoarele:

 31,25 % de elevi din grupul experimental și 43, 75 % de elevi din grupul de control ne
indică un nivel scăzut al motivației spre succes;

 37,5 % de elevi din grupul experimental și 25 % de elevi din grupul de control ne indică

TE

un nivel mediu al motivației spre succes;

 25 % de elevi din grupul experimental și 25 % de elevi din grupul de control ne indică un
nivel înalt al motivației spre succes;

 6,25 % de elevi din grupul experimental și 6, 25 % de elevi din grupul de control ne indică
un nivel foarte înalt al motivației spre succes;
Conform rezultatelor diagnostice, putem remarca că în grupul experimental și de

control prevalează nivelul mediu de motivație pentru obținerea succesului (37,5 % și 43,75
%). Putem concluziona că motivația pentru obținerea succesul are un rol determinant în
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obținerea succesului școlar. Astfel elevii trebuie să fie bine motivați pentru a avea rezultate
școlare bune.
Proba I. Testul la Limba română.
Elevilor li s-a propus testul pe o foaie de format A4 cu itemi ce conţin sarcini de lucru
asupra textului, cu evidenţierea sucesului/insuccesului şcolar, cu indicarea cuantificării

D

diferenţiate a fiecărui item. Timpul alocat pentru realizarea testului – 40 minute. Rezultatele
sunt prezentate în tabelul nr.2.2.

Tabelul 2.2. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba I.
Testul la Limba română.

ZA

Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient
Succes școlar
Eșec școlar
Calitatea
Media

Grupul experimental (16
elevi)
4 (25 %)
6 (7,5 %)
5 (31, 25%)
1 (6,25 %)
93,75 %
6,25 %
25 %
B

40%
30%

6 (37,5 %)
5 (31,25 %)
5 (31,25 %)
100 %
37 %
B

37,50%

31,25%

31,25%

25%

20%

7,50%

10%

TE

Grup de control (16 elevi)

.M

Calificative

6,25%
0

0%

Foarte bine

Bine

Grupul experimental

Suficient

Insuficient

Grupul de control

Figura 2.2. Rezultatele elevilor din clasa a IV-a la Proba I. Testul la Limba
română

Conform rezultatelor obţinute la Proba I. Testul la Limba română, elevii din grupul

experimental, comparativ cu elevii din grupul de control, au înregistrat rezultate mai scăzute
şi chiar un elev a obținut calificativul nivel „insuficient”. Elevii ambelor grupe au scris
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răspunsul la toţi itemii testului, cu excepţia unui elev, care parţial a răspuns la proba dată.
Astfel în grupul experimental au fost apreciaţi 4 elevi (25%) cu calificativul „foarte bine”, 6
elevi (37,5%) – „bine”, 5 elevi (31,25%) – „suficient” şi 1 elev (6,25%) – „insuficient”. În
grupul de control au fost apreciaţi 6 elevi (37,5%) cu calificativul „foarte bine”, 5 elevi
(31,25%) – „bine”, 5 elevi (31,25%) – „suficient”. Calificativul „insuficient” în grupul de
control nu s-a înregistrat.

D

Proba II. Testul la Matematică

Elevilor li s-a propus testul pe o foaie de format A4 cu itemi ce vizează
succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la tema „Fracţii”, cu indicarea

.M

cuantificării diferenţiate a fiecărui item. Timpul alocat pentru realizarea testului – 40 minute.
Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr.2.3.

Tabelul 2.3. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba II.

Calificative

Grup de control (16 elevi)

ZA

Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient
Succes școlar
Eșec școlar
Calitatea
Media

Grupul experimental (16
elevi)
4 (25 %)
5 (31,25 %)
5 (31, 25%)
2 (12,25 %)
85,5 %
12,5 %
25 %
B

TE

40%
30%

31,25%
25%

37,50%
31,25%

Testul la Matematică

5 (31,25 %)
6 (37,5 %)
5 (31,25 %)
100 %
31 %
B

31,25%
31,25%

20%

12,25%

10%

0%

Foarte bine

Bine

Grupul experimental

Suficient

Insuficient

Grupul de control

Figura 2.3. Rezultatele elevilor din clasa a IV-a la Proba II. Testul la Matematică
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Rezultatele obţinute la Proba II. Testul la Matematică au evidenţiat, că elevii din grupul
experimental, comparativ cu cei din grupul de control, au înregistrat rezultate mai scăzute şi
2 elevi cu nivel „insuficient”. Astfel în grupul experimental au fost apreciaţi 4 elevi (25%) cu
calificativul „foarte bine”, 5 elevi (31,25%) – „bine”, 5 elevi (31,25%) – „suficient” şi 2 elevi
(12,5%) – „insuficient”. În grupul de control au fost apreciaţi 5 elevi (31,25%) cu calificativul
„insuficient” în grupul de control nu s-a înregistrat.
Proba II. Testul la Ştiinţe
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„foarte bine”, 6 elevi (37,5%) – „bine”, 5 elevi (31,25%) – „suficient”. Calificativul

Elevilor li s-a propus testul cu itemi ce vizează succesul/insuccesul şcolar al elevilor din

.M

clasa a IV-a la tema „Minunea minunilor – omul” la disciplina şcolară Ştiinţe, cu indicarea
cuantificării diferenţiate a fiecărui item. Timpul alocat pentru realizarea testului – 40 minute.
Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.4.

Tabelul 2.4. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba III.

Grupul experimental (16
elevi)
4 (25 %)
6 (37,25 %)
6 (37, 5%)
100 %
25 %
B

Grup de control (16 elevi)

ZA

Calificative

TE

Independent
Ghidat
Cu mult sprijin
Succes școlar
Eșec școlar
Calitatea
Media

Testul la Ştiinţe

6 (37,5 %)
4 (25 %)
6 (37,5 %)
100 %
37 %
B

37,50%
37,50%

Cu mai mult sprijin
25,00%

Ghidat

Independent

25%
0%

5%

37,25%
37,50%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Grupul de control

Grupul experimental

Figura 2.4. Rezultatele elevilor din clasa a IV-a la Proba III. Testul la Ştiinţe
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Rezultatele obţinute la Proba III. Testul la Ştiinţe au evidenţiat următoarele rezultate: în
grupul experimental au fost apreciaţi 4 elevi (25%) prin descriptorul „indenpendent”, 6 elevi
(37,5%) – „ghidat”, 6 elevi (37,5%) – „cu mult sprijin”, iar în grupul de control prin
„indenpendent” – 6 elevi (37,5%); „ghidat” – 4 elevi (25%) şi „cu mult sprijin” – 4 elevi
(25%). Nici un elev nu indică eșec școlar.
Datele obţinute în urma experimentului de constatare m-au determinat să iniţiez

D

experimentul formativ prin aplicarea mijloacelor de sporire a succesului școlar al elevilor de
vârstă școlară mică. La această etapă a experimentului pedagogic au participat toţi cei 16

.M

elevi din grupul experimental, care au fost implicați la etapa experimentul de constatare.

II.2. Descrierea experimentului formativ

Pentru promovarea succesului şcolar la elevii din grupul experimental am organizat
experimentul formativ.

Scopul experimentului formativ: de a crea condiţii prielnice de asigurare a succesului
şcolar şi de înlăturare a eşecului şcolar la elevii de vârstă şcolară mică.

ZA

Obiectivele experimentului formativ:

-

a crea condiţii favorabile pentru manifestarea posibilităţilor şi aptitudinilor elevilor
de vârstă şcolară mică;

-

a utiliza mijloace didactice eficiente destinate sporirii succesului şcolar la elevii de
vârstă şcolară mică;

-

a iniţia măsuri de prevenţie şi ameliorare a insuccesului şcolar la elevii de vârstă
şcolară mică.

TE

Pentru a realiza scopul şi obiectivele experimentului formativ, am iniţiat crearea

condiţiilor şi măsurilor psihopedagogice de sporire a succesului şcolar la elevii de vârstă

şcolară mică:

1. Optimizarea demersurilor educaţionale în direcţia promovării succesului şcolar.

Organizarea pedagogică a procesului de învăţământ include totalitatea intervenţiilor
întreprinse în mod conştient care determină în mod direct activitatea de învăţare a

elevului. Ansamblul acestor influenţe pedagogice includ elemente de conţinut
(informaţia

didactică),

tehnologia

procesului

de

învăţământ,

personalitatea

profesorului.
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2. Perfecţionarea indicatorilor de eficienţă a profesorului şi autoperfecţionarea activităţii

de predare. Observarea continuă şi sistematică a gradului de concordanţă dintre
obiectivele propuse şi nivelul realizării lor în vederea stimulării personalizate a
progresului şcolar al elevilor, în funcţie de posibilităţile fiecăruia. Consecinţa
pedagogică a perfecţionării indicatorilor de eficienţă a profesorului generează şi
stabilirea obiectivă a aptitudinii şcolare a elevilor. Crearea contextului socio-cultural

D

afectiv pozitiv facilitează actualizarea aptitudinilor fiecărui elev pe dimensiunea
fortificării eforturilor elevilor în activitatea de învăţare.

3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale şi folosirea tehnologiilor didactice

.M

adecvare obiectivelor trasate. Tehnologiile didactice propuse pentru implementare sunt
multiple şi variate, de natură predominant pedagogică: ierarhizarea şi diferenţierea
sarcinilor, identificarea lacunelor şi dificultăţilor întâmpinate de elevi, alternarea
predării unitare şi cu a celei diferenţiate, organizarea recapitulării şi sistematizării,
folorea mijloacelor didactice în concordanţă cu conţinutul celor predate şi cu
particularităţile de asimilare a elevilor, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute,

ZA

modalităţi de ajutorare a elevilor ce întâmpină dificultăţi, dozarea temelor şi
exerciţiilor folosite etc. Aspectul psihologic al implementării tehnologiilor didactice
prevede determinarea riguroasă a capacităţii de învăţare, asigurarea unui nivel optim
al motivării, stimularea şi încurajarea elevilor prin cristalizarea sentimentului de
succes, respectarea ritmului individual al învăţării etc.

4. Identificarea factorilor care modelează succesul şcolar al elevilor – de natură

individuală (caracteristici ale elevului, de natură cognitivă sau noncognitivă),

TE

relaţională, legaţi de climatul familial, de mediul şcolar sau de ambianţa socială

generală.

