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În cadrul procesului de învăţământ, proiectarea educaţională cuprinde ca secvenţă intrinsecă evaluarea şi înregistrarea 

rezultatelor şcolare, ca efect al observării competenţelor elevilor (cunoştinţe, atitudini, aptitudini), însumate în randamentul 

şcolar sau în performanţele şcolare. Succesul/insuccesul şcolar indică gradul de corespondenţă între nivelul dezvoltării 

psihofizice a elevilor şi solicitările reale ale sistemului de învăţământ. În timp ce eficienţa procesului de învăţământ 

raportează randamentul şcolar sau performanţele şcolare la solicitările obiective, succesul/insuccesul şcolar raportează 

concomitent atât la exigenţele externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului. Calitatea performanţelor, măsurate şi 

evaluate prin intermediul diferitor instrumente de evaluare, reprezintă criteriu de apreciere a eficienţei procesului de 

învăţământ şi pentru investigarea succesului/insuccesului şcolar. 

Cuvinte-cheie: eficienţă, succes şcolar, performanţă şcolară, reuşită şcolară, comportament, conţinut, niveluri, 

factori psihologici. 

 

EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN RELATION TO STUDENTS’ SUCCESS AND SCHOOL PERFORMANCE  

In the educational process, the educational design includes as an intrinsic sequence the evaluation and registration of 

school results, as an effect of observing the competences (knowledge, attitudes, skills) of students, summed up in school 

progress or school performance. School success/failure indicates the degree of correspondence between the level of 

students’ psychophysical development and the real demands of the education system. While the efficiency of the 

educational process relates the school progress or the school performance to the objective demands, the school 

success/failure simultaneously relates to the external demands, as well as to the internal possibilities of the student. The 

quality of performance measured and evaluated through various assessment tools is a criterion for assessing the 

efficiency of the educational process and for investigating school success/failure. 
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Introducere 

Termenul performanţă are la bază fr./eng. performance. În psihologie termenul  performanţă este considerat 

„rezultat, de cele mai multe ori în formă cuantificată, obţinut de un subiect într-o sarcină” [1, p.886]. Larousse 

menţionează că din punct de vedere lingvistic performanţă înseamnă manifestarea competenţei unui subiect 

în fiecare act de vorbire.  

1. Repere psihopedagogice în analiza performanţei şcolare 

În pregătirea actului didactic, profesorul proiectează demersul didactic respectând o structură care include 

şi operaţionalizarea obiectivelor didactice. În lucrarea Învăţarea eficientă, autorii Ioan Jinga şi Ion Negreţ 

apreciază procedura de operaţionalizare a unui obiectiv pedagogic, propusă de Gilbert de Landsheeere [2, p.88]. 

Acesta susţine că un obiectiv este operaţional doar dacă în definirea sa conţine cinci precizări: 

‒ subiectul care va crea un anumit comportament; 

‒ comportamentul observabil care se va produce sau scontat (capacitatea); 

‒ performanţa obţinută cu ajutorul comportamentului scontat; 

‒ condiţiile interne şi externe de învăţare în care se va crea comportamentul; 

‒ nivelul performanţei standard (sau criteriile de reuşită minimal acceptabilă).  

Formulat în acest fel, obiectivul operaţional înfăţişează o expresie care defineşte sigur o schimbare concretă 

care se realizează la elev în urma învăţării la clasă. De exemplu: la sfârşitul activităţii, toţi elevii (subiectul) 

vor fi capabili să scrie grupul de litere ghe (performanţă) dacă li se va dicta un text ce conţine cuvinte cu şi 

fără grupul ghe fără niciun sprijin din partea profesorului (condiţiile de producere a comportamentului). Obiec-

tivul va fi bifat ca atins dacă toţi elevii vor scrie corect toate cuvintele cu grupul ghe (criteriul de reuşită sau 

performanţa minimal acceptabilă).  

http://doi.org/10.5281/zenodo.4888631
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Într-un obiectiv operaţionalizat al formulei optimizate a lui Landsheere o însemnătate esenţială au condi-

ţiile 2 şi 5, cele referitoare la performanţă şi la nivelul acceptabil al performanţei standard.  

