
Modulul 5.
Materiale pentru conținutul cursului

1. CE ESTE MOTIVAȚIA ȘI DE CE ESTE EA IMPORTANTĂ ÎN ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII?

Acest text vă va oferi o scurtă trecere în revistă a rolului motivației în educația adulților vârstnici și vă va
prezenta câteva strategii pe care le puteți aplica în procesul de instruire. Mai degrabă decât un ghid
complet, acest text este conceput ca o introducere care vă pregătește pentru continuarea studiului.

Să începem deci cu începutul: ce este motivația și de unde vine ea? La un nivel foarte elementar,
„motivația” este ceea ce ne determină să ne comportăm într-un anumit fel sau să facem anumite lucruri.
Motivația învățării este intenția sau dorința de a învăța anumite conținuturi și de a dezvolta anumite
competențe. Aceasta determină dacă și în ce formă se angajează cursanții în îndeplinirea sarcinilor.

Putem distinge între două tipuri principale de motivație: motivația intrinsecă și motivația extrinsecă.
Motivația intrinsecă înseamnă că o persoană este motivată la nivel personal, „din interior”, ca să spunem
așa. Persoanele motivate intrinsec fac ceva pentru propria satisfacție și pentru prorpiul câștig personal.
Motivația extrinsecă, pe de altă parte, vine din exterior. Aceasta poate fi o recompensă, cum ar fi o
promovare la locul de muncă sau evitarea unei pedepse, cum ar fi retrogradarea. Un exemplu pentru
motivația extrinsecă este proverbialul „morcovul și bățul”. Pe scurt, dacă suntem motivați intrinsec, facem
un lucru de dragul acelui lucru; dacă suntem motivați extrinsec, facem ceva pentru a obține altceva din
acel lucru.

În educație, ambele tipuri de motivație
joacă un rol important. Cu siguranță,
educația școlară se bazează mult mai
mult pe un sistem de motivație
extrinsecă, în timp ce în educația
adulților motivația intrinsecă devine
mai importantă. În special în cazul
cursanțoilor vârstnici, motivația
intrinsecă este un factor important.
Cursanții vârstnici participă foarte rar la
cursuri pentru că urmăresc o

promovare la locul de muncă sau pentru că au nevoie de o calificare pentru acesta. Mai degrabă, ei sunt
motivați de aspectul social al unui curs, de interesul personal pentru un subiect sau de căutarea
auto-realizării. În calitate de educatori, trebuie să luăm acest lucru în considerare și să găsim modalități de
a menține motivația cursanților noștri și, în mod ideal, de a o spori de-a lungul parcursului de învățare.

O învățare eficientă și de succes pe tot parcursul vieții depinde de motivație și de experiențele de învățare
pe care cursanții le-au avut de-a lungul vieții. Dacă o persoană nu reușește în mod constant să își atingă
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obiectivele de învățare, probabil că nu va fi motivată să caute o altă experiență de învățare. Într-un grup de
adulți vârstnici, veți întâlni probabil cursanți care au avut experiențe de învățare foarte diferite de-a lungul
vieții lor, pe care le vor aduce cu sine în grup, alături de motivația lor inițială de a participa la cursul
dumneavoastră. Va fi util să țineți cont de acest lucru și să luați în considerare diferite modalități de
motivare a cursanților dumneavoastră. În cele ce urmează, vom analiza câteva aspecte care influențează
motivația în educația adulților, precum și semnele lipsei de motivație și strategiile de motivare care pot fi
utile. Apoi, vom analiza în mod special cursanții vârstnici și cum să le menținem motivația. La sfârșitul
acestui material veți găsi câteva sugestii de lectură suplimentară.

După ce ați terminat de citit acest text, vă rugăm să răspundeți la întrebările de evaluare înainte de a
continua lucrul la acest modul al cursului.

2. MOTIVAȚIA ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR

În continuare, vom analiza diferite aspecte care influențează motivația cursanților adulți. Atunci când vă
dezvoltați demersul de instruire, ar trebui să luați în considerare motivațiile cursanților dumneavoastră: de
ce urmează cursul dumneavoastră? Dacă puteți ținti motivelor lor, veți putea probabil să le oferiți o
experiență de învățare motivantă și să le asigurați succesul. Având în vedere diversitatea de motive și de
contexte personale pe care o poate cuprinde un grup de cursanți adulți, ar trebui să puteți oferi diferite
abordări de instruire pentru cursanții dumneavoastră, astfel încât fiecare dintre ei să găsească activități de
învățare motivante.

