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FACTORI IMPLICAŢI ÎN CREŞTEREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE 
  

 Performanţa şcolară este influenţată atât de factori externi (familiali, sociali, 

pedagogici), cât şi de factori interni, psihologici, care ţin de personalitatea elevului 

(intelectuali, afectivi, aptitudinali, caracteriali). 

 Familiile care asigură condiţii favorabile de alimentaţie, vestimentaţie, igienice, care 

manifestă un real interes pentru buna pregătire a elevului, care se bazează pe înţelegere şi 

cooperare reciprocă sunt familii bine închegate ce dau cel mai mare procent de elevi cu reuşită 

şcolară. Acolo unde se constată agresivitate intrafamilială, intoleranţă şi alcoolism se observă 

aspectele negative ale influenţei familiei asupra performanţelor elevului, care se transformă, de 

cele mai multe ori în eşec şcolar şi chiar abandon.   

 Din punct de vedere social, elevul este supus presiunii grupurilor din care face parte. 

Există, din păcate, grupuri tentante pentru elevi, unde conformarea cu normele acestora implică, 

în situaţii extreme, încălcarea moralităţii, acte de rebeliune, până la delincvenţă, consum de 

droguri, violenţă şi chiar criminalitate. De aceea, familia şi şcoala trebuie să fie foarte atente la 

problemele cu care se confruntă copilul şi să-i acorde sprijin şi îndrumare către acele grupuri 

care îl orientează spre drumul drept al vieţii. 

  Referindu-ne la factorii pedagogici (cadre didactice şi consilieri şcolari) putem spune 

că aceştia exercită o influenţă decisivă în orientarea elevului către creşterea performanţei sale 

şcolare. Ajutându-l pe elev să conştientizeze nivelul propriilor posibilităţi şi să-şi fixeze scopuri 

în concordanţă cu acestea îi vor oferi posibilitatea obţinerii progreselor în învăţare, încrederii 

în forţele proprii, sentimentul autodepăşirii şi obţinerii performanţelor. 

 Condiţia fizică al copilului exprimată prin statură, greutate, forţa musculaturii, 

maturizarea fizică la care a ajuns, îşi pune amprenta asupra performanţelor şcolare. În general, 

starea de sănătate determină rezistenţa la eforturile intelectuale şi fizice ale persoanei. În cazul 

în care apar unele dereglări funcţionale de metabolism sau intervin anumiţi factori somato-

fiziologici, se instalează oboseala, cu impact negativ asupra activităţii desfăşurate şi, implicit a 

performanţelor, deoarece  scade capacitatea de concentrare a atenţiei, iar activitatea gândirii şi 

a memoriei sunt încetinite. De aceea este necesară din partea părinţilor şi a cadrelor didactice 

„adoptarea unei atitudini de supra-protecţie pe fondul unei toleranţe şi înţelegeri şi nu a unor 

strategii de ordin coercitiv şi a unei autorităţi excesive”. 

  Temperamentul este o dimensiune constantă şi stabilă a omului, care nu se schimbă pe 

parcursul vieţii sale, având un caracter înnăscut. Cu toate acestea, datorită educaţiei şi mediului 

poate suferi câteva modificări: „colericul poate fi ajutat să-şi tempereze excesul de energie, 
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flegmaticul poate fi antrenat spre a răspunde mai prompt la anumite solicitări, sangvinicul poate 

fi stimulat să se confrunte cu unele sarcini repetitive, melancolicului i se pot oferi oportunităţi 

de a comunica mai frecvent cu semenii săi şi de a se deschide spre ei”. Putem afirma că 

indiferent de trăsăturile temperamentale, orice persoană poate desfăşura o activitate mai rapid 

şi cu implicare energetică superioară dacă are un anume interes, dacă are de îndeplinit un anume 

obiectiv. În cazul în care activitatea în care este antrenată persoana respectivă produce bucurie 

atrage după sine o o foarte mare mobilizare fizică şi psihică. La polul opus se situează activitatea 

sau evenimentul nefericit care diminuează potenţialului fizic şi psihic al persoanei.  

 Caracterul „ca latură relaţională a personalităţii, «responsabilă» de felul în care oamenii 

interacţionează în cadrul societăţii” evoluează spre unul din sistemele valorice - pozitiv sau 

negativ – ale societăţii, în contextul determinant al educaţiei. Astfel putem vorbi de persoane 

care dau dovadă de moralitate care pot fi considerate caractere bune şi persoane care dau dovadă 

de imoralitate, fiind considerate „fără caracter”. Bazele caracterului se pun în copilărie, dar el 

se dezvoltă pe toată durata vieţii, fiind „interpretat ca sistem valoric şi autoreglabil de atitudini 

şi trăsături”. Schimbările care apar, datorită unor situaţii conflictuale, pot fi profunde sau chiar 

extreme în structura caracterului unei persoane. De exemplu, mutarea copilului într-o altă şcoală  

atrage după sine schimbarea atitudinilor acestuia faţă de noile cerinţe ale şcolii şi familiei. 

