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 Citate despre motivație

 E de datoria mea - aceasta este unica motivaţie morală.

( Immanuel Kant)

 O motivaţie corectă este mai puternică decât forţa.

( James A. Garfield)

 Odată ce ceva devine pasiune, motivaţia este acolo.

(Michael Schumacher)

 Motivaţia de a avea succes este prima condiţie pentru a ieşi victorios 

din orice situaţie.

( Ferdinand Foch)

 Talentul singur nu ajunge. Ai nevoie de motivaţie şi de perseverenţă.

( Leon Uris)

 Motivaţia internă se manifestă sub formă de auto-motivaţie sau 

motivaţie spirituală. Dezvoltăm acest gen de motivaţie pe măsură ce 

devenim mai maturi şi mai înţelepţi..

 Motivaţia externă se manifestă sub formă de teamă şi recompensă.

(Herbert Harris)

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Immanuel+Kant
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=James+A.+Garfield
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Michael+Schumacher
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ferdinand+Foch
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Leon+Uris
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Herbert+Harris


 Una dintre legile care stau la baza învăţării şcolare este

Legea motivaţiei.



Motivaţia face ca, învăţarea să se producă şi 
să se autosusţină; este generatoare de energie şi 
stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a valorilor.



Răsplata şi plăcerea de a învăța sunt mai motivante decât
obligaţia sau teama de pedeapsă?



Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala 
(CMBRAE) a făcut un studiu privind motivația în învățare prin întrebări 
adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice.



Sursa: CMBRAE

Motivele pentru care elevul învaţă sunt

Variante de răspuns Cadre didactice Elevi

Pentru a avea o carieră de succes 19,3% 70,62%

Materiile îi vor fi utile mai târziu 42,86% 51,8 %

Materia e interesantă si atractivă 48,79% 40,43%

Pentru a lua note bune 12,5% 36,72%

Profesorul inspiră respect, este un

model

46,98% 26,35%

Pentru că profesorul are un stil de

predare atractiv

53,96% 23,43%

Părinţii insistă să înveţe 39,73% 15,71%

Profesorul inspiră teamă 23,68% 4,53%



Sursa: CMBRAE

Ce l-ar ajuta pe elev să fie mai motivat pentru învățare?

Variante de răspuns Cadre didactice Elevi

Orele să fie mai atractive 80,8% 35,05%

Abodarea practic-aplicativă a lecțiilor 61,6% 54,03%

Atmosfera din timpul orelor de curs 59,9% 52,94%

Informaţiile folositoare 43,2% 70,33%

O sursă de motivare importantă, atât pentru 54,03% dintre elevi, cât și pentru 

61,6% dintre cadrele didactice este aplicabilitatea lecțiilor .



Sursa: CMBRAE

 Ce te-ar ajuta mai mult să înveţi?

Elevi gimnaziu :
- informaţiile predate să-ţi fie 
folositoare 
- să aplic practic ceea ce am învăţat
- atmosfera din timpul orelor de curs 
- părerea mea să fie luată în 
considerare de către profesori
- recompensa prin laude, aprecieri 
pozitive, încurajări, premii
- orele să fie antrenante
- recompensa prin cadouri, bani, alte 
avantaje primite

Elevi liceu:
- informaţiile predate să-ţi fie 
folositoare 
- atmosfera din timpul orelor de curs
- să aplic practic ceea ce am învăţat
- recompensa prin laude, aprecieri 
pozitive, încurajări, premii
- orele să fie antrenante
- părerea mea să fie luată în 
considerare de către profesori
- recompensa prin cadouri, bani, alte 
avantaje primite



 Disciplinele predate în mod interactiv și atractiv și care au activități 
practice-aplicative cresc motivația în învățare

 Consilierea și orientarea  în carieră contribuie la creșterea motivației

 Alte soluții:

 reducerea şi esenţializarea informaţiilor

 organizarea de activități extrașcolare

 .....