Următoarele patru aspecte sunt deosebit de importante:

a) conectivitate – conectarea conținuturilor de învățare la cunoștințele sau competențele deja
existente ale cursanților îi ajută pe aceștia să rămână motivați, deoarece nu pornesc de la zero; de
asemenea, ajută la sublinierea utilității conținuturilor de învățare;

b) noutate – conținutul nou este procesat mai activ decât conținutul cunoscut, prin urmare,
provocarea cursanților dumneavoastră cu un conținut complet nou din când în când ajută la
motivarea acestora;

c) relevanță – cursanții care recunosc relevanța conținuturilor de învățare pentru propriile scopuri
au mai multe șanse să rămână motivați, prin urmare, evidențiați modul în care conținutul
contribuie, de exemplu, la locul de muncă sau la viața de zi cu zi;

d) autocontrol – pe cât posibil, cursanții ar trebui să fie independenți în ceea ce privește stabilirea și
atingerea obiectivelor lor, așadar nu încercați să controlați fiecare aspect al procesului de
instruire, ci oferiți în schimb diferite căi pentru diferiți cursanți care își pot structura propria
experiență de învățare în funcție de propria capacitate de autocontrol; acest lucru permite
responsabilizare și un sentiment de autoeficacitate și, astfel, motivează.

Acești factori nu trebuie priviți independent, ci ca fiind complementari. De exemplu, conectarea
conținutului cu cunoștințele și competențele existente ar trebui să fie echilibrată cu materiale noi care să
stârnească curiozitatea cursanților. Pe de altă parte, cursanții vor recunoaște mai ușor relevanța
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conținutului de învățare dacă acesta se conectează cu cunoștințele lor anterioare. Pentru a-i menține pe
cursanți motivați, ar trebui să le permiteți să își exercite autocontrolul în învățarea lor, adică să se
organizeze și să își stabilească obiective, dar și, de exemplu, să sugereze subiecte și activități. Cu toate
acestea, va trebui, de asemenea, să le oferiți o structură și obiective cursanților, astfel încât aceștia să își
atingă obiectivele și să știe la ce lucrează.

În mod similar, John Keller a
formulat modelul ARCS (1983).
Acronimul ARCS reprezintă cele
patru condiții motivaționale:
atenție, relevanță, încredere și
succes. Acest model indică mai
mult faptul că educabilii trebuie să
aibă încredere că pot atinge
obiectivele de învățare, adică
trebuie să stabilim obiective
adecvate, dar și să încurajăm
încrederea sau sentimentul de
autoeficacitate. În acest fel,
cursanții vor experimenta succesul

și vor fi motivați în continuare.

Deși nu putem controla întregul spectru de factori care îi motivează sau îi demotivează pe cursanții noștri,
putem cu siguranță încerca să cultivăm un mediu de învățare și un demers de instruire motivant. Revenind
la considerațiile asupra motivației extrinseci și intrinseci, există diferite modalități de a le influența. Dacă
cursanții dumneavoastră sunt motivați extrinsec, probabil că vor răspunde bine la stabilirea obiectivelor și
la structură, precum și la o prioritizare clară în cadrul conținutului de învățare. Acest lucru va ajuta
cursanții să se concentreze, să le fie clar pentru ce lucrează și să primească recompensa care îi motivează.
Stimulentele suplimentare, cum ar fi creditele suplimentare sau recompensele, ar putea funcționa, de
asemenea, ca motivatori.

Așa cum am menționat mai sus, cursanții vârstnici vor fi mai degrabă motivați intrinsec, deci, probabil că
învață din interes, pentru că pur și simplu le place să învețe ceva nou sau poate pentru că le place aspectul
social al clasei. În acest caz, este o strategie bună să includeți materiale care se potrivesc cu interesele
cursanților, care sunt atractive și poate și umoristice sau provocatoare uneori. De asemenea, cursanții care
sunt motivați intrinsec răspund bine la faptul de a fi implicați activ în procesul de învățare, adică de a
putea fi creativi, de a experimenta lucruri, de a discuta și de a lucra împreună cu ceilalți.