Reacţiile pot fi diferite şi diametral opuse: un copil ar manifesta apatie, indiferenţă, s-ar 

îndepărta de ceilalţi, s-ar închide în sine, iar performanţele şcolare ar avea de suferit, iar alt 

copil ar putea dovedi un interes mai mare pentru activitatea şcolară, s-ar apropia mai mult de 

membrii noului grup, ar deveni mai comunicativ, iar performanţa şcolară s-ar îmbunătăţi. 

Trăsăturile de caracter sunt „decisive sub aspectul influenţei performanţei şcolare, printre 

acestea evidenţiindu-se perseverenţa, tenacitatea, disciplina, etc. Altele, cum ar fi delăsarea, 

inerţia, lenea, vor avea desigur un impact negativ în planul performanţelor şi randamentului 

şcolar.” 

 Aptitudinile „relevă acele deosebiri dintre oameni care ţin de dinamica şi strategia 

modului de dobândire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor necesare efectuării cu succes 

a activităţii”. Acestea se dobândesc în procesul învăţării, iar achiziţia lor depinde de modul de 

organizare a activităţii de către cei implicaţi: familie, şcoală. În funcţie de activitatea concretă 

desfăşurată, aptitudinile pot fi artistice (plastice, muzicale, desen, pictură), sportive (atletism, 

gimnastică, jocuri sportive), ştiinţifice (matematică, fizică, biologie), organizaţionale 

(iniţiativă, spirit de observaţie, atenţie deosebită, inventivitate, simţul răspunderii), tehnice, 

sociale. Totodată este important de precizat că aptitudinile nu se pot dezvolta dacă nu ar exista 
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anumite predispoziţii genetice şi potenţialităţi native ale construcţiei creierului, ale organelor 

de simţ, ale motricităţii. Ereditatea şi mediul concură la dezvoltarea aptitudinilor. Pe un fond 

ereditar deficitar nu se pot forma aptitudini deosebite oricât de bune are fi condiţiile sociale 

asigurate. „Un debil mintal nu va ajunge niciodată la performanţe înalte, chiar dacă este pus în 

cele mai bune condiţii de mediu.” Pe de altă parte, nici cel ce posedă o ereditate superioară nu 

va ajunge la obţinerea unor performanţe înalte dacă nu va avea un mediu favorabil, care să-i 

pună în valoare aptitudinile de care dă dovadă. Varianta cea mai bună pentru a se obţine 

performanţe înalte ar fi ca ambele - şi ereditatea şi mediul - să fie de calitate. Combinate cu 

anumiţi  factori, aptitudinile pot deveni speciale, iar acestea pot fi prezente numai la anumite 

persoane. „Le numim aptitudini speciale pentru că ele se combină cu un factor înnăscut special 

(de exemplu sensibilitatea cromatică sau auzul absolut), cu un factor de învăţare special, care 

se naşte în contextul interacţiunii individului cu conţinuturile speciale ale desenului, picturii, 

muzicii.” Atunci când aptitudinile au atins cel mai înalt grad de dezvoltare iar forma lor de 

manifestare este nouă şi originală putem spune că posesorul lor este înzestrat cu talent.  

Performanţele acestora sunt greu de egalat. 

 Performanţele şcolare sunt cauzate şi chiar determinate de nivelul intelectual al elevului, 

care se exprimă în nivelul inteligenţei şi al proceselor cognitive - gândire atenţie, memorie, 

limbaj, imaginaţie. 

 Un loc aparte între factorii interni ai performanţei şcolare îl are inteligenţa. Tiberiu 

Kulcsár subliniază că „inteligenţa şcolară este o formă specifică, particulară, a inteligenţei, care 

se diferenţiază de inteligenţa generală, globală, verbală, practică, etc., mai ales prin 

specificitatea conţinutului său, dar, în acelaşi timp, se supune legilor generale ale dezvoltării 

mintale.”  

 Valorile pe care le ia inteligenţa şcolară sunt corespunzătoare coeficientului de 

inteligenţă (valorile mari exprimă niveluri de supradotare, iar valorile mici şi foarte mici 

exprimă nivelurile graduale de deficienţă mintală). Putem afirma despre elevi că sunt la fel de 

inteligenţi dacă aceştia găsesc soluţia corectă a aceleiaşi probleme pe care o au rezolvat în 

unităţi de timp diferite, dar nu prea îndelungat. Inteligenţa şcolară se manifestă prin numeroase 

procese şi însuşiri psihice: spirit de observaţie, capacitate de efort voluntar, memorie, 

imaginaţie, limbaj, gândire, creativitate.  