5. Revizuirea de către profesor a ritmurilor de învăţare, diferenţele semnificative

existente între elevi, exigenţele cognitive manifestate faţă de elevi, tipul acţiunilor
educative, mărimea clasei de elevi, eterogenitatea clasei, stilul didactic practicat etc.

6. Promovarea relaţiilor familiale de încredere, bazate pe îndrumare şi exigenţe cu

referire la educaţia copiilor.

7. Preocuparea şi efortul constant al părinţilor pentru educaţia elevată a copiilor, pentru

comportarea demnă, decentă acasă şi în mediile cu care relaţionează copiii.
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Măsuri de ameliorare a insuccesului şcolar:
1. Elaborarea unui plan de acţiuni cu referire la tratarea diferenţiată şi individualizată a
elevului aflat în situaţia de insucces şcolar.
2. Luarea în consideraţie a persistenţei şi amploarei cu care se manifestă insuccesul
şcolar.
3. Determinarea caracterului cu care se manifestă insuccesul şcolar – este episodic,
fundamentează pe dereglări sociale severe.

D

limitat la o situaţie conflictuală sau îmbracă forma unui fenomen de durată şi se
4. Observarea tuturor aspectelor vieţii şcolare ale elevului cu insucces şcolar, la toate

.M

disciplinele de studiu.

5. Determinarea caracterului generalizat al insuccesului şcolar, care se manifestă prin
grave lacune în cunoştinţe, absenteism nemotivat, aversiune faţă de învăţătură, dispreţ
faţă de autoritatea şcolară în general, realizarea unor bufonerii sau glume de prost gust
etc.

Modalităţi de prevenire a insuccesului şcolar:

ZA

1. Cunoaşterea copilului şi adaptarea instruirii şcolare la nivelul acestuia.
2. Proiectarea modernă a activităţii didactice.
3. Utilizarea unor strategii didactice activ-participative.
4. Tratarea diferenţiată a elevilor prin adecvarea nivelului instruirii la posibilităţile

accestora.

5. Temeinica pregătire profesională a cadrului didactic.
6. Sporirea rolului învăţământului preşcolar considerat ca bază pentru dobândirea

TE

principalelor norme şi reguli de comportare.

7. Stabilirea unor relaţii strânse de parteneriat între şcoală şi familie.
8. Proiectarea unor acţiuni adecvate de dezvoltare a aptitudinilor, care să se desfăşoare

pe tot parcursul şcolarităţii, de sporire a intereselor pentru anumite activităţi sociale.

În cadrul lecţiilor de Dirigenţie am organizat cu elevii sarcini de conştientizare a rolului

efortului în activitatea de învăţare şi a necesităţii încadrării active la lecţii pentru înregistrarea
succesului şcolar.

Astfel, în cadrul abordării subiectului „Cui datorăm succesul şcolar” am propus
situaţii problematizate cu scopul de a dezvolta la elevi capacitatea, convingerea, că succesul
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şcolar depinde de efortul propriu. Elevilor li s-au propus câteva situații neterminate, în care
ei trebuiau să determine cauzele insuccesului sau succesului școlar a personajelor. Împreună
cu elevii am analizat răspunsurile și am precizat, că succesul şcolar depinde în mare măsură
de ei înșiși, dar o anumită influență o au situațiile și persoanele din exterior.
1. Elena se pregătea de evaluare, după ce revizui materialul trecut, se gândi, că va lua
calificativul maxim și plecă la plimbare. A doua zi la evaluare Elena nu a primit calificativul
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pe care și l-a dorit, deoarece…

2. Ion nu este unul dintre cei mai exemplari elevi. Dar când la lecție doamna profesoară
l-a invitat la tablă, Ion, spre uimirea tuturor, a rezolvat problema corect. Cauza succesului a

.M

fost determinată de faptul că…

3. Ștefan la lecția de matematică prezentase deja un exercițiu pentru acasă pe care îl
rezolvase corect, se așeză în bancă, hotărând în sine, că profesoara nu-l va mai întreba. Însă
peste câtva timp, doamna profesoară îl rugă să prezinte și problema. Ștefan nu a putut să
explice problema și primi un calificativ negativ. De ce?

4. Maria a fost în ospeție la bunici, împreună cu familia, s-au întors foarte târziu în

ZA

oraș, fiind obosită de pe drum. Ea nu-și pregăti temele, a doua zi, profesoara le propuse test,
la care Maria primi un calificativ mare. De ce?

Pentru conştientizarea valorii efortului personal în obţinerea succesului şcolar, elevilor

le-am dat însărcinarea de a rezolva mai multe probleme la libera alegere la ora de matematică.
La analiza rezultatelor s-a dovedit, că unii elevi au rezolvat mai multe probleme, alții – mai

puține, dar corecte, alții au rezolvat una sau două, dar și acelea cu greșeli, iar unii nu au
rezolvat nici o problemă, timpul a expirat și ei nu au avut ce prezenta. Când au fost întrebați,
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din ce cauză s-au obținut așa rezultate, au discutat și au ajuns la concluzia, că rezultatele
depind de efortul propriu.
Obținerea succesului școlar de către elevi este posibilă, dacă se implică activ și părinții

în procesul educațional. Astfel au fost organizate două ședințe cu părinții cu scopul de

formare a abilităților de relaționare eficientă dintre profesori și părinți și dezvoltarea
implicării părinților în educația elevilor.
Sedința nr.1

Data: 12.02.2021
Beneficiarii: părinții
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Tema: Familia și școala în educația de succes. Bariere de comunicare profesori-părinți.
La finele ședinței beneficiarii vor fi capabili:
 să creeze o atmosferă pozitivă în cadrul grupului;
 să determine importanța comunicării profesor-părinți în procesul educațional;
 să identifice cele mai importante probleme cu care se confruntă copilul în școală;
 să definească noțiunea de școală și familie;
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 să estimeze consecințele familiilor care nu se implică în educarea copiilor;

Metode și procedee: ,, Inițialele calităților” ,, Cercul mișcător”, ,,Asociați imaginea”, ,,Joc
de rol”, ,,Pălării gânditoare”; Studiu de caz, Analiza citatului, ,,Hexagonul motivației”,

.M

,,Plicul”.
Durata ședinței: 60 min.

Mijloace utilizate: fișe, carioca, foi color, tablă.

Desfășurarea ședinței

Obiective
de
instruire

Activități

ZA

Etapele
activității
de
formare

TE

Întroducere Să creeze o atmosferă
10 min
pozitivă în
cadrul
grupului.
-

-

Salutarea grupului.
Prezentarea formatorilor.
Ținând cont de problemele și nevoile
participanților, ne-am propus să organizăm un
program de formare cu genericul ,,Modalități de
eficientizare a reației profesor-părinte”.
Anunțarea subiectului și obiectivelor sesiunii.
Prezentarea agendei zilei.
Repartizarea mapelor de lucru pentru cursanți.

Tehnologii
didactice

Poster

,, Inițialele calităților”
Fiecare participant își spune numele și două
calități positive ce îl caracterizează a căror
denumire începe cu aceleași inițiale ca și numele.
De exemplu: Petru Anghel – plăcut și amabil.
Astfel se creează o atmosferă plăcută.
Repartizarea cursanților în grupuri după stichere.

Să
Fiecare grup primește cuvinte decupate care unite
Realizarea
obiectivelor definească formează definiția noțiunii de familie.
45 min noțiunea de ,, Tipuri de familii”
familie Formatorul împarte participanții în două grupuri.

Lucrul
în grup
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Primul grup primește fișe cu informații despre
familie. După ce aceștea se documentează, expun cele
învățate oral. Al doilea grup creează pentru fiecare tip
de familie câte o mica istorioară.

TE

ZA

.M
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Să estimeze ,, Copacul cu roadele educației”
consecințele Părinții desenează, scriu cuvinte cheie asociate cu
familiilor educația, pe care le lipesc pe copacul cu roadele
care nu se educației.
împlică în
educarea Fiecare părinte va povesti când a fost ultima dată la
copiilor. școală și cu câți profesori a comunicat. După care vor
scrie anonim ce obstacole întâmpină atunci când
trebuie să vorbească cu un cadru didactic. Foițele vor
fi strânse într-un bol și citite de formator.
Să
identifice ,,Ocolirea obstacolelor”
cele mai Foițele din bol vor fi împrăștiate prin clasă, un
împortante părinte legat la ochi va trebui să le ocolească, fiind
probleme ghidat de un alt părinte.
cu care se ,, Ce voi spune?”
confruntă Fiecare grup primește câte o fișă în care este
copilul în menționată o situație de comunicare cu un profesor. ( Cuvântul
școală. Anexa 7) Grupul trebuie să formuleze mesajul în așa formatorului
fel încât să fie înțeles corect de către învățător.
Sfaturi pentru părinţi:
1.Este foarte important să participaţi la şedinţele
copilului dumneavoastră, în acest mod veţi afla mai
multe despre comportamentul lui de la învățător şi
veți reuşi să menţineţi o legătură strânsă cu acesta.
2. Aveţi grijă ca învățătorul să aibă datele
dumneavoastră de contact, astfel încât să vă poată
contacta pentru lucruri importante, sau în cazul în
care aveţi o întrebare, comunicarea să poată avea loc
într-un mod eficient.
3. Puteţi trece pe la şcoală din când în când, pentru a
vă aştepta copilul, în acest mod veţi avea ocazia să
purtaţi o discuţie scurtă cu învățătorul şi să te asiguri
că totul este în regulă sau să afli mai multe despre
nevoile copilului.
4. Dacă simţiţi că este ceva în neregulă cu modul
acestuia de predare, este bine să vorbiţi cu el în mod
direct în primă instanţă, nu apelaţi la superiori,
deoarece se va simţi jignit, iar de multe ori totul poate
să fie doar o confuzie sau o greşeală care i se poate
întâmpla oricui.
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5. Puteţi să deveniţi un membru activ al unei
organizaţii de părinţi. Astfel vă veţi implica mai mult
în evenimentele de la şcoală şi veţi fi la curent cu
toate evenimentele şi activităţile copilului
dumneavoastră.
Să
,,Copacul succeselor”
Încheiere
determine Părinții vor scrie pe frunze galbene punctele slabe ale
5 min
importanța programului, iar pe frunzele verzi punctele forte și le
comunicării vor afișa pe machetul copacului pregătit de formator.
profesor- Pe fructe vor scrie activitățile, realizate din timpul
părinte în programului.
procesul
educațional.

Data: 19.02.2021
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Sedința 2.

Beneficiari: părinți-învățători.

