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1.1. Didactica – teoria procesului de învăţământ
Didactica este disciplina pedagogică care are ca obiect de studiu procesul de
învăţământ. Termenul de didactică provine din limba greacă („didaske-didaskein” - a
învăţa pe alţii).
Jan Amos Comenius, pedagogul ceh care a trăit în secolul al XVII-lea, este
considerat fondatorul didacticii. În lucrarea sa „Didactica Magna” (1657), Comenius a
definit didactica ca fiind „arta universală de a învăţa pe toţi totul”. În acea perioadă sfera
şi conţinutul didacticii erau extinse, astfel că includeau tot ceea ce se referea la educaţie şi
învăţământ. În aceste condiţii se impunea o circumscriere mai precisă a obiectului de
studiu a didacticii. Cel care a realizat acest lucru a fost pedagogul german J.F. Herbart
(1776-1841).
Didactica generală este o disciplină pedagogică fundamentală care se ocupă cu
studiul procesului de învăţământ. Statutul de ştiinţă al didacticii este argumentat prin
următoarele caracteristici:
 este descriptivă (elaborează bazele teoretice ale organizării, conducerii şi desfăşurării
procesului de învăţământ);
 este prescriptivă (emite un set de reguli privind modul cel mai eficient de atingere a
unui anumit nivel de cunoştinţe şi deprinderi);
 este normativă (stabileşte criterii generale, standarde, precum şi condiţii necesare
atingerii lor).
Didactica aplicată sau specială (didactica specialităţii sau metodica) este o ramură
pedagogică interdisciplinară care presupune aplicarea didacticii la predarea unei anumite
discipline de învăţământ, aşa cum ar fi: metodica predării limbii române, metodica
predării matematicii, metodica predării fizicii, metodica predării psihologiei, metodica
predării educaţiei fizice, metodica predării muzicii etc.
1.2. Procesul de învăţământ: concept, structură, componente
Procesul de învăţământ reprezintă ansamblul activităţilor instructiv-educative
organizate, planificate, desfăşurate şi evaluate în instituţii specializate pe baza unor
documente curriculare oficiale, în care sunt implicaţi agenţii acţiunii educaţionale:
profesorul şi elevul.
Procesul de învăţământ constituie principalul subsistem al sistemului de învăţământ.
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1.3. Caracteristicile procesului de învăţământ
a. Procesul de învăţământ – proces de cunoaştere
Activităţile instructiv-educative desfăşurate în cadrul procesului de învăţământ
reprezintă principala modalitate prin care copilul îşi însuşeşte cunoştinţe din diferite
domenii, îşi lărgeşte experienţa de cunoaştere. Procesul de învăţământ este un act de
investigaţie şi descoperire a adevărurilor, de elaborare a informaţiilor, de explorare,
asemănător actului de dezvoltare a ştiinţelor. Elevul nu trebuie să fie doar un receptor al
informaţiilor, ci printr-un demers bazat pe redescoperire, prin reluarea drumului parcurs
de ştiinţă, să fie capabil să descopere adevărul, sub îndrumarea cadrului didactic.
Instruirea ca activitate a procesului de învăţământ se finalizează prin dobândirea de
noi cunoştinţe, prin formarea de priceperi, deprinderi, capacităţi, prin dezvoltarea unor
aptitudini. Principalele scopuri ale activităţii de instruire sunt: dezvoltarea concepţiei
despre lume şi viaţă, formarea culturii generale şi a culturii de specialitate.
b. Procesul de învăţământ – proces bilateral
Caracterul bilateral al procesului de învăţământ este expresia relaţiei de interacţiune
dintre cei doi agenţi educaţionali. Procesul de învăţământ cuprinde totalitatea activităţilor
desfăşurate de agenţii educaţionali: profesorul şi elevul, activităţi care se realizează prin
intermediul relaţiei de comunicare.
În cadrul relaţiei de comunicare identificăm: cadrul didactic (emiţătorul), elevul
(receptorul), repertoriile celor doi, precum şi repertoriul comun care face posibilă
comunicarea (figura 1).
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Figura 1. Modelul comunicării umane (după Meyer-Eppler)
P - profesor
E - elev
Rp - repertoriul profesorului
Re - repertoriul elevului
Relaţionarea eficientă dintre profesor şi elev este posibilă datorită repertoriului
comun, congruenţei repertoriilor celor doi. Repertoriul comun reprezintă sistemul de
noţiuni şi acţiuni utilizate de binomul profesor-elev.
c. Procesul de învăţământ – proces informativ/formativ/educativ
Procesul de învăţământ este un proces informativ deoarece în cadrul acestuia se
urmăreşte transmiterea şi asimilarea unui volum de informaţii. Prin intermediul
informaţiilor se formează şi se dezvoltă capacităţile de cunoaştere. Se recomandă o
selecţie a informaţiilor întrucât din volumul mare al acestora, doar o parte din ele devin
achiziţii, bunuri interne ale persoanei.
Caracterul formativ al procesului de învăţământ este susţinut de faptul că prin
intermediul informaţiilor, al cunoştinţelor se formează şi se dezvoltă capacităţile
cognitive, strategiile cognitive, atitudinile faţă de cunoaştere, faţă de învăţare şi faţă de
şcoală în general.
Caracterul educativ al procesului de învăţământ este demonstrat de valenţele
educative ale activităţii didactice, deoarece prin intermediul acesteia se ajunge la
modelarea unor calităţi umane ale elevului în vederea realizării unui comportament demn,
civilizat şi democratic. Procesul de învăţământ contribuie la formarea şi dezvoltarea
dragostei faţă de şcoală, faţă de profesie şi de ţară, la formarea şi dezvoltarea spiritului de
disciplină, de corectitudine, de cooperare, de respect şi ajutor reciproc.

d. Procesul de învăţământ – proces cibernetic
Caracterul cibernetic al procesului de învăţământ scoate în evidenţă faptul că acesta
poate fi considerat un act cibernetic, adică în care acţionează principiul comenzii
(comunicarea) şi al controlului (evaluarea). În cadrul lui acţionează conexiunea inversă
(feed-back-ul). Caracterul cibernetic oferă posibilitatea reglajului pentru profesor şi a
autoreglajului pentru elev.
Cibernetica este ştiinţa care se ocupă cu studiul matematic al legăturilor, comenzilor
şi controlului în sistemele tehnice şi în organismele vii din punctul de vedere al
analogiilor lor formale.
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2.1. Conceptul de învăţare şi de învăţare şcolară
Învăţarea este un fenomen complex şi dinamic cu o largă sferă de cuprindere care a
constituit obiectul de cercetare pentru specialiştii din diverse domenii: psihologic,
pedagogic, biologic etc.
Din perspectiva psihologiei, învăţarea vizează modificarea performanţei într-o
situaţie specifică, fiind obiectivată la nivel elementar şi la nivel complex. La nivel
elementar învăţarea include reacţii de răspuns la stimulii mediului, stimuli fizici,
perceptibili, cu acţiune imediată. La nivel complex, învăţarea dezvoltă „reprezentarea
simbolică” a stimulilor care intervin pe termen lung, la diferite niveluri de
conceptualizare exprimate prin: cunoştinţe structurate – structurante, factuale, noţionale
şi procedurale.
Din perspectiva pedagogică, învăţarea reprezintă modalitatea caracteristică fiinţei
umane de achiziţie a cunoştinţelor, de formare a priceperilor, deprinderilor şi
competenţelor. Din aceeaşi perspectivă, învăţarea presupune un ansamblu de activităţi
proiectate şi desfăşurate de cadrul didactic cu scopul de a determina schimbări
comportamentale la nivelul personalităţii elevului prin valorificarea capacităţii acestuia
de dobândire a cunoştinţelor, deprinderilor şi strategiilor cognitive.
În sens larg, învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unui nou
comportament, ca urmare a unui antrenament special. Învăţarea vizează o schimbare
adaptativă a comportamentului individual, rezultată din interacţiunea organismului cu
mediul. Termenul de învăţare desemnează situaţii diverse, cum sunt: învăţarea mersului,
a vorbirii, a cititului, a scrisului, formarea deprinderilor de igienă corporală, a
deprinderilor de muncă fizică, intelectuală, a unei meserii etc.
Învăţarea şcolară se realizează în mod sistematic în cadrul instituţiilor specializate cu
scopul însuşirii de către individ a noi informaţii, cunoştinţe, cu scopul formării unor
deprinderi, capacităţi, competenţe.
2.2. Mecanisme şi procesualitate
Pentru realizarea unei activităţi eficiente este foarte importantă cunoaşterea
procesului de învăţare. Astfel, principalele etape parcurse de individ atunci când învaţă
sunt: achiziţia, interiorizarea, modificarea, aplicarea.
Prima fază, achiziţia, presupune contactul cu informaţiile, cunoştinţele noi, urmată de
o prelucrare a acestora pentru a se realiza o bună înţelegere.
Următoarea fază, aceea de interiorizare, vizează integrarea noilor cunoştinţe într-un
sistem personal, coerent, care se construieşte pe baza experienţelor anterioare.

Faza de modificare presupune acţiune din perspectiva noilor achiziţii, care dobândite
şi operaţionalizate pot fi aplicate în practică. Astfel, individul devine conştient de faptul
că a acumulat ceva în plus şi de faptul că ceea ce a acumulat reprezintă ceva util.
Etapa finală vizează concretizarea acestor modificări în abilităţi şi comportamente.
Acest nivel de aplicare a celor acumulate reprezintă o confirmare a realizării unei învăţări
eficiente. O altă condiţie a unei învăţări eficiente este ca modificările produse să fie
menţinute şi transferate asupra situaţiilor noi.
2.3. Teoriile învăţării
Teoriile învăţării reprezintă viziuni coerente asupra modului în care se produce
învăţarea, pe baza unei fundamentări teoretico-ştiinţifice. Teoriile învăţării au o valoare
explicativ-informativă, definind şi explicând ce este învăţarea, care sunt mecanismele
instrumental-operatorii şi procesele dinamico-energetice implicate prin declanşarea şi
susţinerea actului învăţării.
Fiecare teorie explică procesul complex al învăţării, prin precizarea sarcinii
(conţinutului) învăţării, mecanismul psihologic intern angrenat şi procesualitatea sa,
condiţiile interne şi externe în care se realizează învăţarea. Literatura de specialitate
conţine foarte multe clasificări ale teoriilor învăţării. Propunem prezentarea teoriilor
învăţării prin intermediul următoarei clasificări: teorii behavioriste, teorii cognitive şi
teorii metacognitive.
2.3.1. Teorii Behavioriste
Teoriile behavioriste sau teoriile învăţării comportamentale consideră modificările
comportamentale ca efecte ale stimulărilor externe asupra răspunsurilor subiectului.
Potrivit acestor teorii, indicatorul cel mai concret al performanţei în învăţare este
comportamentul sau manifestarea observabilă pe care subiectul o relevă.
În cadrul teoriilor behavioriste includem: teoria condiţionării clasice, teoria
conexionistă, teoria asociaţiei prin contiguitate, teoria condiţionării operante, teoria
învăţării sociale.
• Teoria condiţionării clasice (I.P. Pavlov)
Primele studii având ca temă condiţionarea clasică datează de la începutul secolului
al XX-lea, când fiziologul rus Ivan Pavlov (1849-1936), care cerceta digestia, şi-a
îndreptat atenţia spre domeniul învăţării.
Premisa de la care porneşte Pavlov este că între stimulii din mediu şi reacţiile
organismului există o legătură. Următorul pas este de a crea legături între anumite
semnale din exterior şi reacţiile organismului, printr-o substituire de stimuli.
Experimentele lui Pavlov au implicat studierea reacţiilor câinilor în diferite situaţii:
Câinele era plasat în faţa unei farfurii, după ce în prealabil i-a fost ataşată o capsulă
la nivelul glandelor salivare, cu scopul măsurării cantităţii de salivă. Hrana era pusă în
farfurie şi era stinsă lumina. Câinele fiind în prealabil înfometat, s-au înregistrat
accentuări semnificative ale secreţiei salivare. Procedura aceasta era repetată de un
anumit număr de ori (era prezentată mai întâi lumina şi apoi hrana). Pentru a se verifica
dacă s-a produs învăţarea asocierii între cei doi stimuli (hrana şi lumina),

experimentatorul aprindea lumina, însă fără a prezenta hrana. Câinele a fost învăţat sau
condiţionat să asocieze lumina cu hrana şi să răspundă la această asociere prin salivaţie.
Prezentarea grafică a experimentelor lui Pavlov:
Înainte de condiţionare
Stimul condiţionat
(lumina)
Stimul necondiţionat
(hrana)

Nici un răspuns sau răspuns irelevant
Răspuns condiţionat
(salivare)

După condiţionare
Stimul condiţionat
Stimul necondiţionat
(lumina)
(salivare)
Asocierea unui stimul necondiţionat şi a răspunsului necondiţionat există de la
începutul experimentului, fiind o relaţie înnăscută deci care nu trebuie învăţată. Asocierea
unui stimul condiţionat cu un stimul necondiţionat reprezintă învăţarea. Această relaţie
este rezultatul asocierii stimulului necondiţionat şi a stimulului condiţionat.
Fiecare pereche de stimuli prezentată, alcătuită dintr-un stimul condiţionat (SC) şi
unul necondiţionat (SN) este denumită asociere. Asocierile necesare învăţării perechilor
de stimuli reprezintă stadiul de achiziţie al condiţionării. Pe parcursul acestui stadiu
asocierile repetate ale SC (lumina) şi SN (hrana) trebuie să fie puternice, adică întărite.
Dacă asocierile nu sunt întărite, răspunsul se va diminua treptat.
Condiţionarea la om:
În cazul bolnavilor de cancer se poate observa cum repetarea asocierilor dintre
chimioterapie (SN) şi imaginea sălii de tratament (SC) aduce pacientul în situaţia de a
asocia camera cu chimioterapia, fenomen care are ca rezultat resimţirea efectelor
secundare, chiar înaintea începerii tratamentului efectiv.
După un număr de şedinţe de chimioterapie, pacienţii prezintă uneori simptome,
chiar înainte de a intra în sala de tratament.
Astfel, putem spune că teoria condiţionării clasice susţine dobândirea, pe baza
repetării, a unor răspunsuri automatizate, în urma asocierii stimulilor şi repetării acestor
asocieri.
• Teoria conexionistă (E.L. Thorndike)
Acesată teorie a fost iniţiată de Edward Lee Thorndike (1874-1949), care subliniază
faptul că o asociaţie este întărită când este urmată de succes. În centrul concepţiei sale stă
ideea de conexiune, astfel încât întreg conţinutul învăţării poate fi explicat în termeni de
„situaţii” şi „conexiuni” (sau legături asociative), ce unifică aceste situaţii şi răspunsuri.
Teoria lui E.L. Thorndike este cunoscută şi sub denumirea de teoria conexionistă. Ea
conţine trei legi primare:
- legea efectului (răspunsurile la o anumită situaţie, care sunt urmate de recompensă,
vor fi întărite şi devin răspunsuri obişnuite pentru acea situaţie):
- legea promptitudinii (o serie de răspunsuri pot fi înlănţuite pentru a atinge o
anumită ţintă):

- legea exerciţiului (conexiunile devin mai puternice prin exerciţiu şi se diminuează
când exersarea este întreruptă).
Teoria sugerează că transferul învăţării depinde de prezenţa unor elemente identice
în situaţiile noi de învăţare. Transferul este întotdeauna specific şi niciodată general. Cel
mai important aspect al acestei teorii constă în legea efectului. Învăţarea se realizează
printr-o succesiune de încercări şi erori. Dacă încercările au succes, sunt reţinute, dacă nu
au succes, sunt inhibate.
Prezentăm în continuare unul din experimentele realizate de E.L. Thorndike:
O pisică înfometată este aşezată într-o cuşcă, a cărei uşă este ţinută închisă printr-un
zăvor ce se poate deschide cu uşurinţă, şi o bucată de peşte este plasată în afara cuştii.
Iniţial, pisica va încerca să ajungă la mâncare prin întinderea labei printre barele cuştii.
Această încercare duce la eşec şi pisica va continua să se mişte prin cuşcă, adoptând
diverse comportamente pentru a ajunge la hrană. Dacă va atinge zăvorul va ieşi din cuşcă
şi va mânca peştele. Pisica va fi pusă din nou în cuşcă, iar în afara cuştii va fi aşezată o
altă bucată de peşte. Pisica va proceda întocmai ca în situaţia anterioară, până când va
atinge întâmplător zăvorul. Această procedură poate fi repetată de mai multe ori şi se va
constata că pisica va renunţa la multe din comportamentele neadecvate şi va deschide uşa
imediat după momentul intrării în cuşcă. Pisica a învăţat deci să deschidă uşa pentru a
obţine mâncarea.
E.L. Thorndike consideră că această consolidare progresivă are loc datorită legii
efectului, afirmând că în cadrul procesului de învăţare operantă, această lege selectează
dintr-o paletă aleatorie de răspunsuri numai pe acelea care au consecinţe pozitive.
Astfel, Thorndike a evidenţiat faptul că învăţarea se produce nu numai prin
conexiunea stimul-răspuns, ci şi pentru că stimulii produc anumite consecinţe plăcute.
• Teoria asociaţiei prin contiguitate (E. Guthrie)
Potrivit teoriei asociaţiei prin contiguitate a cercetătorului american Edwin Guthrie,
în învăţare nu este nevoie de întărire, deoarece simpla asociere prin contiguitate (prin
alăturare) este suficientă.
Astfel, E. Guthrie a criticat teoria clasică a lui E. Thorndike şi a eliminat tot ceea ce i
se părea că imprimă subiectivitate în modificarea comportamentului.
Guthrie a reluat aparatul utilizat iniţial de Thorndike şi anume cuşca în care era
introdus animalul (o pisică), cu deosebirea că aceasta se deschidea cu uşurinţă. Animalul
era introdus în cuşcă printr-un tunel din spate, făcea câteva încercări şi atingând uşa, ieşea
afară. Deşi lângă cuşcă se afla o bucată de peşte, pisica nu-i dădea nici o atenţie. Deci, nu
hrana a fost scopul ei real. Fotografiile arată că, repetându-se experienţa, pisica atinge uşa
în acelaşi fel ca prima oară. Mişcările făcute până la atingerea uşii nu se reţin, dar
mişcarea care deschide uşa este urmată de evadare, deci de alte mişcări şi aşa se
manevrează mişcarea declanşatoare.
• Teoria condiţionării operante (B.F. Skinner)
Principalul teoretizator al condiţionării operante este Burrhus Frederic Skinner, care
a făcut distincţia între comportamentul de răspuns (respondend behaviour) şi
comportamentul operant (operant behaviour). Acestora le corespund condiţionările de tip
S (stimul) – pentru răspunsuri provocate – şi de tip R (întărire) – pentru răspunsuri emise.
Condiţionarea de tip S se realizează la stimuli cunoscuţi, întărirea este condiţionată de
stimuli.

B.F. Skinner a fundamentat noţiunea de modelare comportamentală care se
realizează prin intermediul întăririlor pozitive şi negative. Întărirea pozitivă se obţine prin
permisiunea de a accede la ceva plăcut, iar întărirea negativă se obţine prin permisiunea
de a evita stimulii neplăcuţi. În studiile sale, cercetătorul a utilizat cutia Skinner, care
conţinea elementele simple, necesare învăţării unui răspuns.
Unul din experimentele lui Skinner a constat în urmărirea unui şobolan înfometat.
Acesta este plasat într-o cuşcă neacoperită şi prevăzută cu o bară pe care se afla agăţată o
bucată de peşte. De fiecare dată când şobolanul apăsa bara, o mică bucată de peşte era
eliberată în vasul existent în cuşcă.
Şobolanul va mânca bucata de peşte şi curând după aceea va apăsa din nou bara.
Hrana întăreşte reacţia de apăsare a barei, iar frecvenţa apăsării va creşte semnificativ.
Dacă magazia de hrană este deconectată, astfel încât apăsarea barei să nu mai ducă la
eliberarea hranei, atunci frecvenţa apăsării barei se se va diminua.
Putem afirma, potrivit teoriei lui Skinner, că în învăţare un rol deosebit îl au
operaţiile pe care subiectul le execută şi le însuşeşte, fapt ce a contribuit la apariţia
învăţării (instruirii) programate, bazată în principal pe algoritmizare.
• Teoria învăţării sociale (A. Bandura)
Teoria învăţării sociale a lui Albert Bandura se ocupă într-o formă mai concretă de
evidenţierea interacţiunii factorilor interni şi externi în determinarea comportamentului
persoanei.
Bandura afirmă că învăţarea are loc deoarece oamenii sunt conştienţi de consecinţele
răspunsurilor lor ca urmare a capacităţii de gândire. Conştientizând relaţia dintre
consecinţe şi răspunsuri, ei se pot orienta spre viitor, se pot comporta anticipativ şi nu
doar observând evenimentele care au produs o reîntărire comportamentală în trecut.
Teoria lui Bandura scoate în evidenţă influenţa oamenilor asupra oamenilor şi importanţa
cunoaşterii. Este importantă presupunerea ca oamenii să fie influenţaţi de consecinţele
comportamentului, trebuie să fie conştienţi de legătura dintre comportament şi
consecinţele lui. Astfel, învăţarea este dificilă dacă oamenii nu sunt conştienţi sau sunt în
mică măsură conştienţi de legătura dintre comportament şi consecinţe.
Cunoaşterea este mijlocul prin care oamenii învaţă de la oameni, chiar dacă nu
primesc în mod direct o răsplată. Observarea modelului oferit de o persoană al cărei
comportament este răsplătit este suficientă pentru ca învăţarea socială să aibă loc. Un
model este o persoană care execută un comportament pentru altul, iar modelarea se referă
la actul executării şi îndeplinirii unui comportament în faţa unuia sau a mai multor
observatori.
Când oamenii învaţă de la alţii, nu numai că asimilează ceea ce modelele au de
oferit, ci încep observarea altora cu anumite predispoziţii şi orientări care determină ceea
ce ei învaţă. Oamenii învaţă de la modele nu numai comportamente, ci şi aşteptările altor
persoane referitoare la evenimentele viitoare, în special expectanţele celor cu care ei
împart anumite experienţe relevante.
În cadrul învăţării sociale, oamenii achiziţionează şi execută nu numai
comportamente ofensive, ci şi comportamente defensive. Comportamentele defensive
sunt adoptate pentru ca persoana să poată face faţă evenimentelor neplăcute anticipate în
situaţiile viitoare, pentru evitarea consecinţelor negative.

