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APORTUL MINDSET LA FACILITAREA ŞI SUBMINAREA
ÎNVĂŢĂRII ELEVILOR
CS Lucian Voinea*
Rezumat
Articolul de faţă face o prezentare a influenţei mindsetului elevilor asupra
motivaţiei lor pentru învăţare. Folosim rezultate ale cercetărilor lui Carol Dweck
(psiholog). Cele două teorii care circumscriu abordarea cu privire la mindset
sunt cea a atribuirilor (indivizilor) asupra succesului, respectiv eşecului în
învăţare, şi cea a teoriei implicite (a indivizilor) cu privire la abilitate sau
inteligenţă: fixă sau incrementală. Vom evidenţia rolul pe care îl are mindsetul
în adoptarea unui anumit scop (de performare sau de învăţare) al învăţării şi
vom aduce la lumină efectele mindset-ului asupra afectului, cogniţiei şi
comportamentului elevilor la confruntarea cu sarcini de învăţare dificile şi/sau
provocatoare, subliniind caracterul adaptativ sau non-adaptativ al acestui
răspuns.
Cuvinte-cheie: mindset, abilitate, scop învăţare, afect, comportament.
Abstract
The present article shows the students’ mindset influence on their learning
motivation. Our presentation is based on results of the research made by
psychologist Carol Dweck. The two theories that frame the mindset approach
are: persons’ attributions regarding learning success or failure and persons’
implicit theories regarding ability or intelligence – fixed or incrementalist. We
will show the role that the mindset has in a persons’ choice of a learning
scope (performance or learning/task mastery) and bring into the forefront the
effects the mindset has on students’ affect, cognition and behavior when
they are facing challenging or difficult tasks, highlighting the adaptative or
maladaptative character of their answer.
Keywords: mindset, ability, learning scope, affect, behavior.
1. Introducere
Ce anume îi motivează pe unii elevi să persiste în faţa sarcinilor dificile? De
ce unii elevi, chiar dintre cei care obţin rezultate şcolare înalte, ezită sau
chiar refuză să abordeze sarcini care li se par dificile? De ce unii dintre elevi
învaţă din greşeli, iar alţii se tem teribil să facă greşeli? De ce unii elevi persistă
în efort când sarcinile devin dificile, iar alţii renunţă să le mai rezolve? De ce
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unii elevi, inclusiv dintre cei cu rezultate şcolare ridicate, clachează la un
moment dat şi se dezangajează şcolar?
Unul dintre cele mai interesante răspunsuri la întrebările precedente ne este
furnizat de psihologul Carol Dweck: mindsetul (setul sau cadrul mental, pentru
o traducere aproximativă a sa în limba română) persoanei. Abordarea se
încadrează în literatura de psihologie educaţională la capitolul motivaţie pentru
învăţare.
Mindsetul este un concept dezvoltat plecând de la cercetările sale în domeniul
teoriilor implicite cu privire la inteligenţă. Acestea sunt credinţe neconştientizate
(de aici vine termenul de „implicit”) pe care oamenii le au cu privire la propria
inteligenţă sau abilitate; aceste credinţe sunt de două tipuri: fixiste
(corespunzătoare unei teorii implicite tip „entitate”), care consideră că inteligenţa
este o caracteristică, trăsătură personală dată (înnăscută), fixă, şi de creştere
(corespunzătoare unei teorii implicite tip „incrementalist”), care consideră că
inteligenţa este o caracteristică, trăsătură personală modificabilă, care poate
fi îmbunătăţită printr-un proces de învăţare (Dweck, 2000). Paradigma
psihologică în care se încadrează această abordare este cea socio-cognitivă,
iar, mai specific, este vorba despre domeniul atribuirilor (indivizilor) asupra
succesului, respectiv eşecului cu privire la acţiuni, comportamente personale.
În cadrul teoriei atribuirii (B. Weiner este unul dintre principalii psihologi cu
rezultate în acest domeniu), individul este considerat a fi un fel de om de
ştiinţă care încearcă, pentru a-şi explica realitatea, să asocieze evenimentelor
de explicitat – în cazul de faţă: învăţarea, rezultatele învăţării, abilitatea – o
