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Activitatea şcolară se prezintă, în funcţionalitatea ei, ca interacţiune multiformă şi complexă a 

numeroşi factori. Calitatea procesului didactic şi nivelul rezultatelor şcolare, succesul sau 
insuccesul şcolar sunt în funcţie de calitatea acţiunii acestor factori, a funcţionalităţii lor.  

Unii acţionează ca factori interni şi privesc condiţia biopsihică a subiecţilor, iar alţii sunt 
externi, referindu-se la cadrul în care se realizează activitatea de instruire-învăţare. Factorii interni 
se constituie ca elemente componente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi 
biologici – de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă etc. – precum şi însuşiri psihice, cognitive 
şi noncognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, atitudini, interese, aspiraţii, 
aptitudini. În categoria factorilor externi se pot distinge aspecte psihopedagogice, care privesc 
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ (concordanţa dintre conţinut şi capacitatea de 
asimilare a elevilor, metodologia aplicată, pregătirea profesorilor şi etosul pedagogic al acestora etc.)  

Succesul şcolar exprimă performanţa echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse în 
activitatea şcolară, raportându-se la totalitatea rezultatelor obţinute: 

- nivelul de pregătire ştiinţifică; 
- acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a  acestora; 
- dezvoltarea capacităţilor intelectuale; 
- formarea unor trăsături de personalitate; 
- interesul şi motivaţia pentru învăţătură; 
- capacitatea de a se instrui, de a deveni. 
În organizarea şi desfăşurarea procesului didactic se pot întâlni numeroase aspecte cu efecte 

negative asupra performanţelor şcolare, cum ar fi:  
- rigiditatea ritmurilor de învăţare pentru toţi elevii, ignorându-se dificultăţile întâmpinate de 

elevii cu ritmuri mai lente; 
- numărul mare de elevi în clasă, precum şi eterogenitatea claselor face dificilă luarea în 

considerare a particularităţilor psihice ale elevilor; 
- diferenţele semnificative între cadrele didactice în ceea ce priveşte natura şi nivelul 

exigenţelor faţă de elevi; 
- stiluri didactice deficitare (suprasolicitarea intelectuală şi nervoasă, subiectivitate în evaluare 

etc.). 
 În grupa factorilor externi care influenţează randamentul şcolar se includ şi condiţiile de mediu 

familial socio-cultural ca şi cele care privesc cadrul didactico-material al şcolii, resursele 
disponibile – mijloacele de învăţământ – şi condiţia estetică a mediului şcolar.  Este cunoscut, de 
asemenea, rolul hotărâtor pe care îl au, pentru reuşita şcolară, clasa de elevi, climatul de muncă, 
emulaţia din cadrul grupului, nivelul aspiraţiilor şi performanţelor acestuia, cu incidenţă puternică 
asupra motivaţiei elevilor faţă de învăţătură.  

Pentru definirea rolului diferiţilor factori care concură la asigurarea randamentului şcolar se 
impun câteva sublinieri: 

- reuşita şcolară este rezultatul ansamblului factorilor, partea de contribuţie a fiecăruia fiind 
variabilă şi dependentă de relaţiile funcţionale dintre aceştia; 

- factorii interacţionează, fiecare având fie un rol complementar celuilalt; 
- influenţa factorilor nu e fatală, ei înşişi sunt modificabili. Astfel, însuşirile psihice (nivelul 

intelectual, interesele, motivaţia ş. a.), deşi reprezintă variabile relativ constante, se dezvoltă treptat 
sub influenţa procesului de învăţământ bine organizat. Procesele intelectuale, cele afective şi 
atitudinile se pot schimba prin acţiunea mediului familial, socio-cultural şi şcolar.   

Cunoaşterea factorilor care condiţionează rezultatele şcolare permite identificarea căilor prin 
care se asigură reuşita şcolară a elevilor. Un factor cu efecte multiple asupra succesului şcolar îl 
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reprezintă organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Aceasta presupune cunoaşterea 
elevilor şi adaptarea activităţii didactice, a conţinutului acesteia, a metodelor şi formelor de des-
făşurare la particularităţile elevilor şi a grupurilor de elevi, situaţi sub nivelul mediu sau cu posi-
bilităţi deosebite. Unei psihologii diferenţiate trebuie să-i corespundă o pedagogie individualizată.  

Nuanţarea este impusă de diferenţele care există între elevi în ceea ce priveşte posibilităţile lor 
interne de a răspunde la solicitările externe, succesul (insuccesul) şcolar presupunând cu necesitate 
raportarea performanţelor la aceste posibilităţi. Aşa, de exemplu, un rezultat evaluat cu nota 7 se 
înscrie în limitele succesului pentru un elev cu posibilităţi mai reduse sau poate fi estimat ca in-
succes pentru un elev cu posibilităţi mai mari. Din această cauză aprecierea stării de succes sau 
insucces nu se poate face luând în considerare doar criteriul eficienţei, exprimat în notele şcolare ale 
elevilor. Succesul sau insuccesul şcolar îmbracă forme concrete de manifestare, diferite de la o 
situaţie la alta sau de la un elev la altul. 