2.3.2. Teorii Cognitive
Teoriile cognitive interpretează învăţarea ca fiind un proces desfăşurat în plan intern,
ce nu poate fi cunoscut direct, nemijlocit. Cercetările specialiştilor cognitivişti s-au
centrat pe surprinderea unor factori interni profund implicaţi în învăţare: procesele
cognitive, motivaţional-afective, creativitatea.
• Teoria gestaltului (M. Wertheimer, K. Koffka, W. Köhler)
Psihologia gestaltistă sau psihologia configuraţiei a apărut în Austria şi în Germania,
la începutul secolului al XX-lea. Principalii reprezentanţi ai acestei orientări sunt: Max
Wertheimer, Kurt Koffka şi Wolfgang Köhler. Prin studii experimentale s-a demonstrat
primordialitatea întregului asupra părţilor în activitatea psihică.
Faptele psihice sunt forme, configuraţii ale căror elemente sunt condiţionate de
întreg. Fenomenul psihic fundamental este percepţia. Max Wertheimer a stabilit
postulatele acestei teorii: structurarea iniţială a percepţiei, întregul este perceput înaintea
părţilor, nu se fac distincţii între senzaţii şi percepţii. De asemenea, Max Wertheimer a
stabilit şi legile organizării percepţiei care sunt de fapt şi legile învăţării. Legea
fundamentală este legea pregnanţei, iar acesteia i se subsumează legea proximităţii (a
celei mai mici distanţe); legea similarităţii (a asemănării); legea tendinţei spre ansamblu;
legea formei bune (formele determinante sunt mai stabile decât cele nedelimitate); legea
continuităţii perfecte; legea formelor închise.
Kurt Koffka a insistat asupra ideii câmpului perceptiv şi anume afirma că acestea se
organizează în funcţie de trebuinţele interioare. Rezolvarea unei probleme presupune
restructurarea câmpului datorită intuiţiei. Noţiunea de câmp sugera ideea de structură,
adică unitatea dintre mediu şi organism, unitatea elementelor componente ale unui fapt
psihic.
Wolfgang Köhler a elaborat teoria învăţării prin intuiţie. El este interesat de un mod
de rezolvare a problemelor prin intuirea lor şi nu prin încercare şi eroare, ca în
condiţionarea operantă. Experimentele lui Wolfgang Köhler din Tenerife (Insulele
Canare) au pus în evidenţă învăţarea prin rezolvarea problemelor de către cimpanzei.
Maimuţa trebuia să ajungă la banana sau portocala suspendată în cuşcă sau plasată la o
anumită distanţă de cuşcă. În cuşcă se găseau cutii sau bastoane care se puteau pune unul
într-altul. Prima tendinţă a maimuţei era aceea de a se întinde după fruct, după care, prin
tatonări repetate, maimuţa ajungea la banană fie prin aşezarea cutiilor una peste alta, fie
prin montarea celor două beţe, unul în prelungirea celuilalt. Explicaţia comportamentului
maimuţei era nu simpla încercare-eroare sau întâmplare, ci restructurarea câmpului
psihic. Transpusă în domeniul învăţării, doctrina gestaltistă a condus la conturarea teoriei
intuiţiei (insight-ului). Insight-ul este un fel de iluminare intelectuală, cu ajutorul căruia
informaţiile sunt rapid reorganizate în vederea surprinderii a noi relaţii între date şi găsirii
soluţiei pentru anumite situaţii-problemă. Gestaltismul pune accentul pe gândire şi
înţelegere, procese care sunt mult implicate în învăţarea umană şi evidenţiază astfel
caracterul adaptativ al învăţării.
• Teoria învăţării latente (E. Tolman)
Această teorie aparţine lui Edward Tolman şi a apărut ca un răspuns la behaviorism.
El susţine că învăţarea se produce şi fără o modificare vizibilă a comportamentului.
E. Tolman a demosntrat că învăţăm prin explorarea lumii înconjurătoare. Astfel, se
configurează o hartă cognitivă, o imagine mentală a realităţii, care rămâne în stare latentă,

până când anumite condiţii din mediu ne solicită să facem apel la aceste cunoştinţe. De
exemplu, chiar dacă nu ne-am propus să învăţăm cum este configurat biroul în care lucrăm,
atunci când ni se cere să realizăm o schiţă a acestuia o vom face, activând informaţiile latente.
Edward Tolman are meritul că s-a concentrat mai mult asupra aspectului psihologic al
învăţării, insistând asupra învăţării latente.
• Teoria psihogenezei cunoştinţelor şi operaţiilor intelectuale (J. Piaget)
Teoria psihogenezei cunoştinţelor şi operaţiilor intelectuale aparţine psihologului
elveţian Jean Piaget (1896-1980), considerat fondatorul psihologiei genetice. Această teorie
se concentrează asupra stadiilor dezvoltării parcurse de copil de la naştere până la maturitate,
iar învăţarea presupune elaborarea treptată şi consolidarea operaţiilor intelectuale şi se
constituie ca un sistem plurinivelar de activităţi cognitive şi aplicative care se materializează
în variate forme şi produse comportamentale.
Psihologia genetică abordează inteligenţa ca fiind o formă superioară de adaptare
eficientă la situaţii noi, problematice, prin structurarea datelor experienţei. Adaptarea implică
două procese complementare: asimilarea şi acomodarea.
Prin asimilare, persoana adaugă noi informaţii la cunoştinţele pe care le deţine.
Asimilarea noilor informaţii implică deci un proces de adăugare de noi experienţe şi de
reflectare a acestora în planul cognitiv în mod asemănător cu experienţele anterioare.
Asimilarea se realizează pe baza schemelor operatorii şi a experienţei cognitive pe care
subiectul o deţine. Asimilarea asigură integrarea noii realităţi într-o structură de gândire
fundamentală pentru orice activitate de cunoaştere.
Acomodarea are iniţial un aspect nediferenţiat de procesele asimilatoare. Acomodarea
presupune o restructurare a modelelor de cunoaştere, o depăşire a stării anterioare prin
procese de expansiune, comprimare şi transformare a experienţei cognitive. Prin aceasta,
subiectul realizează simultan nu numai adaptarea noului la situaţia anterioară, ci şi
valorificarea sa în prezent şi în perspectiva evoluţiei activităţii de instruire. Asimilarea şi
acomodarea sunt cei doi poli ai interacţiunii organism-mediu, a căror echilibrare este
fundamentală pentru orice dezvoltare umană.
Dezvoltarea intelectuală este văzută într-o succesiune stadială a evoluţiei gândirii.
Fiecare stadiu are o anumită structură în care nivelul superior îl înglobează pe cel
inferior.
În evoluţia intelectuală, Jean Piaget a identificat următoarele stadii:
a) Stadiul senzoriomotor (0-2 ani). Acest stadiu are următoarele caracteristici
esenţiale: gândire limitată la domeniul acţiunii copilului; gândirea este o reflectare relativ
diferenţiată de realitatea nemijlocită şi premerge limbajului; apariţia schemelor
perceptuale: schema obiectului, constantele spaţio-temporale; cunoaşterea obiectuală;
realism dinamic prin excelenţă.
b) Stadiul preoperator (2-7 ani), care cuprinde două substadii: preconceptual (2-4
ani) care se caracterizează prin: consolidarea limbajului şi a semnelor verbale; cuvântul
devine instrumentul principal de transmitere a particularităţilor mediului extern în cel
intern; gândirea se bazează pe reprezentări; atenţia se poate comuta de la un termen la
altul; apariţia raţionamentului intuitiv şi analogic şi intuitiv (4-7 ani) caracterizat prin:
capacitatea copilului de a rezolva corect sarcini de stabilire şi conservare a
corespondenţelor între mărimi, relaţii de echivalenţe; acţiunea şi cunoaşterea copilului
rămân legate de moment; gândirea egocentrică.

c) Stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani). Acest stadiu are următoarele caracteristici:
operaţiile concrete, legate de acţiuni obiectuale; prezenţa reversibilităţii, tranzitivităţii şi
asociativităţii; percepţia globală; gândirea legată de situaţii concrete, de obiecte reale sau
imagini ale acestora; apariţia noţiunilor de conservare a cantităţii, greutăţii, volumului.
d) Stadiul operaţiilor formale (după 11-12 ani) se caracterizează prin: operaţii
propoziţionale; gândire sistematică; demersul analitico-sintetic şi demersul ipoteticodeductiv; examinarea informaţiilor/problemelor abstracte.
• Teoria socio-culturală (L.S. Vîgotsky)
Teoria socio-culturală promovată de Vîgotsky, plasează originea proceselor psihice
superioare în matricea socio-culturală a individului. Conform acestei teorii, instrumentele
cognitive ale copilului sunt prefigurate, elaborate în cadrul interacţiunii copil – adult,
pentru a fi apoi integrate, interiorizate de copilul însuşi. Orice funcţie psihică superioară,
menţionează autorul, apare pe scenă de două ori: o dată pe plan social – ca activitate
împărţită între adult şi copil, deci ca relaţie interpersonală şi a doua oară pe plan
intrapsihic – ca fenomen intern, ca acţiune interiorizată, proprie copilului însuşi. Deci,
putem accepta că gândirea, limbajul, imaginaţia, ca elemente centrale ale funcţionării
„intrapsihice” îşi au originea în interiorizarea gradată a acţiunilor „interpsihice” care au
loc în timpul învăţării – rezolvării unor sarcini de către copil sub îndrumarea unui adult
competent. Iniţial copilul „împarte” o sarcină cognitivă cu un adult competent pentru ca
treptat să devină el însuşi capabil să rezolve în mod independent situaţia problemă.
Vîgotsky defineşte zona proximă a dezvoltării ca fiind distanţa dintre nivelul actual
al dezvoltării, manifestat prin capacitatea copilului de a rezolva o situaţie problemă în
mod independent, respectiv nivelul potenţial al performanţei intelectuale reprezentat de
realizările sub îndrumarea unui adult competent. Vîgotsky distinge două nivele distincte
ale funcţionării intelectuale a copilului: primul nivel este definit de funcţiile cognitive
maturizate care determină activitatea intelectuală independentă desfăşurată de copil. Al
doilea nivel este reprezentat de funcţiile cognitive în curs de maturizare, acestea
manifestându-se numai în situaţiile de conlucrare cu un adult competent în rezolvarea
unor sarcini care depăşesc posibilităţile copilului. Determinarea nivelului funcţional al
acestor funcţii mintale vizează de fapt evaluarea zonei proxime a dezvoltării. Vîgotsky
susţine că evaluarea completă a stadiului dezvoltării intelectuale a copiilor, alături de
cunoaşterea performanţei în activitatea independentă, trebuie să cuprindă şi
caracteristicile manifestate în cursul colaborării cu adultul. Conform teoriei lui Vîgotsky
procesele mintale superioare îşi au originea în activitatea socială de colaborare mediată
prin interacţiune verbală prin care individul este iniţiat în forme noi de activitate mintală.
Datorită acestui proces individul dobândeşte în mod treptat capacităţile de organizare şi
mediere independente ale activităţii mintale în afara cadrului suportiv al interacţiunii
sociale. Pentru Vîgotsky procesul de „independentizare” progresivă a activităţii cognitive
reprezintă principiul de bază al dezvoltării psihice a copilului.
Maturizarea funcţiilor mintale şi accesarea zonei proxime a dezvoltării se desfăşoară
în cadrul interacţiunii sociale prin intermediul mecanismelor de mediere socială.
Medierea socială în teoria lui Vîgotsky este de natură semiotică, constând din utilizarea
de către copil a unor instrumente psihologice definite de un context informaţional
particular. În atingerea zonei proxime a dezvoltării, mijloacele psihologice de mediere
utilizate primesc o semnificaţie aparte pentru ritmul de interiorizare a cunoştinţelor,
respectiv a strategiilor de rezolvare a situaţiilor problemă, definindu-se astfel gradul de

competenţă intelectuală. Teoria lui Vîgotsky a fost preluată şi continuată de: A.M.
Leontiev, P.I. Galperin, A.R. Luria şi alţii.
• Teoria formării pe etape a acţiunilor mintale (P.I. Galperin)
Teoria formării pe etape a acţiunilor mintale a fost elaborată de psihologul rus Piotr
Iakovlevici Galperin. În concepţia lui Galperin activitatea mintală reprezintă forma
transformată a activităţii externe, practice. Acţiunea mintală este rezultatul unui proces de
interiorizare ce parcurge mai multe etape de trecere treptată din exterior în interior.
P.I. Galperin a făcut distincţia între acţiune şi operaţie. Acţiunea are ca structură
scopul, obiectul supus transformării, modelul după care se acţionează. Operaţia este
modalitatea prin care se realizează transformarea obiectului.
Desfăşurarea efectivă a activităţii presupune parcurgerea următoarelor etape,
considerate ca fiind niveluri de realizare a acţiunii. Din activitatea obiectuală, exterioară
prin interiorizare, rezultă actele subiective şi structurile intelectuale:
 etapa acţiunii materiale. Această etapă se desfăşoară direct cu obiectele, lucrurile sau
cu substitutele acestora şi marchează momentul generalizării pe bază concretă a
elementelor necesare pentru realizarea acţiunii. În această etapă, copilul îşi formează
o primă idee despre operaţie, apoi acţionează concret cu obiectele;
 etapa acţiunii în planul exprimării verbale externe. Această etapă presupune
transferul acţiunii în planul limbajului oral şi reprezintă desprinderea acţiunii de
sprijinul obiectelor concrete, perceptibile sau cu rezonanţă reprezentativă în plan
senzorial;
 etapa acţiunii desfăşurate în planul „limbajului extern pentru sine”. În această etapă
limbajul devine mijloc de comunicare cu sine şi un instrument al gândirii, pregătind
interiorizarea. Elevul îşi reglează activitatea prin „comenzi pentru sine”, care sunt
eficiente atât în plan informativ cât şi formativ-psihologic;
 etapa acţiunii în planul limbajului intern. Această etapă presupune interiorizarea
acţiunii care se desfăşoară ca un proces subconştient, care este un act de gândire.
Elevul realizează acţiunile de instruire prin valorificarea la parametrii superiori ai
limbajului interior, care declanşează un lanţ de operaţii eficiente.
Aşadar, potrivit teoriei lui P.I. Galperin, procesul de învăţare eficientă se realizează
de la acţiuni practice sau obiectuale la manifestarea lor mentală bazată pe mecanismele
verbale. Gândirea devine în primul rând un mecanism de orientare a comportamentului în
acţiune, iar învăţarea presupune în primă fază însuşirea elementelor de orientare a acţiunii
(a proprietăţilor, a relaţiilor) şi a acţiunilor mintale necesare pentru planificarea şi
realizarea ei în cerinţele date.
Teoria formării pe etape a acţiunilor mintale este considerată ca fiind una din cele
mai importante în fundamentarea ştiinţifică a psihogenezei dezvoltării şi învăţării specific
umane.
• Teoria genetic-cognitivă şi structurală (J. Bruner)
Autorul acestei teorii este Jerome Bruner, psiholog american. În elaborarea teoriei
sale, Bruner a valorificat atât concepţiile filosofilor antici (Socrate, Platon) cât şi teoriile
moderne ale învăţării (teoria gestaltului, teoria lui J. Piaget, a lui P.I. Galperin).
În concepţia lui J. Bruner învăţarea este strâns legată de dezvoltare şi instruire. Deşi
acceptă psihologia etapelor dezvoltării lui J. Piaget, Bruner a insistat asupra rolului
educaţiei, în special al instruirii ca mijloc de stimulare şi modelare a personalităţii.

J. Bruner apreciază că învăţarea reprezintă modalitatea principală de dezvoltare a
proceselor cognitive şi a personalităţii individului. El a elaborat un model de cunoaştere a
lumii prin trei modalităţi, aflate în intersecţie:
 modalitatea activă realizată de subiect prin acţiune, prin manipularea liberă a
realităţii, prin exersare sau construcţie, cu scopul achiziţionării primelor cunoştinţe şi
formării deprinderilor (prezentă în primii ani ai vieţii);
 modalitatea iconică bazată pe imagini sau pe o altă organizare senzorială (prezentă în
perioada de la 5 la 7 ani);
 modalitatea simbolică, prin care imaginile sunt înlocuite prin cuvinte sau alte semne
convenţionale (prezentă în restul vieţii).
Aceste modalităţi sau niveluri de cunoaştere se construiesc pe rând, de-a lungul
dezvoltării. Dezvoltarea intelectuală atinge stadii superioare dacă subiectul uman este
capabil să stăpânească bine toate cele trei modalităţi: activă, iconică şi simbolică.
Conţinutul învăţării poate să urmeze o desfăşurare concentrică sau o desfăşurare în
spirală, fiind prezentat elevilor în cele trei modalităţi şi diferenţial pe vârste.
Organizarea conţinutului învăţării trebuie să se realizeze sub forma unor structuri
logice fundamentale. Dezvoltarea intelectuală se bazează pe interacţiunea dintre subiect
şi educator şi în acelaşi timp este rezultatul acestei interacţiuni. Bruner subliniază
importanţa şi necesitatea utilizării metodei problematizării şi a învăţării prin descoperire.
Utilizarea acestor metode favorizează trecerea de la motivaţia extrinsecă la cea intrinsecă,
facilitează însuşirea de către elevi a modalităţilor specifice descoperirii şi contribuie la
durabilitatea informaţiilor. În folosirea acestor strategii, sarcina profesorului este de a
crea condiţii potenţiale care să stimuleze şi să susţină activitatea de învăţare a elevilor.
• Teoria organizatorilor cognitivi şi anticipativi de progres (D.P. Ausubel)
David P. Ansubel şi colaboratorul său F. Robinson au realizat o sinteză a teoriei
cognitive a învăţării. Teoria organizatorilor cognitivi şi anticipativi de progres poate fi
considerată mai mult o teorie a instruirii, ca rezultat al transpunerii în plan educaţional a
unui punct de vedere psihologic elaborat asupra învăţării.
Învăţarea, ca proces fundamental de asimilare şi integrare a informaţiilor noi în
contextul cunoştinţelor însuşite anterior, este văzută din perspectiva principalelor forme
pe care le întâlnim în şcoală. După criteriul poziţiei elevului faţă de produsul cunoaşterii,
întâlnim: învăţare prin receptare (conţinutul se prezintă elevului în formă finală) şi
învăţare prin descoperire (elevul descoperă noile informaţii prin efort şi participare
proprie). După criteriul poziţiei elevului faţă de mecanismul înţelegerii sensului, Ausubel
identifică: învăţarea conştientă, a cărei esenţă constă în actualizarea unei idei prin legare
de ceea ce ştia dinainte şi învăţare mecanică, prin care se reţine o idee fără legătură
directă cu informaţiile anterioare.
Cunoştinţele noi extind sau adâncesc baza materiei de învăţare. Asimilarea
cunoştinţelor presupune ca asocierea acestora cu structura cognitivă să fie nearbitrară şi
substanţială.
Învăţarea este condiţionată de variabile cognitive, afective şi sociale, de însuşiri ale
personalităţii.
Variabilele cognitive sunt:
Transferul sau procesul de influenţare a unor cunoştinţe sau deprinderi asupra altora.
Premisa majoră a transferului este existenţa ideilor-ancoră relevante. Transferul se
realizează datorită capacităţii de utilizare a organizatorilor (regulilor) care pot fi:

cunoştinţe introductive, explicaţii preliminare, comparaţii şi datorită capacităţii de
discriminare care permite accentuarea ideilor-ancoră. Transferul poate fi secvenţial,
raportat la unităţile de cunoştinţe sau informaţii, lateral, la acelaşi nivel de cunoaştere.
Capacitatea de cunoaştere şi starea de pregătire cognitivă. Capacitatea de cunoaştere
depinde de factorul genetic şi de nivelul de materializare intelectuală iar pregătirea
cognitivă depinde de capacitatea de cunoaştere, de experienţa anterioară şi de efectul
instruirii până în acel moment.
Aptitudinea intelectuală este dependentă în mare măsură de inteligenţă. Nivelul de
inteligenţă este condiţionat genetic şi socio-cultural.
Exerciţiul este necesar actului învăţării şi trebuie organizat în forme variate.
Randamentul învăţării depinde, pe lângă factorii cognitivi şi de cei motivaţionali.
Dorinţa cunoaşterii, curiozitatea, afirmarea eu-lui, afilierea, au un rol esenţial în
atitudinea de angajare pentru performanţele învăţării. Recompensa şi pedeapsa creează o
motivaţie stimulativă sau aversivă. Randamentul învăţării depinde şi de factorii de
personalitate. Interacţiunea copilului cu adultul ia două forme: de satelizare (starea de
dependenţă faţă de adult) şi de nesatelizare (starea de independenţă fortuită sau nevoită)
şi efectele acestor forme de interacţiune pot fi analizabile din perspectiva randamentului
învăţării, a nivelurilor de tratare diferenţiată şi individualizată, a nivelurilor de integrare a
elevului în condiţii specifice de şcolarizare.
Personalitatea educatorului, cu capacităţile sale intelectuale, cu competenţa sa
psihopedagogică, cu disponibilitatea comunicării au un rol important în organizarea şi
îndrumarea învăţării (Macavei, 1997).
• Teoria învăţării cumulativ-ierarhice (R. Gagné)
Teoria învăţării cumulativ-ierarhice a lui Robert Gagné valorifică multe din teoriile
anterioare asupra învăţării şi anume: teoria conexionistă a lui Thorndike, teoria
condiţionării operante a lui Skinner, teoria constructivistă a lui Piaget, teoriile
cognitiviste ale lui J. Bruner, D. Ausubel, F. Robinson.
Potrivit concepţiei lui R. Gagné, procesul învăţării subordonează pe cel al
dezvoltării, fiind un proces care se bazează pe efectele generate de discriminare,
generalizare şi transfer. Dezvoltarea umană apare ca rezultat, ca schimbare de lungă
durată pe care subiectul o datorează învăţării şi creşterii. Conţinutul pe care elevii
urmează să-l înveţe trebuie să fie explicitat, astfel încât o capacitate simplă este învăţată
înaintea unei capacităţi mai complexe. R. Gagné defineşte învăţarea ca fiind „modificarea
dispoziţiei sau capacităţii umane care poate fi menţinută şi care nu poate fi atribuită
procesului de creştere” (Gagné, 1975, p. 11).
Învăţarea se concretizează într-o modificare de performanţă. Pentru producerea
procesului învăţării trebuie îndeplinite atât condiţiile interne cât şi cele externe. Condiţiile
interne constau în anumite capacităţi ca: deprinderea intelectuală, strategia cognitivă,
informaţia verbală, deprinderea motrică, atitudinea, care apar şi se dezvoltă ierarhic, ele
fiind premise hotărâtoare în realizarea învăţării. Condiţiile externe sunt independente de
subiectul care învaţă şi se referă la situaţiile-stimul care aparţin contextului în care se
realizează învăţarea.
R. Gagné a identificat opt tipuri de învăţare: învăţarea de semnale, învăţarea stimulrăspuns, învăţarea tip înlănţuire, învăţarea tip asociaţie verbală, învăţare prin
discriminare, învăţarea de noţiuni, învăţarea de reguli, rezolvarea de probleme.