Tema: Împreună educăm personalități

La finele ședinței beneficiarii vor fi capabili:

ZA

 Să demonstreze abilități de oferire a unui feedbak constructiv;
 Să analizeze metodele de mediere a conflictelor;
 Să estimeze avantajele şi dezavantajele programului de formare.

Metode şi procedee: ,, Hexagonul motivației”, ,,Semnarea contractului de implicare”, ,

Copacul succeselor”,

Mijloace utilizate: fişe, carioci, imagini, foi colorate, tabla, plicuri.
Desfășurarea ședinței

Obiective
de
instruire

TE

Etapele
activității
de
formare

Introducere
în activitate să
demonstreze
20 min
abilități de
oferire a unui
feedback
constructiv;

Activități

,, Hexagonul motivaţiei” Discutaţi relaţia
dintre şcoală şi familie pentru o implicare
activă în educaţia copilului.
Ce? De Ce? Cum? Unde? Când? Cu cine?

Tehnologii
didactice

Hexagonul
motivației

Participanţii vor completa schema, indicând:
ce pot vorbi cu părinţii, de ce, când, unde,
cum…
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Realizarea să analizeze
obiectivelor metodele de
mediere a
55 min
conflictelor;

D

.M

Concluzie:
Cuvântul
Pentru ca relația profesor-părinte să fie una formatorului
constructivă și eficientă. Profesorii și părinții,
trebuie să depună efort, să înțeleagă că orice
cuvânt, propoziție, enunț poate avea un
impact emoțional devastator, de aceea e
important să fim atenți la mesajul și
modalitatea de transmitere a acestuia.
Niciodată nu e târziu să învățăm ceva nou, să
realizăm un shimb de experiență util pentru
lumea înconjurătoare sau să ne schimbăm
modul de gândire, comportament, atitudine,
dacă e cazul or ,, unicul element stabil în
societatea contemporană este schimbarea”
Completarea chestionarului final și a celui de
evaluare a programului de formare.

TE

ZA

Încheiere
15 min

Contractul
,, Semnarea contractului de implicare”
Participanţii la program vor semna
individual
“contractul individual de participare”, care de implicare
constă în completarea următoarelor cerinţe:
Voi înceta să…
Voi începe să…
Voi participa la…
Participanţii comunică impresiile
programului şi tot ce au învăţat nou.
2.Fiecare grup de profesori şi de părinţi
prezintă activităţile proiectate.
3. Părinţii împreună cu profesorii planifică
calindaristic aplicarea activităţilor planificate
în cadrul programului.
să estimeze
Formatorul desenează la tablă următoarele
Tehnica
avantajele și cadrane:
cadranelor
dezavantajele Cadranul I. Puncte forte
programului Cadranul II. Puncte slabe
Cadranul III. Avantaje
de formare;
Cadranul IV. Dezavantaje

Învățarea este activitatea principală pentru școlarii mici, prin urmare, ar trebui să fie

căutate oportunități de a activiza elevii în procesul de învățare, ceea ce va contribui nu numai

la îmbunătățirea calității educației generale a elevilor, ci și la formarea motivației de învățare
și motivației spre succesul școlar.
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Practica pedagogică folosește diverse modalități de activizare a elevilor. noi vom folosi
jocurile didactice care sunt foarte eficiente pentru elevii ciclului primar.
Metoda „Jocuri didactice” – reprezintă niște situații special create care simulează
realitatea, din care elevii sunt invitați să găsească o soluție. Scopul principal al acestei metode
este de a stimula procesul cognitiv. Deci, profesorul trebuie să studieze în permanență
motivele predării și comportamentului elevilor săi. Profesorul ar trebui să cunoască bine

D

tehnicile de a trezi interesul școlarilor, să fie capabil să le folosească în funcție de situații [8,
p.52].

Astfel, au fost luate în considerare metodele de joc pentru formarea motivației pentru

.M

succes la elevi. Participarea școlarilor mici la astfel de jocuri contribuie la autoafirmarea lor,
dezvoltă perseverență, dorința de succes și diverse calități motivaționale. Modelul de joc
crește motivația de a participa la program și dezvoltă creativitatea. În plus, la fiecare lecție,
copiii din contextul jocului primesc special exerciții care vizează dezvoltarea creativității.
Scopul activităților de joc : promovarea dezvoltării motivației spre succesul școlar la
elevii de vâstă școlară mică.

ZA

Principiile implementării:

1. Principiul luării în considerare a caracteristicilor individuale ale copilului.
2. Principiul complexității (eforturi comune ale unui psiholog, elevii, profesor).
3. Principiul luării în considerare a volumului și gradului de varietate al materialului.
4. Principiul pozitivității - crearea unei atmosfere de susținere și binevoire de asistență și
cooperare.

Formă și condiții: activitățile de joc s-au desfășurat sub formă de grup după-amiază

TE

timp de 40 de minute de două ori pe săptămână.
Material: foi de hârtie, vopsele, echipamente audio, scaune, creioane, lipici, reviste.
Locul orelor:sală de clasă spațioasă.
Utilizarea metodei jocului în procesul educațional este necesară pentru a stimula

interesul cognitiv al elevilor mai mici pentru disciplinile școlare și, în consecință, creșterea
indicatorilor cantitativi și calitativi ai dinamicii dezvoltarea succesului școlar.
Utilizarea intenționată și sistematică a metodei de joc în procesul educațional întărește

dorința copiilor de a stăpâni cunoștințele, formează un interes constant pentru majoritatea
subiectelor studiate și crește motivația educațională și reușita școlară.
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Planul jocurilor didactice
Denumirea
1. „Imagine magică”

Scopul
Dezvoltarea imaginației creative, capacitatea de a reda starea
de spirit.
Formarea capacității de a raționa, de a forma concluzii.

3. „Unde ce”

Dezvoltarea atenției, precum și extinderea activității cognitive.

4. „Litera interzisă”

Dezvoltarea atenției, precum și extinderea activității cognitive.

5. „Palme”

Dezvoltarea durabilității atenției

6. „Tabel numeric”

Dezvoltarea durabilității atenției

7. „Ce s-a schimbat ? ”

Dezvoltarea memoriei

8. „Aparate foto”

Dezvoltarea memoriei

9. „Ficțiune”

Activizarea procesului de fantezie liberă a elevilor.

10. „Poze-ghicitori”

Activizarea procesului de fantezie liberă a elevilor.

11. „Bulă de zăpadă”

Formarea capacității de a gândi și a forma concluzii.

.M
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2. „Da sau nu”

ZA

12. „Greșeli amuzante” Dezvoltarea gândirii imaginative la elevi.
Jocul didactic „ Imaginea magică”

Scop: dezvoltarea imaginației creativă, capacității de a reda starea de spirit.
Material: acuarele sau guașă, pensulă, hârtie (albă), paletă (se pot utiliza plăci).
Desfășurarea jocului:

Elevii ascultă un fragment dintr-o piesă muzicală și în acest timp trebuie să găsească

TE

vopseaua de culoarea potrivită care să corespundă stării de spirit a elevilor. În timpul
ascultării, starea de spirit și, prin urmare, culorile, se pot schimba de mai multe ori. La sfârșitul
ascultării, elevii sunt invitați să redea starea lor de spirit pe hârtie. Culorile se vor îmbina și
va apărea o schemă de culori care se potrivește senzației fiecărui elev. La final elevii sunt
invitați să dea un nume operei ascultate și imaginii lor.
Concluzie: realizând acest joc, au fost implicați toți elevii, elevii au ascultat cu atenței

și au dat dovadă de multă imaginație și creativitate. La final fiecare elev a dat un nume

imaginii sale și a descris semnificația imaginii și starea sa de spirit.
Jocul didactic „Da sau nu”
Scop: Formarea capacității de a gândi, de a forma concluzii.
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Desfășurarea jocului: elevii sunt foarte familiarizați cu regulile acestui joc, atunci când
este necesar elevii trebuie să se dea un răspuns scurt și precis la o întrebare. Noutatea acestui
joc este că, atunci când elevii răspund pozitiv la întrebare, trebuie să întoarcă capul de la
stânga la dreapta și, atunci când răspunde negativ, trebuie să scuture capul în sus și în jos.
Deoarece aceste mișcări sunt complet neobișnuite, mulți fac greșeli și însoțesc, fără să vrea,
răspunsul cu mișcări greșite ale capului, care sunt necesare. Profesorul trece printre rândurile
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de birouri și se întoarce către unul sau alt elev cu vreo întrebare, de exemplu: „Vorbești în
timp ce mănânci?”, „Dai locul persoanelor în vârstă în transport”, „Ei spun că alergi de-a
lungul coridorului la recreere. E adevarat?” Este necesar ca elevii să răspundă rapid, scurt

.M

prin Da sau Nu și să facă mișcările potrivite cu capul.

Concluzie: elevii au avut un comportament activ în acest joc care a urmărit dezvoltarea
gândirii rapide, elevii foarte rapid au răspuns la întrebări prin da sau nu. unii elevi au greșit
mișcările capului.

Jocul didactic „Unde, ce?”

Scop: Jocul dezvoltă în mod eficient atenția și, de asemenea, extinde activitatea

ZA

cognitivă a elevilor.

Desfășurarea jocului:

Profesorul numește o serie de cuvinte. Elevii sunt invitați să bată din palme când aud

numele unui animal și să se ridice în picioare când aud un nume de plantă. Dacă copilul

greșește, jocul începe de la capăt.

Concluzie: elevii au îndrăgit acest joc, au fost foarte atenți, au devenit mai curioși și

au mai cerut repetarea acestul joc.

TE

Jocul didactic „Litera interzisă”

Scop: dezvoltarea atenției, precum și extinderea activității cognitive.
Desfășurarea jocului:
Unul dintre participanții la joc este numit prezentator. Întorcându-se la rândul său la

jucători, prezentatorul pune tuturor o întrebare simplă, cerând un răspuns imediat. De
exemplu: „Câți ani ai?”, „Cu cine stai la birou?” etc. Cel către care se adresează întrebarea
trebuie să dea rapid un răspuns, fără a utiliza în fraza sa o literă care a fost declarată interzisă
prin acord. Jocul se joacă într-un ritm rapid, nu este permisă gândirea de lungă durată. Cel
care greșește ia locul prezentatorului și adresează întrebări elevilor.
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Concluzie: elevii au fost foarte activi, au numit multe cuvinte ingenisoase. Acest joc
contrbuie la dezvoltarea gândirii și atenției.
Jocul didactic „Palmele”
Scop: dezvoltarea durabilității atenției
Desfășurarea jocului:
Participanții stau în cerc și își așază palmele pe genunchii vecinilor: palma dreaptă pe
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genunchiul stâng al vecinului din dreapta și palma stângă pe genunchiul drept al vecinului din
stânga. Scopul jocului este că palmele să fie ridicate una câte una, adică efectul unui „val”
de palme în creștere. Elevii care ridică palmele la momentul nepotrivit sau care nu sunt
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ridicate la momentul potrivit sunt eliminați din joc.