anumită cauzalitate a producerii. Principalele dimensiuni asociate acestei
cauzalităţi sunt în număr de trei: locul controlului (intern sau extern individului);
stabilitatea (stabil vs. instabil) şi controlabilitatea (controlabil vs. incontrolabil)
(Graham; Weiner, 1996).
Mindsetul are în vedere locul intern al controlului asupra învăţării şi rezultatelor
asociate acesteia, dimensiunile care variază fiind stabilitatea şi controlabilitatea.
Stabilitatea se referă la modificabilitatea în timp a învăţării/ abilităţii, aceasta
având două moduri: stabil (nu se modifică) sau instabil (variază).
Controlabilitatea se referă la posibilitatea de modificare a învăţării/abilităţii
prin aportul volitiv-acţional al persoanei, anume prin investiţie de efort, strategie
de învăţare, concentrare, atenţie etc. (în caz contrar, al non-investiţiei, elevul
abordează evenimentul ca fiind incontrolabil).
Dweck arată, prin cercetările sale, că: 1. mindsetul fix orientează elevii către
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scop de performare; 2. mindsetul de creştere orientează elevii către scop de
învăţare – stăpânire a sarcinii; 3. răspunsul elevilor faţă de situaţii dificile/noi
de învăţare este adaptativ (răspunsul afectiv-cognitiv-comportamental este
unul de motivare şi implicare în sarcină) dacă deţin mindset de creştere; 4.
răspunsul elevilor faţă de situaţii dificile/noi de învăţare este non-adaptativ
(răspunsul afectiv-cognitiv-comportamental este unul de de-motivare şi nonimplicare în sarcină) dacă deţin mindset fix.
În cadrul articolului, ne vom focaliza pe evidenţierea legăturii dintre abilitatea
cu privire la învăţare (în special cu privire la sarcini dificile şi/sau care conţin
elemente de neclaritate, cu potenţial confuziv) şi mindset, focalizând atenţia
cititorului pe câteva dintre implicaţiile sale asupra procesului educaţional. Vom
ilustra această legătură prin următoarele aspecte ale învăţării elevilor: scopul
implicării în activităţi de învăţare; comportamentul adoptat: acţiunile cu privire
la efort, strategie de învăţare şi preferinţa atitudinală faţă de tipuri de sarcini
şcolare; cogniţii şi afectul resimţit atunci când elevii se confruntă cu sarcini
dificile şi eşec.
2. Abilitatea, între caracteristică personală şi rezultat al unui proces
de învăţare
Carol Dweck afirmă, pe baza unei treceri în revistă a literaturii de specialitate,
că, în jurul vârstei de 10-12 ani, copiii încep să îşi formeze o viziune asupra
abilităţii de învăţare. Unii dintre ei ajung să o vadă ca pe o trăsătură personală,
stabilă şi fixă. Alţii, dimpotrivă, ajung să o vadă ca pe o capacitate dezvoltabilă
printr-un proces de durată, construit pe exerciţiu, practică, punând la lucru
cunoştinţe şi tehnici, strategii de lucru (Dweck, 2002).
Odată cu dezvoltarea acestei credinţe/ percepţii asupra abilităţii drept
caracteristică personală, apar anumite consecinţe la nivel de autoevaluare:
unii dintre copii încep să îşi subestimeze abilitatea de învăţare şi poziţionarea
în cadrul clasei/grupului. Rezultatele şcolare devin tot mai importante pentru
autoapreciere, iar unii dintre copii ajung să pună semnul egal între notele
obţinute şi inteligenţa lor (manifestare a abilităţii de care dispun). Totodată, ei
folosesc, spontan, abilitatea ca explicaţie pentru note. Pentru aceia dintre ei
care au ajuns să considere abilitatea ca pe o caracteristică stabilă, deci care
le poate prezice performanţa din viitor, rezultatele slabe şi, mai ales, eşecurile
sau nereuşita, nu sunt cei mai buni mesageri...
Pe măsură ce elevii ajung să creadă tot mai mult în fixitatea/stabilitatea în
timp a propriei abilităţi de învăţare, ei sunt tot mai puţin convinşi de eficacitatea
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efortului de a creşte abilitatea, de a compensa pentru o abilitate mai mică
sau de a ajuta performarea şcolară.
Dweck mai arată că, tot în jurul vârstei de 10-12 ani, copiii încep să îşi contureze
un fel de reţea de semnificaţii, consistentă, între credinţele cu privire la propria