Cele opt tipuri de învăţare sunt ordonate de la simplu la complex, dar coordonate
între ele. Ierarhizarea implică un transfer vertical, în sensul că o capacitate superioară este
mai uşor învăţată şi actualizată dacă cele inferioare au fost însuşite anterior în mod
temeinic şi între ele există asemănări structurale şi funcţionale.
Transferul lateral se referă la un fel de generalizare care se extinde asupra unui
ansamblu de situaţii caracterizate prin acelaşi „nivel de complexitate”. Producerea acestui
transfer lateral ţine de condiţiile interne, specifice fiecărui individ.
• Teoria holodinamică a învăţării (R. Titone)
Această teorie a fost elaborată de italianul Renzo Titone, care propune o interpretare
holistă şi dinamică a învăţării. Valoarea constructivă a teoriei holodinamice constă în
efortul de reclasificare a tipurilor de învăţare, astfel încât celor opt tipuri identificate de
Gagné, pedagogul italian le-a mai adăugat şase. Suita tipurilor de învăţare cuprinde:
învăţarea de semnale, învăţarea stimul-răspuns, învăţarea tip înlănţuire, învăţarea tip
asociaţie verbală, învăţarea prin discriminare, învăţarea de noţiuni, învăţarea de reguli,
rezolvarea de probleme, învăţarea de atitudini, învăţarea de opinii şi convingeri, învăţarea
autocontrolului intelectiv şi volitiv, învăţarea socială, învăţarea capacităţilor
organizatorice.
Comportamentul şi învăţarea sunt explicate prin formula: C(A) = P(c, a) S, în care C
este comportamentul, A este învăţarea, c sunt procesele şi activităţile cognitive, a sunt
procesele, acţiunile şi operaţiile automatizate, P este personalitatea şi S este situaţie.
Comportamentul învăţat depinde de factorul personalitate, de procesele şi activităţile
cognitive, de procesele, acţiunile şi operaţiile automatizate. Învăţarea umană se realizează
la trei niveluri ierarhice de operaţii: nivelul tactic, nivelul strategic şi nivelul ego-dinamic.
Nivelul tactic defineşte organizarea finalistă a actelor externe în secvenţe semnificative,
în performanţe concrete (operaţii perceptive şi motorii). Nivelul strategic defineşte
procesele de activizare a mecanismelor de organizare raţională exprimate în operaţii
cognitive. Nivelul ego-dinamic este definit prin implicarea adâncă şi responsabilă a
personalităţii fizico-morale care permite subiectului să unifice şi să controleze nivelurile
tactic şi strategic. Învăţarea tactică vizează performanţele de tip comunicativ, abilităţi
perceptiv-motorii şi capacităţile de feed-back, care fac posibilă autoreglarea şi
autocontrolul. Învăţarea strategică vizează sistemele de reguli interioare cognitive şi
procesele de autoreglare conştientă. Învăţarea ego-dinamică vizează formarea atitudinii
responsabile faţă de învăţare, conştientizarea necesităţii experienţei de cunoaştere.
Învăţarea umană poate fi reprezentată de următoarea succesiune fazică:

(1) Eu . . . (2) Strategia . . . (3) Tactica

Voinţa de
a opera

Capacitatea de Actul concret
a opera
al operării

Caracteristicile generale ale modelului holodinamic al învăţării sunt: integrabilitatea
(cuprinde toate tipurile de comportament); centralizarea (unificarea pe verticală: tactică,
strategie, Eu); multidimensionalitatea (articularea internă a comportamentului, a
nivelurilor şi a operaţiilor); interfuncţionalitatea (realiţia de jos în sus: tactică – strategie –
Eu); reversibilitatea (ordinea operaţiilor este reversibilă şi ciclică); sistemicitatea

(comportamentul învăţat este o entitate); verticalitatea evolutivă (abilităţile tactice sunt
sistematizate în cadrul strategiilor, acestea sunt folosite de Eul conştient); contextualitatea
(comportamentul şi învăţarea sunt relaţionate ca şi personalitatea în ansamblul ei);
prezenţa simulat-dinamică (coparticiparea conştientă, liberă) (Noveanu, apud Macavei,
1997).
2.5.3. Teorii Metacognitive
Teoriile metacognitive ale învăţării au contribuit la modificarea concepţiei privind
dezvoltarea inteligenţei redefinind rolul şcolii şi al cadrelor didactice în realizarea învăţării
la copil.
• Teoria gândirii laterale (E. De Bono)
Edward De Bono introduce conceptul de gândire laterală care implică faptul că
pentru rezolvarea cu succes a unei probleme, aceasta trebuie abordată din perspective
diferite. E. De Bono identifică patru factori esenţiali care pot fi asociaţi gândirii laterale:
 recunoaşterea ideilor determinate care polarizează percepţia unei probleme;
 căutarea unor moduri diferite de a privi lucrurile;
 relaxarea controlului rigid al gândirii;
 folosirea ocaziei de a încuraja alte idei.
Gândirea laterală presupune o rezolvare în mod creativ a problemelor şi presupune
utilizarea unor strategii folosite deliberat pentru a întrerupe şirul obişnuit al problemei.
Gândirea laterală este o formă de gândire care coexistă cu gândirea verticală,
completând-o. Gândirea verticală este logică, operează cu tipare şi urmează căile
naturale, este de tip analitică. Gândirea laterală nu este substitutul celei verticale, ci doar
o strategie care favorizează aplicaţiile gândirii verticale. Pentru a releva esenţa gândirii
laterale E. De Bono prezintă următoarea anecdotă:
„Un negustor care datorează bani unei persoane este de acord să rezolve problema
acestui împrumut pe baza alegerii uneia dintre două pietre (una albă şi una neagră), dintro pungă. Dacă fiica sa alege piatra albă, datoria este anulată iar dacă alege piatra neagră,
atunci persoana care l-a împrumutat o va câştiga pe fiica sa. Persoana care l-a împrumutat
aranjează rezultatul, punând două pietre negre în pungă. Fiica vede aceasta şi când alege
o piatră din pungă, o lasă să cadă imediat pe o potecă plină cu pietre. Apoi ea spune că
piatra pe care a ales-o trebuie să aibă culoarea opusă aceleia care a rămas în pungă.
Nedorind să fie descoperit ca fiind necinstit, creditorul trebuie să fie de acord şi să
anuleze datoria”. Concluzia: fiica negustorului a rezolvat problema dificilă prin folosirea
gândirii laterale. Principiul fundamental al acestei teorii este următorul: pentru a avea o
perspectivă diferită asupra unei probleme, trebuie să o descompui în elemente
componente şi apoi să le combini din nou în alt mod.
• Teoria învăţării mediate (R. Feuerstein)
Învăţarea mediată reprezintă modalitatea de învăţare propusă de Reuven Feuerstein,
prin care acesta dezvoltă formula învăţării directe S-O-R a lui Jean Piaget, interpunând un
mediator uman (H) între universul stimulilor, organismul şi răspunsurile acestuia. Noua
formulă a învăţării mediate S-H-O-H-R include mediatorul uman care prin intervenţia sa
asigură realizarea unei învăţări eficiente.
Conceptele: modificabilitatea cognitivă, potenţialul de învăţare şi medierea stau la
baza teoriei psihologice a lui Feuerstein.

Modificabilitatea cognitivă reprezintă capacitatea fiinţelor umane de a-şi schimba
structura propriei lor funcţionări cognitive, cu scopul de a se adapta la situaţiile care apar
în cursul vieţii lor. Modificabilitatea nu este un simplu reflex la stimulii externi, ci este
rezultatul unei serii de acte voluntare şi conştiente care pot fi, iar în unele cazuri trebuie
să fie, conduse de o persoană din exterior.
Potenţialul de învăţare este un întreg de comportamente virtuale latente care cer o
anumită implicare pentru a se manifesta. Dar mintea umană nu se limitează la existenţa
potenţialului latent, oricum preconstituit, care se poate manifesta. Posibilităţile acesteia
sunt mult mai mari. Prin intermediul mediatorului pot fi dezvoltate capacităţi pe care
subiectul în mod independent nu şi le-ar fi dezvoltat. Modalităţile prin care mintea se
modifică pozitiv constituie potenţialul de învăţare. Funcţionarea este partea potenţialului
pusă în acţiune, care se manifestă şi este observabilă din exterior. Practica este cea care
face aplicabilă funcţionarea potenţialului.
Prin mediere se înţelege acea intervenţie intenţionată şi activă, pe care educatorul o
oferă persoanelor cu care interacţionează având ca obiectiv dezvoltarea optimă a
potenţialului lor şi orientarea treptată spre atingerea unui nivel crescut de autonomie. Este
investiţia, energia necesară pentru a transforma potenţialul în funcţionare şi pentru a crea
posibilităţi noi de învăţare.
Potrivit teoriei modificabilităţii şi medierii, la originea funcţiior mentale superioare
stă procesul de învăţare în care rolul educatorului este fundamental. Modalitatea de
interacţiune dintre mediu, educator şi copil stă la baza celor mai multe schimbări
structurale care intervin în aparatul cognitiv uman. Mediatorul trebuie să fie în măsură să
individualizeze, să aleagă, să predispună anumiţi stimuli care să influenţeze copilul în aşa
fel încât să devină accesibili înţelegerii sale. Evident, educatorul nu va reprezenta o
barieră între copil şi mediul înconjurător, filtrând tot ceea ce din lumea externă ajunge la
copil. Rolul educatorului este acela de a individualiza stimulii care trebuie să fie adaptaţi
particularităţilor copilului pentru a deveni cât mai eficienţi, de a focaliza atenţia copilului
însuşi asupra datelor relevante, suscitându-i atenţia şi activîndu-i conştiinţa. Obiectivul
final al unui bun mediator este acela de a dispărea cu timpul, adică de a conduce subiectul
spre atingerea unei autonomii pentru a nu mai avea nevoie de ghidare din exterior.
În experienţa învăţării mediate este important ca persoanele care se ocupă de copil să
fie conştiente de rolul pe care îl au şi să acţioneze potrivit unor criterii de mediere care
condiţionează pozitiv capacităţile copilului însuşi de a modifica structura potenţialului
său cognitiv. Prezentăm în continuare principalele criterii ale medierii.
1. Medierea intenţionalităţii şi reciprocităţii reprezintă conştientizarea constantă în
cadrul interacţiunii, care determină mediatorul să găsească diferite modalităţi de a facilita
transmiterea conceptelor şi strategiilor de învăţare. Mediatorul pune în practică
intenţionalitatea când ghidează interacţiunea spre un obiectiv, selecţionând, organizând şi
interpretând anumiţi stimuli. Reciprocitatea se verifică atunci când există un răspuns bun
din partea subiectului şi indicaţia că el este receptiv şi implicat în procesul de învăţare.
Reciprocitatea este un aspect esenţial în dezvoltarea copilului, deoarece acesta realizează
că acţiunile sale pot să fie determinante în acţiunea cu lumea.
2. Medierea transcendenţei apare atunci când mediatorul acţionează astfel încât
experienţa învăţării mediate se desprinde de contextul în care s-a produs şi depăşeşte
limitele acestuia, lărgind şi diversificând sistemul de nevoi al persoanei mediate.

Obiectivul transcendenţei este de a promova achiziţionarea principiilor, conceptelor şi
strategiilor care pot fi generalizate şi utilizate în situaţii noi.
3. Medierea sensului este ceea ce îmbogăţeşte o experienţă dincolo de semnificaţia
evidentă imediată. Se realizează când mediatorul transmite celuilalt semnificaţia şi scopul
unei activităţi. Fără o înţelegere profundă a mediului în care se integrează nu pot să
răspundă stimulilor externi, nici pentru a-i accepta, nici pentru a-i refuza, nici pentru a-i
modifica.
4. Medierea sentimentului de competenţă contribuie la conştientizarea de către copil
a ceea ce el ştie deja, a traseului pe care este capabil să-l parcurgă, ajutându-l să-şi
utilizeze în mod optim competenţele sale. Mediatorul ajută persoana mediată să îşi
dezvolte încrederea în sine necesară pentru a se angaja cu succes în activitate. Subiectul
este pus în situaţia de a realiza ceva, şi chiar dacă va întâlni dificultăţi, el posedă
instrumentele pentru a le depăşi, aşa cum a procedat şi înainte. Este un ajutor cognitiv şi
relaţional pentru a deveni conştient de competenţele pe care le posedă, aceasta
furnizându-i energia necesară pentru a „intra în joc”, deoarece posibilitatea de succes
există în mod real.
5. Medierea regulilor de comportament contribuie la crearea echilibrului rezultat din
conştientizarea nevoii de automonitorizare şi de ajustare a propriei conduite. Medierea
controlului comportamentului la copil poate fi asemănată cu instalarea unui semafor:
lumina roşie are rolul de a opri comportamentele impulsive cu care copilul ar putea să se
arunce într-o situaţie, lumina galbenă invită copilul la analiza reflexivă a situaţiei, iar
lumina verde îl va încuraja să acţioneze, stimulându-l ca întotdeauna să aştepte momentul
bun de start.
6. Medierea comportamentului de participare este capacitatea de a şti să împarţi
experienţa, sentimentele, şi gândurile cu ceilalţi, când aceasta este utilă pentru a rezolva
împreună probleme, creând o competenţă majoră şi colectivă. Medierea
comportamentului de participare se leagă de interdependenţa dintre mediator şi subiect şi
dintre oameni în general. Este nevoia reciprocă de colaborare la nivel afectiv şi cognitiv.
Participarea contribuie la dezvoltarea empatiei prin intermediul interacţiunii sociale.
7. Individualizarea şi diferenţierea psihologică. Orice fiinţă umană posedă o
personalitate şi caracteristici proprii care trebuie cunoscute şi respectate dacă se doreşte
intrarea în contact cu aceasta. Mediatorul trebuie să fie conştient de diferenţele care există
între diferitele persoane, diferenţe legate de experienţe, abilităţi, stiluri comportamentale,
motivaţii, emoţii, recunoaşte şi valorizează diferenţele existente între culturi. Prin
intermediul medierii individualizării, mediatorul cultivă sentimentul unicităţii subiectului
conducând la autonomie şi independenţă, încurajându-l să atingă potenţialul său personal.
8. Medierea planificării scopurilor apare atunci când mediatorul orientează subiectul
pe parcursul proceselor implicate în stabilirea, planificarea şi realizarea obiectivelor,
făcând aceste procese explicite.
9. Medierea provocării interesului apare atunci când mediatorul trezeşte în subiect
hotărârea şi entuziasmul de a face faţă unor sarcini noi şi complexe. Identificarea etapelor
care conduc la reuşită furnizează motivaţia necesară înfruntării provocărilor viitoare.
10. Medierea pentru autoschimbare apare atunci când mediatorul încurajează
subiectul să conştientizeze existenţa potenţialului dinamic de schimbare şi să recunoască
importanţa şi valoarea acestuia.

• Teoria gândirii critice (C. Temple, J. Steele, K. Meredith)
Gândirea critică este gândirea care are capacitatea de a se autoanaliza în timp ce
elaborează raţionamente pornind de la evaluarea alternativelor, cu scopul de a emite
opinii justificabile şi de a acţiona. Gândirea critică este gândirea centrată pe testarea şi
evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie-problemă, pe alegerea soluţiei adecvate şi
respingerea argumentată a celor mai puţin adecvate. Gândirea critică presupune
raportarea activă, în cunoştinţă de cauză şi bine fundamentată logic a subiectului, la
datele problemei şi opţiunea lui pentru modalitatea de rezolvare considerată ca fiind
optimă. Profesorii americani Charles Temple, Jeannie Steele şi Kurtis Meredith au
conceput un program coerent, bazat pe strategii de lectură şi scriere, prin care se dezvoltă
capacitatea de a gândi critic. Noul model de predare-învăţare este centrat pe construirea
sensului şi cuprinde următoarele etape: Evocare/Realizarea sensului/Reflecţie.
Evocarea este etapa în care se evidenţiază cunoştinţele deţinute deja de elevi, dar şi
eventualele neînţelegeri, confuzii şi erori de cunoaştere, toate constituind o bază reală
pentru dobândirea de noi cunoştinţe, pentru realizarea unei învăţări durabile şi eficiente.
Realizarea sensului este etapa în care se realizează învăţarea. O anumită sarcină de
învăţare este parcursă, de la formularea acesteia până la atingerea unui rezultat. Subiectul
abordat este analizat din perspective diverse, se realizează permanent conexiuni între ceea
ce se ştia deja şi ceea ce tocmai se însuşeşte.
Reflecţia este etapa care depăşeşte clasica fixare a cunoştinţelor prin crearea unui
moment în care se analizează critic ceea ce tocmai s-a învăţat. Reflecţia stimulează
formularea de întrebări şi opinii personale argumentate, integrarea cunoştinţelor noi în
sistemul propriu existent şi autoreflecţia asupra modului în care s-a lucrat. Prin acest
ultim aspect, etapa reflecţiei stimulează dezvoltarea strategiilor metacognitive.

3. PREDAREA
3.1. Conceptul de predare. Relaţia predare-învăţare-evaluare
3.2. Predarea – act de comunicare eficient
3.3. Strategii şi stiluri de predare
3.1. Conceptul de predare. Relaţia predare-învăţare-evaluare
Din perspectivă didacticii tradiţionale, predarea este activitatea desfăşurată de cadrul
didactic cu scopul transmiterii de cunoştinţe la elevi şi de formare a priceperilor şi
deprinderilor acestora. Din perspectiva didacticii moderne, predarea eficientă implică
învăţarea eficientă. Predarea presupune alegerea, selectarea şi prelucrarea unui conţinut
ce urmează a fi transmis, precum şi adaptarea la acesta a metodelor, mijloacelor şi
formelor de organizare a instruirii. Astfel, a preda înseamnă:
 a prevedea (planifica, proiecta) producerea schimbării dorite;
 a preciza natura schimbării (precizarea obiectivului urmărit);
 a determina conţinutul acestei schimbări;
 a organiza şi dirija producerea schimbării;
 a organiza condiţiile care favorizează apariţia schimbărilor respective;
 a controla şi aprecia nivelul la care se realizează schimbările aşteptate, concretizate
în rezultate ale învăţării.
Din perspectiva psihopedagogiei moderne s-au conturat câteva interpretări
importante ale predării (Neacşu, 1999, pp. 94-96):
 predarea implică producerea unor rezultate în conduita elevilor;
 rezultatele ce urmează să apară în mod necesar după predare sunt legate de forţa de
inducere a învăţării şi de producerea acesteia;
 predarea implică învăţare când aspectul intenţional este regăsit într-un rezultat cu
valoare de succes;
 în predare este implicată în mod logic învăţarea, deoarece obiectivele propuse pot fi
atinse într-un timp scurt prin activităţi de explicare, de introducere sistematică a unui
conţinut nou în cadrul sistemului de cunoştinţe existent;
 predarea şi învăţarea se manifestă ca procese coevolutive, dată fiind interacţiunea
firească şi necesară a celor două activităţi privite ca subsisteme;
 predarea devine un proces eficient dacă şi numai dacă induce un proces real de
învăţare, dacă îi motivează pe elevi să se implice în activitate;
 predarea implică o structură mentală şi interacţională ordonată şi bazată pe relaţii
interne la nivelul conţinutului ei, al subiecţilor umani implicaţi, al dimensiunilor
temporale şi spaţiale etc.
 predarea este un proces secvenţial şi reversibil în funcţie de nivelurile de înţelegere
ale elevilor, de feed-back-ul prezent, de gradul operaţionalizării obiectivelor şi al
conţinuturilor corespunzătoare;
 predarea este un proces prescriptiv şi normativ, ceea ce presupune o particularizare
şi o convertire a normelor, regulilor şi principiilor pedagogice în elemente practice
de transmitetre, însuşire şi actualizare a unor valori de conţinut informaţioanl,
metodologic şi acţional;




predarea facilitează dezvoltarea şi formarea progresivă a personalităţii elevilor;
predarea este o activitate complexă care include atât comportamente observabile şi
măsurabile cât şi comportamente interiorizate (atitudini, interese, motivaţie, voinţă);
 predarea se extinde dincolo de activitatea desfăşurată în clasă, include de fapt
proiectarea, organizarea, elaborarea întregului demers educaţional.
Plecând de la aceste accepţiuni putem defini predarea ca fiind o componentă a
instruirii care constă în dirijarea învăţării elevului în vederea realizării anumitor obiective
educative. Predarea, ca latură a procesului de învăţământ este strâns legată de celelalte
două laturi: învăţarea şi evaluarea. Dacă învăţarea de tip şcolar înseamnă schimbarea
comportamentului elevilor ca urmare a trăirii unei experienţe organizate pedagogic,
predarea vizează planificarea, organizarea şi desfăşurarea acestei schimbări, prin
angajarea elevilor într-o nouă experienţă de cunoaştere, de trăire sau de acţiune, iar
evaluarea permite măsurarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de elevi în urma predării
şi învăţării.
3.2. Predarea – act de comunicare eficient
Predarea eficientă este, de cele mai multe ori, rezultatul unui act de comunicare
eficient, deoarece comunicarea reprezintă modul fundamental de interacţiune dintre
profesor şi elev. Comunicarea didactică are valoare de principiu axiologic al activităţii de
educaţie, care presupune un mesaj educaţional, elaborat de un emiţător (profesorul),
capabil să provoace reacţia formativă a receptorului (elevul), evaluabilă în termeni de
conexiune inversă.
Relaţionarea eficientă dintre profesor şi elev este posibilă datorită repertoriului
comun, congruenţei repertoriilor celor doi. Repertoriul comun reprezintă sistemul de
noţiuni şi acţiuni utilizate de binomul profesor-elev. Comunicarea pedagogică se
realizează atunci când intersecţia celor două repertorii are o valoare pozitivă destul de
mare pentru a face mesajul rezistent la perturbaţii, fiind evitate distorsiunile şi efectele lor
negative.
În comunicarea didactică apar perturbaţii, ale căror cauze pot fi grupate astfel:
perturbaţii cauzate de organizarea şi desfăşurarea necorespunzătoare a predării şi
învăţării; perturbaţii determinate de condiţiile ambientale; distorsiuni generate de starea
de oboseală sau neatenţia elevilor sau a profesorului; perturbaţii apărute din incongruenţa
psihologică.
Aceste fenomene ca şi altele alterează comunicarea didactică, creează obstacole în
transmiterea şi asimilarea informaţiilor.
Pentru prevenirea şi eliminarea acestor probleme se recomandă planificarea
comunicării didactice, planificare care angajează parcurgerea următoarelor trepte de
organizare:
a) precizarea obiectivelor concrete;
b) alegerea informaţiilor semnificative;
c) gruparea informaţiilor în jurul unei „legături” care stimuleză perceperea şi
înţelegerea mesajului, şi a unor mijloace didactice adecvate;
d) ordonarea informaţiilor în diferite variante: cronologică, spaţială, deductivă,
inductivă, crescătoare, descrescătoare, cauzală, tematică;
e) evidenţierea informaţiilor în cadrul unui plan de „idei - ancoră”;

f) elaborarea primei variante a mesajului;
g) corectarea/perfectarea primei variante a mesajului;
h) elaborarea variantei finale.
Dimensiunea prioritar formativă a comunicării didactice presupune realizarea
următoarelor operaţii, realizate şi integrate de profesor la nivelul acţiunii educaţionale:
stăpânirea deplină a conţinutului mesajului educaţional, perfecţionarea continuă a
canalelor de comunicare a mesajului educaţional.
Un aspect important, care trebuie subliniat în legătură cu predarea văzută ca act de
comunicare pedagogic eficient, este acela legat de conştientizarea de către cadrul didactic
a faptului că cei doi subiecţi umani profesorul şi elevul au niveluri diferite de dezvoltare a
gândirii. Astfel, în procesul de predare cadrul didactic trebuie să-şi adapteze întregul
demers educaţional la formele de gândire proprii elevilor de diferite vârste. De multe ori,
cadrele didactice au tendinţa de a prezenta conţinuturile educaţionale într-o formă finită,
condensată, deductivă în timp ce elevii utilizează de obicei raţionamentul inductiv, recurg
la segmentarea unui conţinut în paşi mici. Analizând aceste idei, putem spune că
activitatea de predare constituie laboratorul unde cadrul didactic poate să-şi pună în
valoare cunoştinţele psihopedagogice care îmbinate cu cele de specialitate îi conferă
marele titlu de „dascăl adevărat”.
3.3. Strategii şi stiluri de predare
Stilul de predare reprezintă ansamblul manifestărilor comportamentale ale cadrului
didactic în contexte didactice determinate cum ar fi: predarea lecţiei, coordonarea
activităţii elevilor, îndrumarea activităţilor practice, evaluarea rezultatelor învăţării. Stilul
de predare devine o constantă a personalităţii cadrului didactic, în care se reflectă
concepţia şi competenţele psihopedagogice ale acestuia. Pot fi identificate mai multe
stiluri de predare:
 după ponderea metodelor de predare: expozitiv; interogativ;
 după mobilitatea comportamentului didactic: adaptabil, flexibil; rigid, inflexibil;
 după modalitatea de conducere: autoritar; democratic; laissez – faire;
 după poziţia partenerilor în activitatea didactică: centrat pe profesor; centrat pe elevi;
interactiv;
 după modalitatea de raportare la nou: deschis spre inovaţie; rutinar;
 după climatul afectiv: apropiat; distant; impulsiv.