Concluzie: la începutl jocului elevii au comis multe greșeli, apoi când au înțeles mai
bine condiția jocului, au jucat foarte bine. Elevii erau foarte atenți la palmele vecinilor.
Jocul didactic „Tabelul numeric”

Scop: dezvoltarea durabilității atenției
Desfășurarea jocului:

ZA

Înainte de a începe lecția, profesorul pregătește inventarul necesar, un tabel cu numere

de la 1 la 25 în ordine aleatorie. Elevul trebuie să arate și să numească toate numerele în ordine

cât mai curând posibil (numere pare în ordine, numere impare, etc.) .) .O opțiune mai dificilă
este să introducă numerele de la 1 la 35 într-un tabel cu 25 de celule, omitând 10 dintre ele.

Elevul trebuie să arate toate numerele, să le numească și să observe greșelile.
Concluzie: prin acest joc s-a urmărit dezvoltarea atenței la elevi, elevi au observat

numerele omise și au realizat toate sarcinile propuse de profesorul într-un mod rapid. Elevii
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careu greșit au fost omiși din joc.

Jocul „Ce s-a schimbat?”
Scop: dezvoltarea memoriei
Desfășurarea jocului:
Înainte de a începe jocul, profesorul pregătește inventarul necesar (diferite obiecte

mici, imagini), le așează pe masă și le acoperă cu un ziar. Elevul trebuie, în termen de 30 de
secunde, să-și amintească locația obiectelor, să se întoarcă și apoi să se uite din nou la obiecte

și să spună cum sa schimbat locația lor. Pentru fiecare obiect ghicit, elevului i se poate acorda
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1 punct, pentru fiecare greșeală se poate deduce 1 punct. Câștigător devinele elevul cu cele
mai multe puncte.
Concluzie: prin acest joc am urmărit dezvoltarea atenției și memoriei la elevi. Doar 5
elevi nu au comis nici o greșeală la acest joc.
Jocul didactic „Aparate foto”
Desfășurarea jocului:

D

Scop: Joc dezvoltarea memoriei
Elevilor li se oferă cartonașe pe care sunt scrise cuvinte pe un anumit subiect într-o
ordine specială, de exemplu, animale. În 15 secunde, elevii trebuie să încerce să-și amintească
aceleași locuri.
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locația cuvintelor. Apoi elevii trebuie să deseneze numele animalelor pe o foaie de hârtie în
Joc didactic: „Ficțiune”

Scop: activizarea procesului de fantezie liberă a elevilor.
Desfășurarea jocului:

Evenimentul se desfășoară sub forma unei competiții. Clasa este împărțită în două

ZA

echipe. Fiecare echipă este redacția revistei. Fiecare membru al comitetului editorial are
propriul număr de serie. Prezentatorul începe povestea:
A fost odată un mic Marcel. Când s-a născut, era foarte frumos, strălucitor, cu sculpturi

noi și opt fațete. Toată lumea a spus că îl așteaptă un mare viitor. El, împreună cu niște roți
dințate, va participa la un zbor de navă spațială. Și apoi a venit în cele din urmă ziua când
Marcel s-a trezit la bordul unei nave spațiale uriașe ...
În cel mai interesant loc, prezentatorul se oprește cu cuvintele: „Continuați în revistă”

TE

....... „în numărul .......” Elevul care are acest număr în mâini, trebuie să continue povestea.
Prezentatorul urmărește îndeaproape narațiunea, la locul potrivit întrerupe. Elevul ar trebui
să spună: „Să fie continuat în revistă” ....... ”în numărul .......”. Prezentatorul poate întrerupe
povestea cu cuvintele: „Sfârșitul în revistă” ....... „în numărul .......”
Concluzie: Ca urmare a creativității elevilor, personajul principal a vizitat multe

planete, s-a întâlnit cu extratereștri. Cu toate acestea, elevii, după ce au compus odată o
continuare despre noua planetă și locuitorii săi, au repetat același lucru, schimbând doar
numele planetei. Dar sfârșitul poveștii a fost destul de interesant. În ansamblu, acest tip de
activitate a arătat că este încă dificil pentru elevi să se conecteze la fantezia liberă.
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Jocul didactic „Poze ghicitori”
Scop : dezvoltarea fanteziei
Desfășurarea jocului :
Un conducător este selectat din grupul de elevi, restul stau pe scaune, trebuie să
ghicească. Profesorul are o cutie mare care conține imagini mici cu diverse obiecte.
Conducătorul se apropie de profesor și scoate una dintre poze. Fără să o arate restului copiilor,
a ghicit întâi răspunsul corect.
Jocul didactic „Bulă de zăpadă”

.M

Scop: dezvoltarea fanteziei

D

el descrie obiectul pictat pe el. Elevii își oferă versiunile. Următorul conducător este cel care

Dezfășurarea jocului :

Elevilor li se oferă un cuvânt, de exemplu: grădinar. Este necesar să adăugați la acest
cuvânt unul câte unul cuvinte noi legate în sens cu cuvântul dat, astfel încât de fiecare dată să
se obțină noi propoziții.

Joc didactic „Greșeli amuzante”

ZA

Scop: dezvoltarea gândirii imaginative
Desfășurarea jocului :

Sunt oferite proverbe cu greșeli „amuzante” special făcute. Prin sens, elevii trebuie să

ghicească eroarea și să o corecteze prin tăierea literei „greșite”. După corectarea greșelilor,
elevii sunt întrebați despre semnificația proverbului pe care l-au citit.
Conzluzie: organizarea acestor jocuri a avut ca scop dezvoltarea atenției, imaginației,

gândirii la elevii. Elevii au îndrăgit aceste jocuri, toți elevii au participat activ.
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Putem concluziona că, pentru a depăși motivele insuccesului școlar la elevii din ciclul

primar, este necesar să urmăm următoarele recomandări:
1) Schimbarea naturii atitudinii elevilor față de învățare, natura activității lor

educaționale. Această atitudine depinde în mare măsură de elevii înșiși, adică dacă au
conștientizarea a ceea ce este semnificația personală și socială, dacă reprezintă o nevoie
importantă pentru ei înșiși și pentru societate în ansamblu prin muncă creativă, sistematică,
persistentă și activă. Pentru ca fiecare elev să aibă o semnificație personală și socială clară,
este necesară o astfel de organizare a procesului educațional, în care principalul indicator să
fie evaluarea acestei activități educaționale.
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2) Pentru ca activitatea educațională a fiecărui elev să fie complet accelerată, nu este
suficientă doar o singură influență a profesorului asupra elevului mic. Cel mai eficient mijloc
de influență este prin intermediul colegilor de clasă. Și pentru aceasta este necesar ca grupul
de elevi să fie un colectiv autentic, referențial în raport cu fiecare participant. Astfel, procesul
de învățare trebuie organizat în unitatea organică a formelor frontale, individuale și colective
ale procesului educațional, dar cu o anumită natură a activității colective generale a elevilor.
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3) Pentru a identifica diferitele decalaje ale predării în timp util și a le corecta imediat,
este necesar un control atotcuprinzător. Aceasta înseamnă că controlul ar trebui să fie efectuat
pentru fiecare element al activităților educaționale generale și să acopere în același timp toți
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elevii, fără excepție. Pentru aceasta, evident, este necesar să se implice elevii înșiși în conduita
controlului reciproc, autocontrolului și autoevaluării, sub îndrumarea unui profesor.
4) Un factor important în predarea eficientă este natura conștientă și subiectivă a
activității elevului. El ar trebui să fie un subiect activ al procesului educațional și nu numai
un obiect pedagogic al influenței profesorilor. Cel mai important mijloc pentru aceasta este
participarea rolului elevilor mici la organizarea și desfășurarea procesului educațional.

ZA

5) Munca educațională extrem de eficientă a elevilor depinde de dezvoltarea capacității

de a învăța, a capacității de a învăța corect și în mod rezonabil. Pentru a face acest lucru,

trebuie să stăpânească abilitățile și comptenețele educaționale. Prin urmare, stăpânirea
abilităților și competențelor educaționale trebuie să fie neapărat inclusă în programa cadrelor
didactice pentru fiecare disciplină școlară.

6) Natura educației personale, calitățile morale și sociale sunt determinate de

eficacitatea muncii educaționale a elevilor mici. Prin urmare, instruirea se desfășoară în așa

TE

fel încât să fie extrem de propice creșterii fiecărui elev ca persoană extrem de morală, activă
din punct de vedere creativ și matură social.
7) Ar trebui să existe o relație optimistă între profesori și elevi. Profesorul este obligat

să creadă în capacitățile și forța elevului. El trebuie să identifice cele mai bune și punctele
forte ale fiecărui participant în procesul educațional, bazându-se astfel pe ele. Împreună cu
elevul, profesorului trebuie să înlăture calitățile slabe ale elevilor. Pentru a combate
neajunsurile unui anumit elev, profesorul trebuie să creeze condiții optime pentru ca fiecare
elev să obțină un anumit succes în procesul de învățământ.
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II.3. Evaluarea rezultatelor experimentale
Experimentul de control a avut ca scop evaluarea modificărilor intervenite în nivelul
succesului școlar în urma aplicării mijloacelor de sporire a succesului școlar al elevilor de
vârstă școlară mică.
Obiectivele experimentului de constatare:
 a determina nivelul motivației în obținerea succesului la elevi;

D

 a aplica teste docimologice pentru determinarea nivelului de performanţă la
disciplinele: Limba română, Matematică, Ştiinţe;

 a compara rezultatele obținute de elevi în etapa de constatare și cea de control.