abilitate şi cele privind valori, scopuri. Percepţia asupra propriei abilităţi
într-un domeniu sau altul (matematică, română, educaţie fizică etc.) începe
să influenţeze foarte mult nivelul de valorizare (respectiv, devalorizare) de către
copil al domeniului respectiv. Printre implicaţiile pe care această relaţie de
asociere (abilitate – domeniu) le are în viitor se numără şi dorinţa elevului de
implicare în, respectiv de evitare a acelui domeniu.
Reţinem, pentru o mai bună înţelegere a articolului nostru, această idee:
considerarea abilităţii ca fiind o caracteristică personală stabilă şi fixă este
diferită, în fapt, chiar opusă abordării abilităţii ca pe o caracteristică personală
instabilă, dar modificabilă prin depunere de efort.
3. Motivaţia pentru realizarea competenţei
Conform literaturii cu privire la motivaţia pentru reuşită („achievement
motivation”), competenţa este una dintre nevoile psihologice de bază,
ea energizând indivizii în acţiunile lor menite a o transpune în fapt. Nevoia
de competenţă (de a fi competent) este văzută ca o formă de motivaţie, care
ajută indivizii să se dezvolte şi să se adapteze mediului în care trăiesc (Elliot,
Dweck, 2005). Indivizii iniţiază o serie de strategii cognitive şi de comportament
menite a realiza competenţa (stăpânirea eficientă a unei sarcini de lucru, să
zicem) şi, totodată, caută să evite a demonstra lipsa de competenţă
(incompetenţa).
Motivaţia pentru competenţă are un impact considerabil asupra emoţiei şi a
stării de bine a indivizilor, rezultatele acţiunilor menite a atinge competenţa şi
a evita incompetenţa evidenţiind înalta investiţie psihologică pe care o fac
aceştia. Rezultatele pozitive cu privire la competenţă aduc afecte pozitive,
precum: bucurie, mândrie, fericire, în timp ce acelea asociate incompetenţei
aduc afecte negative de tipul: tristeţe, ruşine, anxietate.
Cercetătorii vorbesc de două dimensiuni majore în ceea ce priveşte orientarea
motivaţională: de abordare, respectiv evitare. Combinând tipul orientării cu
rezultatele obţinute (în direcţia realizării competenţei), se disting patru mari
stări afective: 1. Bucurie şi mândrie, pentru activitate orientată către abordare
a competenţei finalizată cu rezultate pozitive (reuşită); 2. Uşurare pentru
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activitate orientată către evitarea incompetenţei finalizată cu rezultate pozitive
(reuşită); 3. Tristeţe şi dezamăgire pentru abordare a competenţei finalizată
cu eşec şi 4. Ruşine şi stare tensionată („distress”) pentru evitarea
incompetenţei finalizată cu eşec (Elliot, Dweck, 2005). Totodată, cercetările
realizate în domeniu au evidenţiat că iniţiativa de tip abordare a competenţei
este mai benefică indivizilor, în termeni de stare psihologică de bine, inclusiv
satisfacţie personală, decât cea de tip evitare a incompetenţei, ea fiind mai
eficientă în a asigura acestora experienţa de obţinere de competenţă de care
au nevoie pentru creştere şi dezvoltare personală.
4. Orientarea către scop în cadrul procesului de învăţare. Rolul
mindsetului elevilor
Având în minte precizările făcute în secţiunea precedentă cu privire la motivaţia
pentru realizarea competenţei, continuăm prin a aduce în discuţie scopurile
către care se orientează indivizii în ceea ce priveşte reuşita în învăţare. Ei pot
opta (Dweck, 2000) pentru două mari tipuri de scopuri: unele care au ca
obiectiv principal performarea şi altele care au în vedere învăţarea, stăpânirea
sarcinii.
Performarea sarcinii de învăţare („task performance”) vizează
demonstrarea abilităţii (şi validarea, la nivel personal). Aceasta se face în
două feluri: obţinând aprecieri (pozitive) pentru propriile abilităţi şi evitând să
obţii evaluări negative cu privire la acestea. Cu alte cuvinte, este important să
arăţi că deţii abilitate şi cauţi să eviţi să arăţi că nu o deţii. (Dweck, 2000)
Strategia de abordare a sarcinilor de lucru, pentru scopul de performare, se