4. PRINCIPIILE DIDACTICE
4.1. Principiile didactice - definiţie
4.2. Caracteristicile principiilor didactice
4.3. Sistemul principiilor didactice
4.1. Principiile didactice - definiţie
Principiile didactice reprezintă un ansamblu de cerinţe, norme, reguli generale care
fundamentează teoria şi practica educativă şi care orientează proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare. Principiile didactice se constituie ca idei de
bază care trebuie respectate în procesul de învăţământ, fiind un rezultat al practicii
educaţionale, al cercetărilor psihopedagogice realizate de specialişti de-a lungul timpului.
Principiile didactice reflectă legi şi legităţi a căror respectare asigură realizarea optimă a
obiectivelor educaţionale. Jan Amos Comenius şi-a adus contribuţia în descoperirea şi
formularea principiilor pedagogice, care au fost menţionate în opera sa „Didactica
Magna” din secolul al XVII-lea.
4.2. Caracteristicile principiilor didactice
Principiile didactice au următoarele caracteristici:
A). Caracterul normativ al principiilor didactice rezultă din fundamentarea lor
legică. Respectarea lor se recomandă în toate etapele procesului de învăţământ.
Caracterul normativ „rezidă în funcţia lor orientativă şi reglatoare, care îşi găseşte ecou în
stabilirea obiectivelor, în structurarea conţinutului, alegerea formelor de realizare a
procesului de predare/învăţare şi a diverselor variante ale acestuia, în stabilirea şi
aplicarea strategiilor didactice prin îngemănarea optimă a unor seturi de metode de
predare învăţare cu mijloace de instruire, precum şi în realizarea verificării – evaluării
randamentului” (Preda, 1995, p. 58).
B). Caracterul obiectiv este determinat de faptul că principiile sunt formulate în
concordanţă cu realitatea, acţionează independent de agenţii educaţionali, prin
respectarea particularităţilor fiecărei etape din evoluţia individului. Principiile didactice
asigură orientarea procesului de învăţământ pe un traseu detaşat de tendinţe, impresii şi
dorinţe subiective.
C). Caracterul sistemic este determinat de faptul că principiile intră în relaţie unele
cu altele, realizând un ansamblu de legităţi care se caracterizează prin interdependenţă şi
interacţiune. Astfel, se recomandă implicarea simultană sau succesivă a principiilor în
proiectarea şi realizarea obiectivelor propuse.
D). Caracterul dinamic (deschis) este determinat de nevoia continuă de adaptare a
activităţilor educaţionale la realitatea mereu în schimbare. Principiile didactice se
caracterizează prin deschidere în faţa schimbărilor şi exigenţelor impuse de progresele
realizate în ştiinţele psihopedagogice. Astfel, pot apărea alte principii noi sau cele clasice
pot fi reformulate şi esenţializate în funcţie de cercetările existente.

4.3. Sistemul principiilor didactice
Sistemul principiilor didactice cuprinde:
Principiul intuiţiei (al corelaţiei dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi
abstract);
Principiul legării teoriei de practică;
Principiul participării conştiente şi active a elevului în activitatea didactică;
Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor;
Principiul accesibilităţii (al respectării particularităţilor de vârstă şi individuale);
Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor.
Principiul intuiţiei (al corelaţiei dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi
abstract) intuiţiei exprimă importanţa cunoaşterii senzoriale a realităţii, realizată prin
intermediul simţurilor, ca bază a cunoaşterii logice, raţionale. Conceptul de intuiţie în
psihologie şi pedagogie se referă la cunoaşterea directă, prin intermediul analizatorilor, a
obiectelor, fenomenelor, proceselor. Plecând de la concret, elevul ajunge la generalizări şi
abstractizări, iar atingerea acestui ultim nivel se realizează prin desprinderea de datele
intuitive, de concreteţea şi individualitatea obiectelor şi proceselor, prin intermediul
gândirii abstracte.
Principiul intuiţiei se realizează prin:

selectarea materialului didactic;

îmbinarea materialului didactic intuitiv (obiecte reale sau substitutele lor) cu
cuvântul, mijloace logico - matematice, informatice;

implicarea elevului în efectuarea unor activităţi variate de observare, selectare,
analiză, sinteză, comparaţie, verbalizare.
„Şi ca totul să li se imprime cât mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este posibil, la
simţuri... să fie unite auzul cu vederea şi gustul, cu mâna... , materia care trebuie învăţată
să nu fie doar expusă, ca să pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie prezentată şi prin
imagini, ca astfel reprezentarea să se imprime ochiului, urechii, intelectului şi memoriei.”
(J.A.Comenius, Didactica Magna)
Principiul legării teoriei de practică exprimă necesitatea îmbinării activităţii de
însuşire a cunoştinţelor teoretice cu activitatea de însuşire a cunoştinţelor practice sau de
formare a priceperilor şi deprinderilor practice. Tot ceea ce se asimilează în activităţile
didactice se cere a fi valorificat în activităţile ulterioare (intelectuale, practice).
Conştientizarea faptului că ceea ce se învaţă va avea o aplicabilitate practică, devine o
motivaţie puternică. Acest principiu evidenţiază faptul că practica este un izvor al teoriei
iar teoria vine în sprijinul practicii prin fundamentarea ştiinţifică.
Principiul legării teoriei de practică se realizează prin:
 îmbinarea activităţilor teoretice cu cele practice;
 exerciţii, probleme, experienţe, exemplificări, argumentări;
 activităţi didactice cu caracter aplicativ realizate în laboratoare, cabinete, ateliere;
 activităţi de proiectare, cercetare;
 vizite, exerciţii cu scop didactic.
„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm.” (Seneca, sec. I . e. n.)
„Şcoala nu trebuie să pregătească pentru viaţă, ci să fie viaţa însăşi.” (John Dewey)

Principiul participării conştiente şi active a elevului în activitatea didactică
demonstrează necesitatea realizării în primul rând a unei activizări a elevilor, care
presupune în mod special, stimularea participării lor în activităţile instructiv-educative,
participare care asigură învăţarea eficientă a materialului parcurs. Activizarea instruirii
asigură fundamentul psihologic al didacticii moderne care proiectează saltul de la
„învăţământul intuitiv”, bazat pe imitaţie şi rutină, în care elevul este participant pasiv, la
„învăţământul activ”, care stimulează operaţionalitatea gândirii elevului, capacitatea
acestuia de participare efectivă la procesul de dobândire a deprinderilor, strategiilor,
cunoştinţelor, atitudinilor proiectate pedagogic la nivelul planului, al programelor şi al
manualelor şcolare.
Principiul participării conştiente şi active a elevului în activitatea didactică se
realizează prin:

folosirea de explicaţii, argumentări, exemplificări si aplicaţii;

crearea şi rezolvarea unor situaţii problematice;

activizarea elevilor pentru a descoperi singuri
explicaţii, relaţii,
argumentări;

dinamizarea capacităţii de autocontrol şi autoevaluare.
„Fiecare trebuie să ajungă la adevăr cu propria-i gândire.” (Rene Descartes)
„La fiecare lucru trebuie să ne oprim atâta vreme, până când a fost înţeles, până când
cel ce învaţă îşi dă seama de ştiinţă.” (J.A. Comenius, Didactica Magna )
Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor evidenţiază faptul că materia
de studiu, conţinutul disciplinelor de învăţământ trebuie să fie structurate în unităţi de
cunoştinţe, ordonate din punct de vedere logic, ştiinţific şi psihopedagogic, integrate întrun sistem unitar informaţional.
Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor se poate aplica la două niveluri:
nivelul macrostructural (nivelul sistemului de învăţământ prin selectarea, adaptarea,
coordonarea materialului de studiu); nivelul microstructural (nivelul procesului de
învăţământ prin activitatea de predare coerentă, sistematică, continuă a cadrelor
didactice).
Sistematizarea presupune ca predarea cunoştinţelor să se realizeze într-o manieră
integrată, structurată, coordonată şi bazată pe explicaţie.
Continuitatea presupune succesiunea disciplinelor din planul de învăţământ dar şi a
conţinutului existent în fiecare disciplină studiată.
Principiul sistematizării si continuităţii cunoştinţelor se realizează printr-o serie de
procedee, strategii de structurare şi ordonare a informaţiilor ca: rezumate, conspecte,
sinteze, planuri, clasificări, tabele, scheme, grafice etc.
„Noţiuni clare sunt pentru copil numai acelea la a căror clasificare experienţa sa nu
mai poate adăuga nimic. Acest principiu hotărăşte în primul rând asupra succesiunii
treptelor care vor fi folosite în croirea drumului care duce la noţiuni clare. În al doilea
rând hotărăşte ordinea obiectelor cu care se va începe cu copiii exerciţiul definiţiilor, şi în
sfârşit acest principiu mai hotărăşte şi asupra momentului la care definiţiile de orice fel
pot să conţină pentru copil adevăruri reale.” (J.H.Pestalozzi, Texte alese, 1965)
Principiul accesibilităţii (al respectării particularităţilor de vârstă şi individuale)
susţine ideea ca materia de studiu să corespundă particularităţilor de vârstă si individuale

ale elevilor. Se recomandă astfel, accesibilizarea cunoştinţelor care presupune selectarea,
prelucrarea, adaptarea informaţiilor prevăzute în planurile de învăţământ şi programele
şcolare. Principiul are la bază fundamentarea psihologică a dezvoltării individului.
Potrivit teoriei dezvoltării cognitive a lui J.Piaget, dezvoltarea intelectuală a individului
se realizează în stadii, cele anterioare fiind integrate în cele superioare. L.S. Vîgotski,
defineşte „zona proximă a dezvoltării” ca fiind distanţa dintre nivelul actual al dezvoltării
(capacitatea elevului de a rezolva o problemă în mod independent) şi nivelul potenţial al
performanţei (rezultatele obţinute sub îndrumarea unui adult). Cu alte cuvinte, ceea ce
elevul reuşeşte să rezolve în momentul actual cu ajutorul adultului, devine ulterior
rezultat al acţiunii proprii, independente. Esenţa acestei teorii este regăsită în conceptul
de „învăţare mediată” propus de R. Feuerstein, pe care-l defineşte ca interacţiunea care se
realizează între un organism (intelect) în formare şi un adult competent, care se interpune
între copil şi sursele externe de informaţie, determinând o mediere a acestora în sensul
selectării, transformării, sistematizării pentru a determina formarea unor instrumente
cognitive eficiente.
Acest principiu se realizează prin:
 adaptarea şi prelucrarea cunoştinţelor incluse în documentele şcolare la
particularităţile de vârstă;
 sarcini instructive individuale în funcţie de aptitudini, înclinaţii, interese;
„Indiferent de metodele utilizate si de talentul său personal, educatorul nu poate
desfăşura o activitate eficientă decât dacă posedă în primul rând o solidă cunoaştere a
copiilor a căror instruire i-a fost încredinţată, precum şi a condiţiilor diverse de care el
trebuie să ţină seama pentru ca adaptarea şcolară să aibă loc în bune condiţii.”
(M. Gilly, Elev bun - elev slab, 1976)
Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor exprimă necesitatea şi importanţa
realizării unei învăţări profunde, complexe, trainice care să asigure individului
capacitatea de adaptare la situaţiile noi, de iniţiativă, autocontrol şi autoinstruire, mai bine
zis să asigure integrarea socio-profesională. Se poate vorbi de o însuşire temeinică atunci
când elevul în formare este capabil de „modificabilitate cognitivă” (Kopciowski
Camerini, 2002; Vanini, 2003), adică are capacitatea de a remodela cunoştinţele
acumulate în funcţie de contextele noi în care se află.
Realizarea acestui principiu este dependentă de realizarea principiilor didactice
anterioare.
„Ceea ce este dobândit de elev la un moment dat urmează să fie utilizat în
perspectivă, fie pentru însuşirea de noi cunoştinţe, fie pentru întreprinderea unor activităţi
materiale. Temeinicia este dată de modalitatea de însuşire, de fixare şi de interpretare a
achiziţiei.” (Cucoş, Pedagogie, 1998)

5. METODOLOGIA INSTRUIRII
5.1. Delimitări conceptuale: metodologie, tehnologie, metodă, procedeu
5.2. Sistemul metodelor de instruire: clasificare, descrierea metodelor
5.3. Metode pentru dezvoltarea gândirii critice
5.4. Instruirea asistată de calculator
5.5. Strategii didactice: concept, clasificare
5.6. Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire: rol, funcţii, valenţe
formative
5.1. Delimitări conceptuale: metodologie, tehnologie, metodă, procedeu
Metodologia instuirii reprezintă ansamblul metodelor şi procedeelor didactice
utilizate în procesul de învăţământ. Metodologia precizează natura, funcţiile, clasificările
posibile ale metodelor de învăţământ, caracteristicile operaţionale ale metodelor,
posibilităţile de diferenţiere ale acestora în funcţie de contextul instruirii.
Tehnologia instruirii are două accepţiuni (Cucoş, 1998, p. 80). În sens restrâns,
reprezintă ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în procesul de învăţământ. În
sens larg, tehnologia instruirii este ansamblul structurat al metodelor, mijloacelor, al
strategiilor de organizare a procesului de învăţământ, puse în aplicaţie în interacţiunea
dintre educator şi educat, printr-o strânsă corelaţie cu obiectivele pedagogice,
conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare.
Metoda didactică este modalitatea de acţiune, cu ajutorul căreia elevii, sub
îndrumarea cadrului didactic sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi
formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini (Ionescu, Radu, 1995).
Metodele deţin mai multe funcţii specifice (Cerghit, 1980, pp.12-17):
 funcţia cognitivă (metoda este pentru elev o cale de acces spre cunoaşterea
adevărurilor şi a procedurilor de acţiune, spre însuşirea ştiinţei şi tehnicii, a culturii şi
a comportamentelor umane);
 funcţia formativ-educativă (metodele contribuie la formarea unor noi deprinderi
intelectuale şi structuri cognitive, atitudini, sentimente, capacităţi, comportamente);
 funcţia instrumentală (metoda serveşte drept tehnică de execuţie, ce mijloceşte
atingerea obiectivelor propuse);
 funcţia normativă (metoda arată cum trebuie să se procedeze, cum să se predea şi
cum să se înveţe, astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate).
Procedeul didactic reprezintă o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică limitată de
acţiune, o componentă sau o particularizare a metodei. Metoda reprezintă un ansamblu
corelat de procedee, considerate a fi cele mai oportune într-o situaţie concretă de
instruire. Valoarea şi eficienţa unei metode sunt condiţionate de calitatea şi adecvarea
procedeelor care o compun. Relaţia dintre metodă şi procedeu este dinamică, astfel încât ,
la un moment dat, o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode, după cum un
procedeu poate deveni uneori metodă, în funcţie de relaţia cu celelalte procedee (Cucoş,
1998, p. 82).

5.2. Sistemul metodelor de instruire: clasificare, descrierea metodelor
În literatura pedagogică întâlnim o gamă largă de clasificări ale metodelor, care
reflectă evoluţia metodologiei, utilizarea în practica educaţională a unor metode noi,
precum şi schimbarea opticii în ceea ce priveşte activitatea de învăţare, prin
introducerea metodelor de acţiune alături de cele verbale.
Clasificarea metodelor
Ioan Cerghit (1980), propune următoarea clasificare:
Metode de comunicare
- Orale:
Expozitive: explicaţia; descrierea; povestirea; prelegerea; instructajul;
Conversative: conversaţia; discuţia colectivă; problematizarea;
- Scrise: lectura explicativă; lectura independentă;
Metode de explorare şi descoperire
-Directe: observaţia; studiul de caz; experimentul;
-Indirecte: demonstraţia; modelarea;
Metode de acţiune
-Reală: exerciţiul; lucrări practice; elaborarea de proiecte; activităţi creative;
-Simulată: jocul didactic; învăţarea dramatizată;
Metode de raţionalizare: metode algoritmice; instruirea asistată de calculator;
instruirea programată.
Potrivit unei alte taxonomii, realizată în funcţie de principala modalitate de
structurare a metodei, se disting următoarele categorii de metode didactice (Cristea,
2000, pp. 246-247):





Metode didactice în care predomină acţiunea de comunicare: orală expozitivă
(expunerea, naraţiunea, explicaţia, prelegerea); orală interogativă (conversaţia
euristică, dezbaterea, problematizarea, asaltul de idei/„brainstorming”); scrisă
(lectura explicativă, dirijată; activitatea cu manualul); la nivelul limbajului intern
(reflecţia personală, introspecţia);
Metode didactice în care predomină acţiunea de cercetare a realităţii în mod direct
(observaţia sistematică şi independentă; experimentul, cercetarea documentelor
istorice); indirect (demonstraţia, modelarea);
Metode didactice în care predomină acţiunea practică, operaţională: reală (exerciţiul,
algoritmizarea, lucrările practice, studiul de caz); simulată (jocul didactic, jocul de
roluri/dramatizarea);



Metode didactice în care predomină acţiunea de programare specială a instruirii
(instruirea programată; instruirea asistată de calculator).
Descrierea principalelor metode didactice

Explicaţia este o metodă de expunere verbală, care urmăreşte dezvăluirea,
clarificarea, asigurarea înţelegerii unor noţiuni, principii, legi prin relevarea notelor
esenţiale, a legăturilor cauzale dintre obiecte şi fenomene, prin surprinderea genezei şi
devenirii lor. În cadrul explicaţiei se poate apela la o serie de procedee, cum ar fi cel
inductiv, deductiv, analogic, comparativ, procedeul genetic şi istoric, al analizei cauzale.
Explicaţia eficientă presupune o serioasă documentare şi experimentare, alături de un
demers logic de abstractizare care să contribuie la clarificarea şi înţelegerea conţinutului
studiat. Concepută astfel, explicaţia solicită la un nivel destul de înalt operaţiile gândirii
şi contribuie la lărgirea şi adâncirea orizontului ştiinţific, la formarea concepţiei despre
lume, la dezvoltarea proceselor intelectuale.
Descrierea este o formă de expunere, care constă în înfăţişarea directă a aspectelor
realităţii înconjurătoare, redarea verbală a imaginii unui obiect, fapt, fenomen, schiţarea
cadrului natural şi uman în care se petrece un eveniment, caracterizarea unui personaj etc.
Descrierea se bazează pe intuiţie şi se îmbină cu experienţa şi cu nivelul dezvoltării
cognitive a individului. Se recomandă ca această metodă să îmbine observaţia dirijată cu
observaţia individuală, în scopul dezvoltării la elev a spiritului de observaţie.
Povestirea este o expunere orală, sub formă de naraţiune, care înfăţişează fapte,
evenimente, întâmplări îndepărtate în timp şi spaţiu, fenomene ale naturii etc., pe care
elevii nu le pot cunoaşte direct. Scopul urmărit este de a asigura elevilor un volum de
imagini intuitive şi reprezentări, pe baza cărora să poată elabora anumite generalizări.
Limbajul expresiv al profesorului, presărat cu figuri de stil, suscită emoţii şi sentimente,
asigurând o participare afectivă intensă din partea elevilor. Prin conţinutul său, povestirea
contribuie la dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii. Valoarea povestirii depinde de
respectarea unor cerinţe generale, referitoare la alegerea temei (evenimente, întâmplări,
fapte, exemple din viaţa reală), claritatea expunerii, asigurarea unui caracter emoţional.
Povestirea poate să devină mai activizantă atunci când se recurge la material ilustrativ,
sugestiv (desene, proiecţii, înregistrări fonice), la comparaţii, la lectura unor scurte
fragmente literare. Această formă de expunere se utilizează, în special, la clasele mici
datorită caracterului concret al gândirii elevilor dar şi pentru menţinerea atenţiei, trezirea
interesului pentru studiu.
Prelegerea constă în expunerea de către profesor, oral, a unui volum mare de
cunoştinţe, idei, teorii, concepţii, printr-o înlănţuire logică de raţionamente, prin
confruntări şi argumentări cât mai detaliate, prin sistematizarea materialului faptic în
jurul unor teme principale, prin analize variate, prin relevarea legăturilor complexe între
fapte şi fenomene. Această metodă presupune un nivel înalt de înţelegere din partea
elevilor, o maturitate receptivă. Prelegerea se foloseşte atunci când materialul ce urmează
a fi predat este bogat şi nou pentru elevi. Întrucât tema este dezvoltată prin expunerea
profesorului, se ridică o serie de probleme referitoare la activitatea elevilor, restrânsă la
simpla receptare şi la o atitudine pasivă, lipsită de spirit critic. Utilizarea excesivă a
prelegerii conduce la formalism şi la superficialitate în învăţare, deoarece comunicarea
dintre profesor şi elevi este unidirecţională, feed-back-ul este foarte slab, iar

individualizarea predării şi a învăţării nu există. Pentru a preîntâmpina aceste aspecte,
profesorul apelează la o serie de procedee orientate spre captarea atenţiei, a interesului şi
curiozităţii, spre declanşarea unei motivaţii pozitive, prin recursul la întrebări, luări de
poziţie, problematizări pe anumite secvenţe, discriminări valorice etc. Pentru a avea un
caracter logic şi sistematic, prelegerea trebuie să se desfăşoare pe baza unui plan stabilit
anterior, care are o valoare orientativă şi se aplică diferenţiat de la o situaţie la alta.
Instructajul precede sau însoţeşte desfăşurarea unei activităţi practice, ajutând la
precizarea şi clarificarea sarcinilor de îndeplinit, a condiţiilor, regulilor, de ordine şi
disciplină, de protecţie a muncii, a modului de comportare a elevilor. Se recomandă ca
instrucţiunile să fie formulate clar, la obiect, să corespundă nivelului de înţelegere a celor
cărora li se adresează şi să asigure îndrumarea efectuării sarcinilor respective.
Conversaţia este o convorbire care se realizează între profesor şi elevi, prin care se
stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora. Se bazează pe întrebări şi
răspunsuri ce se întrepătrund pe verticală (între profesor şi elevi) şi pe orizontală (între
elevi şi elevi). Conversaţia cunoaşte mai multe forme: conversaţia euristică, catehetică,
dezbatere.
Conversaţia euristică este o formă de conversaţie bazată pe învăţarea conştientă,
folosind dialogul. A fost numită şi socratică, fiind asemănătoare cu metoda folosită de
filosoful grec Socrate, cunoscută şi sub denumirea de maieutică (moşire, naştere).
Conversaţia euristică constă într-o succesiune de întrebări puse cu abilitate, în alternanţă
cu răspunsurile primite de la elevi, prin care profesorul determină elevii să facă o
investigaţie în sfera informaţiilor pe care le deţin, să facă anumite conexiuni şi asocieri,
astfel încât să ajungă la descoperirea unor date noi. Printr-un efort de gândire inductivă,
călăuziţi de întrebări, elevii pot ajunge la sesizarea unor legături cauzale, a unor trăsături
caracteristice, la formularea unor concluzii şi generalizări, pot să desprindă şi să
formuleze logic o regulă, să elaboreze o definiţie etc. Este însă evident că elevii nu pot
descoperi pe această cale informaţii cu totul noi: nume, denumiri, date, fapte, evenimente.
Folosirea conversaţiei euristice necesită o deosebită pregătire şi măiestrie pedagogică.
Succesiunea întrebărilor trebuie minuţios şi logic stabilită, acordându-se o mare atenţie
naturii întrebărilor. În locul unor întrebări de memorie, reproductive, de tipul: cine, ce,
care, când, unde, ce este ? etc., sunt de preferat întrebările de gândire, de descoperire, ca
de exemplu: de ce, pentru ce, dacă…atunci…, cum? şi cele de evaluare: ce însemnătate
are?. Succesul conversaţiei depinde şi de priceperea profesorului de a formula şi a pune
întrebări, în alternanţă firească cu răspunsurile aşteptate. Din punct de vedere al
conţinutului, se cere ca întrebarea să fie clară şi precis formulată, concisă, astfel încât
elevii să-şi dea seama exact ce anume li se cere. De asemenea, se recomandă ca sub
aspect gramatical, întrebările să fie formulate corect şi simplu, evitându-se întrebările
echivoce, imprecise, care admit răspunsuri referitoare la contexte diferite şi nu orientează
elevii spre sarcină. Dacă este nevoie se pot adresa întrebări ajutătoare, suplimentare, care
uşurează înţelegerea şi duc la corectarea răspunsurilor greşite. Întrebările vor fi de
asemenea accesibile şi variate, nu vor sugera răspunsurile aşteptate, nu vor pretinde
răspunsuri monosilabice, de tipul „da” sau „nu”. Apoi, întrebările vor fi bine repartizate şi
diferenţiate ca grad de dificultate, astfel încât să cuprindă întreaga clasă. Profesorul
trebuie să fie atent şi la timpul de gândire acordat elevilor, să fie suficient, în caz contrar
răspunsurile devenind superficiale, eronate, incomplete, confuze.