Performanţa este „produsul care se poate crea pe baza comportamentului aşteptat. El este un conţinut me-

morat, înţeles, aplicat, analizat, sintetizat sau evaluat” [2, p.89-90]. 

Trebuie să gândim problema cantităţii de produs educaţional pe care vrem să-l obţinem.  

Prin conceptul de performanţă înţelegem utilizarea mintală a unui conţinut prin intermediul unei capaci-

tăţi de operare. Deci: 

Comportament + conţinut = performanţa de învăţare. 
 

Putem produce un număr infinit de performanţe de învăţare cu aceleaşi capacităţi (sau comportamente, în 
exprimare behavioristă, „curent psihologic centrat pe studiul comportamentului, al relației exterioare stimul-
răspuns, eliminând conştiinţa”) [3]. În conceperea unui proiect didactic nu sunt prioritare obiectivele sau 
conţinuturile, fiindcă nu este posibilă obţinerea performanţelor de învăţare dacă nu există conţinuturi asupra 
cărora capacităţile mintale să se exercite operatoriu.  

Este esenţial să transformăm potenţialul de operare cu informaţii în capacităţi de operare, nu neapărat de 
memorare de către elev a tuturor informaţiilor. Ființele umane dispun de un genofond rămas nemodificat de 
aproape o sută de mii de ani care orientează şi şansele sale de dezvoltare intelectuală şi afectivă. Deci, cu 
aceleaşi capacităţi putem crea un număr nelimitat de performanţe de învăţare. Orice elev poate înţelege prin 
comprehensiune orice conţinut informaţional, oricare ar fi domeniul cunoaşterii; acelaşi lucru e posibil şi 
utilizând analiza, sinteza, evaluarea.  

Dificultatea reală constă în stabilirea nivelului la care trebuie exersată performanţa unui elev, astfel încât 
să poată fi evaluată ca acceptabilă. Profesorul trebuie să stabilească nivelul performanţelor standard pe baza 
analizei anterioare a finalului stabilit (competenţe specifice care conduc la competenţele generale). Fixarea 
nivelului performanţei standard este o redutabilă responsabilitate didactică. Din acest considerent e nevoie de 
modele stabilite de specialişti.  

În lucrarea Învăţarea eficientă, autorii Ioan Jinga şi Ion Negreţ specifică trei categorii de performanţă 
standard: 1) minimal acceptabilă; 2) maximală; 3) optimală [2, p.91-92]. 

Pedagogul Cezar Bîrzea (1982) susţine că performanţele standard minimale formează „cheia de boltă” a 
întregii problematici privind determinarea eficacităţii generale a instruirii. I.Jinga şi I.Negreţ se întreabă cât 
de puţin se poate accepta să înveţe un elev, fără ca progresul său şcolar viitor să fie prejudiciat. Ei sunt de 
părere că acest aspect trebuie rezolvat de specialişti. Pentru învăţarea scris-cititului performanţele minimal 
acceptabile sunt uşor de stabilit, dar nu la toate disciplinele de învăţământ avem acest privilegiu.  

Performanţa minimală standard este nivelul stabilit de profesor pentru a judeca reuşita tuturor elevilor. 
Este democratic şi pedagogic ca profesorul să judece eficacitatea generală a instruirii în raport cu criterii de 
reuşită minimal acceptabilă, chiar dacă l-ar interesa reuşita optimală a tuturor elevilor, iar reuşita tuturor ele-
vilor la nivelul performanţei maximale ar bucura. Însă, practica psihologică pedagogică a demonstrat că efi-
cacitatea generală optimală şi eficacitata generală maximală sunt utopii. Profesorul este interesat de posibili-
tăţile de învăţare superioare ale unor copii. Proiectarea didactică nu impune plafonarea tururor elevilor din 
clasă la nivelul performanţei minimale, ci chiar obligă la diferenţierea instruirii în raport cu nivelul perfor-
manţei aşteptat.  