Respectarea diferenţelor individuale presupune crearea unor situaţii de instruire care să permită 
elevilor înaintarea pe căi diferite, pentru atingerea aceloraşi obiective. Adaptarea acestor situaţii de 
instruire la particularităţile psihofizice ale elevilor nu se poate face în detrimentul unei pregătiri 
unitare a acestora. Antrenarea şi utilizarea unei game cât mai extinse a proceselor psihice amplifică 
caracterul formativ al învăţământului şi creează condiţii favorabile pentru activitatea ulterioară de 
învăţare. Cunoştinţele sunt indispensabile pentru realizarea acestui deziderat. Efectul lor pe planul 
învăţării depinde, însă, de modul în care sunt prelucrate şi transmise cu ajutorul strategiilor 
didactice.  

Ca proces, învăţarea include o serie întreagă de componente psihice, diferite de la un elev la 
altul, care se interpun şi mijlocesc această transpunere. Finalitatea ei vizează deopotrivă asimilarea 
cunoştinţelor şi dezvoltarea acestor componente. În consecinţă, organizarea situaţiilor de instruire 
urmează să asigure condiţii favorabile activităţii de învăţare ca proces complex de informare şi 
formare, de asimilare a cunoştinţelor şi dezvoltare a componentelor structurale ale personalităţii 
umane. Este vorba de a crea situaţii care să faciliteze participarea activă a elevului în procesul de 
învăţare. Activizarea presupune angajarea efectivă a potenţialului şi a întregii energii spirituale de 
care dispune pentru înfăptuirea sarcinilor de învăţare. Ea este cu atât mai intensă, cu cât gama 
proceselor mintale antrenate este mai extinsă. C. W. Taylor a constatat că dacă în procesul de 
învăţământ se apelează numai la memorie se poate sconta că 50% dintre copii vor obţine rezultate 
peste medie. Prin antrenarea şi a altor procese psihice se poate ajunge ca procentul copiilor cu 
rezultate bune să crească simţitor. 

Rezultatele şcolare ale elevilor nu depind numai de aptitudinile acestora, ci reprezintă, mai 
degrabă, "eficienţa şcolară" a aptitudinilor condiţionate de o serie de calităţi: interesele, motivaţia, 
perseverenţa, stabilitatea emoţională, atitudinea fată de învăţătură ş. a.  

Potrivit teoriei învăţării depline (B. Bloom, John Carrol ş.a.) există elevi care învaţă mai 
repede şi elevi care învaţă mai lent. Una din căile prin care cei din urmă pot obţine rezultate mai 
bune constă în a le acorda timpul de învăţare de care au nevoie. 

Aceeaşi concepţie este susţinută şi reprezentanţii teoriei intelectualiste (Galperin şi J. Bruner) 
potrivit căreia orice elev poate învăţa un conţinut dacă sunt folosite metode şi procedee adecvate în 
activitatea de predare / învăţare şi dacă se asigură condiţii adecvate învăţării. Rezultă că succesul 
şcolar depinde în ultimă instanţă de găsirea metodelor şi mijloacelor adecvate. 

Printre metodele de diminuare a eşecului şcolar, respectiv de creştere a performanţei şcolare 
amintim: 

- structurarea colectivului de elevi pe microgrupuri în funcţie de gradul de performanţă şcolară; 
- elaborarea unor itemi diferiţi pentru fiecare microgrup; 
- folosirea metodelor activ-participative: problematizarea, învăţarea prin descoperire, 

brainstormingul, activitatea pe grupe de elevi şi împărţirea de sarcini tuturor membrilor grupului; 
- formarea unui stil individual de muncă şi a unor trăsături de caracter necesare înlăturării 

dificultăţilor în activitatea de învăţare; 
- folosirea unor mijloace de învăţământ care să capteze atenţia elevilor şi să le stimuleze 

interesul pentru învăţare; 
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- crearea unor situaţii de instruire care să fie în concordanţă cu ritmul de învăţare al elevilor; 
- stimularea elevilor prin promovarea unor relaţii pedagogice între profesor şi elev 

caracterizate prin cooperare, încredere, încurajare. 
Înlăturarea sau diminuarea mediocrităţii elevilor şi creşterea performanţei şcolare presupune 

aşadar, o adaptare în dublu sens, a elevului la activitatea şcolară, precum şi a şcolii la factorii interni 
ai acestuia.  
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