Conversaţia catehetică are la bază învăţarea mecanică a informaţiilor transmise de
profesor. Elevul trebuie să memoreze şi să reproducă fără nici o interpretare ceea ce i-a
fost predat. O astfel de metodă frânează manifestarea şi dezvoltarea capacităţilor
intelectuale nemaifiind susţinută de pedagogia contemporană.
Dezbaterea (discuţia colectivă) este un schimb reciproc, organizat şi constructiv de
informaţii, impresii, păreri, aprecieri critice, propuneri, axate în jurul unui subiect luat în
studiu, în jurul unui exemplu, al unui fapt concret etc. Elevii se antrenează uşor în astfel
de discuţii şi încearcă să-şi clarifice în comun diferite aspecte ale vieţii. Este o bună
modalitate de a-i face să reflecteze, să-şi pună întrebări, de a le influenţa gândurile,
atitudinile, conduita, de a le stimula gândirea şi imaginaţia. Dezbaterea poate fi folosită
ca procedeu didactic, îmbinată cu dialogul în cadrul lucrărilor de laborator, seminarii, în
cadrul practicii, proiectelor, simpozioanelor etc.
Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) constă în elaborarea în cadrul unui grup, în
mod spontan şi în flux continuu, a unor soluţii, idei originale necesare rezolvării unei
probleme. Brainstorming-ul este o metodă de căutări şi creaţii individuale dar şi de
confruntare, alegere a soluţiilor elaborate în grup. Structura metodei cuprinde două etape
distincte:
 etapa producerii individuale a ideilor (anunţarea temei/problemei de rezolvat;
emiterea, elaborarea de către participanţi a cât mai multor idei, soluţii pentru
rezolvarea problemei);
 etapa aprecierii finale a ideilor (încheierea întâlnirii de asalt de idei; evaluarea ideilor
şi stabilirea concluziilor).
Regulile care trebuie respectate în realizarea acestei metode sunt:
 stimularea unei producţii cât mai mare de idei;
 preluarea ideilor emise, continuarea, completarea, ameliorarea acestora;
 suspendarea intervenţiei critice asupra ideilor emise;
 ierarhizarea valorică a ideilor/soluţiilor emise.
Teme care pot constitui subiecte de dezbatere pentru această metodă:
 Găsiţi câteva modalităţi de îmbunăţăţire a învăţământului în mediul rural din ţara
noastră.
 Identificaţi câteva măsuri eficiente, pe care le-aţi lua în calitate de manager al unei
instituţii de învăţământ, în aplicarea unui proiect de desegregare.
 Ce strategii de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar, a-ţi adopta în calitate
de profesor?
Problematizarea este o metodă cu caracter activ-participativ, formativ şi euristic care
antrenează şi dezvoltă capacităţile intelectuale, de explorare şi gândirea logică a elevilor.
Constă într-o suită de procedee prin care se urmăreşte crearea unor situaţii problemă, a
unor stări conflictuale, contradictorii, ce pot să rezulte din trăirea simultană a două
realităţi de cunoaştere diferite: pe de o parte experienţa anterioară de care dispune elevul
(informaţii, deprinderi, impresii), iar pe de altă parte elementul de noutate şi surpriză, de
necunoscut (impus de noua sarcină), în faţa căruia datele vechi par ineficiente şi
insuficiente pentru a ajunge la rezolvarea sau explicaţia dorită. În confruntarea cu această
situaţie neobişnuită, elevul trăieşte un moment de tensiune, o stare de curiozitate, de
uimire, de dorinţă de a rezolva problema, ceea ce incită la căutări, la investigaţii, la
enunţarea unor ipoteze, presupuneri, soluţii posibile. Specificul acestei metode constă în
faptul că profesorul nu comunică cunoştinţe gata elaborate, ci pune elevii în situaţia de

căutare şi descoperire. Problematizarea presupune parcurgerea mai multor momente: un
moment declanşator, unul tensional şi unul rezolutiv. Utilizarea acestei metode presupune
respectarea anumitor condiţii: existenţa la elev a unui fond aperceptiv suficient, dozarea
gradului de dificultate în funcţie de particularităţile elevilor, alegerea unui moment
potrivit de plasare a situaţiei-problemă în lecţie, stimularea interesului pentru găsirea
răspunsului, a soluţiei.
Exemple de situaţii problemă:
 Pornind de la necesitatea asigurării interrelaţiilor favorabile dintre organismele vii şi
mediul lor de viaţă, care ar fi soluţiile de prevenire a poluării mediului ambiant la
nivel naţional.
 Având în vedere situaţia jurnaliştilor români răpiţi în Irak, ce măsuri eficiente trebuie
luate pentru eliberarea acestora şi pentru prevenirea unor asemenea situaţii de criză.
 Analizând imaginea pe care o avem noi ca români în afara graniţelor ţării, propuneţi
câteva modalităţi de schimbare a acesteia în conformitate cu realitatea existentă în
România.
Învăţarea prin descoperire ca şi problematizarea poate fi integrată în cadrul
demersurilor euristice. Descoperirea se referă la momentul rezolutiv, fiind o continuare şi
o întregire a problematizării, finalizarea acesteia. Aşadar, învăţarea prin descoperire este
o metodă didactică prin intermediul căreia se realizează participarea activă şi interactivă a
elevilor în activităţile didactice. Această metodă constă în desfăşurarea unor activităţi şi
investigaţii proprii, independente (individuale sau colective), orientate spre cercetarea,
reconstrucţia şi redescoperirea adevărurilor ştiinţifice şi a metodelor de elaborare a
acestora (Bocoş, 2002, p. 233).
Învăţarea prin descoperire se realizează în momentul în care elevul se află în faţa
unei probleme, când o analizează şi găseşte soluţii pentru rezolvarea ei, alegând-o în final
pe cea optimă.
În practica instruirii interactive se pot îmbina mai multe tipuri de descoperiri:
 descoperiri inductive, care au la bază raţionamentul de tip inductiv, în care gândirea
parcurge traseul de la particular la general;
 descoperiri deductive, care au la bază raţionamentul de tip deductiv, în care gândirea
parcurge traseul de la general la particular;
 descoperiri transductive, care au la bază raţionamentul de tip transductiv, în care
gândirea parcurge traseul de la particular la particular sau de la general la general,
stabilindu-se relaţii nelogice între date;
 descoperiri analogice, care au la bază raţionamentul analogic, în care gândirea
parcurge traseul de la particular la particular sau de la general la general, stabilinduse relaţii logice între date.
Demersul învăţării prin descoperire presupune parcurgerea mai multor etape (Creţu,
Nicu, 2004, p. 166):
 confruntarea cu situaţia-problemă; în această etapă se induce disponibilitatea elevilor
de abordare a acesteia şi se declanşează comportamentul de explorare şi investigare;
 etapa de căutare a soluţiilor şi de realizare a descoperirii; această etapă presupune
reflecţii personale, realizarea cercetării teoretice sau practice, colectarea datelor,
interpretarea lor prin exersarea operaţiilor gândirii, obţinerea rezultatului problemei;
 formularea, abtsractizarea şi generalizarea concluziilor, a rezultatelor descoperirii;
 aplicarea în mod creator a rezultatelor descoperirii în diferite contexte.

Utilizarea acestei metode contribuie în primul rând la familiarizarea elevilor cu
metodele euristice (de descoperire), creează premisele necesare unei activităţi intelectuale
intense iar rezultatele obţinute reprezintă achiziţii importante, care contribuie la
dezvoltarea motivaţiei intrinseci.
Reflecţia personală este o metodă didactică de comunicare la nivelul dialogului şi
limbajului intern, care presupune concentrarea interioară şi focalizarea gândirii asupra
unor idei, a unui subiect, a unei probleme. În funcţie de mai multe criterii pot fi
identificate mai multe tipuri de reflecţie (Bocoş, 2002, pp. 172-173):
- după natura situaţiilor de învăţare, reflecţia poate fi valorificată în situaţii de
învăţare individuală (reflecţie individuală) sau în situaţii de învăţare în comun/grup
(reflecţie colectivă/de grup);
- după operaţiile intelectuale implicate, reflecţia poate fi preponderent euristică
(deductivă, analogică), critică sau bazată pe experimentare mintală a unor structuri
cognitive idei, modele;
- după caracterul său, reflecţia poate fi spontană, ocazională sau sistematică,
metodică;
- după forma sa, reflecţia poate fi dirijată din exterior sau autodirijată.
Reflecţia personală poate fi utilizată în studiul tuturor disciplinelor şcolare, în
secvenţele de predare, învăţare şi evaluare, în special în cadrul activităţilor desfăşurate cu
elevii de peste 11-12 ani, care au dezvoltată inteligenţa reflexivă. În cadrul activităţilor
didactice reflecţia personală poate fi îmbinată cu alte metode didactice, precum
conversaţia euristică, problematizarea, experimentul, învăţarea prin cooperare, învăţarea
prin descoperire etc.
Lectura (munca cu manualul) este o metodă în care predomină acţiunea de
comunicare scrisă. Lectura permite parcurgerea şi asimilarea unui volum de cunoştinţe
mult mai mare decât prin metode expozitive. Se disting mai multe tipuri de lectură
(Cerghit, 1997):
După finalitatea urmărită, distingem: lectura cu scop de învăţare, lectura cu scop de
documentare, de clarificare a unor lucruri, cu scop de recreere sau destindere;
După ritmul lecturii, întâlnim: lectura lentă (în gând, de profunzime) şi lectura rapidă
(bazată pe o vedere globală asupra textului);
După modul lecturii, avem: lectura critică (presupune analize interpretative), lectura
explicativă (care pune accentul pe analiza şi înţelegerea ideilor expuse în text, pe
aprecierea modului de exprimare a ideilor, pe scoaterea în evidenţă a valorii şi
semnificaţiei acestora), lectura selectivă (de reţinere a unui anumit tip de informaţie),
lectura problematizată (condusă de anumite întrebări-problemă puse de profesor), lectura
creatoare (presupune prelucrarea cunoştinţelor rezultate din actul lecturii în vederea
elaborării rezumatelor referatelor, compunerilor, eseurilor).
Pentru realizarea unui act de lectură eficient se recomandă respectarea unor cerinţe
de însuşire a unei tehnici de studiu eficient cu cartea şi respectarea unor cerinţe de igiena
lecturii (citirea să se realizeze la masa de lucru, într-un mediu ambiant cu efect tonic
asupra psihicului, alternarea programului de lectură cu cel de odihnă, alternarea lecturii
mai multor discipline, cu specific diferit etc).
Observaţia este modalitatea de formare a capacităţilor de percepere activă, de
urmărire a obiectelor şi fenomenelor de către elevi, fie sub îndrumarea cadrului didactic
(observaţie dirijată), fie în mod autonom (observaţie independentă). Observaţia contribuie

la dezvoltarea gândirii cauzale, a spiritului de observaţie, la formarea unor deprinderi de
investigare a realităţii. Observaţia poate fi uneori simplă şi de scurtă durată, alteori poate
deveni mai complexă, desfăşurată pe o perioadă mai îndelungată de timp, bazată pe
utilizarea unor instrumente (busolă, microscop etc.). Observaţiile se pot realiza individual
sau în echipe, în acest din urmă caz fiind necesară repartizarea sarcinilor pentru fiecare
membru şi corelarea finală a rezultatelor. Prin observaţie se urmăreşte descrierea,
explicarea, interpretarea unor fenomene, din perspectiva unor sarcini concrete de
învăţare, exprimarea rezultatelor observaţiei cu ajutorul unor suporturi materiale: referate,
grafice, tabele, desene. Metoda observaţiei conduce la formarea unor calităţi
comportamentale, cum ar fi: consecvenţă, răbdare, perseverenţă, perspicacitate,
imaginaţie.
Studiul de caz este modalitatea de analiză a unei situaţii specifice, reprezentative,
semnificative, reală sau ipotetică, denumită caz, cu scopul studierii sau rezolvării ei prin
luarea unei decizii optime. Cazul poate folosi la cunoaşterea inductivă (de la premise
particulare la concluzii generale) sau la cunoaşterea deductivă (prin particularizarea unor
situaţii generale). Cazul care se studiază trebuie ales cu grijă de către profesor, prin
identificarea acelor situaţii care au semnificaţii şi trăsături multiple, putând fi surprinse şi
analizate de către elevi. Se urmăreşte identificarea cauzelor care au determinat
declanşarea fenomenului respectiv, evoluţia acestuia comparativ cu alte fapte sau
evenimente similare, sublinierea urmărilor şi a implicaţiilor. Utilizarea metodei studiului
de caz presupune parcurgerea următoarelor etape: sesizarea sau descoperirea cazului,
examinarea acestuia din mai multe perspective, selectarea celor mai potrivite metode
pentru analiză, prelucrarea cazului din punct de vedere pedagogic, stabilirea concluziilor
valoroase pentru viitor.
Experimentul este metoda didactică care presupune studierea realităţii prin activităţi
de provocare, producere, reconstituire şi modificare a unor fenomene, procese,
evenimente. Elevii sunt puşi în situaţia de a provoca anumite fenomene, pentru a
cunoaşte în mod nemijlocit anumite manifestări ale lor. Experimentul se desfăşoară în
condiţii speciale, folosindu-se instalaţii, dispozitive, instrumente de laborator, materiale
corespunzătoare, locul desfăşurării fiind sala de clasă, laboratorul, terenul agricol, colţul
naturii etc. De cele mai multe ori, profesorul este cel care efectuează mai întâi experienţa,
iar elevii o repetă. În practica educaţională se disting mai multe tipuri de experimente.
După scopul urmărit (Ionescu, Bocoş, 2001, pp.132-134), avem: experimentul cu caracter
de cercetare/de descoperire - presupune executarea de către elevi a anumitor experienţe
de provocare a unui fenomen, proces sau eveniment pentru a observa, studia şi interpreta
caracteristicile sale; experimentul demonstrativ - constă în ilustrarea unui fenomen,
proces greu accesibil observaţiei directe, în scopul înţelegerii noilor cunoştinţe, al
formării unor convingeri ştiinţifice. Experimentul demonstrativ poate fi:
 calitativ (poate evidenţia procesualitatea şi relaţiile cauză-efect);
 cantitativ (poate evidenţia legi, interrelaţii între mărimi şi poate implica determinarea
anumitor mărimi, efectuare de calcule, stabilire de relaţii matematice);
 pozitiv (poate evidenţia existenţa unor proprietăţi, a unor interelaţii între mărimi);
 negativ (poate viza absenţa unor proprietăţi, a unor interrelaţii între mărimi şi poate
viza corectarea sau infirmarea reprezentărilor greşite ale elevilor referitoare la
fenomene, procese, evenimente).

- experimentul destinat formării deprinderilor practice/motrice - constă în efectuarea
conştientă şi repetată de către elevi a anumitor experienţe, acţiuni şi operaţii, în vederea
formării unor priceperi şi deprinderi de activitate practică şi în vederea însuşirii unor
cunoştinţe referitoare la fenomenele, procesele şi evenimentele provocate în experiment.
Demonstraţia este metoda didactică care constă în prezentarea unor obiecte,
fenomene sau substitute ale acestora, precum şi în executarea sau producerea în faţa
elevilor a unor acţiuni, fenomene, experienţe, în scopul asigurării unui suport concretsenzorial procesului de învăţare. Demonstraţia are la bază un suport material (natural,
figurativ sau simbolic), de la care se pleacă şi se construiesc reprezentări, constatări,
interpretări. Şi limbajul poate constitui un suport al demonstraţiei, în măsura în care un
nivel mai concret al limbajului face posibilă explicarea şi clarificarea unor informaţii mai
abstracte. Uneori nu este posibilă prezentarea obiectului real în faţa elevilor, iar în acest
caz se recurge la substitute intuitive, cum sunt: imagini, fotografii, hărţi, planşe etc.
Demonstraţia face mai accesibilă materia de studiat, fiind o aplicare a principiului
intuiţiei prin realizarea trecerii de la cunoaşterea senzorială la cea raţională. Demonstraţia
este o modalitate de legare a predării-învăţării de practică, asigurându-se accesibilitatea
materialului studiat. În funcţie de materialul intuitiv avut la dispoziţie, se pot identifica
mai multe tipuri de demonstraţie (Cerghit, 1980):
 demonstraţia pe viu (experimente de laborator, operaţii motrice, comportamente);
 demonstraţia figurativă (cu ajutorul reprezentărilor grafice);
 demonstraţia cu ajutorul desenului la tablă;
 demonstraţia cu ajutorul modelelor (fizice, grafice);
 demonstraţia cu ajutorul imaginilor audio-vizuale (proiecţii fixe, secvenţe televizate);
 demonstraţia prin exemple.
Modelarea este o metodă bazată pe folosirea analogiei, adică pe redarea într-o formă
simplificată, schematizată, aproximativă a unor obiecte sau fenomene ce sunt mai greu
sau chiar imposibil de urmărit prin observare directă (forme de relief, părţi ale unei
plante, alcătuirea unor organe ale corpului omenesc, funcţionarea unor maşini şi aparate
etc.). În procesul de învăţământ se folosesc mai multe categorii de modele:
 modele obiectuale (reproduc la scară mai mică sau mai mare decât în realitate
diferite obiecte sau fenomene, sub formă de: mulaje, corpuri geometrice, piese
secţionate, machete, modele în relief etc.);
 modele figurative (reproduc obiectul cu ajutorul imaginii: schiţe, scheme,
organigrame, grafice);
 modele simbolice (reproduc originalul cu ajutorul semnelor convenţionale: formule
matematice, chimice)
Indiferent de natura lor, modelele reflectă trăsăturile caracteristice ale obiectelor şi
fenomenelor, astfel încât fac posibilă o cunoaştere mai profundă a realităţii. Modelele
didactice reproduc structura obiectelor, fenomenelor şi proceselor, insistând asupra
relaţiilor funcţionale dintre componente sau impunând operarea cu ele în procesul
învăţării.
Exerciţiul este modaliatatea de efectuare conştientă şi repetată a unor acţiuni şi
operaţii în scopul formării de priceperi şi deprinderi practice sau intelectuale, dezvoltării
unor capacităţi şi atitudini, consolidării cunoştinţelor dobândite, stimulării potenţialului
creativ al copiilor. Se pot efectua diverse tipuri de exerciţii:
 exerciţii introductive (de familiarizare cu noile acţiuni şi operaţii de însuşit);






exerciţii de bază (de repetare în vederea automatizării operaţiei);
exerciţii de consolidare (de perfecţionare a deprinderilor deja formate);
exerciţii aplicative (de utilizare practică a unui suport teoretic);
exerciţii de creaţie (de executare a unor acţiuni în mod original sau în combinaţii noi,
pentru a obţine efecte creative).
Pentru ca exersarea să devină eficientă se recomandă respectarea mai multor
condiţii:













profesorul să cunoască bine structura, valoarea şi limitele exerciţiului de executat;
profesorul să comunice elevilor în ce scop se efectuează exerciţiul;
elevii să cunoască suportul teoretic (regula, definiţia) ce stă la baza exerciţiului dat;
să se explice şi să se demonstreze în prealabil modelul acţiunii;
să se asigure executarea repetată a acţiunii;
să se creeze condiţii de exersare cât mai variate;
exerciţiile să fie gradate după complexitate şi dificultate;
să se îmbine exersarea globală cu fragmentarea acţiunii ;
să se impună un ritm optim de lucru;
profesorul să facă verificări imediate, pentru a nu se automatiza execuţii greşite;
să se ofere posibilităţi de autocontrol pentru elevi.
Lucrările practice constau într-un ansamblu de acţiuni cu caracter practic şi
aplicativ, conştient şi sistematic executate de elevi, în scopul adâncirii înţelegerii şi
consolidării cunoştinţelor dobândite, verificării şi corectării lor, precum şi al însuşirii
unor deprinderi practice, aplicative, al cultivării unei atitudini favorabile faţă de muncă.
Activităţile practice se pot realiza în diverse variante, de la realizarea unei compuneri,
confecţionarea unui obiect, aparat, munca efectuată în grădina şcolii până la îngrijirea
plantelor din clasă şi decorarea sălii de clasă. Toate aceste forme de activitate presupun
un volum mare de muncă independentă din partea elevilor, în concordanţă cu unele
particularităţi individuale ale acestora (aptitudini, interese, înclinaţii, creativitate).
Proiectul/tema de cercetare este o metodă de instruire şi autoinstruire care presupune
efectuarea de către elevi a unei cercetări axate pe obiective practice, finalizată printr-un
produs: obiecte, machete, planşe, albume tematice, aparate etc. Produsele sunt rodul unei
cercetări, acţiuni practice efectuate individual sau în grup, caracterizate prin originalitate
şi utilitate practică. În aplicarea acestei metode se îmbină munca de investigare ştiinţifică
cu activitatea practică a elevului, fiind aşadar respectat principiul legării teoriei de
practică. Tema de cercetare poate fi concretizată în: efectuarea unor investigaţii în mediul
înconjurător, proiectarea şi confecţionarea unor aparate, instalaţii, modele, lucrări
ştiinţifice pe o temă prestabilită, realizarea unei lucrări de diplomă etc.
Jocul didactic este o metodă ce satisface nevoia de motricitate şi gândire concretă a
şcolarilor mici, îmbinând spontanul şi imaginarul, specifice vârstei, cu efortul solicitat şi
programat de procesul învăţării. În funcţie de conţinutul şi obiectivele urmărite, se pot
distinge diverse forme de jocuri didactice: senzoriale (vizuale, auditive, motorii), de
observare a mediului înconjurător, de dezvoltare a vorbirii, aritmetice, de îndemânare, de
construcţii tehnice. După materialul folosit, jocurile pot fi cu sau fără materiale, jocuri
orale, cu întrebări („cine ştie câştigă”), jocuri-ghicitori etc. Organizarea învăţării sub
formă de jocuri didactice aduce voioşie, destindere, plăcere, înviorând procesul de
învăţământ.