Bineînţeles că niciunui elev nu i se poate solicita mai puţin decât minimum acceptabil, iar niciunui elev cu 
ritm lent sau foarte lent de învăţare nu i se poate solicita mai mult decât acest minim. Iată de ce în România 
de ani buni există Evaluarea Naţională pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, care înregistrează anual nivelul 
atingerii performanţei standard minimale la toată populaţia şcolară din aceste generaţii, prin administrarea 
unor teste standardizate la nivel naţional. Şi la clasa pregătitoare există un Raport de evaluare la finalul clasei 
pregătitoare, care este un „document-tip, în care se consemnează nivelul realizării competențelor generale, 
respectiv a competențelor specifice asociate fiecărei discipline” [4]. 

Succesul şcolar al tuturor elevilor trebuie evaluat în funcţie de acest minimum acceptabil şi de capacitatea 
de învăţare a fiecăruia. Performanţa standard minimală evaluează rezultatele tuturor elevilor, raportându-le la 
aceleaşi criterii de reuşită. În formularea obiectivelor operaţionale ale unui proiect didactic este necesară 
includerea unor comportamente observabile ce pot fi măsurate în întregime. Mettfessel, Michael şi Kirshner 
(1969) au construit un inventar complet de verbe ce trebuie utilizate în definirea obiectivelor operaţionale 
cognitive şi afective.   
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2. Obţinerea unor performanţe în parcursul şcolar al unui elev conduce la succesul şcolar,  

la reuşita şcolară  

Orice activitate este proiectată într-un anumit model, orientată de scopuri şi obiective, motivată şi organi-

zată pentru desfăşurare şi finalizare, opinează Elena Macavei [5, p.333-334]. Modelul exprimă nivelul de 

performanţă menţinut de dorinţe şi aspiraţii. Este ideal ca acţiunea finalizată să se potrivească modelului 

proiectat, astfel încât să fie  o reuşită. Reuşita, în orice domeniu, constă în atingerea rezultatului prevăzut, de-

păşind dificultăţile interne sau externe, finalizând cu succes. Reuşitele pot avea trei niveluri diferite: la limită, 

medie, maximă. Se pot întinde pe perioade mici de timp sau pe perioade mari. Reuşita cu succes implică şi o 

recunoaştere externă. Reuşita şi succesul au identificări sinonimice.    

În cadrul procesului de învăţământ, proiectarea educaţională cuprinde ca secvenţă intrinsecă evaluarea şi 

înregistrarea rezultatelor şcolare, ca efect al observării competenţelor elevilor (cunoştinţe, aptitudini, atitudini), 

însumate în randamentul şcolar sau în performanţele şcolare. Pedagogul Nicola Ioan defineşte succesul/ in-

succesul şcolar ca expunând „gradul de adecvare dintre nivelul dezvoltării psihofizice a elevilor şi solicitările 

obiective ce li se adresează din sistemul de învăţământ” [6, p.411-412]. În timp ce eficienţa procesului de 

învăţământ raportează randamentul şcolar sau performanţele şcolare la solicitările obiective, succesul/insuccesul 

şcolar raportează concomitent atât la exigenţele externe, cât şi la posibilităţile interne ale elevului. Calitatea 

performanţelor, măsurate şi evaluate prin intermediul diferitor instrumente de evaluare, reprezintă criteriu de 

apreciere a eficienţei procesului de învăţământ şi pentru investigarea succesului/insuccesului şcolar. Personali-

tatea elevului atribuie specificitate manifestărilor de succes/insucces în activitatea de învăţare.  

 

Fig.1. Corelaţia dintre eficienţa procesului de învăţământ şi succesul-insuccesul şcolar. 