centrează pe realizarea de sarcini care: 1. să demonstreze – atât propriei
persoane, cât şi altora (cadru didactic, colegi etc.) – propria abilitate, mai
ales dacă aceste sarcini sunt la îndemână ca rezolvare şi sunt mai dificile
decât ar putea rezolva alţii şi 2. să evite realizarea de greşeli, acestea putând
„proba” lipsa de inteligenţă.
Învăţarea, focalizarea pe stăpânirea sarcinii de învăţare („task mastery”)
vizează creşterea abilităţilor. Se manifestă prin dorinţa de a învăţa, asumând
efectuarea de noi sarcini, în vederea înţelegerii şi stăpânirii acestora. Este o
modalitate de a deveni mai inteligent, de a fi mai abil, prin exerciţiu şi
perseverenţă (Dweck, 2000).
La prima vedere, cele două scopuri par complementare şi, aparent, nu există
contradicţii în a le avea pe amândouă – ca, de exemplu, în situaţia în care
cineva depune efort pentru a stăpâni sarcini noi de învăţare şi, totodată, caută
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sau doreşte apreciere pentru reuşita în sarcină. Dar! După cum am arătat
anterior, scopul centrat pe performare se găseşte în conflict cu apariţia erorilor
sau greşelilor în realizarea sarcinii (acest lucru aducând sub semnul întrebării
deţinerea competenţei). Iar învăţarea presupune şi erori, greşeli. Din care, pe
bază de feedback (personal şi/sau al altei persoane – cadrul didactic, de
exemplu), elevul poate învăţa: identifică ceea ce nu a funcţionat, schimbă
strategia de rezolvare, intensifică efortul rezolvării.
Totodată, învăţarea presupune şi perioade de confuzie, de neclaritate, cel
puţin până informaţia nouă se „aşază” peste cea precedentă şi eventualele
neclarităţi sunt lămurite. Mai mult, sarcinile de învăţare care sunt cele mai
potrivite pentru a demonstra performarea sunt cele pe care elevul le stăpâneşte
deja, deci care nu îi aduc plus de cunoaştere şi care nu îi cresc abilitatea pe
acel subiect.
Aşadar, scopul centrat pe performare se află în conflict cu cel de stăpânire a
sarcinii (învăţare). Focalizarea pe performare nu lasă loc „adevăratei” învăţări,
dorinţa de a dovedi propria competenţă sabotând, în fapt, folosirea oportunităţilor
apărute (situaţii/ sarcini noi, greşeli, confuzii, neînţelegeri, sarcini dificile etc.
– deci orice presupune risc de non-deţinere a competenţelor) în scop de
îmbunătăţire a abilităţilor şi a creşterii competenţei personale.
Dweck şi colaboratorii săi au demonstrat, prin o serie de cercetări
experimentale – realizate atât în laborator, cât şi în şcoli –, că între mindsetul
deţinut de individ şi alegerea unui scop de reuşită în învăţare există o relaţie
strânsă. Mai precis, alegerea unui scop de învăţare este caracteristic
persoanelor cu mindset de creştere, iar a celui de performare celor cu mindset
fix. Ca distribuţie în populaţia investigată, raportul este de 40% – mindset fix,
40% – mindset de creştere şi cam 20% care nu se încadrează preponderent
în niciunul dintre cele două.
Pentru a identifica mindsetul deţinut de elevi, s-a folosit un chestionar dedicat,
ai cărui itemi vizau percepţia respondenţilor asupra stabilităţii şi maleabilităţii
abilităţii/inteligenţei şi asupra aprecierii efortului şi dificultăţii sarcinii; variantele
de răspuns sunt pe o scară de la dezacord total (1) la acord total (6). Redăm
în continuare câteva dintre aceste afirmaţii, în funcţie de mindsetul pe care îl
vizează: 1. fix – „Pot învăţa noi lucruri, dar nu pot schimba nivelul meu de
inteligenţă”, „Îmi plac cel mai mult acele sarcini şcolare pe care le pot realiza
foarte bine fără prea mare bătaie de cap/efort”, „Prefer acele sarcini şcolare
pe care le pot face perfect, fără greşeli”, „Atunci când trebuie să depun efort
consistent, mă simt de parcă nu sunt prea inteligent” şi 2. De creştere –
„Indiferent de câtă inteligenţă am, o pot schimba întotdeauna în bună măsură”,
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„Îmi plac acele sarcini şcolare care mă fac să mă gândesc din greu”, „Îmi plac
acele sarcini din care pot învăţa chiar dacă fac o mulţime de greşeli”, „Când