Jocul de rol este o metodă bazată pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi,
fenomene, sisteme. Elevii devin „actori” ai vieţii sociale, pregătindu-se astfel pentru
îndeplinirea rolurilor impuse de diverse statusuri profesionale, culturale, ştiinţifice,
sociale. În esenţă, metoda urmăreşte formarea comportamentului uman, prin simularea
interacţiunilor umane ce caracterizează o situaţie socială de grup, fiecărui participant
fiindu-i repartizat un rol. Avantajele metodei sunt: activizează elevii din punct de vedere
cognitiv, afectiv, acţional; se asigură problematizarea, sporind gradul de înţelegere şi
participare activă a elevilor; se pune în evidenţă modul corect de comportare în anumite
situaţii; contribuie la formarea rapidă a convingerilor, atitudinilor, comportamentelor.
Printre dezavantajele sau dificultăţile întâmpinate în folosirea metodei putem menţiona:
presupune aptitudini pedagogice, dar şi regizorale, actoriceşti din partea conducătorului
jocului; activitatea durează relativ puţin (aproximativ o oră), iar pregătirea ei durează
foarte mult timp şi cere mult efort; există riscul devalorizării metodei, deoarece unii elevi
o pot considera ceva pueril, facil; pot să apară blocaje emoţionale în interpretarea unor
roluri de către unii elevi. Etapele pregătirii şi folosirii jocului de rol sunt (Ionescu, Bocoş,
2001, pp.148-149):
 identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare prin joc de rol (potrivit
obiectivelor propuse, comportamentelor pe care dorim să le formăm);
 modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului (din situaţia reală sunt reţinute numai
aspectele esenţiale);
 alegerea „actorilor”, distribuirea rolurilor şi pregătirea lor privind specificul şi
cerinţele jocului de rol;
 învăţarea individuală a rolului de către fiecare participant;
 interpretarea rolurilor;
 dezbaterea de către toţi participanţii a modului de interpretare, descrierea de către
„actori” a stărilor pe care le-au trăit interpretând acel rol, reluarea secvenţelor în care
nu s-au obţinut comportamentele aşteptate.
Învăţarea dramatizată se practică sub forma citirii pe roluri sau a interpretării unor
roluri ce reprezintă personaje literare, istorice etc. Cu acest prilej elevii trăiesc mai viu şi
mai intens ceea ce învaţă, înţeleg mai bine şi reţin mai bine anumite cunoştinţe.
Algoritmizarea este o metodă bazată pe folosirea algoritmilor în actul predării, adică
a unei suite de operaţii standard, a unui grupaj de scheme procedurale, prin parcurgerea
cărora se rezolvă o serie mai largă de probleme asemănătoare. Algoritmii se pot prezenta
sub forme diferite: reguli gramaticale, ortografice, matematice, chimice, scheme
operaţionale, scheme de acţiune practică, tehnică etc. condiţia pedagogică ce se impune
în folosirea algoritmilor este ca predarea şi asimilarea lor să nu se desfăşoare ca ceva dat
de-a gata pentru memorare, ci elevii să participe efectiv la descoperirea algoritmului. Prin
aplicarea lui repetată, acesta se va automatiza şi ulterior va putea fi folosit ca mijloc de
rezolvare a unor sarcini complexe. În consecinţă, asimilarea algoritmilor nu reprezintă un
scop final, ci doar o etapă ce deschide noi posibilităţi activităţii de învăţare.
Instruirea programată constă în aplicarea principiilor ciberneticii în procesul de
învăţământ, premisa fiind faptul că predarea-învăţarea constituie un flux continuu de
informaţii, dirijat şi controlat în permanenţă prin intermediul conexiunii inverse. Materialul
ia forma unui program elaborat după următoarele principii (Cucoş, 1998, p. 95):
 principiul paşilor mici şi al progresului gradat (fragmentarea materiei în unităţi
simple, accesibile logic şi înlănţuite firesc);



principiul participării active (fiecare secvenţă teoretică este însoţită de o aplicaţie,
ceea ce obligă elevul să lucreze cu informaţia dată);
 principiul verificării imediate (elevul îşi verifică de fiecare dată corectitudinea
răspunsului sau a soluţiei găsite, prin comparaţie cu răspunsul bun indicat în altă
parte. Numai după efectuarea corectă a sarcinii date elevul poate trece la următoarea
secvenţă a lecţiei programate.);
 principiul ritmului propriu de învăţare (lucrând independent, fiecare elev progresează
în funcţie de posibilităţile lui reale).
Există diverse tipuri de programare a materiei şi a activităţii de învăţare: programare
liniară (răspunsurile sunt construite de elevi, iar secvenţele au următoarele momente:
prezentarea informaţiei, exerciţiul de rezolvat, construirea răspunsului, compararea
răspunsului oferit cu cel corect), programarea ramificată (elevului îi sunt prezentate mai
multe variante de răspunsuri, iar el trebuie să-l aleagă pe cel corect, în caz contrar fiind
obligat să parcurgă mai multe secvenţe intermediare, ce cuprind explicaţii suplimentare,
ajutându-l să sesizeze şi să-şi corecteze greşeala).
Avantajele acestei metode pot fi: creşterea randamentului activităţii de învăţare,
economisirea timpului, însuşirea conştientă a cunoştinţelor, promptitudinea controlului,
asigurarea unui ritm individual de muncă. Printre dezavantaje menţionăm: divizarea
uneori exagerată a materiei, frânarea spiritului creator al elevilor, descurajarea gândirii
divergente.
5.3. Metode pentru dezvoltarea gândirii critice
Metodele pentru dezvoltarea gândirii critice au fost implementate în practica şcolară
din ţara noastră prin intermediul proiectului educaţional „Lectura şi Scrierea pentru
Dezvoltarea Gândirii Critice”.
Gândirea critică este gândirea care are capacitatea de a se autoanaliza în timp ce
elaborează raţionamente pornind de la evaluarea alternativelor, cu scopul de a emite
opinii justificabile şi de a acţiona. Gândirea critică este gândirea centrată pe testarea şi
evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie-problemă, pe alegerea soluţiei adecvate şi
respingerea argumentată a celor mai puţin adecvate. Gândirea critică presupune raportarea
activă, în cunoştinţă de cauză şi bine fundamentată logic a subiectului, la datele problemei şi
opţiunea lui pentru modalitatea de rezolvare considerată ca fiind optimă.
Profesorii americani Charles Temple, Jeannie Steele şi Kurtis Meredith au conceput un
program coerent, bazat pe strategii de lectură şi scriere, prin care se dezvoltă capacitatea de a
gândi critic. Noul model de predare-învăţare este centrat pe construirea sensului şi cuprinde
următoarele etape: Evocare/Realizarea sensului/Reflecţie.
Evocarea este etapa în care se evidenţiază cunoştinţele deţinute deja de elevi, dar şi
eventualele neînţelegeri, confuzii şi erori de cunoaştere, toate constituind o bază reală
pentru dobândirea de noi cunoştinţe, pentru realizarea unei învăţări durabile şi eficiente.
Realizarea sensului este etapa în care se realizează învăţarea. O anumită sarcină de
învăţare este parcursă, de la formularea acesteia până la atingerea unui rezultat. Subiectul
abordat este analizat din perspective diverse, se realizează permanent conexiuni între ceea
ce se ştia deja şi ceea ce tocmai se însuşeşte.
Reflecţia este etapa care depăşeşte clasica fixare a cunoştinţelor prin crearea unui
moment în care se analizează critic ceea ce tocmai s-a învăţat. Reflecţia stimulează

formularea de întrebări şi opinii personale argumentate, integrarea cunoştinţelor noi în
sistemul propriu existent şi autoreflecţia asupra modului în care s-a lucrat.
Învăţarea prin cooperare este o strategie activizantă de învăţare care presupune un
set de modalităţi instrucţionale ce angajează mici echipe de elevi pentru a promova
interacţiunea colegială şi colaborarea în abordarea unor subiecte de studiu. Învăţarea prin
cooperare are loc atunci când elevii sunt implicaţi împreună, uneori în perechi, alteori în
grupuri mici, pentru a rezolva o problemă, pentru a explora o temă nouă sau pentru a crea
idei noi. Învăţarea prin cooperare îi poate ajuta pe elevi să devină mai puţin dependenţi de
profesori. Elevii sunt încurajaţi să lucreze în colaborare, sprijinându-se unul pe altul şi căutând
soluţii pentru problemele puse de sarcinile şi activităţile lor. Cel mai important aspect al
învăţării prin cooperare trebuie să fie acceptarea de către membrii grupului a faptului că
ei îşi pot realiza propriile obiective doar dacă ceilalţi membri şi le realizează pe ale lor.
Ne putem referi la acest fapt ca la o interdependenţă pozitivă. Interdependenţa pozitivă
poate fi realizată în diferite moduri în funcţie de natura sarcinilor trasate, domeniul ce
urmează a fi acoperit şi experienţa anterioară a elevilor.
Metoda învăţării în grupuri mici (Student Team Achievement Divisions - S.T.A.D.)
Metoda S.T.A.D. presupune parcurgerea a trei etape:
 în prima etapă are loc prezentarea temei, problemei;
 în a două etapă se desfăşoară activitatea în grup. Elevii sunt organizaţi în grupuri
eterogene de 3-4 membri, dicută pe marginea temei predate îşi pun întrebări unii
altora, compară şi evaluează răspunsurile. Dezbaterea continuă până când toţi
membrii grupului sunt convinşi că stăpânesc tema respectivă;
 în a treia etapă are loc evaluarea. Cadrul didactic pune întrebări elevilor pentru a testa
cunoştinţele însuşite. Fiecare grup îşi prezintă pentru evaluare realizările proprii ce pot fi
astfel comparate, contrapuse, spre o mai bună înţelegere.
Metoda turneului între echipe (T.G.T.- Team Games Tournement)
Metoda T.G.T. promovează proceduri similare cu metoda S.T.A.D., cu deosebirea
că, la sfârşitul ciclului de învăţare se desfăşoară un turneu între echipe, elevii concurând
cu colegii lor având acelaşi nivel de competenţă. Deci, grupurile de lucru, care au aceeaşi
sarcină de învăţare, sunt anunţate că intră în competiţie unul cu altul, pe o secvenţă dată şi
strategia devine învăţarea pe grupuri competitive. Pentru buna desfăşurare a activităţii se
recomandă respectarea anumitor condiţii: fiecare echipă formată iniţial are un nume;
membrii săi participă la un turneu şi încearcă să acumuleze cât mai multe puncte; fiecare
grup format are nevoie de un set de întrebări şi o fişă de punctaj; în cadrul grupului se
realizează distribuirea de roluri (cel care întreabă, cel care răspunde, cel care
consemnează punctajul).
Metoda mozaicului (Jigsaw)
Metoda mozaicului presupune parcurgerea următoarelor etape:
 formarea grupurilor de lucru iniţiale. Clasa de elevi se împarte în grupuri de câte 4-5
elevi, prin numărare de la 1 la 4-5, astfel încât fiecare elev să aibă un număr cuprins
între 1 şi 4-5;
 împărţirea textului ce urmează a fi studiat în atâtea părţi câte grupuri s-au format
iniţial;
 formarea grupurilor de „experţi” şi rezolvarea sarcinii de lucru. Elevii cu numărul 1
vor forma un grup, cei cu numărul 2 al doilea grup, ş.a.m.d. Fiecare grup de
„experţi” are sarcina de a studia o anumită parte din text, să discute conţinutul de idei

al părţii din text, pentru a-l înţelege cât mai bine şi pentru ca ulterior să-l predea
celorlalţi colegi;
 revenirea elevilor în grupurile iniţiale şi predarea conţinutului pregătit celorlalţi
colegi.
Această metodă, care are la bază predarea reciprocă, favorizează învăţarea eficientă a
unui conţinut informaţional. La sfărşitul acesteia, fiecare elev trebuie să stăpânească
conţinutul întregului text şi nu doar a părţii la învăţarea căreia a participat ca „expert”. În
timpul predării reciproce elevii pot cere lămuriri suplimentare în legătură cu fragmentul
respectiv. De asemenea, pot fi adresate întrebări şi altor „experţi” din acel grup.
Cadrul didactic monitorizează activitatea pe tot parcursul desfăşurării acesteia,
asigurându-se că informaţia şi cunoştinţele se transmit şi se asimilează corect. Dacă elevii
întâmpină dificultăţi, profesorul îi ajută să depăşească situaţia.
Metoda Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat
Această metodă poate fi utilizată în cele trei faze ale cadrului de predare – învăţare:
evocare, realizarea sensului, reflecţie. Utilizarea metodei oferă posibilitatea
conştientizării de către elevi, a ceea ce ştiu sau cred că ştiu referitor la un subiect, o
problemă şi, totodată, a ceea ce nu ştiu şi ar dori să ştie/să înveţe.
În faza de evocare li se cere elevilor să inventarieze (individual, în perechi sau în
grup) ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul/tema investigaţiei ce va
urma. Aceste idei sunt notate în rubrica „Ştiu”. De asemenea, ei notează ideile neclare şi
ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica
„Vreau să ştiu”. Urmează, apoi, studierea unui text, realizarea unei investigaţii sau
dobândirea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect, cunoştinţe selectate de profesor.
Prin metode şi tehnici adecvate, elevii învaţă noile cunoştinţe iar în faza de realizare a
sensului/înţelegere, ei inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica „Am
învăţat”.
Ştiu

Vreau să ştiu

Am învăţat

În fiecare rubrică din tabel apar notate ideile corespunzătoare, evidenţiindu-se, foarte
clar, situaţia de plecare (ceea ce ştiau elevii), aspectele şi întrebările la care au dorit să
găsească răspunsuri (consemnate în rubrica „Vreau să ştiu”) şi ceea ce au dobândit în
urma activităţii/procesului de învăţare (idei consemnate în rubrica „Am învăţat”).
Organizatorul grafic
Această tehnică reprezintă o modalitate de căutare a căilor de acces spre propriile
cunoştinţe, credinţe si convingeri, evidenţiind modul propriu al individului de a înţelege o
anumită temă, un anumit conţinut. Organizatorul grafic favorizează evidenţierea
legăturilor, conexiunilor dintre idei şi conduce la realizarea unor noi asociaţii de idei sau
la relevarea unor noi sensuri ale ideilor. Organizatorul grafic presupune parcurgerea
următoarelor etape:
a) Scrierea unui cuvânt sau a unei propoziţii-nucleu în mijlocul tablei, al unei hârtii
de phlipchart sau al unei pagini de caiet;
b) Scrierea unor cuvinte sau sintagme în legătură cu tema pusă în discuţie (scrisă în
mijloc);

c) Legarea cuvintelor sau ideilor produse de cuvântul, sintagma sau propziţia-nucleu
iniţială, stabilită ca punct de plecare, prin trasarea unor linii care evidenţiază conexiunile
dintre idei;
d) Scrierea ideilor în legătură cu tema propusă, până la expirarea timpului alocat
acestei activităţi sau până la epuizarea tuturor ideilor.
Ca şi configuraţie rezultă o structură ca cea din figura alăturată.

Se recomandă respectarea câtorva reguli în utilizarea acestei tehnici:
1. Scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la subiectul pus în discuţie;
2. Nu evaluaţi/criticaţi ideile produse, ci doar notaţi-le;
3. Nu vă opriţi până nu epuizaţi toate ideile care vă vin în minte sau până nu expiră
timpul alocat;
4. Lăsaţi să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între idei; nu limitaţi nici
numărul ideilor, nici fluxul legăturilor dintre acestea.
Organizatorul grafic se caracterizează prin flexibilitate. Astfel, poate fi utilizată atât
individual cât şi ca activitate în grup. Când se aplică individual, subiectul analizat trebuie
să fie familiar elevilor. Când se aplică în grup, tehnica ciorchinelui oferă fiecărui elev
posibilitatea să cunoască ideile altora, legăturile şi asociaţiile dintre idei realizate de
colegii săi. Organizatorul grafic poate fi folosită în special în faza de evocare dar şi în
cele de realizarea sensului şi de reflecţie. În etapa de reflecţie se utilizează adesea
ciorchinele revizuit, în care elevii sunt ghidaţi, prin intermediul unor întrebări, în
gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. Prin aceasta se fixează mai bine
ideile şi se structurează informaţiile facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Adesea
poate rezulta un ciorchine cu mai mulţi sateliţi.

Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a
Gândirii)
Metoda are ca scop menţinerea implicării active a gândirii elevilor în citirea unui
text, monitorizarea gradului de înţelegere a unui conţinut de idei, de învăţare eficientă.
Elevii sunt invitaţi să citească cu atenţie textul propus spre analiză. În timpul lecturării
textului elevii trebuie să facă pe marginea lui nişte semne având o anumită semnificaţie.
Astfel, li se cere elevilor următoarele:
a) să pună o bifă („√”), pe marginea textului acolo unde conţinutul de idei confirmă
ceea ce ei ştiau deja sau cred că ştiu;
b) să pună un plus („+”) în cazul în care informaţia citită este nouă pentru ei;
c) să pună un minus („-”) acolo unde informaţia citită contrazice sau este diferită de
ceea ce ştiau sau credeau că ştiu;
d) să pună semnul întrebării („?”) în dreptul ideilor care li se par confuze, neclare,
sau în cazul în care doresc să ştie mai multe despre un anumit lucru sau aspect.
Pe măsură ce elevii au înaintat în citirea textului pe marginea lui au apărut aceste
patru semne, în funcţie de nivelul cunoştinţelor şi de gradul înţelegerii acestora. Aceste
semne relevă o anumită relaţie a cititorului cu textul, cu conţinutul său de idei.
În funcţie de vârstă şi de nivelul intelectual al elevilor numărul semnelor poate fi mai
mic. De exemplu, se poate cere elevilor de vârstă şcolară mai mică să folosească doar
două semne: semnul plus („+”) pentru „ştiam” şi semnul minus („-”) sau semnul
întrebării („?”) pentru: „asta nu ştiam”.
Pentru a monitoriza ideile textului şi gradul de înţelegere a acestora este utilă
realizarea unui tabel cu patru coloane corespunzătoare celor patru categorii de semne
utilizate şi notate pe marginea textului, asemănător celui de mai jos:
√

+

-

?

SINELG este o metodă utilă pentru realizarea unei învăţări eficiente şi durabile
bazată pe implicarea cognitivă activă în lecturarea unui text, pe monitorizarea propriei
înţelegeri a conţinutului de idei al acestuia. Angajarea activă şi implicarea elevilor în
maximizarea înţelegerii sporeşte eficienţa învăţării asigurându-i durabilitatea.
Prelegerea intensificată
Această metodă presupune implicarea mai activă a elevilor/studenţilor în realizarea
învăţării cu efecte benefice în planul dezvoltării gândirii şi al formării personalităţii. Dacă
prelegerea clasică, tradiţională se caracterizează printr-o eficienţă scăzută în ceea ce
priveşte reţinerea informaţiilor transmise şi, mai ales, în privinţa utilizării acestora pentru
rezolvarea unor probleme, prelegerea intensificată diminuează dezavantajele prelegerii
tradiţionale solicitând elevii/studenţii să participe la înţelegerea şi interpretarea
fenomenelor prin activităţi de descoperire, interogare şi construire a unor sensuri
personale ale acestora. Realizarea prelegerii intensificate presupune parcurgerea unor
etape.
În etapa pregătitoare (evocarea) profesorul urmăreşte să-i determine pe elevi/studenţi
să reflecteze asupra cunoştinţelor anterioare referitoare la subiectul abordat şi să-i facă pe
elevi să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri la acestea, pe parcursul prelegerii. Pentru
implicarea elevilor într-o activitate de explorare activă şi de participare directă la

reţinerea şi interpretarea unor conţinuturi de idei, profesorul le poate cere rezolvarea
următoarelor sarcini, anterior prelegerii propriu-zise: realizarea unei liste de idei care să
evidenţieze cunoştinţele lor anterioare referitoare la subiectul sau tema ce urmează a fi
pusă în discuţie; discuţii, în perechi sau în grupuri mici, pe marginea unor întrebări puse
de profesor; oferirea elevilor/studenţilor a unei liste de termeni sau idei scurte prezente în
prelegerea ce va urma, şi solicitarea acestora să găsească posibile conexiuni între ele.
Trezirea interesului, curiozităţii şi atragerea elevilor/studenţilor în activitate se
realizează cu scopul de a crea premisele unei activităţi de reţinere şi înţelegere superioare
a informaţiilor.
A doua etapă (realizarea sensului) care e şi cea mai importantă atât ca durată cât şi ca
mod de realizare, o reprezintă prelegerea propriu-zisă, desfăşurată în mai multe etape:
prezentarea, timp de 15-20 minute, a conţinutului primei părţi a prelegerii. După prima
parte a prelegerii, trebuie alocat timp ca elevii/studenţii să compare ideile lor iniţiale cu
cele prezentate în prelegere. În acest scop, se pot utiliza alte metode/tehnici ca de
exemplu: „Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi”. continuarea prelegerii (alte 15-20
minute). După prima parte a prelegerii şi după discuţia aferentă conţinutului de idei al
acesteia, profesorul poate realiza din nou o altă activitate pregătitoare, de evocare,
solicitând elevilor să stabilească noi scopuri şi să anticipeze evoluţia evenimentelor din
partea a doua a prelegerii.
La terminarea celei de-a doua părţi a prelegerii, urmează o nouă „verificare” a
predicţiilor elevilor, prin compararea ideilor proprii, stabilite anticipat, cu ideile
prezentate în prelegere. Acest tip de activitate poate fi repetată până la epuizarea
conţinutului de idei al prelegerii (în funcţie de durata planificată a acesteia).
A treia etapă o reprezintă reflecţia pe baza conţinutului prelegerii. Ea se poate realiza
prin diverse forme/modalităţi: se cere elevilor/studenţilor să răspundă la una sau mai
multe întrebări referitoare la problemele prezentate în prelegere; se solicită elevilor
realizarea unui eseu (de 5 minute sau maximum 10 minute) în care să prezinte pe scurt un
lucru pe care l-au învăţat în cadrul prelegerii, să formuleze una sau două întrebări
referitoare la conţinutul prelegerii, să realizeze un scurt comentariu pe marginea celor
prezentate în cadrul prelegerii.
Jurnalul cu dublă intrare
Este o metodă folosită pentru a-i determina pe elevi să coreleze noile informaţii cu
experienţa lor personală, cu cunoştinţele anterioare şi să reflecteze la semnificaţia pe care
o are un text pentru fiecare dintre ei.
Această tehnică presupune ca elevii să citească cu atenţie un anumit text, după care
fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat în mod deosebit (care i-a amintit
de o experienţă personală, plăcută sau nu, care l-a surprins, care contrazice convingerile
şi credinţele proprii, sau pe care-l consideră relevant pentru stilul autorului etc.). Pagina
de caiet este împărţită în două: în partea stângă, fiecare elev, scrie pasajul ales, în partea
dreaptă, notează comentariile personale referitoare la acel pasaj. Elevii trebuie să
răspundă la întrebări de genul: De ce au ales acel pasaj?; La ce i-a făcut să se gândească?;
Ce nedumeriri au în legătură cu acel text? etc.
În timp ce elevii lucrează, notând comentariile lor referitoare la un anumit pasaj din
text şi profesorul face acelaşi lucru. Prin aceasta se stimulează şi se încurajează
participarea elevilor şi eventual, profesorul, prin comentariile sale, atrage atenţia asupra
unor părţi din text care au semnificaţie aparte şi care trebuie neapărat discutate cu elevii.

Jurnalul cu dublă intrare este o metodă care favorizează stabilirea unor conexiuni
între conţinutul textului şi propria lor experienţă şi cunoaştere. Prin aceasta se realizează
o înţelegere mai profundă a conţinutului textului, elevii reţinând mai multe informaţii
semnificative referitoare la subiectul sau problema analizată.
Lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt
Este o tehnică prin care este realizată reflecţia ce urmează lecturării şi studierii unui
text şi se încurajează participarea la activitatea de învăţare a elevilor mai tăcuţi, mai
reţinuţi, mai timizi, care nu au suficientă încredere în forţele proprii.
Tehnica „Lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt” presupune parcurgerea
următoarelor etape:

Citind un text (literar, ştiinţific etc.) elevilor li se cere să găsească unul sau mai
multe paragrafe (citate, idei etc.) pe care le consideră interesante şi demne de a fi
comentate.

Elevul scrie paragraful ales pe o bucată de hârtie, indicând şi pagina unde se află
în text.

Pe verso elevul scrie un comentariu referitor la paragraful ales; el poate să-şi
exprime acordul sau dezacordul cu conţinutul de idei al acestuia, poate să-l dezvolte
sau nu.

Profesorul solicită unul sau mai mulţi elevi să citească paragraful selectat (nu şi
comentariul realizat).

Altor elevi li se cere să comenteze/interpreteze acel paragraf. Inclusiv profesorul
poate oferi comentariul său asupra paragrafului în cauză.

Profesorul îl pune pe elevul care a „oferit” paragraful să citească propriile
comentarii, după care nu mai urmează nici un fel de discuţii. Elevul care a ales
citatul are ultimul cuvânt. Citirea textului, selectarea unor paragrafe şi comentariile
referitoare la acestea pot fi realizate de elevi în clasă sau, cel mai adesea, acasă.
Tehnica aceasta de predare-învăţare presupune ca, într-adevăr, după ce elevul care a
oferit altora spre interpretare un paragraf dintr-un text, nimeni să nu mai continue discuţia
pe marginea celor spuse de elevul în cauză. Reţinerea de la orice fel de comentarii şi
discuţii este condiţia reuşitei acestei metode/tehnici.
Elevilor li se oferă posibilitatea să reflecteze singuri asupra celor spuse de colegul lor
care „a avut ultimul cuvânt” referitor la un paragraf dintr-un text, considerat de cel care la ales, ca fiind semnificativ.
Metoda cubului
Metoda cubului poate fi utilizată atât în etapa de evocare cât şi în cea de reflecţie şi
permite abordarea unui subiect sau teme din perspective diferite. Activitatea se poate
realiza individual, în perechi sau în grup.
Elevii sunt solicitaţi să noteze pe fiecare faţă a unui cub din hârtie sau carton cuvinte
sau idei, conform instrucţiunilor.

Descrie → Cum arată?

Compară → Cu cine/ce se aseamănă şi de cine/ce diferă?

Asociază → La ce te face să te gândeşti?

Analizează → Ce conţine, din ce e făcut?

Aplică → Cum poate fi folosit?