Autorul Marin Stoica abordează tema succesului şcolar şi igiena învăţării. Defineşte succesul şcolar ca 

„formarea la elevi, în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare, a structurilor cognitive (sisteme de cu-

noştinţe) operaţionale (priceperi, capacităţi, abilităţi), psihomotrice (deprinderi) afectiv-motivaţionale şi 

sociomorale (atitudini, trăsături de voinţă şi de caracter”) [7, p.115-116]. Autorul afirmă că succesul şcolar 

trebuie abordat din perspectiva înregistrării de către elev a unui randament şcolar superior, pentru integrarea 

socioprofesională viitoare şi devenirea ca personalitate productivă, receptivă faţă de schimbări, inteligentă, 

creativă, capabilă să ia decizii şi să se adapteze rapid la situaţii noi. Insuccesul şcolar este opusul succesului 

şcolar, rămânerea în urmă la învăţătură a unor elevi.  

Succesul şcolar implică totala personalitate a elevului, fiind dependent de interacţiunea a numeroşi factori: 

a) factorii biologici referitori la starea de sănătate a organismului, la diverse deficienţe ale analizatorilor, 

la echilibrul endocrin, la boli organice, tulburări nervoase, dar în special la bazele biologice ale dezvol-

tării psihice: funcţiile analitico-sintetice ale creierului, irigarea sanguină a lui, calitatea neurotransmi-

ţătorilor, legăturile dintre neuroni (sinapsele), particularităţile anatomo-fiziologice ale analizatorilor, 

viteza creării reflexelor condiţionale;  

b) factorii psihologici ce includ procesele psihice (cognitive, afective, volitive), însuşirile psihice (tempe-

rament, aptitudini, interese), fenomene psihice (atenţie, limbaj), nivelul de inteligenţă şi de aspiraţie, 

atiudinea faţă de muncă, voinţa de a învăţa, anumite tulburări de personalitate (nelinişte, hiperemotivi-

tate, infantilism, nevroze de eşec), tulburări de activitate (apatie, dezinteres, oboseală, lentoare); 

c) factorii pedagogici vizează stilul de management al clasei, stilul didactic al profesorului, eficienţa stra-

tegiilor de predare-învăţare-evaluare, proiectarea şi organizarea situaţiilor de învăţare, interesul faţă de 

rezultatele înregistrate de elevi, organizarea activităţii didactice ş.a.; 

d) factorii socioculturali reprezintă mediul psiho-sociocultural, familial, grupul de prieteni ai copilului; 
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e) factorii stresanţi pot fi de natură: fizică (zgomot, popuarea aerului, lumină insuficientă sau neadecvată, 

frig/căldură, umezeală/aer uscat), fiziologică (boli organice, malnutriţie, somn insuficient), psihosocială 

(supraîncărcare, lipsa de antrenament în învăţare, exces de utilizare a mijloacelor electronice, conflicte 

între elevi şi părinţi, elevi şi profesori).  

 

Fig.2. Relaţia dintre factorii succesului şcolar. 

3. Cercetări de ultimă oră. Cum să ne edificăm un creier mai performant [8, p.368-369] 

Cercetări recente din anatomia şi fiziologia creierului au făcut noi observaţii despre modul cum creierul 

execută unele funcţii complexe, precum învăţarea şi memoria. Neuronii din hipocamp sunt importanţi în 

învăţarea complexă şi memorare atât la rozătoare, cât şi la om. Cercetarea arată că în particular receptorii 

NMDA (N-metil-D-aspartat) participă la amplificarea comunicării dintre neuronii din hipocamp prin poten-

ţarea pe termen lung (LTP). Pot folosi aceste informaţii pentru a crea un creier mai performant? Joe Z. Tsien 

şi colaboratorii săi de la Universitatea Princeton sugerează în urma unor cercetări recente (2000) că se poate. 

Tsien şi echipa sa au dezvoltat recent tehnici moleculare de manipulare a structurii genetice a şoarecilor. 