Nivel
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Tabelul 2.5. Nivelul motivației spre succes la elevi, în etapa de constatare și cea

Grupul experimental
Etapa de constarare

de control

Grupul de control

Etapa de

Etapa de

Etapa de

control

constatare

control

5 (31,25 %)

0 (0%)

4 (25 %)

3 (18,75 %)

Mediu

6 (37,5 %)

6 (37,5 %)

7 (43,75 %)

7 (43,75 %)

Înalt

4 (25 %)

7 (43,75 %)

4 (25 %)

4 (25 %)

Foarte înalt

1 ( 6, 25 %)

3 (18,75 %)

1 (6,25 %)

2 (12,5%)

ZA

Scăzut

19%

Grupul de control, etapa de control

25%

TE

Grupul de control, etapa de constatare

Grupul experimental, etapa de control0,00%37,50%

Grupul experimental, etapa de
constatare

31,25%

43,75%

25% 12,50%

43,75%
44%
37,50%

25% 6,25%
18,75%
25% 6,25%

0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%
Scăzut

Mediu

Înalt

Foarte înalt

Figura 2.5. Nivelul motivației spre succes la elevi, în etapa de constatare și cea
de control
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Potrivit datelor prezentate în fig.2.5., putem constata o majorare a nivelului motivației
spre obținerea succesului la elevii din grupul exprimental. Astfel 18,75 % de elevi din acest
grup indică un nivel foarte înalt al motivației spre succes, 44 % de elevi indică un nivel înalt
al motivației spre succes, iar 37,5 % de elevi indică un nivel mediu al motivației spre succes.
Analizând rezultatele obținute de elevii din grupul de control, putem constata că nu au fost
înregistrate modificări esențiale.
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În continuare, le-am propus elevilor un test de evaluare sumativă la Limba română.
(anexa 6). Testul cuprinde 12 itemi: 1. Încercuiește litera care stă în dreptul răspunsului
corect, 2. Scrie un titlu potrivit pentru textul citit, 3. Scrie câte un enunț, răspunzând la fiecare
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din întrebările de mai jos, 4. Subliniază enunțul care exprimă ideea principală a textului, 5.
Formează familia de cuvinte pentru substantivul pădure, 6. Selectează din șirul dat și scrie
în spațiile indicate sinonimele și antonimele, 7. Repartizează cuvintele date după cerințele
tabelului, 8. Completează enunțul cu 3 cuvinte potrivite, 9. Alcătuiește un enunț în care
cuvântul adâncă să fie cu alt sens decât cel din text, 10. Subliniază enunțul scris corect, 11.
Scrie o personificare și o comparație, folosind cuvântul vulpe, 12. Redactează o descriere
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din 4 enunțuri despre vulpe, utilizând expresii plastice.
Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr.2.6.

Tabelul 2.6. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba I.
Testul la Limba română, în etapa de constatare și cea de control

Calificative

TE

Foarte bine
Bine
Suficient
Insuficient
Succes școlar
Eșec școlar

Grupul experimental (16 elevi)
Etapa de constatare Etapa de
control
4 (25 %)
6 (37,5 %)
6 (7,5 %)
6 (37,5 %)
5 (31, 25%)
4 (25 %)
1 (6,25 %)
93,75 %
100 %
6,25 %
-

Grup de control (16 elevi)
Etapa de
Etapa de
constatare
control
6 (37,5 %)
6 (37,5 %)
5 (31,25 %)
5 (31,25 %)
5 (31,25 %)
5 (31,25 %)
100 %
100 %
-

Potrivit datelor prezentate în tab.2.6. putem constata o ameliorare a rezultatelor obținute

de elevii din grupul experimental, 37,5 % de elevi din acest grup au obținut calificativul
„Foarte bine”, 37,5 % de elevi au obținut calificativul „Bine”, 25 % de elevi au obținut
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calificativul „Suficient”. Nici un elev nu a obținut calificativul „Insuficient”. Elevii din grupa
de control nu au înregistrat modificări în rezultatele obținute la evaluare de limbă română.
În continuare am propus elevilor o evaluare sumativă la matematică (anexa 7).Testul
cuprinde 10 itemi: 1.Care dintre numerele de mai jos este format din 7 sute de mii, 7 zeci de
mii şi 7 sute. 2. În fiecare pătrățel se scrie aceeași cifră. Care cifră trebuie aleasă pentru
ca exercițiul dat să fie corect? 3. Scrie în căsuţă A pentru propoziţiile adevărate şi F pentru
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cele false 4. Completează fiecare căsuță cu semnul de relație corespunzător (<,=,>). 5.
Rezolvă ecuaţiile, aflând necunoscuta, 6. Calculează respectînd ordinea de efectuare a
operaţiilor. 7. Pentru 8 cozonaci s-au plătit 80 lei. Pentru câți cozonaci s-au platit 2500
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lei? 8. Alcătuiește și scrie pe liniile de maijos o problemă după datele propuse. 9. La piața
de legume s-au adus de vânzare roșii și vinete. Calculează și răspunde la întrebările de
maijos.Completează tabelul.10. Un restaurant a procurat 15 kg de banane la prețul de23 lei/kg,
27 kg de portocale la prețul de26 lei/ kg . Cât costă cumpărătura? Rezultatele sunt prezentate
în tabelul nr.2.7.

Tabelul 2.7. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba II.

ZA

Testul la Matematică, în etapa de constatare și cea de control

Grupul experimental (16
elevi)
Etapa de
Etapa de control
constatare
4 (25 %)
5 (31,25 %)
Foarte bine
5 (31,25 %)
8 elevi (50%)
Bine
5 (31, 25%) 3 elevi (18,75%)
Suficient
2 (12,25 %)
Insuficient
85,5 %
100 %
Succes școlar
12,5 %
Eșec școlar

TE

Calificative

Grup de control (16 elevi)
Etapa de
constatare
5 (31,25 %)
6 (37,5 %)
5 (31,25 %)
100 %
-

Etapa de control
5 (31,25 %)
7 elevi (43,75%)
4 elevi (25%)
100 %
-

Analizând rezultatele obținute de elevii din grupul experimental, la proba de evaluare la

Matematică, remarcăm o îmbunătățire a rezultatelor elevilor. 5 elevi (31,25 %) din acest grup

au obținut calificativul „Foarte bine”, 8 elevi (50 %) au obținut calificativul „Bine”, 3 elevi
(18,75 % ) au obținut calificativul „Suficient”. Nici un elev nu a obținut calificativul
„Insuficient”. În grupul de control au fost apreciaţi 5 elevi (31,25%) cu calificativul „foarte
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bine”, 7 elevi (43,75%) – „bine”, 5 elevi (25%) – „suficient”. Calificativul „insuficient” în
grupul de control nu s-a înregistrat.
În ultima etapă a experimentului de control, am aplicat un test la Științe (anexa 8). testul
conține 7 itemi: 1.Scrie denumirea fiecărei planete din Sistemul Solar. 2. Completează
propozițiile cu termenii potriviți din paranteză. 3. Adevărat (A) sau Fals (F). 4. Recunoaşte
anotimpul dupǎ descrierile de mai jos. 5. Rǎspunde la întrebǎri. 6. Alcǎtuieşte câte un enunţ
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cu cuvintele: diurne, hibernare, nocturne, satelit, orbitǎ, comete. 7. Reprezinta prin desene
caracteristicile celor patru anotimpuri. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.4.

Tabelul 2.8. Succesul/insuccesul şcolar al elevilor din clasa a IV-a la Proba III.

Calificative

Independent
Ghidat
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Testul la Ştiinţe, în etapa de cpnstatare și cea de control
Grupul experimental (16 elevi)
Etapa de constatare Etapa de
control
4 (25 %)
6 (37,5 %)
6 (37,5 %)
6 (37,5 %)
6 (37, 5%)

4 (25 %)

ZA

Cu mult sprijin
Succes școlar
Eșec școlar

100 %
-

100 %
-

Grup de control (16 elevi)
Etapa de
Etapa de
constatare
control
6 (37,5 %)
6 (37,5 %)
4 (25 %)
5 elevi
(31,25%)
6 (37,5 %)
5 elevi
(31,25%)
100 %
100 %
-

Rezultatele obţinute Testul la Ştiinţe, în etapa de control au evidenţiat următoarele

rezultate: în grupul experimental au fost apreciaţi 6 elevi (37,5 %) prin descriptorul
„indenpendent”, 6 elevi (37,5%) – „ghidat”, 4 elevi (25 %) – „cu mult sprijin”, iar în grupul
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de control prin „indenpendent” – 6 elevi (37,5%); „ghidat” – 5 elevi (31,5%) şi „cu mult
sprijin” – 5 elevi (31,5%). Nici un elev nu indică eșec școlar.
Analizând rezultatele experimentului de control putem constata că elevii din grupul

experimental, au înregistrat rezultate mai înalte la evaluări comparativ cu etapa de constatare.
Nici un elev nu indică eșec școlar. Putem concluziona că a fost demonstrată veridicitatea

ipotezei deoarece prin crearea condiţiilor psihopedagogice favorabile pentru elevi, am sporit
succesul școlar al elevilor.

61

CONCLUZII
a) Pe parcursul traseului şcolar, elevii îşi formează, consolidează şi dezvoltă multiple abilităţi
şi capacităţi prin intermediul procesului de învăţare. Scopurile şi strategiile educaţionale
stabilite şi utilizate de cadrele didactice şi de elevi pot merge spre două direcţii, succes sau
eşec şcolar. Profesorul nu trebuie să fie doar un transmiţător pasiv de informaţii, ci să
joace roluri diverse, de la emiţător la receptor, de la mentor la consilier, de la negociator
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la judecător, prin îndeplinirea acestora contribuind la susţinerea fiecărui elev în cadrul
procesului de învăţare.

b) Analizând abordările teoretice ale conceptelor de succes și insucces școlar, am determinat
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că succesul şcolar reprezintă alternativa pozitivă, favorabilă, optimă a randamentului
şcolar, denumită şi reuşită şcolară. Succesul şcolar este dat, în primul rând, de o pregătire
teoretică şi practică înaltă şi eficientă a elevilor. Insuccesul şcolar reprezintă alternativa
negativă, ne-favorabilă a randamentului şcolar, fiind denumită şi ne-reuşită şcolară sau
eşec şcolar. El evidenţiază rezultatele slabe ale manifestării dimensiunilor personalităţii
elevilor.
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c) S-a constatat că succesul școlar are un efect mobilizator, stimulativ asupra elevului, iar
insuccesul școlar este descurajant pentru elevi. Prin urmare succesul corelează pozitiv cu
performanţa şcolară, cu satisfacţia în muncă şi cu dorinţa elevului de a învăţa din ce în mai
bine.