Argumentează pro sau contra → E bun sau rău? De ce?
Procesele de gândire implicate sunt asemănătoare celor prezente în taxonomia lui B.
Bloom. Prin astfel de activităţi se realizează implicarea elevilor în înţelegerea unui
conţinut informaţional.
Este preferabil ca activităţile elevului să urmeze ordinea indicată mai sus (în acest
sens feţele cubului ar putea fi numerotate), dar nu este neapărat obligatoriu acest lucru. Se
poate începe cu rezolvarea sarcinii indicate pe oricare faţă a cubului. Important este ca
elevii să realizeze sarcinile şi să înteleagă sensul acestora pentru activitatea de învăţare.
În cazul elevilor mai mici acţiunile şi operaţiile solicitate pot fi însoţite de cerinţe
suplimentare cu caracter mult mai concret.
Pentru a oferi exemplul său este bine ca profesorul să scrie şi el în timpul acestei
activităţi, demonstrând astfel că este membru al grupului, al clasei înţeleasă ca şi
comunitate ce învaţă.
Cvintetul
Un cvintet este o poezie cu cinci versuri prin care se rezumă şi se sintetizează
conţinutul de idei al unui text într-o exprimare concisă ce evidenţiază reflecţiile cititorului
(elevului) asupra subiectului în cauză.
Structura unui cvintet:

Primul vers care de fapt este un singur cuvânt-cheie (de obicei un substantiv)
referitor la subiectul în discuţie.

Al doilea vers e format din două cuvinte (adjective) care descriu ceva.

Versul al treilea, este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe, de
obicei la gerunziu).

Al patrulea vers e format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele elevului faţă
de problema, subiectul în cauză.

Ultimul vers este format tot dintr-un cuvânt exprimând esenţa problemei.
Aşadar, un cvintet: are un titlu (de obicei un substantiv); prezintă o descriere (de
obicei adjective); exprimă anumite acţiuni (prin intermediul unor verbe la gerunziu);
exprimă anumite sentimente ale elevului; sintetizează (într-un cuvânt) esenţialul.
Exemplu de cvintet:
Evaluarea
Formativă, participativă
Măsurând, apreciind, decizând,
Permite cunoaşterea oricărui progres
Evoluţie
Cvintetul este un instrument de reflecţie rapidă şi eficientă prin care se rezumă şi se
sintetizează informaţiile şi cunoştinţele despre o temă, un subiect. El este totodată un
instrument de evaluare a înţelegerii şi de exprimare a creativităţii elevilor.
5.4. Instruirea asistată de calculator
Instruirea asistată de calculator (I.A.C.) este o metodă didactică care valorifică
principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial
(Cristea, 2000, p.196). I.A.C. presupune utilizarea calculatorului/computerului în
procesul de învăţământ. Pentru utilizarea acestei metode este necesară prezenţa unui

program de instruire, care este un produs pedagogic, urmând a fi transpus într-un
program pe computer, acesta fiind un produs informatic. De asemenea, se impune dotarea
şcolilor cu suficiente computere pentru ca această metodă să fie aplicabilă.
Aplicarea instruirii asistate de calcultator în practica şcolară implică respectarea unor
cerinţe şi asigurarea unor condiţii favorabile, ca (Ionescu, Bocoş, 2001, pp.154-155):
 adaptarea educaţiei la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii;
 îmbogăţirea şi modernizarea permanentă a sistemului metodelor de instruire,
eliminarea decalajului existent între domeniile cunoaşterii şi şcoală;
 informatizarea progresivă şi accelerată a diferitelor sectoare ale vieţii socialeconomice;
 realizarea de progrese în domeniul informaticii, al calculatoarelor şi al tehnologiilor
de comunicare.
Prin intermediul calculatorului pot fi oferite elevilor modelări, vizualizări, justificări
şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale unor procese şi fenomene care nu pot fi
observate sau pot fi greu observate din diferite motive.
Se recomandă folosirea calculatorului în acele momente ale predării-învăţării pe care
profesorul nu le poate realiza decât parţial în condiţiile unei lecţii obişnuite: simularea
unor fenomene în mişcare prin imagini animate, suplinirea unor demonstraţii
experimentale, crearea unor situaţii-problemă cu valoare stimulativă pentru elevi,
îmbunătăţirea conexiunii inverse, desfăşurarea unor activităţi diferenţiate etc.
5.5. Strategii didactice: concept, clasificare
Strategiile didactice reprezintă un grup de două sau mai multe metode şi procedee
integrate într-o structură operaţională, angajată la nivelul activităţii didactice, pentru
realizarea obiectivelor propuse (Cristea, 2000, p. 350).
Strategia didactică presupune un mod de alegere, combinare şi organizare optimă a
metodelor şi mijloacelor de învăţământ, în vederea atingerii unor obiective. Modului de
combinare a resurselor amintite i se asociază un anumit mod de abordare a predării şi
învăţării. O strategie didactică are semnificaţia unei tatonări, a găsirii prin ipoteze
anticipate a celei mai bune soluţii de rezolvare a unei probleme date. Strategia didactică
urmăreşte optimizarea actului de instruire prin utilizarea metodelor în maniera
corespunzătoare principiilor didactice.
În funcţie de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor, în procesul didactic
distingem următoarele tipuri de strategii didactice (Cerghit, 1988):
 strategii inductive (conduc elevii de la analiza unor fapte concrete la elaborarea unor
noţiuni noi, de la particular la general, de la efecte la cauze etc.);
 strategii deductive (conduc elevii de la definiţii şi noţiuni la exemple şi aplicaţii
concrete, de la general la particular);
 strategii analogice (bazate pe modelare, pe reconstituirea unor obiecte sau
evenimente ale unei realităţi ce nu poate fi cunoscută direct);
 strategii mixte (apărute prin combinarea celorlalte tipuri).
După gradul de dirijare sau nondirijare a învăţării, strategiile didactice pot fi:


strategii algoritmice (prescriu pas cu pas comportamentele elevilor şi ale
profesorilor, dirijarea învăţării este strictă);




strategii semi-algoritmice (învăţarea este semiindependentă, cu momente stabilite
strict şi cu momente de învăţare independentă);
strategii euristice (nu prescriu dinainte desfăşurarea procesului de predare-învăţare,
ci solicită creativitatea, munca independentă a elevilor, abordarea euristică a
materialului de parcurs);

5.6. Mijloace didactice şi suporturi tehnice de instruire: rol, funcţii, valenţe
formative
Pentru asigurarea calităţii actului de instruire, în condiţiile dezvoltării tehnologice
contemporane, se utilizează în cadrul procesului de învăţământ o varietate de mijloace
didactice. Acestea reprezintă un ansamblu de resurse sau instrumente materiale şi tehnice,
produse, adaptate ori selectate în vederea îndeplinirii sarcinilor instructiv-educative ale
procesului de învăţământ. Ele sunt investite de la început cu un anumit potenţial
pedagogic, cu funcţii specifice, ceea ce le deosebeşte de celelalte materiale ce intră în
dotarea şcolii. Prin intermediul mijloacelor de învăţământ se realizează transmiterea unor
cunoştinţe, formarea şi consolidarea unor priceperi şi deprinderi, evaluarea unor achiziţii,
realizarea unor aplicaţii practice în cadrul lecţiilor sau altor forme de organizare a
procesului de învăţământ. În calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de
informaţie, mijloacele de învăţământ intervin direct în procesul de instruire, sprijinind şi
susţinând atât activitatea de predare a profesorului cât şi activitatea de învăţare a elevilor.
Funcţiile mijloacelor de învăţământ sunt:
 informativă (de facilitare a transmiterii unor informaţii, a unor cunoştinţe teoretice);
 formativă (de familiarizare a elevilor cu mânuirea, selectarea unor instrumente, de
solicitare a operaţiilor gândirii, de stimulare a căutării şi cercetării, de dezvoltare a
imaginaţiei şi creativităţii elevilor);
 estetică (de cultivare a capacităţii de receptare şi apreciere a frumosului);
 de orientare a intereselor şcolare şi profesionale ale elevilor (de clarificare a
opţiunilor, de stabilizare a acestora, chiar de cristalizare a unor opţiuni profesionale);
 de şcolarizare la distanţă (prin programe TV sau prin documente computerizate, care
acoperă necesităţile unor categorii ale populaţiei, cu trebuinţe specifice de instruire şi
educare).
Sistemul mijloacelor de învăţământ
După funcţia pedagogică pe care o îndeplinesc, mijloacele de învăţământ pot fi
grupate astfel:
Mijloace informativ – demonstrative reprezintă surse de informaţie, ce pot servi la
transmiterea unei informaţii noi, la exemplificarea sau ilustrarea noţiunilor, la
concretizarea ideilor. După forma şi gradul de apropiere sau depărtare de experienţa
concretă a învăţării, acestea pot fi împărţite în:
 materiale intuitive naturale, reale, de tipul diferitelor specimene reţinute din mediul
înconjurător: colecţii de plante, de insecte, de minerale, de roci, metale, preparate
pentru microscop, obiecte tehnice, instrumente, aparate, unelte, maşini etc.
 substitute bidimensionale ale realităţii, adică materiale sau reprezentări figurative, ce
redau imaginea obiectelor reale. Din această categorie fac parte: ilustraţii, fotografii,
albume, tablouri, desene, documente, atlase, planşe, reproduceri de artă, imagini
audiovizuale obţinute prin proiecţia de diapozitive, diafilme, folii transparente, filme,

emisiuni de televiziune, înregistrări audio. Perceperea acestor imagini este de regulă
însoţită de trăirea unor impresii, a unor stări afectiv-emoţionale favorabile receptării
cu interes şi curiozitate a celor explicate de profesor. Aceste mijloace introduc o
notă de varietate în activitatea didactică, ajutând la prevenirea oboselii şi plictiselii,
la redresarea atenţiei atunci când aceasta slăbeşte.
 substitute tridimensionale ale realităţii, adică obiecte elaborate sau construite special
în scopuri didactice, care imită, reproduc sau reconstituie obiecte şi fenomene reale,
făcându-le accesibile observării (obiecte îndepărtate în timp şi spaţiu, cu dimensiuni
foarte mari sau foarte mici, cu o evoluţie îndelungată în timp sau foarte rapidă,
inaccesibilă simţurilor umane în condiţii normale). Din această categorie fac parte:
mulaje, machete, corpuri geometrice, globul terestru, forme de relief miniaturizate,
aparate şi maşini cu piese demontabile etc.
 reprezentări simbolice, care concentrează o mare cantitate de informaţie şi
simbolizează date reale, raporturi, proporţii, cantităţi. Din această categorie fac parte:
reprezentări grafice, scheme, desene pe tablă, formule matematice, note muzicale,
numere, cuvinte scrise şi orale etc. Cu cât elevii vor stăpâni mai bine asemenea
simboluri, cu atât vor putea să se ridice mai repede de la concret la nivelul superior al
cunoaşterii abstracte, la sesizarea esenţialului, dar vor putea parcurge şi drumul
invers, al concretizării, al ilustrării prin exemple concrete a simbolisticii.
Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor, care asigură efectuarea
experienţelor, exersarea diferitelor operaţii intelectuale, practice, tehnice, artistice,
deprinderea exprimării corecte. Din această categorie fac parte diferite tipuri de jocuri de
construcţii tehnice şi de creaţie, truse de piese demontabile, aparate şi instrumente de
laborator, aparate pentru educaţie fizică şi sport, instrumente muzicale etc.
Mijloace de raţionalizare a timpului în cadrul lecţiilor: hărţi de contur, şabloane,
ştampile didactice, fişe de lucru.
Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: teste, instalaţii complexe de testare şi
verificare a cunoştinţelor.
Mijloacele didactice pot fi utilizate în anumite contexte doar prin intermediul unei
aparaturi tehnice. Principalele aparate utilizate în activitatea didactică sunt: epiproiectorul
(pentru proiectarea imaginilor opace, respectiv a ilustraţiilor, fotografiilor, hărţilor),
diaproiectorul (pentru proiectarea diapozitivelor), retroproiectorul (pentru folii
transparente), cineproiectorul (pentru peliculă cinematografică), video-ul (pentru imagini
înregistrate cu camera de luat vederi), televizorul (pentru imagini televizate), casetofonul
(pentru înregistrări pe casete audio), calculatorul (pentru documente computerizate) etc.
Toate acestea alcătuiesc mijloacele tehnice audio – vizuale, iar utilizarea lor frecventă
reprezintă acordarea învăţământului la evoluţia tehnică a societăţii moderne.
Valenţe psihopedagogice ale mijloacelor de învăţământ
Crearea de către cadrul didactic a unor situaţii didactice favorabile pentru formarea
personalităţii elevilor impune optarea conştientă pentru unul sau altul dintre mijloacele de
învăţământ aflate la dispoziţia sa, ceea ce depinde în mare măsură de valenţele
psihopedagogice ale acestor mijloace. Profesorul trebuie să aibă în vedere câteva aspecte
care îl vor ajuta să aleagă cele mai potrivite mijloace de învăţământ:
Evaluarea eficienţei mijloacelor de învăţământ. Aceasta se studiază în condiţii
experimentale, iar rezultatele experimentelor indică modificările observate la elev, din
punct de vedere al gradului de stăpânire a materiei, din punct de vedere motivaţional, al

activizării, al aspectelor formative etc. S-a constatat însă că personalitatea şi competenţa
profesorului îşi pun amprenta asupra eficienţei oricărui mijloc de învăţământ.
Funcţia mediatoare a mijloacelor de învăţământ. Instrumentele pedagogice se
interpun între logica ştiinţei şi logica elevului, facilitează comunicarea dintre profesor şi
elev, dezvoltând capacitatea celui din urmă de a înţelege realitatea şi de a acţiona adecvat
asupra ei.
Valoarea pedagogică a mijloacelor tehnice de învăţământ. Modul de transmitere a
cunoştinţelor, de mediere a achiziţionării şi a operaţionalizării lor trebuie urmărit şi sub
aspectul randamentului şcolar aşteptat. Valoarea pedagogică a mijloacelor didactice este
condiţionată de următorii factori: nivelul motivaţiei şcolare şi al cunoştinţelor anterioare
necesare asimilării noilor cunoştinţe; capacitatea de învăţare şi inteligenţa generală a
elevilor; caracterul activ al predării – învăţării; verificarea activităţii mentale a elevului,
asigurarea conexiunii inverse, a repetiţiei şi a exersării;
Alegerea mijloacelor de învăţământ specifice. Alegerea mijlocului de învăţământ
adecvat realizării obiectivelor propuse, la o clasă de elevi cu anumite particularităţi de
vârstă şi individuale, presupune cunoaşterea mecanismelor interne, psihologice ale tipului
de învăţare care intervine în condiţiile folosirii mijloacelor de învăţământ.
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6.1. Conceptul de formă de organizare a procesului de învăţământ
Formele de organizare a procesului de învăţământ reprezintă modalităţile specifice
de proiectare şi de realizare a activităţilor instructiv-educative desfăşurate de agenţii
educaţionali, cadrul organizatoric în care se desfăşoară procesul de învăţământ.
Conceptul de formă de organizare a procesului de învăţământ vizează conţinuturile
instruirii şi condiţionează valorificarea acestora conform finalităţilor didactice urmărite.
6.2. Evoluţia formelor de organizare
De-a lungul timpului organizarea procesului de învăţământ s-a realizat în diferite
modalităţi. Din antichitate şi până în evul mediu principala formă de organizare a
învăţământului a fost cea individuală. Începând cu secolele XV şi XVI, datorită
schimbărilor sociale şi economice, era nevoie de un număr mai mare de persoane
instruite. Astfel, a apărut îmvăţământul colectiv, care presupunea desfăşurarea de către
profesor a unor activităţi didactice la care să participe un număr mai mare de elevi,
simultan.
Organizarea învăţământului pe clase şi lecţii a fost fundamentată teoretic de Jan
Amos Comenius, în secolul al XVII-lea, în lucrarea „Didactica Magna”. Acest sistem s-a
răspândit în întreaga lume, astăzi fiind modalitatea principală de organizare a activităţii
instructiv-educative. La noi, a fost introdus în practica educaţională prin Legea
Învăţământului din 1864. Învăţământul pe clase şi lecţii a cunoscut în timp o îmbunătăţire
continuă, la care au contribuit: J.H. Pestalozzi, J.F. Herbart, K.D.Uşinski, J. Dewey şi
alţii. Principalele caracteristici ale sistemului de învăţământ pa clase şi lecţii sunt:
 elevii sunt distribuiţi în clase după vârstă, nivelul de dezvoltare intelectuală şi nivelul
de pregătire;
 durata de şcolarizare este anul şcolar împărţit în subperioade: semestre, trimestre;
 conţinuturile de studiu sunt structurate pe discipline şi ani de studiu conform unui
plan de învăţământ;
 conţinutul fiecărei discipline de învăţământ este prevăzut în programele şcolare
pentru fiecare an de studiu;
 ziua şcolară se realizează pe baza unui orar şcolar, în care disciplinele de studiu se
succed în unităţi de timp egale şi alternează cu pauzele;
 procesul instructiv-educativ se realizează prin intermediul lecţiilor şi al altor forme
de organizare;
 trecerea dintr-o clasă în alta se realizează anual pe baza promovării.

Pe lângă sistemul de învăţământ pe clase şi lecţii au existat în timp şi alte modalităţi
de organizare a procesului de învăţământ.
Sistemul monitorial. Acest sistem a fost experimentat de A. Bell şi J. Lancaster la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi se caracteriza prin faptul că educatorul instruia un
număr redus de elevi, care deveneau monitori şi se ocupau de instruirea celorlalţi.
Sistemul Dalton sau sistemul de laborator. A fost propus de H. Parkhurst la
începutul secolului XX, în oraşul Dalton din S.U.A.. În cadrul acestui sistem clasele pe
vârste sunt înlocuite cu clasele pe materii, iar elevii studiază independent, ghidaţi de
profesor. Sălile de clasă sunt înlocuite cu laboratoarele pe discipline.
Sistemul Winetka. A fost iniţiat de C. Washburne la începutul secolului XX, în statul
Illinois din S.U.A.. Acest sistem propunea respectarea ritmului de învăţare şi aptitudinilor
fiecărui elev. Clasele pe vârste erau înlocuite cu clase pe materii, iar elevii puteau fi în
clase diferite la obiecte de învăţământ diferite.
Sistemul Decroly sau sistemul centrelor de interes. Acest sistem a fost iniţiat de
psihologul şi pedagogul elveţian Ovide Decroly la începutul secolului XX. Se caracteriza
prin faptul că programele şcolare erau alcătuite pe centre de interes care să răspundă
nevoilor şi curiozităţii elevilor.
Sistemul (metoda) proiectelor. A fost elaborat de W. H. Kilpatrick, la începutul
secolului XX, în S.U.A.. Potrivit acestui sistem elevii îşi desfăşoară activitatea
independent, în grup sau individual. Disciplinele de învăţământ şi lecţiile sunt înlocuite
cu proiecte, respectiv cu teme practice, bazate pe interesele spontane ale elevilor.
Sistemul Freinet. Este o variantă a metodei Decroly, practicată în Franţa de Celestin
Freinet, la începutul secolului XX. A propus introducerea în şcoală a imprimeriilor, în
care elevii îşi tipăreau singuri manualele alcătuite din texte compuse de ei înşişi.
Sistemul Dottrens. A fost propusă de Robert Dottrens la începutul secolului XX şi
promovează un învăţământ individualizat, bazat pe utilizarea fişelor de recuperare, de
dezvoltare, de exerciţii, de autoinstruire.
Sistemul Cousinet sau metoda muncii pe grupe. A fost concepută de pedagogul
francez Roger Cousinet şi susţinea necesitatea luării în considerare a particularităţilor de
vârstă ale elevilor. Deasemenea, acorda o atenţie specială activităţii spontane a elevilor,
jocului şi susţinea că elevii trebuie să-şi aleagă activităţile şi să îşi organizaze grupul.
Sistemul Manheim. A fost elaborat de pedagogul german J. Sickinger, la începutul
secolului XX şi propunea repartizarea elevilor de aceeaşi vârstă după criteriul dezvoltării
intelectuale, în clase paralele, relativ omogene cu elevi dotaţi, cu elevi mediocri şi cu
elevi slabi.
Planul Jena. A fost iniţiat de Peter Petersen şi promova munca în grupe alcătuite din
elevi de vârste diferite, între care există o diferenţă de vârstă de 2-3 ani: 6-9, 9-12, 13-14.
Planurile de învăţământ erau stabilite pentru grupele de elevi.

6.3. Clasificarea formelor de organizare
Formele de organizare a procesului de învăţământ pot fi clasificate în funţie de
diferite criterii: ponderea activităţii, ponderea metodei didactice, locul de desfăşurare,
mediul de desfăşurare, momentul procesului de învăţământ (Ionescu, 2001, pp. 197-202):
1. După ponderea activităţii (frontale, grupale sau individuale):
1.1. Activităţi frontale (în care predomină acţiunea frontală): lecţii, seminarii,
cursuri universitare, activităţi în laboratoare şcolare, activităţi în cabinete şcolare,
activităţi în ateliere şcolare, activităţi pe lotul şcolar, activităţi în sala de sport, vizite
didactice, excursii didactice, vizionări şi analizări de spectacole.
1.2. Activităţi grupale (în care predomină acţiunea grupală): cercuri şcolare pe
materii (realizate pe discipline de studiu sau interdisciplinar), consultaţii şi meditaţii (cu
scop de recuperare, stimulare, dezvoltare), vizite în grupuri mici (microgrupuri), întâlniri
cu specialişti/oameni de ştiinţă/oameni de cultură/scriitori, dezbateri, concursuri, sesiuni
de comunicări ştiinţifice şi referate, cenacluri, serate literare şi muzicale, editări de reviste
şcolare.
1.3. Activităţi individuale (în care predomină acţiunea individuală): activităţi
independente, studiul individual, studiul în bibliotecă, efectuarea temelor pentru acasă,
elaborarea de compuneri, referate şi alte lucrări scrise, efectuarea de lucrări practicaplicative, efectuarea de lucrări experimentale, rezolvări de exerciţii şi probleme,
rezolvări de situaţii-problemă, lectura de completare, lectura suplimentară, elaborarea de
proiecte, elaborarea de modele, elaborarea de materiale didactice, cercetarea
independentă a izvoarelor scrise şi arheologice, elaborarea planului unei lucrări,
pregătirea şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice, pregătirea pentru examene.
2.După ponderea categoriei de metode didactice:
2.1. Activităţi care au la bază metode de comunicare (în care predomină
metodele de comunicare): lecţii, prelegeri, dezbateri, consultaţii.
2.2. Activităţi care au la bază metodele de cercetare (în care predomină metodele
de cercetare): activităţi în cabinete şcolare, studiul în bibliotecă, vizite didactice, excursii
didactice.
2.3. Activităţi care au la bază metode experimentale (în care predomină
metodele experimentale) activităţi în laboratoare şcolare, efectuarea de lucrări practicaplicative, efectuarea de lucrări experimentale, elaborarea de proiecte.
2.4. Activităţi care au la bază metode aplicative (în care predomină metodele
aplicative): activităţi în ateliere şcolare, activităţi pe lotul şcolar, activităţi în sala de sport.
3. După locul de desfăşurare:
3.1. Activităţi organizate în mediul şcolar (fie în clasă, fie în afara clasei, sub
îndrumarea colectivului didactic al şcolii, în afara orelor prevăzute de orar, pentru a
aprofunda pregătirea realizată în timpul lecţiilor): lecţii (permanente sau facultative),
activităţi în cabinete, laboratoare şi ateliere şcolare, activităţi independente, studiul
individual, cercuri şcolare pe discipline de studiu, meditaţii şi consultaţii, observaţii în
natură sau la „colţul viu”, învăţarea independentă în şcoală, efectuarea temelor pentru
acasă, întâlniri cu personalităţi din domeniul ştiinţei/tehnicii/culturii/artei, jocuri şi
concursuri pe diferite teme, cenacluri, serbări şcolare.
3.2. Activităţi organizate în mediul extraşcolar/activităţi conexe (organizate de
colectivul didactic al şcolii sau de instituţii din afara şcolii: teatre, case de cultură,