sarcina de învăţare este grea, mă face să insist mai mult asupra ei, nu mai
puţin” („Mindset assessment profile”).
5. Rezultate ale cercetărilor cu privire la răspunsul elevilor faţă de
sarcini dificile în funcţie de mindsetul deţinut
Gândindu-ne la parcursul şcolar al unui elev, ne vin în minte anumite praguri
de trecere – cum ar fi de la primar la gimnaziu, de la clasa a 8-a la a 9-a, de
la liceu la facultate –, care aduc o serie de creşteri în dificultate a sarcinilor
de învăţare. Luând în calcul şi faptul că înţelegerea elementelor de noutate
depinde de stăpânirea informaţiei precedente, putem avea o imagine mai bună
asupra aportului exerciţiului, efortului constant, metodic la îmbunătăţirea
învăţării. Abilitatea este cel mai amplu confruntată atunci când elevii se
întâlnesc cu dificultăţi sau cu eşec. Răspunsul lor în faţa unor astfel de provocări
este determinant pentru investiţia în învăţare, pentru angajare sau dezangajare.
Vom ilustra, în continuare, cum anume se petrece această diferenţiere cu
privire la abilitate: abilitatea drept caracteristică, trăsătură personală, pe care
(nu) o ai în suficientă măsură ca să poţi face faţă sarcinilor de învăţare sau ca
rezultat al unui proces de învăţare, clădit pe efort, atenţie, utilizare de strategie.
Vom folosi rezultate ale cercetărilor întreprinse de Dweck şi colaboratorii săi
pentru a aduce informaţii cu privire la răspunsul (în termeni de afect, cogniţie,
acţiuni întreprinse) adoptat de elevi în momentul şi după confruntarea cu sarcini
dificile, provocatoare. Diferenţierea, în viziunea cercetătorilor, este făcută de
mindsetul elevului: fix sau de creştere.
Prin studii realizate cu copii de grădiniţă, din ciclul primar şi din clasa a 5-a,
Dweck a evidenţiat că diferenţe semnificative între elevi în raport cu credinţa
lor în fixitatea abilităţii apar la nivelul intervalului de vârstă de 10-12 ani. Aceştia
s-au diferenţiat după modul în care au justificat abilitatea (operaţionalizată ca
isteţime, reuşită în sarcinile şcolare: mai precis, elevii au fost solicitaţi să se
gândească la un coleg pe care îl consideră isteţ cu privire la reuşita în sarcinile
şcolare şi să enunţe care cred ei că sunt motivele care au condus la acest
fapt): cei cu credinţă în stabilitatea şi fixitatea abilităţii au adus ca argument
notele mari obţinute, pe când ceilalţi au nominalizat activităţi întreprinse, de
genul realizarea temelor şi efectuarea de activităţi la diversele discipline. Altfel
spus, primii s-au axat pe validarea adusă de rezultatele şcolare, iar ceilalţi pe
valorificarea activităţii din procesul de învăţare (Dweck, 2002).
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Experimentele efectuate au arătat că, după realizarea cu succes a unui set
de sarcini de învăţare, elevii cu mindset fix diferă de cei cu mindset de creştere
prin reacţia pe care o au odată ajunşi în situaţia de a rezolva sarcini dificile:
primii se blochează, se dezangajează din sarcină şi îşi blamează propria
inteligenţă/abilitate, pe când ceilalţi persistă în sarcină, caută modalităţi de
soluţionare şi nu îşi pun în dubiu abilitatea/inteligenţa. Şi asta se petrece în
condiţiile în care abilităţile elevilor, măsurate, erau, la începutul experimentului,
aceleaşi pentru cei cu mindset fix, respectiv de creştere.
Aşadar, răspunsurile elevilor diferă substanţial în ceea ce priveşte cele trei
componente ale răspunsului faţă de situaţia stresoare (sarcina dificilă sau
eşecul în sarcină sau o unitate de învăţare dificilă de înţeles): cognitivă, afectivă
şi comportamentală, după ce elevii, diferiţi ca mindset, dar cu abilităţi egale,
au trecut prin o serie de reuşite în învăţare (realizarea cu succes a sarcinilor
precedente).
Cercetătorii au identificat tipul de răspuns al elevilor în faţa dificultăţii analizând
verbalizările acestora cu privire la ceea ce gândeau – vizând relevarea interesului
şi a implicării în sarcina de lucru – şi monitorizând strategiile de rezolvare a
sarcinii folosite de aceştia (au construit itemii sarcinilor în aşa fel încât să