d) Analiza literaturii psihologice și pedagogice, a permis identificarea unei serii de motive
interne și externe ale insuccesului școlar al elevilor de vârstă școlară primară. Motivele
interne includ: nivel scăzut de formare a componentelor activității educaționale, lipsa de
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oportunități pentru elevi. Printre cauzele externe au fost identificate următoarele: lipsa
interacțiunii pozitive cu profesorul, colegii; o atitudine negativă față de procesul de
învățare din partea elevului.

e) Motivele insuccesului școlar pot fi o varietate de circumstanțe (boala,

schimbul

profesorului, schimbul insituției de învățământ), trăsături de personalitate și caracter
(timiditate, agresivitate, activitate excesivă și neliniște), situații (conflict în familie, relații
cu profesorii și colegii de clasă) etc. Toată varietatea motivelor insuccesului școlar pot fi
combinată în trei grupe de factori: psihologic, pedagogic și patologic.

f) Caracteristicile vârstei școlare primare pot afecta cu siguranță succesul școlar. La această
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vârstă elevii nu au formare insuficientă a funcțiilor mentale superioare și o schimbare în
activitatea educațională. Elevii mici obsesc repede. Elevii sunt interesați să facă totul
împreună, orientarea între colegi și orientarea profesorului. Metodele pentru prevenirea și
corectarea problemei eșecului școlar sunt, de asemenea, construite conform criteriului
(intern și extern), ținând seama de natura eșecului și în strânsă cooperare cu alți specialiști.
g) Oameniii de știință au identificat multe mijloace și modalități de a preveni performanțe
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slabe la elevii de vârstă școlară primară. Cele mai frecvente sunt: influențele educaționale
și de dezvoltare, educarea independenței, eliminarea influențelor negative, consolidarea
aspectelor pozitive, activarea activității cognitive, luarea în considerare individuală a
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caracteristicilor personalității, creșterea motivației cognitive școlare, diferențierea și
crearea unor situații de succes.

h) În procesul de învăţare, sporirea succesului școlar poate fi realizată prin: trezirea
interesului elevilor şi dorinţei de a învăţa; crearea condiţiilor optime de însuşire a
conţinutului în aşa mod, încât aceasta ulterior să devină factor de studiere; claritatea
scopului şi a obiectivelor activităţii didactice; perspectiva rezultatului şi a aplicării în
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practică a celor însuşite; oferirea unor tipare-model la care ar putea apela în situaţii

concrete de viaţă etc.

i) Prin intermediul testului „Motivația pentru a obține succesul”, s-a detrminat nivelului
motivației spre obținerea succesului la elevii din ciclul primar. S-a remarcat că în grupul
experimental și de control prevalează nivelul mediu de motivație pentru obținerea
succesului (37,5 % și 43,75 %).

j) Rezultatele testelor de evaluare la disciplina de Limbă Română, Matematică, Știință, ne-
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au indicat că elevii au un nivel scăzut al rezultatelor la evaluări. La proba de Limbă
Română, 6,25 % de elevi indică un eșec școlar, la proba de Matematică 12,5 % de elevi
indică un eșec școlar. Datele obţinute în urma experimentului de constatare au determinat
iniţierea experimentului formativ prin aplicarea mijloacelor de sporire a succesului școlar
al elevilor de vârstă școlară mică.

k) În cadrul experimentului formativ, au fost create condiţii prielnice de asigurare a
succesului şcolar şi de înlăturare a eşecului şcolar la elevii de vârstă şcolară mică. Au fost
detrminate măsurile de prevenire și amelioare a insuccesului școlar, au fost organizate
sarcini pentru elevi de conştientizare a rolului efortului în activitatea de învăţare şi a
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necesităţii încadrării active la lecţii pentru înregistrarea succesului şcolar. Au fost aplicat
un complex de jocuri didactice pentru dezvoltarea motivației de învățare la elevi, au fost
organizate două ședințe cu părinții părinții cu scopul de formare a abilităților de relaționare
eficientă dintre profesori și părinți și dezvoltarea implicării părinților în educația elevilor.
l) În cadrul experimentului de control, au fost evaluate modificările intervenite în nivelul
succesului școlar în urma aplicării mijloacelor de sporire a succesului școlar al elevilor de
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vârstă școlară mică. S-a constatat o majorare a nivelului motivației spre obținerea
succesului la elevii din grupul exprimental. Astfel 18,75 % de elevi din acest grup indică
un nivel foarte înalt al motivației spre succes, 44 % de elevi indică un nivel înalt al
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motivației spre succes, iar 37,5 % de elevi indică un nivel mediu al motivației spre succes.
Rezultatele probelor de evaluare ne indică o ameliorare a rezultatelor școlare, astfel nici
un elev din grupul experimental nu a obținut insucces școlar.

m) Rezultatele cercetării și analiza datelor obţinute în urma experimentelor de constatare şi
formativ au scos în evidență următoarele: în scopul diminuării insuccesului școlar la
școlarii mici este necesar de a crea elevilor condiții psihopedagogice favorabile.
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Pentru diminuarea insuccesului şcolar la școlarii mici, se recomandă:

 implicarea elevilor în activități de Dezvoltare personală;
 planificarea și desfășurarea activităților ce vor avea ca scop dezvoltarea și menținerea
motivației școlare la elevi;

 implicarea elevilor în activități individuale/de grup de post-evaluare;
 oferirea consultațiilor individuale elevilor;
 elaborarea fișelor individuale conform competențelor și necesităților copilului;
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 observații asupra comportamentului elevilor, implicării la ore, nivelul de înțelegere și
realizare a sarcinilor, nivelul de manifestare a interesului față de învățare, etc.

 observarea tuturor aspectelor vieţii şcolare și sociale ale elevului cu insucces şcolar.
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Anexa 1.
Testul „Motivația pentru a obține succesul” (Элерс Т.)
Scop: determinarea nivelului motivației spre succes
Instrucțiuni:
Se propun 41 de întrebări. Vă rog să răspundeți prin „Da” sau „Nu”.
Întrebări

Nu

D

Da

1. Când există o alegere între două opțiuni, este mai bine să faceți alegerea
mai repede decât să amânați un anumit timp.

2. Sunt ușor enervat când observ că nu pot finaliza sarcina 100%.

.M

3. Când fac ceva, încerc foarte mult.

4. Când apare o situație problematică, o voi rezolva mult timp.
5. Când nu am activități două zile la rând, mă simt neliniștit.
6. În unele zile, performanța mea școlară este sub medie.

7. În raport cu mine sunt mai exigent decât în raport cu ceilalți.
8. Sunt mai binevoitor decât colegii mei.

ZA

9. Când refuz o sarcină dificilă, mă judec apoi, pentru că știu că aș avea
succes la ea.

10. În timpul studiilor, am nevoie de mici pauze pentru odihnă.
11. Sârguința nu este trăsătura mea principală.
12. Realizările mele școlare nu sunt întotdeauna aceleași.
13. Sunt întotdeauna mai atras de o altă ocupație decât ceea ce fac.

TE

14. Pedeapsa mă stimulează mai mult decât lauda.
15. Știu că colegii mei de clasă cred că sunt o persoană bună.
16. Obstacolele îmi îngreunează deciziile.
17. Îmi este ușor să provoc ambiție.
18. Când fac o sarcină fără inspirație, de obicei se observă.
19. Când îndeplinesc o sarcină dificilă, nu mă bazez pe ajutorul altora.
20. Uneori am amânat ce trebuia să fac acum.
21. Trebuie să te bazezi doar pe tine.
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22. Există puține lucruri în viață care sunt mai importante decât eforturile
pentru succes.
23. Ori de câte ori am o sarcină importantă de făcut, nu mă gândesc la
altceva.
24. Sunt mai puțin ambițios decât colegii mei.

D

25. La sfârșitul vacanței, de obicei mă bucur că voi merge la școală în
curând.

26. Când sunt înclinat spre activități de învățare, fac sarcinile mai bine
decât altele.

.M

27. Este din ce în ce mai ușor pentru mine să comunic cu colegii de clasă
care vor încerca să facă orice treabă.

28. Când nu am nimic de făcut, mă simt incomod.

29. Trebuie să fac sarcini importante mai des decât altele.

30. Când trebuie să iau o decizie, încerc să mă gândesc bine.
31. Prietenii mei uneori cred că sunt leneș.

ZA

32. Succesul meu depinde într-o oarecare măsură de ajutorul prietenilor și
părinților mei.

33. Cred că nu are rost să ne opunem voinței profesorului.
34. Uneori nu știu cum va trebui să îndeplinesc o sarcină specifică.
35. Când ceva nu merge bine, sunt nerăbdător.
36. De obicei nu acord multă importanță realizărilor mele.

TE

37. Când fac ceva împreună cu alții, munca mea dă mai multe rezultate
decât contribuția la cauza tovarășilor mei.
38. Multe lucruri pe care le întreprind nu le aduc la sfârșit.
39. Invid oamenii care nu sunt ocupați cu munca.
40. Nu mă străduiesc să am succes.
41. Sunt întotdeauna încrezător că am dreptate.

Cheie:
Se acordă 1 punct pentru răspunsul „da” la următoarele întrebări: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.
69

De asemenea, se acordă 1 punct pentru răspunsurile „nu” la întrebările: 6, 19, 18, 20,
24, 31, 36, 38, 39. Răspunsurile la întrebările 1, 11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 nu sunt numărate.
Apoi, se calculează totalul punctelor câștigate.
Analiza rezultatelor:
 1 la 10 puncte: motivație scăzută pentru succes;
 17 la 20 de puncte: nivel de motivație înalt;

D

 11 la 16 puncte: nivel mediu de motivație;

TE

ZA

.M

 peste 21 de puncte: nivel foarte înalt de motivație pentru succes.
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Anexa 2.
Test de evaluare la Limba și literatura română
În clasa a IV-a
Nume, prenume elev______________________________, Data____________

D

1. Citește cu atenție textul.

.M

Flămânzise Păcală , așa cum flămînzește omul câte odată, de-ar mânca și foc, de i-ar
cădea înainte. Cum era el așa lipit cu pântecele de spinare, iar nimerește la curtea boierului,
unde, tocmai când să pășească pragul ușii, se descoperă pe masă o strachină cu colțunași.
-Bună ziua, cucoane!
-Bună ziua.
-Mâncăm? face Păcală.
-Mâncăm, dar nu cu toții, răspunse boierul.
- Da ce, poate te duci undeva? întrebă Păcală mirat.
Folclor
1. Intutulează textul.
2. Subliniază în textul citit propoziția care îți provoacă haz.
3. Colorează cartonasele cu cuvintele ce îl caracterizează pe Păcală.