Întâi au creat un ADN mutant care a afectat modul în care receptorii NMDA erau creaţi în celulele corticale, 

apoi au inserat ADN-ul modificat într-un ovul proaspăt fertilizat. Când acesta a devenit şoarece adult, avea 

anumite celule cu ADN mutant. După câteva generaţii, aceşti şoareci înmulţiţi între ei au generat un şoarece 

transgenic, în care ADN-ul mutant era prezent în toate celulele. S-a descoperit că aceşti şoareci transgenici, 

botezaţi Doogie, posedau un nivel mai ridicat de receptori speciali NMDA în hipocamp ca la adulţi. Inducerea 

potenţării hipocampice pe termen lung (LTP) a fost mult mai facilă, iar deja indus, LTP-ul a fost mult mai 

mare decât cel sesizat la şoarecii normali. Morfologia neuronală şi transmisia sinaptică în neurocamp nu aveau 

alte modificări, iar şoarecii păreau că se bucură de o amplificare selectivă a plasticităţii sinaptice.  

Principala întrebare este: Ce performanţă vor avea aceste animale în sarcini de învăţare şi memorare? 

Şoarecii Doogie au înregistrat performanţe superioare şoarecilor normali, în multe sarcini: au învăţat mai 

repede decât şoarecii normali să găsească o platformă ascunsă într-o gaură plină cu apă; au învăţat rapid să se 

teamă de locurile care erau predictori pentru şocurile electrice în picior; au învăţat mai repede să-şi depăşească 

teama de locurile asociate cu şocurile electrice când acestea au încetat. Iată că şoarecii Doogie au performanţe 

superioare la învăţarea relaţiilor predictive dintre stimuli în sarcinile de învăţare comparativ cu şoarecii genetic 

normali.  

Bineînţeles că întrebarea-cheie este: Care ar fi implicaţiile acestei descoperiri la oameni? 

Modificarea genomului uman pentru obţinerea trăsăturilor dorite, cum ar fi inteligenţa, contravine eticii, 

dar descoperirile înregistrate la şoareci prezintă informaţii care pot ajuta la dezvoltarea învăţării şi memoriei 

la adulţii umani. S-ar putea folosi, de pildă, pentru tratarea incapacităţii de învăţare a pacienţilor cu Alzheimer, 

medicamente care sporesc funcţia receptorilor hipocampici NMDA, exact ca la şoarecii Doogie. Aceste me-

dicamente ar putea fi folosite şi la personele normale pentru îmbunătăţirea memoriei. 

Cercetările pe şoareci au pus bazele unui drum spre înţelegerea mai profundă a bazei celulare a învăţării 

celei umane. Ele subliniază rolul credinţelor anterioare în învăţarea umană şi confirmă din nou necesitatea 

unei abordări cognitive a învăţării. Există însă o conexiune între aceste cercetări şi abordarea etologică a în-

văţării. Dacă şobolanii şi porumbeii pot fi constrânşi să înveţe doar asociaţiile pentru care i-a pregătit evoluţia, 

şi noi, oamenii, părem constrânşi să învăţăm doar conexiunile pentru care ne-au pregătit convingerile noastre 

anterioare. Dacă nu ar fi o anumită limitare anterioară, e posibil să existe mult prea multe potenţiale asocieri 

de învăţat, iar învăţarea asociativă să fie haotică, poate chiar imposibilă.  
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Concluzii  
Succesul şcolar pretinde înregistrarea de către elev a unui randament şcolar superior, a unor performanţe, 

pentru integrarea socioprofesională viitoare şi devenirea ca personalitate productivă, receptivă faţă de schim-

bări, inteligentă, creativă, capabilă să ia decizii şi să se adapteze rapid la nou. Implică totala personalitate a 

elevului, fiind dependent de interacţiunea a numeroşi factori. Succesul satisface trebuinţa absolută de perfor-

manţă a şcolarului.  
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