poată monitoriza strategiile de soluţionare folosite de elevi). Totodată, s-au
folosit şi estimări ale elevilor cu privire la reuşita viitoare în sarcinile de lucru,
măsurate atât înainte de momentul dificil, cât şi după acesta (Dweck, Leggett,
1998).
Odată ce elevii au trecut de la sarcinile aflate la îndemâna lor la cele dificile
(uneori, chiar imposibil de rezolvat pentru nivelul lor de şcolarizare), au început
să apară diferenţe între cei cu mindset fix şi ceilalţi. Primii au adoptat un
răspuns de tipul „neajutorare”. Au început să enunţe aprecieri defavorabile
cognitiv cu privire la propria persoană, printre motivele invocate pentru eşec
fiind fie deficitul de inteligenţă, fie de memorie, fie de abilitate de rezolvare a
sarcinii. Totodată, aceste autodeprecieri erau însoţite şi de o lipsă de prognostic
pozitiv cu privire la estimările de reuşită din viitor. În ceea ce priveşte afectul,
acesta era negativ, elevii menţionând efecte precum: aversiunea faţă de sarcină,
plictiseala faţă de exerciţii, anxietate cu privire la propria performare – şi asta
în condiţiile în care, până să dea de greu, erau mulţumiţi de modul în care
evoluau în sarcina de lucru. Mai mult, o parte dintre ei au iniţiat o serie de
verbalizări nelegate de sarcina în lucru, menite a atrage atenţia cercetătorilor
asupra altor atribute pozitive ale lor, din alte domenii – în loc să se concentreze
asupra sarcinii. Performarea acestora în sarcina de învăţare a scăzut, iar strategiile
de rezolvare adoptate s-au dovedit a fi ineficiente. Următoarea afirmaţie ni se
pare foarte sugestivă, o redăm ca atare: „Pe scurt, copiii care au adoptat răspunsul
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de tip neajutorare şi-au perceput dificultăţile ca pe eşecuri, ca indicând abilitate
scăzută şi ca fiind de nedepăşit. Ei păreau a vedea efortul viitor ca fiind inutil,
şi, poate chiar, după cum sugerează manevrele lor defensive, ca o evidenţiere
a abilităţii lor inadecvate.” (Dweck, Leggett, 1988, p. 258).
O cu totul altă abordare în faţa dificultăţii au avut-o elevii cu mindset de creştere.
Aceştia nu vedeau situaţia ca şi cum ar fi vorba de un eşec. Ei vedeau
problemele nerezolvate ca fiind obstacole de depăşit, de soluţionat prin efort.
Aceştia au iniţiat, în vederea rezolvării sarcinii, strategii de soluţionare, pe
care le-au monitorizat în vederea atingerii rezultatelor dorite. În tot acest
răstimp, ei au manifestat concentrare, efort, atenţie. Au insistat asupra chestiilor
neclare, până au fost siguri că ştiu să le rezolve. Totodată, şi-au menţinut un
înalt nivel de optimism cu privire la rezultatele scontat pozitive ale efortului lor.
Majoritatea acestor elevi şi-au menţinut cel puţin nivelul de eficienţă al strategiilor
de rezolvare a sarcinii, ba chiar mulţi dintre ei şi-au crescut nivelul după
confruntarea cu dificultatea. Nici măcar factori precum un profesor monoton
sau un text care li s-a părut plictisitor nu i-au demotivat, elevii cu mindset de
creştere alegând să fie în control asupra propriei învăţări, să aibă iniţiativă, să
insiste, să persiste până înţeleg ceea ce învaţă.
Într-un alt experiment, Dweck a urmărit să vadă care este influenţa lăudării
abilităţii/ inteligenţei sau a efortului asupra inducerii unui mindset fix sau de
creştere. Astfel, elevii au fost împărţiţi în două grupe şi li s-a dat spre rezolvare
un acelaşi test de inteligenţă non-verbală, compus din zece itemi, de dificultate
medie. Toţi elevii aveau acelaşi nivel de abilitate înainte de efectuarea testului.
După rezolvarea sa, unii dintre elevi au fost lăudaţi pentru inteligenţă („ai obţinut
un scor bun. Înseamnă că eşti bun la asta”), iar alţii pentru efortul depus („ai
obţinut un scor bun. Înseamnă că ai depus efort pentru a-l obţine”). După
laudă, cercetătorii au propus elevilor spre rezolvare un nou test, mai dificil
decât precedentul, din care puteau învăţa. Ce au constatat?! Elevii lăudaţi
pentru inteligenţă au refuzat realizarea noului test, iar ceilalţi, în marea lor