ZA

hazliu

straniu

isteț

ghiduș

rău

descurcăre
ț

viclean

frumos

TE

4. Alcătuiește un enunț, utilizînd două cuvinte de pe cartonașele din ex. 3.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5.Adevărat sau fals?
 Păcală nimerește la curtea boierului.
A F
 Păcală era foarte flămînd.
A F
 Boierul l-a poftit pe Păcală la masă.
A F
 Păcală s-a cerut singur la masă.
A F
6.Încercuiește litera șirului care conține numai substantive.
A. Păcală,omul, boierul,colțunași;
B. Nimerește, curtea, boierului, să pășească;
C. Flămând, mirat, frumos, îndrăzneț.
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D

7. Încadrează într-un enunț, o expresie cu sens figurat în care să incluzi cuvântul luminoasă.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
_____________________________________________________________________
8. Descoperă în text sinonimele cuvintelor:
Cândva__........................................................________________________________
Ograda__.............................................................________________________________
Să treacă........................................................._________________________________
Uimit................................................................____________________________________

TE

ZA

.M

9. Scrie câte o propoziție cu ortogramele nai/ n-ai, cel/ ce-l.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
_______________________________________________________
10. Unește cu o linie substantivele din prima coloană cu adjectivele din coloana a doua.
furnica
rău
câinele
blândă
mâța
străduitoare
copilul
isteț
11. Completează propozițiile cu ortogramele din paranteze, apoi subliniază cu o linie
predicatul verbal (n-ați, cel, ce-l, ți-a).
 Ce impresii ____________ lăsat această snoavă?
 Voi ____________ lua o astfel de hotărâre.
 Pe arena circului a ieșit ________________ mai mare scamator.
 Circul este acel loc _____________ vizitează toți cu drag.
12. Înlocuiește cuvintele evidențiate cu pronume personal.
Radu și Cristi (______________) citesc o carte.
Eu și tata (______________) reparăm ceasul.
Tu și Ionuț (_____________) veți pleca acasă.
Copilul (______________) o caută pe mama sa.
Total: 40 de puncte
Ai acumulat________puncte

Calificativul_______________

Foarte bine /FB/

Bine /B/

Suficient /S/

40 p.-36 p.

35 p.-28 p.

27 p.-12 p.
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Anexa 3.
Evaluare sumativă la matematică în clasa a IV-a
Fracții
Nume, prenume elev_____________________, Data___________________

.M

D

1. Scrie ce fracție reprezintă părțile colorate din fiecare desen.

ZA

2. Încercuiește fracția corespunzătoare părțoo colorate.

𝟐 𝟐

𝟐

𝟑 𝟐 𝟏

𝟐 𝟑 𝟑

𝟐 𝟒

𝟑

𝟖 𝟔 𝟒

𝟖 𝟔 𝟕

; ;

; ;

; ;

3.Colorează după cum îți indică fracția.

TE

𝟒
𝟔

𝟔
𝟖

𝟏
𝟒

4.Calculează:
𝟑
𝟖

𝟒

𝟐

𝟖

𝟕

+ =

𝟑

+ =
𝟕

𝟑

𝟏+ =
𝟓
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𝟏𝟎
𝟏𝟎

−

𝟐
𝟏𝟎

=

𝟖
𝟗

𝟐

𝟑

𝟐𝟗

𝟗

𝟗

𝟏𝟓

− − =

−𝟏=

5. Află:

b)

4
7
3
8

𝑑𝑖𝑛 280 =________________________________________
𝑑𝑖𝑛 1248 =_______________________________________

6. Rezolvă problema cu plan.
Într-o seră cresc 1 208 fire de lalele.

3
4

ZA

a) Schema:

din ele sunt albe, iar restul galbene. De care

.M

lalele sunt mai multe și cu cât?

D

a)

TE

b) Rezolvare:

Răspuns____________________________________________
74

7. Află cît constituie.
6

𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟 − 𝑜 𝑧𝑖 =

3
10
2
5
4
6

ore

𝑑𝑖𝑛𝑟 − 𝑢𝑛 𝑘𝑚 =

m

𝑑𝑖𝑛𝑡𝑟 − 𝑢𝑛 𝑙𝑒𝑢 =

bani

𝑑𝑖𝑛𝑟 − 𝑢𝑛 𝑎𝑛 =

luni

D

2

8. Încercuiește adevărat A sau fals F/
1

30 min = dintr-o oră;

A

F

dintr-un secol = 5 ani; A

F

dintr-o zi=15 ore;

F

1
2
3
4

.M

3

A

9. Încercuiește răspunsul corect.

Ioana taie în fâșii egale o panglică. Ea oferă celor trei prietene câte

ZA

din totalul fîșiilor.

1
8

respectiv

4
8

și

2
8

Pentru ea a rămas ca fracție:
a)

7
8

b)

1
8

c)

2
8

10. Descoperă numerele care lipsesc.
din 300=60

TE

1

1
8

din

= 100

1

din 49 = 7

11. Completează tabelul
b

1
𝑑𝑖𝑛 𝑏
5

1
𝑑𝑖𝑛 𝑏
3

1
𝑑𝑖𝑛 𝑏
10

150

150
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Total: 50 de puncte
Ai acumulat________puncte
Calificativul_______________

Bine /B/

Suficient /S/

50 p.-45 p.

44 p.-33 p.

32 p.-17 p.

TE

ZA

.M

D

Foarte bine /FB/
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Anexa 4.
Evaluare sumativă la Ştiinţe”Minunea minunilor-omul”, clasa a IV-a
Nume, prenume_______________________________
Data______________________
Nr.
Conţinutul itemilor
Ord
.
1. Completează enunţul:
a)Părțile principale ale corpului
sunt___________________________________.
b)Plămânii au rol de_______________________________.
c)Stomacul ne ajută la _____________________________.

Punctaj
acordat

.M

D

L012
34

2. Unește enunțul din prima coloană cu finalul corespunzător din coloanaa doua.
stomac.
600 mușchi.
206 oase.
plămâni.
inimă.

ZA

Mișcărili corpului sunt asigurate de...
Alimentele sunt digerate în...
Sângele este pompat de...
Corpul este susținut de...
Sângele se eliberează de dioxid de carbon și se încarcă cu
oxigen în...

Scrie denumirea organelor interne ale omului.

TE

3.

L012
345

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

4.

Stabilește veridicitatea afirmațiilor folosind A pentru adevărat și F pentru
fals.
A. doar cu ajutorul oaselor reușești să te deplasezi.
B. pielea îți protejează corpul doar de lovituri puternice
C. toate grupurile de mușchi sunt atașate de oasele scheletului

L012
3 4
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D. pentru ca să se dezvolte armonios corpul tău este suficient doar
ca să te joci cît mai mult
5.

D

Completează enunţurile, folosind termenii din banca de cuvinte:
a) ...............................................este directorul corpului tău.
b) Creierul are mai mulţi.......................................................
c) „Ajutorii” primesc informaţia,............................................ şi .......................
creierului.
d) Măduva spinării se află în interiorul..............................................................
Ea uneşte creierul cu fiecare dintre părţile corpului prin...............................
e) Datorită creierului poţi....................................................................................

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

.M

Banca de cuvinte: a rîde, creierul, nervi, a memora, ajutori, a descifra, a
vorbi,
a transmite, coloanei vertebrale
6. Stabileşte corespondenţe între cele patru coloane de cuvinte:
a. ochi

a. auzul

a.

b. nas

b. văzul

b.

c. ureche

c. gustul

c.

d. mirosul
e. pipăitul

d. nări
e.

ZA

a. Temperatura
pori
b. Sunetul
papila
c. Parfumul
timpan
d. Culoarea
e. Dulce
pupila

d. limba
e. piele

L
0
1
2
3
4
5

TE

Exemplu: a, c, d, e
a,______________________
c, _______________________
b,_______________________
d, _______________________
e,_______________________

7. Grupează cuvintele conform criteriilor: sînge, trahee, aer, inimă, oxigen,
respiraţie, dinţi, vene, intestin subţire, gură, inspiraţie, stomac, esofag, arteră,
expiraţie, intestin gros, cavitate bucală, capilare, plămîni, vase sangvine.
a) Aparatul circulator......................................................................................
....................................................................................................................

L

.................................................................................................................... 0

b) Aparatul respirator.....................................................................................

1
2
78

....................................................................................................................
....................................................................................................................
c) Aparatul digestiv.....................................................................................
..................................................................................................................

3
4
5

Scrie în spațiul rezervat curiozități despre corpul uman. Știați că?..
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
_____________________________________________________

Scor total

L
0
1
2
3
4
5

50
puncte

TE

9.

ZA

8.

.M

D

6
L
0
Enumeră 5 reguli de menţinere a sănătăţii corpului uman şi a organelor interne: 1
2
_............................................................................................................................. 3
............................................................................................................................... 4
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Scor acumulat
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Anexa 5.
Nivelul motivației spre succes la elevi, în etapa de constatare și cea de control
Etapa de

Etapa de

Grupul de

Etapa de

Etapa de

experimental

constatare

control

control

constatare

control

Subiectul 1

Scăzut

Mediu

Subiectul 1

Mediu

Mediu

Subiectul 2

Mediu

Înalt

Subiectul 2

Scăzut

mediu

Subiectul 3

Scăzut

Mediu

Subiectul 3

Scăzut

Scăzut

Subiectul 4

Mediu

Înalt

Subiectul 4

Înalt

Înalt

Subiectul 5

Foarte înalt

Foarte înalt

Subiectul 5

Înalt

Înalt

Subiectul 6

Înalt

Foarte înalt

Subiectul 6

Scăzut

Scăzut

Subiectul 7

Scăzut

Subiectul 8

Mediu

Subiectul 9

Înalt

Subiectul 10

Mediu

Subiectul 11

Înalt

Subiectul 12

Scăzut

Subiectul 13

.M

D

Grupul

Subiectul 7

Înalt

Foarte înalt

Înalt

Subiectul 8

Mediu

Mediu

Înalt

Subiectul 9

Mediu

Mediu

Mediu

Subiectul 10

Înalt

Înalt

Înalt

Subiectul 11

Mediu

Mediu

Mediu

Subiectul 12

Mediu

Mediu

Mediu

Înalt

Subiectul 13

Foarte înalt

Foarte înalt

Subiectul 14

Mediu

Înalt

Subiectul 14

Scăzut

Scăzut

Subiectul 15

Scăzut

Mediu

Subiectul 15

Mediu

Mediu

Subiectul 16

Înalt

Foarte înalt

Subiectul 16

Mediu

Mediu

TE

ZA

Mediu
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Anexa 6.
TEST SUMATIV
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA a IV-a

Citește textul și realizează sarcinile:

D

N.Pr. elevului __________________________________________ Data ______________

O vulpe intrase odată într-un tufiș des de pădure. Aici dădu peste un tigru tânăr.