 Pe lângă inteligenţă, nu poate fi neglijat rolul factorilor nonintelectuali ai personalităţii 

– motivaţie, atitudine, perseverenţă, interes – în determinarea performanţelor şi creşterea 

reuşitei şcolare. Trăirile afective şi calităţile voliţionale ale personalităţii îşi pun amprenta 
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asupra reuşitei şcolare. Succesele sau insuccesele în realizarea sarcinilor de învăţare depind, în 

mare măsură, de forţa emoţiilor şi sentimentelor. Elevii care posedă o voinţă puternică se 

manifestă prin stăpânire de sine, capacitate de decizie, eforturi susţinute pentru depăşirea 

dificultăţilor şcolare. Principalele componente ale motivaţiei – trebuinţele, dorinţele, aspiraţiile, 

pasiunile, interesele cognitive – îi dau elevului forţa motrică esenţială în realizarea activităţii de 

învăţare. Nevoia de a şti, de a cunoaşte, de a-şi îmbogăţi cunoştinţele sunt tributare curiozităţii 

şi intereselor, care reprezintă o puternică forţă mobilizatoare în îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor şcolare, chiar dacă aspiraţiile diferă de la elev la elev în faţa aceleiaşi sarcini de lucru. 

„Nivelul de aspiraţie este indicatorul şi totodată efectul trebuinţei sau motivaţiei de 

performanţă, de reuşită.” Sentimentul satisfacţiei, al succesului, al obţinerii unei victorii, se 

constituie într-un puternic impuls motivaţional care îi pun elevului în mişcare toate resursele 

energetice în vederea obţinerii performanţelor cât mai înalte. Tot astfel, trăirea sentimentului 

insatisfacţiei, al eşecului, al înfrângerii în raport cu sarcina şcolară poate avea efecte 

demobilizatoare care se pot concretiza în rămânerea în urmă la învăţătură, iar în final la insucces 

şcolar.  

 Concordanţa dintre posibilităţile elevului şi realizările sale, însoţită de evaluarea 

pozitivă a cadrului didactic se traduce în reuşită şcolară, în succes şcolar. Marin Călin 

precizează şi analizează cauzele succesului şcolar: nivelul prealabil ridicat de instruire (în ceea 

ce priveşte cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, metodele); gradul mai înalt de dezvoltare a 

proceselor intelectuale (planificarea raţională a învăţării, autocontrolul, realizarea studiului în 

ritmul necesar); starea bună de sănătate şi odihnă; influenţele pedagogice pozitive ale 

profesorului, colectivelor de elevi, ale bazei materiale a şcolii, ale orarului şcolar; influenţele 

binefăcătoare ale mediului familial (climat psihomoral pozitiv), influenţele pozitive ale 

mediului cultural general de viaţă, nevoia de cultură. 

 Neconcordanţa dintre cerinţele şcolii şi nivelul, performanţele şi eficienţa învăţării, 

evaluată corect, de altfel, de către profesor se exprimă în nereuşită şcolară sau insucces şcolar. 

Acelaşi autor precizează următoarele cauze ale nereuşitei şcolare: cauze de ordin personal 

(starea generală precară de sănătate, ambianţa de studiu nefavorabilă, alimentaţia neraţională, 

nerespectarea orei de culcare, nepriceperea de a învăţa, surmenajul, dificultăţi în activitatea de 

studiu, obişnuinţa de a ocoli greutăţile, relaţiile conflictuale cu colegii, orientarea şcolară şi 

profesională deficitară), cauze de ordin şcolar (deficienţe ale materialului predat sau tipărit, 

supra sau subdimensionarea sarcinilor şcolare, deficienţe de evaluare, sprijin insuficient pentru 

studiul individual, dozarea iraţională a timpului pentru lecţii şi alte sarcini obligatorii – cercurile 
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pe obiecte, activităţile extraşcolare), cauze de ordin familial (neînţelegeri între părinţi, 

îmbolnăviri, decese, starea de alertă şi super-protecţie din partea unuia dintre părinţi, 

dezinteresul pentru situaţia şcolară a elevului).  

 Atât şcoala, cât familia ar trebui să-i asigure elevului, printr-o bună colaborare, confortul 

necesar realizării activităţii de învăţare: îmbogăţirea şi diversificarea cunoştinţelor raportate la 

experienţele personale ale elevului, accesibilizarea materialului de studiu prin sesizarea 

relaţiilor esenţiale dintre obiecte şi fenomene, dezvoltarea intereselor de cunoaştere, selectarea 

şi adoptarea acelor strategii de învăţare care să permită însuşirea corectă a informaţiilor, 

formarea la elev a unui stil de muncă intelectuală şi a unor deprinderi de muncă organizată, 

dozarea judicioasă a efortului de învăţare cu respectarea pauzelor şi alternarea cu activităţi 

recreative (vizionarea unor spectacole sau muzee, plimbări în aer liber, practicarea unor 

sporturi), dezvoltarea deprinderii de a realiza efortul voluntar şi creşterea perseverenţei chiar şi 

atunci când sarcina de învăţare are un grad sporit de dificultate, crearea unui climat de lucru 

favorabil materializat în ordine şi igienă, relaţii interpersonale de colaborare şi sprijin reciproc. 
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