majoritate, au dorit să participe, pentru a-şi creşte abilitatea. Cei lăudaţi pentru
inteligenţă, afirmă cercetătorii, se temeau să nu cumva să greşească la noul
test, mai dificil, şi, astfel, să îşi expună vulnerabilitatea de a obţine un rezultat
nesatisfăcător. Mai apoi, elevilor li s-a dat un nou test, dificil, la care nu au
performat prea bine. Cei lăudaţi pentru inteligenţă au tradus rezultatul ca fiind
o ilustrare a faptului că nu sunt inteligenţi. Ceilalţi, în schimb, au considerat
că rezultatul obţinut s-a datorat efortului insuficient. Mai mult, nu au considerat
că acesta (rezultatul) le reflectă inteligenţa. Dacă, în termeni de afect şi
implicare în sarcină, succesul iniţial a fost stimulativ pentru toţi elevii, rezultatele
slabe la sarcina dificilă au schimbat situaţia: cei lăudaţi pentru inteligenţă
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erau afectaţi negativ, nu mai găseau plăcere în sarcina de lucru, în timp ce
ceilalţi erau stimulaţi de dificultate, dornici să rezolve sarcina dificilă. După
aceasta, cercetătorii au urmărit evoluţia, în timp, a rezultatelor elevilor: cele
ale grupului lăudat pentru inteligenţă au scăzut, iar ale celor lăudaţi pentru
efort au crescut; mai mult decât atât, primii au obţinut rezultate mai slabe la
un test de dificultate similară celui la care, iniţial, au obţinut rezultate bune.
Interesant de menţionat este şi faptul că, rugaţi să scrie, pentru elevi din alte
şcoli, atât impresiile lor despre exerciţiile/sarcinile la care participaseră, cât
şi rezultatele obţinute, aproape jumătate dintre elevii lăudaţi pentru inteligenţă
au minţit în privinţa propriilor rezultate, în încercarea de a „îşi păstra” nivelul de
inteligenţă lăudat (Dweck, 2006).
6. În loc de concluzii
Deţinerea unui mindset fix face ca fiecare situaţie (de evaluare, de testare, de
rezolvare a unei sarcini, prezentată ca fiind „dificilă”, de competiţie şcolară
etc.) care chestionează, într-un mod sau altul, propria inteligenţă, propriile
abilităţi, să fie percepută ca o altă ocazie de a demonstra capacitatea de
performare, de a dovedi ce poţi. Există, cum ar veni, posibilitatea ca ceva să
pună în dubiu ceea ce doreşti să arăţi că posezi: inteligenţă, abilitate.
Modul în care astfel de elevi percep succesul în sarcină este acela de a avea
talent, inteligenţă, abilitate – deja în dotarea proprie – şi de a reuşi prin acestea,
de o manieră gen „naturaleţea reuşitei” (fără efort, fără chin, simplu, probând
înzestrarea naturală cu inteligenţă), astfel încât efortul nu e doar ne-necesar,
ci e chiar perceput ca o ameninţare, ca o lipsă de capabilitate. De regulă,
răspunsul lor la implicarea în sarcini dificile este unul dezadaptativ, infuzat de
afect negativ, de neîncredere în propriile forţe, de lipsă sau insuficienţă în
termeni de abilitate, de reducere a duratei şi intensităţii efortului şi de
deconcentrare, slăbire a atenţiei faţă de ceea ce învaţă. Este vorba de o delegare
a responsabilităţii pentru învăţare altor factori, care nu sunt sub jurisdicţia de
control a propriei persoane.
Strategiile adoptate de aceşti elevi pentru a evita situaţiile problematice –
deci cu referire la evitarea implicării în sarcini care i-ar putea pune în dificultate
– sunt: amânarea rezolvării sarcinii, neimplicarea (absenteismul), evitarea
implicării sau, la polul opus, alegerea unei sarcini foarte dificile, greu de
rezolvat, astfel ca, în caz de eşec, să aibă scuza că nerezolvarea nu ţine de
propria inteligenţă, ci de dificultatea deosebită a sarcinii.
Este ca şi cum o bună parte din energia mentală pe care ar putea-o dedica
concentrării şi efortului în sarcină se risipeşte, se disipează prin rumegarea
asupra temerii că nu se ridică la nivelul de abilitate dorit. Acest lucru se
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Mindset-ul şi relaţia sa cu învăţarea (cu focus pe dezvoltarea abilităţii):
scopuri, afect, cogniţie, comportament adoptat
Mindset şi răspuns cognitiv, afectiv, comportamental
Fix