.M

Vulpea s-a speriatși a luat-o la sănătoasa.Tigrul – dupădânsa.Înaintea lor era o
prăpastieadâncă. Vulpea s-a opritși a începutsăboceascăîn gura mare.
Tigrul fioros a întrebat-o:

De ce bocești, cumătră?
Of, te-am văzut și mi-am adus aminte de viteazul tău tată! El sărea peste toate
râpele mari. Se vede, că n-o să mai văd un alt tigru sprinten și semeț ca acela!
Neștiind caracterul viclean al vulpii, tigrul cel tânăr și înfumurat și-a făcut vânt să
sară peste râpa adâncă, însă n-a sărit-o și s-a prăbușit în prăpastia adâncă.
(Poveste tadjikă)

ZA

-

1. Încercuiește litera care stă în dreptul răspunsului corect.
► Vulpea a întâlnit tigrul:

A lângă o prăpastie;
B la vânătoare;

L01
C într-un tufiș de pădure;
D lângă un lac adânc;

► Vulpea a început să bocească, pentru că:

TE

A îiera jale de tigrul bătrân;
B era parte din viclenia ei;

L0 1
C îi era frică;
D era bolnavă;

►Șireata vulpe i-a vorbit tigrului despre:
A puii săi mici;
B un vânător;

L01

C tatăl lui viteaz;
D viața sa la circ;

►Tigrul a căzut în prăpastie, pentru că:
A era vărgat și fioros;
Cîși iubea tatăl;
B era tânăr și înfumurat;
D nu făcea sport;

L01

2. Scrie un titlu potrivit pentru textul citit: L 0 1
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
_________________________________________________
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3. Scrie câte un enunț, răspunzând la fiecare din întrebările de mai jos.

D

Unde l-a întâlnit vulpea vicleană pe tigrul tânăr?
L01
____________________________________________________________
........................................................................................................................................
De ce tigrul s-a prăbușit în prăpastia adâncă?
L01
____________________________________________________________
.........................................................................................................................................
4. Subliniază enunțul care exprimă ideea principală a textului.
L02
Lauda de sine nu miroase-a bine.
Înainte de a face ceva, apreciază-ți puterile.
Înfumurarea te ceartă cu toți.

ZA

.M

5. Formează familia de cuvinte pentru substantivul pădure.
L0123
__________________________________________________________________________
__................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
___________________________________________________________________
6. Selectează din șirul dat și scrie în spațiile indicate sinonimele și antonimele.
Tânăr, perete, copac, bucurie, zid, bătrân, tristețe, arbore;
L01234
Sinonime: __________________________________________________
Antonime:__________________________________________________
7. Repartizează cuvintele date după cerințele tabelului:
Pădure, s-a oprit, vulpe, noi, vicleană, adâncă, el, s-a prăbușit;
Substantive

Adjective

Verbe

L01234

Pronume

TE

8. Completează enunțul cu 3 cuvinte potrivite:
L0123
Deoarece vulpea a păcălit tigrul, ea poate fi numită: ______________________,_____________________,
....................................................................................................................................................
..................................................................................................._____________________ .
9. Alcătuiește un enunț în care cuvântul adâncă să fie cu alt sens decât cel din text:
L 0 12
_..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
__________________________________________________________________
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10. Subliniază enunțul scris corect:
a) Lai văzut într-o zi.
b) Te-am văzut și miam amintit de colegi.
c) Mi-am amintit și te-am anunțat.

L01

D

11. Scrie o personificare și o comparație, folosind cuvântul vulpe.
L012
a) personificare:..........................................................................................................
________________________________________________
b) comparație:.............................................................................................................____
_______________________________________
12. Redactează o descriere din 4 enunțuri despre vulpe, utilizând expresii plastice.

ZA

.M

L0123456789
___..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________
Total: 40 de puncte
Ai acumulat________puncte

Calificativul_______________

TE

Foarte bine /FB/
40 p.-36 p.

Bine /B/

Suficient /S/

35 p.-28 p.

27 p.-12 p.
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Anexa 7.
Evaluare sumativă la matematică,
în clasa a IV-a
Nume, prenume________________________________
Data______________
Punc
taj
L02

D

Conținutul itemilor
1. Care dintre numerele de mai jos este format din 7 sute de mii, 7 zeci de mii şi 7
sute:

.M

A.
770070
B. 707700
C. 770700
D. 77700
2. În fiecare pătrățel se scrie aceeași cifră. Care cifră trebuie aleasă pentru ca
exercițiul dat să fie corect?
Încercuiește litera care stă în dreptul răspunsului corect.
76 +

+4 =

ZA

A.9
B.8
C.5
D.2
3. Scrie în căsuţă A pentru propoziţiile adevărate şi F pentru cele false
Produsul numerelor 127 şi 100 este 1 2700.
Câtul împărţirii numărului 3454 la 1 este 3445
Restul împărţirii lui 5035 la 4 este 5.
Succesorul numărului 2999 este 2998.
Numărul 79658 este predecesorul numărului 79657.
4.Completează fiecare
cu semnul de relație corespunzător (<,=,>).
7237+3453

2×5×460

7453+237

64×50×2

350-50×6

TE

350+50×6

L02

L012
345

L01
L01
L01

5.Rezolvă ecuaţiile, aflând necunoscuta
2 5 6 9 + X = 8 5 2 3

Y - 1 1 6 = 9 9 9

L01
23
L01
23
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6.Calculează respectînd ordinea de efectuare a operaţiilor:
20950 : 5 + 14500 × 9 =

.M

D

L01
23

7.Pentru 8 cozonaci s-au plătit 80 lei. Pentru câți cozonaci s-au platit 2500 lei?

ZA

Rezolvare:

Răspuns: 2500 lei s-au plătit pentru _________

L01
2

L01
2

cozonaci.

8. Alcătuiește și scrie pe liniile de mai jos o problemă după datele propuse.

TE

Găini -?
354
Rațe -?
286
565 păsări
Gîște -?
_____________________________________________________________________
_........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
_____________________________________________________________________
___Rezolvare cu plan:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

L023

L012
L012
L012
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Răspuns:______________________________________________________________ L02
......................................................................................................................................._
______________________

L01

b)
vîndut?

ZA

c)
rămas nevândute?

.M

D

9. La piața de legume s-au adus de vînzare roșii și vinete.
Citește cuatențiedatele din tabel.
Legumele
S-au adus
S-au vândut
Au rămas
Roșii
1500kg
kg
670 kg
Vinete
kg
280 kg
470 kg
Total
2250 kg
1110 kg
kg
Calculează și răspunde la întrebările de maijos.Completează tabelul.
a)
Câte kilograme de vinete s-au
adus?

L012

Câte kilograme de roșii s-au
L012

Câte kilograme de legume au
L012

TE

10. Un restaurant a procurat 15 kg de banane la prețul de23 lei/kg, 27 kg de portocale
la prețul de26 lei/ kg . Cât costă cumpărătura?
Schema problemei:
L02

Rezolvare cu justificări

L012
3
L012
3
L012
3
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Răspuns:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

L02

Ai acumulat________puncte
Calificativul_______________

Suficient /S/

50 p.-41 p.

40 p.-21 p.

TE

ZA

56 p.-51 p.

Bine /B/

.M

Foarte bine /FB/

D

Total: 56 de puncte
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Anexa 8.
TEST ȘTIINȚE
clasa a IV-a
Pământul în Sistemul solar
Nume, prenume________________________________
Data______________

D

1.Scrie denumirea fiecărei planete din Sistemul Solar:

ZA

.M

L0 1 2 3 4 5 6 7 8

2. Completează propozițiile cu termenii potriviți din paranteză:
L0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TE

Pământul (.....................) este un .................. ceresc (..........................)……………….. turtit
la .........................
Terra se rotește în ..................... sensuri:
a.) în jurul ............................ sale imaginare;
- o rotație completă durează ................................ ;
- se formează ....................... și .................................. .
b.) în jurul .........................................;
- o rotație durează ............................ de zile;
- se formează .......................................... .
(două, anotimpurile, Terra, planetă, ”sferic”, noaptea, corp, poli, axei, 365 , 24 de ore, , ziua,
Soarelui)
3. Adevărat (A) sau Fals (F):
L01234567
88

În timpul zilei, plantele și animalele sunt în repaus.____
Viețuitoarele active noaptea se numesc diurne.____
Unele viețuitoare sunt active numai ziua.____
Există plante care înfloresc seara, la lăsarea întunericului.____
Luna este satelitul natural al Pământului.____
Cometele sunt corpuri cerești numite și ”stele cu coadă”.____
Viața plantelor și a animalelor nu este foarte intensă pe perioada verii.____

D









4. Recunoaşte anotimpul dupǎ descrierile de mai jos.

L01234

ZA

.M

a) Razele Soarelui sunt arzǎtoare. Este foarte cald. Zilele sunt mai lungi, iar nopţile mai
scurte. ……………
b) Razele Soarelui sunt cǎlduţe. S-a topit toatǎ zǎpada şi un ghiocel firav a rǎsǎrit din pǎmânt.
……………….
c) Este frig. Ieri a nins toatǎ ziua. Noaptea vine mai repede şi este foarte geroasǎ.
…………………
d) Covorul de frunze galbene a acoperit pǎmântul. Este din ce în ce mai frig. Uneori bate
vântul şi plouǎ. Soarele parcǎ a uitat de noi. ………………….. .
5. Rǎspunde la întrebǎri.

L0246

TE

a) Cum se formeazǎ zilele şi nopţile?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………................................................................................................................
b) Cum se formeazǎ anotimpurile?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................................
c) Ce ştii despre Soare?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………............................................................................................................
6. Alcǎtuieşte câte un enunţ cu cuvintele: diurne, hibernare, nocturne, satelit, orbitǎ,
comete.
L 0 2 4 6 8 10
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D

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
7. Reprezintă prin desene caracteristicile celor patru anotimpuri.

ZA

.M

L02468

56 puncte

TE

Punctaj total
Punctaj acumulat
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