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“Captarea atenţiei este una din cheile didacticii moderne, ale artei de a preda cu
success,,

Controlula și dirijarea sistemuluia motivațional specific activităților dea învățare reprezintă
una dintre cele mai Adificile sarcini ale muncii profesorului. În pofida amplelor
teoretizări,Astimularea motivației elevului rămâne1o artă, care ține de măiestria și harul didactic al
profesorului.
Captarea atenției nu se realizează decat ca un moment al lecției,și trebuie realizată pe tot
parcursul lecției pentru a trezi motivația elevului pentru învățare.
Pe tot parcursul lecției elevii trebuie să fie captați prin diversificarea sarcinilor și trezirea interesului
pentru informare și participare la lecție.
O activitate didactică cu adevărat motivantă trebuie însă să-i implice pe elevi în mod activ și
să le capteze interesul. Cadrulq didactic trebuieq să fie capabil să stârnească curiozitatea elevilor prin
elementeq de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori prin
antrenarea elevilor în realizarea unor proiecteq de echipa.
D. Ausubel susține că profesorii ar putea face mai mult în direcția captării interesului elevilor
chiar atunci când impulsul cognitiv este minim. El propune în acest sens crearea unor conflicte
cognitive, spunând că „multe obiecte de învățământ conțin paradoxuri sau opinii opuse ale
savanților, sau contradicții vizibile față de bunul-simt comun, și dacă acestea sunt reliefate în față
elevului neinteresat la început, faptul poate avea un puternic efect motivațional, propulsând procesul
învățării până când devin operaționale alte impulsuri relevante'. Am putea apela, spune Ausubel, și la
impulsul de autoafirmare al elevului, arătându-i că învățarea unei discipline îi deschide perspective
profesionale într-o serie de domenii prestigioase. Nu în ultimul rând, trebuie să cunoaștem domeniile
de interes ale elevului și, în activitatea de predare, să alegem exemple și să stabilim legături cu aceste
domenii de interes.
Modul în care profesorul realizează evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra
motivației elevilor. Dacă dorim că evaluarea să fie cu adevărat motivantă pentru elevi, în sensul de ai determina să se implice mai mult în activitățile de învățare și să persevereze, este necesar că actul
evaluativ să se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoașterea efortului pe care l-a depus
fiecare pentru îmbunătățirea propriilor performanțe, și nu doar să constate nivelul cunoștințelor.

Aprecierea evoluției elevilor trebuie să se facă în termeni pozitivi (laudă, încurajare,
evidențiere), deoarece dezaprobarea este mai puțin eficientă în stimularea motivației învățării. În
urma unor cercetări efectuate cu scopul de a vedea efectul recompenselor asupra motivației elevilor,
Pelletier și Vallerand au ajuns la concluzia că o serie de recompense, precum banii sau premiile,
provoacă la unii elevi o scădere a interesului față de o activitate pe care, la început, au considerat-o
interesantă .
Alte cercetări au arătat că elevii care au o opinie bună despre competență lor în rezolvarea
unor sarcini de învățare au fost decepționați atunci când au fost recompensați pentru activități pe care
ei le considerau facile. Recompensele pot avea un efect pozitiv pe termen scurt, dar pe termen lung
ele dăunează motivației. Mult mai eficiente pentru intensificarea motivației elevului se dovedesc a fi
observațiile personale și comentariile făcute de profesori pe caietele de teme ale elevilor, evaluările
care subliniază achizițiile elevului, încurajările în momentele dificile. Este important să-i incităm pe
elevi să se autoevalueze. Această nu înseamnă doar faptul de a-și fixa singuri o notă, ci mai ales să-i
obișnuim să-și evalueze eficientă strategiilor utilizate. Elevii trebuie ajutați să cunoască
instrumentele de evaluare utilizate de profesor și să le folosească, depășind stadiul unor simple
exerciții de autocontrol și autoverificare.
În afara acestor strategii de ordin general ce vizează modificarea practicilor pedagogice,
profesorul poate să-și pună problema cum să acționeze în mod direct asupra motivației unui elev.
Pentru aceasta este nevoie să realizeze un profil motivațional al elevului, printr-o evaluare a
intereselor acestuia, a atracțiilor și respingerilor pentru o disciplină sau alta, a perspectivelor de viitor
pe care și le-a conturat, a valorii pe care o acordă activității de învățare. Profilul motivațional al
elevului trebuie să includă și percepțiile cu privire la competență și gradul de control pe care acesta
estimează că le are în îndeplinirea diferitelor sarcini de învățare.
Dacă problemele de motivație ale elevului se regăsesc în percepțiile acestuia cu privire la
competență sa în a îndeplini o activitate și în gradul de control pe care crede că îl exercită asupra
acelei activități, Rolland Viau recomandă următoarele strategii de intervenție (1997, pp. 175-179):