Incrementalist (de creştere)

Credinţa/abordare
a elevului asupra
abilităţii

„O am sau nu o am; efortul depus arată că nu o
am”.

„O dobândesc şi o perfecţionez prin exerciţiu,
prin soluţionarea de sarcini (mai) dificile (decât
precedentele), care sporesc abilitatea”.

Scopuri (ale
învăţării)

De performare, de a arăta celorlalţi şi propriei
persoane că deţin abilitate: 1.poate fi de
abordare – „performez şi arăt că sunt
competent”; validând faptul că posed abilitatea
sau 2. de evitare – „nu performez, ca să nu-mi
arăt incompetenţa” – evitând evaluarea
negativă a abilităţii.

De învăţare, de stăpânire a sarcinii de învăţare, de
dezvoltare a abilităţii.

Afect

Negativ.

Pozitiv.

Cogniţii /
(auto)Atribuiri

„Eşuez pentru că sunt prost / pentru că nu am
abilitatea necesară” (neajutorare).

„Eşuez pentru că nu am depus suficient efort,
pentru că nu am modificat strategia de învăţare,
pentru că nu am schimbat contextul de lucru”.

„Nu sunt în stare, nu reuşesc, nu pot”.

„Pot, mă simt motivat să încerc, sunt pe drumul
cel bun; Îmi plac provocările”.
Comportamentul
adoptat de elev /
strategia de
abordare a
sarcinii

Renunţă la efort, eşecul arătându-i că nu
posedă abilitatea necesară;
Consideră că nu are rost să persiste, pentru că
ar arăta celorlalţi că nu posedă abilitatea
necesară;
Consideră greşelile drept evidenţă a inabilităţii
sau a lipsei de inteligenţă şi se blochează, se
autoînvinovăţeşte pentru lipsă de abilitate;
Nu crede că efortul îl poate ajuta, atâta vreme
cât nu posedă abilitatea pe care o consideră
necesară pentru a putea rezolva sarcina;
Persistă în a realiza sarcini pe care ştie deja să
le rezolve, care nu îi aduc plus de cunoaştere,
care nu îl ajută să îşi dezvolte abilitatea;

Depune mai mult efort, considerând că nu am
muncit suficient şi de aceea am greşit/eşuat;
Totodată, verifică ceea ce nu a mers, schimbând
o serie de factori: strategia de abordare, contextul
de lucru, concentrarea, atenţia;
Consideră greşelile/provocările/eşecul drept
situaţii care faciliează învăţarea, înţelegerea unor
aspecte încă necunoscute sau mai dificile;
Preferă sarcini dificile, lucrul asupra lor şi
eventuala rezolvare a acestora atestând
îmbunătăţirea abilităţilor. Pentru ei, efortul este
un indicator al progresului în învăţare şi nu al
lipsei de abilităţi;
Învaţă, creşte efortul, schimbă strategia de lucru
şi, în timp, îşi îmbunătăţeşte rezultatele.

Nu învaţă, ci îşi găseşte scuze sau evită
angrenarea în sarcini dificile.
Impactul asupra
abilităţii / Evoluţia
rezultatelor
şcolare

Abilitatea stagnează sau scade;

Abilitatea creşte;

Rezultatele şcolare se plafonează, ba chiar
scad.

Rezultatele şcolare cresc.

evidenţiază şi în cazul elevilor care obţin rezultate şcolare bune, nu doar în
cazul celor cu note mai mici.
Pentru a pune punctul pe „i”, anume pe predispunerea la vulnerabilitatea faţă
de eşec, îi dăm cuvântul doamnei Dweck: „atât etichetele pozitive, cât şi cele
negative îi pot juca feste minţii tale. Atunci când ţi se atribuie o etichetă
pozitivă, îţi e teamă să nu o pierzi, iar când eşti lovit cu una negativă, îţi e
teamă că o meriţi.” (Dweck, 2006, p. 65).
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Mindsetul de creştere promite a fi un contributor stimulativ al motivaţiei pentru
învăţare, orientând indivizii care îl deţin către o abordare proactivă a învăţării,
mai precis către asumarea controlului personal asupra acesteia, prin activităţi
precum: perseverenţa în efort, monitorizarea progresului în sarcină,
îmbunătăţirea sau revizuirea strategiei de abordare a rezolvării sarcinii,
focalizarea atenţiei asupra sarcinii, menţinerea unui afect pozitiv, de implicare
activă în sarcină, concentrarea pe modalităţi de abordare pragmatică a sarcinii
(„cum să?” şi nu „pot să?”). Pe scurt, efortul în sarcină se conjugă cu un mix
de afect şi cogniţie pozitiv, rezultatul final fiind cel de sporire a abilităţii prin
înţelegerea modului de soluţionare a sarcinilor dificile şi a diferitelor neclarităţi
întâmpinate în procesul de învăţare. Pentru ei, abilitatea se formează prin
efort constant şi este parte a unui proces de învăţare; de aceea, ei nici nu sunt
demotivaţi de evaluări iniţiale soldate cu rezultate slabe, deoarece ştiu că,
insistând în învăţare, îşi cresc abilitatea şi, cel mai probabil, şi rezultatele şcolare.
Mindsetul de creştere poate fi şi format, prin transformare din cel fix. În acest
sens, el merită privit ca un rezultat al unui proces de asumare a responsabilităţii
şi controlului pentru propria învăţare, în scopul creşterii propriilor abilităţi. În
acest proces, dificultăţile şi eşecurile nu (mai) sunt factori demotivanţi, de
dezangajare şcolară, ci ocazii de sporire a abilităţii, a învăţării. Este vorba de
o schimbare a percepţiei asupra abilităţii, prin atribuirea unui mai mare control
şi aport propriei persoane. Principalele instrumente folositoare în acest proces
sunt: realizarea unei planificări a propriei învăţări, centrarea pe efort şi
perseverenţă în sarcinile de învăţare, monitorizarea propriului progres, revizuirea
activităţilor de învăţare, valorificarea unor strategii de învăţare eficiente,
focalizarea atenţiei şi a concentrării, purtarea unui dialog pozitiv şi constructiv
cu propria persoană şi valorificarea şi/sau reinterpretarea la nivel personal a
rezultatelor obţinute de-a lungul acestui proces: acestea nu fixează un anumit
nivel al inteligenţei sau abilităţii, ci orientează (oferă repere pentru) autoreglarea
procesului de învăţare, în direcţia îmbunătăţirii.
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