cluburi, organizaţii sportive, tabere ş.a., într-un cadru instituţionalizat, situat în afara
şcolii, respectiv a sistemului de învăţământ): activităţi în cercuri tehnice, activităţi de
club, manifestări ştiinţifice în biblioteci, case de cultură etc., tabere judeţene, naţionale,
internaţionale, emisiuni radio şi T.V., vizionări de expoziţii, spectacole, filme etc., vizite,
excursii, drumeţii, turism ş.a.
4. După mediul în care se desfăşoară, activităţile extraşcolare pot fi paraşcolare sau
perişcolare:
 activităţi paraşcolare: mediul socio-profesional (practica în unităţi economice,
practica în unităţi de profil, stagiul de practică în vederea calificării, vizite în unităţi
economice şi ştiinţifice, vizionări de expoziţii, reciclări, perfecţionări ş.a.);
 activităţi perişcolare: mediul socio-cultural (activităţi de autoinstruire şi
autoeducaţie, de loisir, de divertisment, utilizarea mijloacelor multimedia, navigarea
pe internet ş.a.).
5. După momentul sau etapa procesului de învăţământ în care se desfăşoară (şi care
se stabileşte funcţie de obiectivele instructiv - educative generale şi de cele specifice
urmărite), activităţile în afara clasei şi cele extraşcolare pot fi de trei tipuri:
 activităţi introductive: se desfăşoară la începutul studierii unei discipline de
învăţământ, a unui capitol sau a unei teme: (vizite în instituţii de cultură şi
economice, vizionarea unor emisiuni ştiinţifice);
 activităţi desfăşurate pe parcursul studierii capitolului sau temei: se desfăşoară în
paralel cu formele de organizare a activităţii din planul tematic: (excursii în natură,
vizite la muzee, în laboratoare specializate de informatică, fizică, biologie, chimie
etc.).
 activităţi finale de încheiere: se desfăşoară la finele studierii capitolului sau al temei:
(activităţi în cercuri tehnice, în unităţi economice, ştiinţifice, în laboratoare
specializate, utilizarea mijloacelor multimedia).
6.4. Lecţia – principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ
Lecţia este principală formă de organizare a procesului de învăţământ. Din persectiva
didacticii moderne, lecţia este un dialog între profesor şi elevi, subordonat obiectivelor
generale şi specifice ale procesului de învăţământ, operaţionalizate la nivelul colectivului
de elevi. Lecţia modernă se constituie într-un program didactic, respectiv un sistem de
procedee de lucru şi acţiuni comune ale profesorului şi ale elevilor (expuneri, explicaţii,
demonstraţii logice şi experimentale, rezolvări de probleme etc.), structurate şi organizate
în vederea atingerii obiectivelor operaţionale propuse şi în vederea activizării elevilor în
procesul didactic.
Lecţia prezintă următoarele caracteristici (Ionescu, 2001, pp. 205-206):
 asigură un cadru organizatoric corespunzător pentru derularea procesului instructiveducativ, promovează un sistem de relaţii didactice profesor-elevi şi activităţi
didactice menite să angajeze elevii, să îi activizeze şi să îmbunătăţească
performanţele învăţării;
 contribuie la însuşirea sistematică a cunoştinţelor ştiinţifice, la formarea abilităţilor
fundamentale, prin intermediul studierii disciplinelor de învăţământ corespunzătoare;







contribuie la formarea şi modelarea capacităţii de aplicare în practică a cunoştinţelor
teoretice însuşite de elevi, implicându-i în procesul cunoaşterii sistematice şi
ştiinţifice a realităţii;
activităţile desfăşurate de elevi în timpul lecţiei sprijină însuşirea noilor informaţii,
formarea noţiunilor, deducerea definiţiilor, a regulilor etc., formarea şi dezvoltarea
abilităţilor intelectuale şi practice, sesizarea relaţilor dintre obiecte şi fenomene,
explicarea lor ş.a.m.d., deci formarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare;
participarea activă a elevilor la lecţie le dezvoltă spiritul critic, spiritul de observaţie,
atenţia voluntară, curiozitatea epistemică, operaţiile gândirii, memoria logică şi
contribuie la dezvoltarea forţelor lor cognitive, imaginative şi de creaţie;
oferă elevilor oportunitatea de a-şi exersa capacităţile intelectuale, motrice şi
afective, de a-şi forma şi consolida sentimente, convingeri, atitudini, trăsături
pozitive de caracter, forme adecvate de comportament etc.
6.5. Clasificarea lecţiilor

În teoria şi practica educaţională se operează frecvent cu mai multe categorii de
lecţii. Categoria de lecţie semnifică o anumită modalitate de construire şi realizare a
lecţiei, determinată, în special de obiectivul fundamental urmărit. Categoria de lecţie
reprezintă un grup de lecţii constituite ca unitate de structură în funcţie de diferite criterii:
obiectivul fundamental, treapta de şcolarizare şi modul de pregătire al elevilor ş.a.
Categoriile de lecţii trebuie privite ca modele utile pentru proiectarea şi desfăşurarea
lecţiilor, modele care pot fi restructurate şi adaptate. Obiectivul fundamental constituie un
reper important pentru oricare activitate educaţională. De asemenea, este unitatea de
măsură a eficienţei activităţii elevilor şi a profesorului, fiind criteriul în stabilirea
categoriilor de lecţii, fiecare categorie de lecţii purtând numele obiectivului fundamental
al activităţii didactice respective.
Clasificarae lecţiilor presupune luarea în considerare, pe lângă factorul constant, a
factorilor variabili, care se pot combina în diferite moduri, ceea ce face ca în cadrul
fiecărei categorii să poată exista mai multe variante. Din mulţimea factorilor variabili
amintim: obiectul de învăţământ, nivelul de pregătire a elevilor, complexitatea
cunoştinţelor, strategiile de lucru de care dispune profesorul, stilul didactic al acestuia,
mijloacele de învăţământ utilizate, locul lecţiei în sistemul de lecţii sau în planul
tematic etc.
Principalele categorii de lecţii sunt următoarele:
Lecţia de comunicare şi asimilare de noi cunoştinţe
Caracteristici: elevii îşi însuşesc cunoştinţele şi competenţele intelectuale şi practice
noi, cu care nu s-au mai întâlnit; profesorul poate comunica/transmite cunoştinţe noi,
conduce şi îndrumă activitatea elevilor; elevii pot recepta noul sau îl pot investiga,
cerceta, descoperi.
Lecţia de formare de abilităţi intelectuale
Caracteristici: elevii exersează procedee de muncă intelectuală;
- elevii organizează şi desfăşoară activităţi independente, îşi cultivă capacităţile
intelectuale şi aplicative.
Lecţia de formare de abilităţi practice

Caracteristici: elevii sunt obişnuiţi cu organizarea şi desfăşurarea de activităţi
practice în care să-şi aplice cunoştinţele şi abilităţile;
Lecţia de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi abilităţilor
Caracteristici: îşi propune aprofundarea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi
competenţelor intelectuale şi practice ale elevilor, prin evidenţierea legăturilor existente
între cunoştinţe şi abilităţi;
Lecţia de verificare sau de control şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor
Caracteristici: evidenţiază modificările produse şi influenţele asupra laturilor
personalităţii elevilor; are valoare constatativ-prospectivă; permite realizarea feed-back-ului.
6.6. Alte forme de organizare a procesului de învăţământ
Alături de lecţie, întâlnim şi alte forme de organizare a procesului de învăţământ,
care contribuie la realizarea obiectivelor didactice.
Excursiile şi vizitele sunt activităţi desfăşurate sub formă de deplasări sau călătorii de
studiu. Acestea oferă elevilor posibilitatea de a observa obiectele şi fenomenele în
desfăşurarea lor naturală, operele de artă, şi de a intra în contact cu informaţii despre
trecutul istoric, despre viaţa şi activitatea unor personalităţi. Desfăşurarea cu succes a
excursiilor şi a vizitelor presupune organizarea eficientă a acestora. Principalele etape
delimitate în structura acestora sunt:
 pregătirea excursiei sau a vizitei (stabilrea obiectivleor instructiv-educative,
efectuarea instructajului corespunzător, stabilirea instituţiei, a localităţii ce urmează a
fi vizitată, stabilirea traseului, a mijloacelor de deplasare, asigurarea spaţiului de
cazare şi a mesei);
 desfăşurarea excursiei sau a vizitei (respectarea celor stabilite, asigurarea disciplinei,
respectarea îndrumărilor oferite de ghizi şi specialişti, consemnarea de către elevi a
informaţiilor obţinute);
 valorificarea rezultatelor obţinute (se poate realiza fie imediat după terminarea
activităţii sau în momentul întoarcerii la şcoală).
Distingem mai multe tipuri de excursii şi vizite:
 excursii şi vizite introductive, care se desfăşoară înaintea predării unui capitol sau
teme având ca scop pregătirea elevilor pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor
ce urmează a fi predate;
 excursii şi vizite destinate însuşirii de noi cunoştinţe;
 excursii şi vizite de consolidare şi fixare a cunoştinţelor.
Consultaţiile sunt acele forme de organizare în cadrul cărora cadrul didactic
urmăreşte clarificarea şi acordarea unor îndrumări suplimentare asupra unor probleme
ridicate de elevi. Se realizează prin discuţii individuale sau de grup, elevii find cei care
adresează întrebări cadrului didactic în legătură cu anumite subiecte care nu au fost pe
deplin înţelese la lecţii. Consultaţiile se desfăşoară ori de câte ori este nevoie, prin
acordul comun dintre profesor şi elevi. Pentru realizarea cu succes a consultaţiilor se
recomandă stabilirea dinainte a problemelor ce vor fi abordate şi utilizarea unor stategii
corespunzătoare care să contribuie la crearea unei atmosfere degajate, destinse.
Meditaţiile se organizează cu scopul sprijinirii acelor elevi care întâmpină dificultăţi
în activitatea de învăţare. Meditaţiile se desfăşoară din iniţiativa şi sub îndrumarea

profesorului care selectează elevii şi stabileşte modalităţile de desfăşurarea a acestora. Se
recomandă ca organizarea meditaţiilor de către profesor să se bazeze pe cunoaşterea
rezultatelor elevilor la învăţătură şi să elimine pe cât posibil eventualele carenţe care au
apărut.
Cercurile de elevi se organizează cu scopul aprofundării pregătirii elevilor într-un
anumit domeniu, valorificării potenţialului intelectual şi aptitudinal al elevilor. Cercurile
de elevi diferă în funcţie de natura obiectelor de învăţământ, de aptitudinile şi interesele
elevilor etc. Tematica cercului se stabileşte de către profesor pe baza consultării
membrilor cercului. Astfel, se pot distinge cercuri cultural artistice, ştiinţifice, tehnicoaplicative, de informatică.

7. PROIECTAREA DIDACTICĂ
7.1. Conceptul de proiectare didactică
7.2. Etape şi operaţii ale proiectării didactice
7.3. Proiectarea unei lecţii
7.1. Conceptul de proiectare didactică
Proiectarea didactică este o componentă esenţială a procesului de învăţământ de
care depinde organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţilor instructiv-educative.
Proiectarea didactică reprezintă un ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a
modului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative, de fixare prealabilă a etapelor
care se vor parcurge în cadrul demersurilor educaţionale.
Proiectarea didactică ca şi celelalte componente ale procesului de învăţământ a fost
supusă unor modificări şi adaptări continue. Se pot distinge cel puţin două modele de
proiectare pedagogică: tradiţional, centrat pe conţinuturi şi modern, curricular, centrat pe
obiective (Cristea, 2000, pp. 311-312):
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Figura 13.1.

Figura 13.2

Modelul tradiţional
Modelul curricular
o = obiective; c = conţinut; m = metodologie; e = evaluare; f.f. = formarea
formatorilor (iniţială şi continuă)
Spre deosebire de modelul tradiţional în care proiectarea didactică se identifică cu
elaborarea planurilor de activitate, modelul modern este mult mai complex. Acesta
include anticiparea şi prefigurarea procesului instructiv-educativ, a strategiilor de
predare, învăţare şi evaluare, a modului orientativ în care se va desfăşura activitatea. În
viziune modernă, proiectarea didactică se realizează într-o manieră flexibilă, care îi dă
profesorului posibilitatea de adaptare a demersului pedagogic la caracteristicile situaţiei
educaţionale concrete.
Proiectarea didactică se realizează la două niveluri:
1) proiectarea la nivel macrostructural se realizează la nivelul procesului de
învăţământ luat în ansamblul său (elaborarea planurilor de învăţământ, a programelor
şcolare).

2) proiectarea la nivel microstructural se realizează la nivelul capitolelor, temelor,
activităţilor didactice realizate în şcoală.
7.2. Etape şi operaţii ale proiectării didactice
Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea mai multor etape şi operaţii:
 lectura personalizată a programelor şcolare;
 elaborarea planificării calendaristice;
 proiectarea secvenţială (a unităţilor de învăţare şi a lecţiilor).
Detaliem în continuare etapele esenţiale ale proiectării demersului didactic (Ghid
metodologic, 2002, pp. 29-33).
A. Lectura personalizată a programei
Conceptul central al proiectării didactice este demersul didactic personalizat, care
exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra modalităţilor pe care le consideră
optime în creşterea calităţii procesului de învăţământ, respectiv, răspunderea personală
pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat, în funcţie de contextul
educaţional.
Programa şcolară este un element central al proiectării didactice, un document
reglator întrucât stabileşte obiectivele ce urmează să fie atinse prin intermediul activităţii
didactice.
Obiectiv
cadru

Obiective
de referinţă

Conţinuturi

Activităţi
de învăţare

Aşa cum rezultă din schema anterioară, în programa şcolară, fiecărui obiectiv cadru
îi sunt asociate obiective de referinţă. Atingerea obiectivelor de referinţă se realizează
prin intermediul conţinuturilor, care se regăsesc în ultima parte a programei. Cadrul
didactic poate opta pentru parcurgerea activităţilor de învăţare recomandate prin
programă sau poate propune alte activităţi adecvate condiţiilor existente în clasă.
B. Planificarea calendaristică
Planificarea calendaristică este documentul care asociază elemente ale programei
(obiective de referinţă şi conţinuturi, respectiv competenţe specifice şi conţinuturi) cu
alocarea de timp considerată optimă de către cadrul didactic pe parcursul unui an şcolar
sau semestru.
Elementul generator al planificării calendaristice este unitatea de învăţare, care
reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă, cu următoarele caracteristici:
 contribuie la formarea unui comportament specific la elevi, generat prin
integrarea unor obiective de referinţă;
 este unitară, din punct de vedere tematic;
 se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;
 se finalizează prin evaluare.
În elaborarea planificărilor, se recomandă parcurgerea următoarelor etape:
1. realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinţă, competenţele specifice şi
conţinuturi;
2. segmentarea conţinutului în unităţi de învăţare;

3. stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;
4. alocarea timpului corespunzător pentru fiecare unitate de învăţare, în concordanţă
cu obiectivele de referinţă/competenţele specifice şi conţinuturile vizate.
Planificările pot să aibă următoarea structură:
Şcoala .................................
Profesor: ....................................
Disciplina ...........................
Clasa/Nr. ore pe săpt./Anul.......
Planificare calendaristică
Unită
ţi de
învăţare

Obiective
de referinţă/
Competen
ţe specifice

Conţinutu
ri

Num
ăr de ore
alocate

Săptămâ
na

Observaţ
ii

Pentru completarea acestui tabel se recomandă respectarea următoarelor cerinţe:
- unităţile de învăţare se indică prin titluri (teme) stabilite de către profesor;
- obiectivele de referinţă/competenţele specifice se marchează prin numerele
corespunzătoare din programa şcolară;
- conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei;
- numărul de ore alocate se stabileşte de către profesor, în funcţie de experienţa
acestuia şi de nivelul de achiziţii ale elevilor clasei;
- planificarea trebuie să acopere integral programa şcolară la nivel de obiective de
referinţă/competenţe specifice şi conţinuturi.
C. Proiectarea unei unităţi de învăţare
Planificarea calendaristică are la bază unitatea de învăţare. Unitatea de învăţare
reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă, care are următoarele caracteristici:
- determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea
unor obiective de referinţă;
- este unitară, din punct de vedere tematic;
- se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;
- se finalizează prin evaluare.
Proiectul unei unităţi de învăţare poate fi întocmit astfel:
Şcoala ....................
Disciplina ..............
Unitatea de învăţare ...........
Nr. ore alocate ....................

Clasa/Nr. ore săpt. ......................
Săptămâna/Anul .........................

Proiectul unităţii de învăţare
Obiective de
Conţinuturi referinţă/ Competenţe
(detalieri)
Specifice

Activităţi de
învăţare

Resurse

Evaluare

Pentru completarea acestui tabel se recomandă respectarea următoarelor cerinţe:
- conţinuturile sunt prezentate în mod detaliat;

- obiectivele de referinţă/competenţele specifice se marchează prin numerele din
programa şcolară;
- activităţile de învăţare pot fi cele din programa şcolară, completate, modificate sau
chiar înlocuite de altele, considerate ca fiind oportune;
- resursele se referă la specificări de timp, de loc, forme de organizare a clasei etc.;
- evaluarea vizează instrumentele aplicate la clasă, în această etapă.
Proiectarea unităţii de învăţare, ca şi a lecţiei, presupune parcurgerea etapelor redate
în schema următoare:
În ce scop voi
face?
Identificarea
obiectivelor/
competenţelor

Ce voi
face?
Selectarea
conţinuturilor

Cu ce
voi face
Analiza
resurselor

Cum voi
face?
Determinarea
activităţilor de
învăţare

Cât s-a
realizat?
Stabilirea
instrumentelor de
evaluare

Identificarea unei unităţi de învăţare se face prin tema acesteia. Primul pas pe care îl
realizează cadrul didactic în identificarea unităţilor de învăţare este stabilirea temei, pe
baza lecturii programei, utilizând diverse surse de documentare. Temele sunt enunţuri
complexe legate de analiza scopurilor învăţării. Temele pot fi originale sau preluate din
lista de conţinuturi a programei, din manual etc.
7.3. Proiectarea unei lecţii
Proiectarea didactică la nivel microstructural presupune parcurgerea unor etape
distincte care au rolul de a ghida şi orienta demersul practic în care sunt implicaţi agenţii
educaţionali. Aceste etape sunt:
 încadrarea lecţiei, activităţii didactice în sistemul de lecţii/activităţi;
 stabilirea obiectivelor operaţionale, (concrete);
 selectarea, prelucrarea şi adecvarea conţinutului;
 elaborarea strategiei didactice şi stabilirea metodologiei de evaluare/autoevaluare
(Ionescu, 2001).
a. Încadrarea lecţiei/activităţii didactice în sistemul de lecţii/activităţi
În această etapă cadrul didactic stabileşte scopul lecţiei şi o încadrează în sistemul de
lecţii/activităţi. Scopul lecţiei reprezintă finalitatea instructiv-educativă care evidenţiază
sensul în care va fi valorificat conţinutul ideatic: transmitere, dobândire, recapitulare,
verificare, evaluare etc.
Sistemul de lecţii reprezintă ansamblul lecţiilor corespunzătoare unei arii de conţinut
(unitate de învăţare).
b. Stabilirea obiectivelor operaţionale
Stabilirea obiectivelor operaţionale se realizează în funcţie de conţinut şi de
finalitatea pe termen mai lung a instruirii.

Operaţionalizarea obiectivelor reprezintă strategia de transpunere a scopurilor
procesului de învăţământ în obiective specifice şi a acestora în obiective concrete,
activitate care constă în specificarea unor comportamente cognitive, afective, şi
psihomotorii ale elevilor, observabile şi măsurabile, ca urmare a parcurgerii unor
experienţe de învăţare.
c. Selectarea, prelucrarea şi adecvarea conţinutului se realizează în funcţie de: nivelul
general de pregătire al elevilor, sistemul de cunoştinţe şi abilităţi intelectuale şi practice
ale elevilor şi depind foarte mult de calitatea pregătirii psihopedagogice şi metodice dar şi
a pregătirii de specialitate a cadrului didactic. Selectarea, prelucrarea şi adecvarea
conţinutului asigură desfăşurarea optimă a activităţii instructiv-educative şi atingerea
obiectivelor propuse.
d. Elaborarea strategiei didactice se realizează în concordanţă cu obiectivele
operaţionale. Strategia didactică reprezintă o manieră de combinare a unor metode,
mijloace, procedee de instruire menită să asigure eficientizarea diferitelor activităţi de
instructiv-educative.
Activitatea de elaborare a strategiei instruirii vizează: sistemul metodelor şi
procedeelor didactice, resursele materiale ale instruirii şi formele de organizare a
activităţii didactice.
De asemenea, în această etapă, se include şi stabilirea numărului etapelor,
momentelor lecţiei şi succesiunea acestora. Această activitate depinde de categoria de
lecţie şi de varianta acesteia.
e. Stabilirea metodologiei de evaluare/autoevaluare vizează alegerea şi combinarea
metodelor, tehnicilor şi probelor de evaluare a randamentului şcolar, în conformitate cu
obiectivele operaţionale urmărite şi cu conţinuturile selectate.
Prin intermediul etapei de evaluare/autoevaluare se poate stabili în ce măsură au fost
atinse obiectivele operaţionale, iar în caz contrar, evaluarea oferă posibilitatea reglării şi
optimizării instruirii.
Parcurgerea acestor etape se obiectivează în elaborarea unui proiect de lecţie,
cunoscut în literatura de specialitate şi sub alte denumiri: plan de lecţie, proiect de
tehnologie didactică, scenariu didactic, plan de activitate etc., este instrumentul de lucru
în care se reflectă modalitatea în care se va desfăşura activitatea didactică, astfel încât
obiectivele propuse să fie îndeplinite.
Potrivit noilor orientări pedagogice, proiectul de lecţie are o structură flexibilă,
prevede unele alternative de acţiune şi pune accentul pe caracterul creator al
comportamentului didactic. Aceasta înseamnă că proiectul de lecţie are un rol orientativ,
ghidează activitatea didactică şi încurajează creativitatea pedagogică a cadrului didactic.
În practica educaţională se întâlnesc mai multe modele de proiect de lecţie. Acestea
se realizează în funcţie de scopul lecţiei, de natura conţinutului ştiinţific, de strategia
didactică utilizată etc.
De obicei, componenta introductivă a proiectului conţine informaţii din care se deduc
coordonatele lecţiei: obiectul, clasa, data, subiectul lecţiei (tema), scopul lecţiei,
obiectivele operaţionale, metodele şi procedeele, mijloacele de învăţământ, bibliografia.
Partea descriptivă a proiectului de lecţie vizează prezentarea desfăşurării lecţiei.
Oferim spre exemplificare structura orientativă a unui proiect de lecţie.

Proiect de lecţie
Obiectul:
Clasa:
Data:
Tema (subiectul lecţiei):
Tipul lecţiei:
Scopul lecţiei:
Obiectivele operaţionale:
O1
O2
O3
Metode şi procedee:
Mijloace de învăţământ:
Bibliografie:
Profesor / propunător:
Etapele
lecţiei

Obiective
operaţionale

Conţinutul lecţiei
Activitatea
Activitatea
profesorului
elevilor

Proiect de lecţie
Obiectul:
Subiectul:
Data:
Ora:
Tipul lecţiei:
Clasa:
Varianta de lecţie:
Strategia didactică:
- sistem metodologic:
- mijloace de învăţământ:
Profesor/propunător:
Obiectiv fundamental:
Obiectivele operaţionale:
O1
O2
O3
Etapele
lecţiei

Conţinutul
instruirii

Strategia
instruirii

Obiective
operaţionale

Metode şi
mijloace de
învăţământ

Proiectarea unităţilor de învăţare nu anulează demersul de proiectare a lecţiei,
finalizat prin proiectul de lecţie. În perioada formării iniţiale şi a stagiului în învăţământ,
proiectul de lecţie este un instrument deosebit de util în activitatea didactică (Creţu, Nicu,
2004).
Elaborarea proiectului de lecţie presupune preocuparea cadrului didactic pentru
adaptarea celor mai optime strategii didactice la conţinuturile ce urmează să fie
transmise.
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