profesorul trebuie să-i învețe pe elevi să gândească pozitiv atunci când se află în față unei activități
dificile („este greu, dar sunt capabil să reușesc');
profesorul trebuie să-i obișnuiască pe elevi să-și stabilească în mod realist standardele de reușită, să
se raporteze la reușitele lor anterioare și să nu se compare în permanentă cu ceilalți colegi;
atunci când e posibil, profesorul trebuie să-i lase pe elevi să-și definească ei înșiși obiectivele
învățării; aceste obiective este bine să fie precise, pe termen scurt și să țină seama de capacitățile
elevilor;
în anumite situații, atunci când execută o sarcină, profesorul poate să-i ceară elevului să verbalizeze
operațiile pe care le execută; în felul acesta, va putea lua cunoștință de procedurile care sunt bine
executate, dar și de cele care mai necesită exerciții;
profesorul trebuie să-l obișnuiască pe elev să nu se judece prea sever și să nu se culpabilizeze atunci
când greșește.
Îns esență, îmbunătățirea opinieis elevului cu privire la propria sa competență se obține
atunci când el reușește în mod repetat într-o activitate pe care nu se consideră capabil săs o
îndeplinească. O reușită neașteptată redă unui elev încrederea în sine și crește astfel motivația să de a
se angaja într-o activitate și de a persevera cu scopul de a-și ameliora performanțele. Pentru această,
profesorul trebuie să conceapă activități de învățare care să nu fie nici prea facile (pentru că nu mai
reprezintă o provocare pentru elevi), dar nici prea dificile (pentru că eleviis se descurajează rapids și
abandonează). Pe tot parcursul activității, profesorul îi va furniza elevului un feed-back permanent

atât în privința efortului depus, cât și a aptitudinilor și capacităților lui. Planificarea unor activități
care să nu fie nici prea facile, nici prea dificile pentru elevi face că aceștias să se simtă responsabili
de reușitele sau eșecurile lor, modificând astfel atribuirile cauzale pe care le fac. Elevii slabi și
nemotivați se estimează, în general, a fi puțin responsabili de eșecurile sau succesele lor, atribuinds
eșecurile lipsei de aptitudini, iar succesele, șansei. Profesorul trebuie să-i convingă pe aceștia că prin
eforturi susținute pot să reușească. El poate aduce drept argument și faptul că o mare parte din reușită
elevilor buni se datorează efortului.
O atenție deosebită trebuie acordată elevilor slabi și nemotivați. În practica educațională s-a
constatat că profesorii comunica puțin cu elevii slabi și nemotivați, se mulțumesc cu răspunsuri
incomplete ale acestora la lecție, sunt tentați să-i critice frecvent și manifestă dispreț față de ei atunci
când eșuează. În față unor astfel de comportamente, elevii percepuți că slabi și nemotivați nu fac nici
un efort pentru a învață, deoarece ei știu că profesorii îi solicită foarte rar și că lor li se adresează
doar pentru a le face observații. Se întră atunci într-un cerc vicios: nefiind încurajați să lucreze, elevii
nu sunt motivați și, nelucrând, rămân în urmă la învățătură, confirmând astfel opinia profesorului
cum că nu se pot obține rezultate bune cu acești elevi.
Profesorul trebuie să se străduiască să acorde atenție în mod egal tuturor elevilor, indiferent
care sunt capacitățile lor. Față de elevii considerăți slabi și nemotivați, profesorul ar trebui să adopte
următoarele comportamente:







să-și exprime încrederea în capacitatea lor de a reuși;
să le acorde aceeași atenție că și elevilor buni;
să evite crearea de situații competitive în care ei nu pot decât să piardă;
să nu le facă observații în față colegilor;
să evite a-și exprima disprețul atunci când ei eșuează;
să manifeste interes pentru reușitele lor.
Toate aceste sugestii arată, o dată în plus, că problemele de motivație ale elevilor sunt extrem de
diverse, iar intervenția profesorului nu se poate baza pe rețete, ci trebuie adaptată la fiecare situație în
parte.
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