Cu toate acestea, doar pentru că majoritatea cursanților
dumneavoastră ar putea fi motivați în primul rând
intrinsec, nu înseamnă că nu ar trebui să folosiți factori
de motivare extrinsecă. Chiar dacă cineva învață mai
ales din plăcere, o structură utilă și o „stea de aur”
ocazională vor fi apreciate. De asemenea, nu ar trebui
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să subestimați relevanța unui mediu de învățare plăcut, care să răspundă nevoilor cursanților: spațiu
suficient, aer proaspăt, scaune confortabile, iluminat și echipamente adecvate – toate pot face o mare
diferență în ceea ce privește motivația cursanților dumneavoastră.

Pentru a stabili obiective de învățare adecvate, întrebați-i pe cursanții dumneavoastră care este motivația
lor pentru a participa la curs. Acest lucru îi va ajuta să își formuleze propriile obiective și să le pună în
context cu obiectivele cursului. În acest fel, puteți arăta relevanța conținutului cursului dumneavoastră
pentru cursant. Fiecare cursant ar trebui să găsească o modalitate de a stabili obiective SMART, care sunt
specifice, măsurabile, realizabile, realiste și delimitate în timp. Comunicarea cu privire la obiectivele
individuale vă va ajuta, de asemenea, să oferiți un feedback corespunzător cursanților dumneavoastră. De
asemenea, o comunicare deschisă le va arăta acestora modul în care nevoile lor sunt integrate în procesul
de instruire, ceea ce, la rândul său, îi va motiva să participe.

3. MENȚINEREA MOTIVAȚIEI CURSANȚILOR VÂRSTNICI

În următoarea secvență vom analiza în mod special cursanții vârstnici, ce îi motivează și ce ar trebui să
avem în vedere atunci când ne propunem să le menținem motivația pentru cursurile noastre. În primul
rând, ar trebui să fim conștienți de datele demografice: la cine ne referim atunci când vorbim despre
cursanți vârstnici? „Vârstnic” se referă în mod obișnuit la persoanele care fac parte din grupa de vârstă 60+,
ceea ce înseamnă adesea că sunt fie aproape de pensionare, fie deja pensionate. În această perioadă de
schimbare, multe persoane doresc să își folosească noua libertate pentru a experimenta lucruri noi sau
pentru a-și îndeplini dorințele pe care le nutresc de mult timp. De asemenea, mulți participă la cursuri
pentru că doresc să cunoască oameni noi și să evite sentimentul de izolare care ar putea însoți pierderea
locului de muncă și cuibul gol de acasă. Și, deși cursanții vârstnici ar putea veni la cursurile
dumneavoastră pe deplin motivați, ar trebui să ținem cont de anumite aspecte atunci când vine vorba de
acest grup țintă specific:

● cursanții vârstnici aduc cu sine experiența de o viață; încercați să valorificați acest lucru;

● cursanții vârstnici au, de obicei, un grad ridicat de motivație intrinsecă și personală; găsiți strategii
pentru a menține acest lucru;

● aspectul social este un factor de motivare; folosiți acest aspect în cadrul demersului de instruire și
oferiți numeroase oportunități de interacțiune;

● grupul de învățare va fi probabil destul de eterogen în ceea ce privește trecutul și experiențele
cursanților; valorificați acest lucru;

● cursanții vârstnici sunt probabil mai puțin versați în noile media și în competențele TIC, deși acest
lucru poate să difere foarte mult de la un participant la altul; materialele trebuie să rămână
accesibile (de exemplu, materialele online ar putea să nu fie o idee bună), dar includerea de noi
mijloace de comunicare, cum ar fi ochelarii VR, poate, de asemenea, să stârnească interesul (ce
trebuie să luați în considerare atunci când utilizați TIC și ce aplicații se pretează bine pentru
cursanții vârstnici vor fi subiecte abordate în modulului 6 din acest curs);
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● există aspecte senzoriale sau psihice pe care trebuie să le luați în considerare, cum ar fi reducerea
auzului, a vederii și a capacității de memorare;

● luați în considerare problemele de mobilitate sau alte deficiențe atunci când proiectați mediul de
învățare, nu doar la elaborarea materialelor.
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