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prof.dr. Ciprian Năprădean 

ei mai mulţi ne plângem în sălile profesorale de cum a ajuns educaţia, cât sunt de 

răsfăţaţi şi obraznici elevii, cât sunt de încărcate programele şcolare şi ce obtuz este sistemul, 

dar ce facem pentru a schimba acest lucru? Ne descărcăm sufletele unii în faţa altora şi ne 

reconfortează gândul că nu suntem singurii care se plâng. E suficient însă? Unii spun că elevii 

nu mai sunt ca pe vremuri. Dar noi şi vremurile noastre mai suntem ca pe vremuri? 

În condiţiile în care informaţia se dublează o dată la 2 ani, iar tehnologia ne surprinde 

zilnic cu noi descoperiri, mai putem ţine pasul? Suntem capabili să evoluăm ca specie în 

ritmul evoluţiei tehnologice? Ne vom încăpăţâna să memorăm sutele de pagini ale acestui 

jurnal evolutiv sau ne vom limita la a învăţa să căutăm? Educaţia românească este încă 

tributară învăţământului din era pre-internetului, aceea care ne-a format pe noi, formatorii de 

azi. Noi memoram cu lehamite informaţiile, pentru că acestea nu erau împachetate în 

celofanul lucios al aplicabilităţii. Şcoala în care am crescut noi îşi propunea să scoată roboţei 

docili, capabili să memoreze cât mai multe comenzi. Şcoala de azi ce îşi propune? Mulţi 

dintre noi mai credem încă în acea educaţie. E oare condamnabil? Putem, de dragul tradiţiei, 

să ne plimbăm cu trăsura, dar ne putem propune şi să depăşim maşinile? 

În esenţă, fiecare dintre noi încercăm să fim, în colţişorul nostru de lume, un „Domnu 

Trandafir” al vremurilor moderne. Fiecare percepem reforma educaţiei în felul nostru şi o 

personalizăm cum credem de cuviinţă. Amprenta aceasta personală pe care o adăugăm 

procesului instructiv – educativ este ceea ce căutăm prin revista Educrates. Nu teoria 

metodelor interactive este ceea ce ne interesează cu precădere, ci o secvenţă de aplicare a lor 

la clasă.  

Aşadar, revista Educrates îşi deschide paginile spre dumneavoastră! Scrieţi, vă rog!

prof.înv. Mihaela Todaşcă 

etoda didactică  desemnează procesul complex care are ca finalitate 

concretizarea obiectivelor educaţionale. Ea se compune din procedee de operare standardizate 

care pot fi selectate, combinate şi folosite în funcţie de nivelul şi interesele elevilor. Alegerea 

nu este aleatorie, ci trebuie să se subordoneze conţinutului procesului instructiv, 

particularităţilor de vârstă şi psihice ale elevilor. 

Succesul aplicării unei metode de învăţare depinde de mijloacele de învăţământ, de 

competenţa  şi de experienţa didactică a învăţătorului. Taxonomia metodei didactice este 

supusă controverselor pentru că încadrarea metodelor în diferite categorii este  relativă. O 

metodă considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în 

contextul modernităţii. 
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După Ioan Cerghit avem: 

1. metode de comunicare orală (expunerea, conversaţia, dezbaterea, problematizarea) 

2. metode de comuncare scrisă (lectura, lucrul cu manualul) 

3. metode obiective sau intuitive, bazate pe contactul  cu realitatea sau cu substitutele 

acesteia (experimentul, demonstraţia, modelarea) 

4. metode bazate pe acţiune (exerciţiul, studiul de caz, proiectul de cercetare, jocurile 

didactice, instruirea programată) 

Teoretic ideea de metodă vine dinspre cunoaştere ştiinţifică, dinspre ştiinţă şi acţiunea 

întemeiată pe cunoaştere. Semnificaţia originară a cuvântului, provenit din grecescul 

methodos, unde  odos = cale, drum, iar metha = către, înseamnă „cale care duce spre” aflarea 

adevărului, mod de urmărire. 

Pentru cadrul didactic, metoda reprezintă o cale de organizare şi conducere a activităţii  

de cunoaştere a elevului, un instrument didactic cu ajutorul căruia îi determină pe cei aflaţi pe 

băncile şcolii la un demers de asimilare activă a unor noi cunoştinţe şi forme 

comportamentale, de stimulare, în acelaşi timp a dezvoltării forţelor lor cognitive, 

intelectuale. 

Şcoala modernă face din lucrările experimentale desfăşurate cu elevii o metodă specifică 

de studiere mai ales a ştiinţelor naturii. Se consideră că experimentarea şi observarea 

nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de susţinere ai unei metodologii active în 

predarea ştiinţelor naturii. 

A experimenta înseamnă a-i pune pe elevi în situaţia de a concepe şi de a practica ei înşişi 

un anumit gen de operaţii cu scopul de a provoca, a dovedi, a studia, a aprecia, a verifica, a 

măsura efectele, rezultatele, operaţii care se vor solda cu noi achiziţii cognitive şi 

operaţionale pentru ei. 

Experimentul presupune o intervenţie activă din partea elevului pentru a ajunge la 

descoperirea noilor date.  

Pe de altă parte, metodele active pun accent pe persoană ca finalitate, ca subiect activ şi 

nu ca mijloc (obiect). Metodele active insistă pe subiectivitate fără a se neglija însă intuiţia, 

afectivitatea, altfel spus extraraţionalitatea. Metodele active presupun demersuri subiective şi 

existenţiale, ele exprimă cunoaşterea ca fiind continuitatea între persoana care cunoaşte şi 

ceea ce aceasta cunoaşte, ele caută complementaritatea şi relaţiile, sistematizarea experienţei 

subiective, colaborarea şi  cercetarea comună. 

De aici rezultă că nu se poate face o delimitare foarte clară, în momentul aplicării acestor 

metode, între cele două tipuri de învăţare: învăţarea prin experiment sau ca metodă activă. 

Pentru a determina elevii să citească, să caute surse noi de informaţii, i-am obişnuit să-şi 

pregătească mici proiecte la lecţii. Am adaptat cerinţele tipurilor de proiecte pentru diferite 

lecţii, în aşa fel încât să-i incite şi să-i determine să şi le realizeze toţi cu plăcere, fără a le 

considera o muncă de corvoadă. 

Pornind de la etapele desfăşurării unui experiment, care sunt următoarele: 

1. crearea unei motivaţii pentru desfăşurarea experimentului; 

2. enunţarea unui sistem de gândire; 

3. elaborarea unei strategii în derularea experimentului; 

4. desfăşurarea propriu-zisă a experimentului: prelucrarea datelor, 

am determinat elevii să realizeze următoarele proiecte - experimente, deoarece pentru ei au 

fost situaţii în care au trebuit să experimenteze noi posibilităţi de a-şi pune în valoare 

cunoştinţele şi mai ales imaginaţia, pentru că această activitate a fost şi un adevărat concurs, 

fie între echipele formate între elevi, fie individual, în funcţie de cerinţele şi de complexitatea 

lucrărilor. 

Lucrările ce vor fi diseminate aici sunt numai o parte dintre cele pe care le-am 

efectuat la clasă, pe durata celor 4 ani şcolari. 
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La Geografie, spre exemplu, la lecţia despre Delta Dunării, au avut de realizat câte un 

portofoliu în care să ne prezinte date geografice despre deltă, care nu există în manual şi, 

făcând legătura cu ceea ce au învăţat la ştiinţe, să prezinte curiozităţi din lumea vie a deltei. 

Proiectele s-au realizat mai mult pe grupe de elevi, nu au contat numai datele ştiinţifice, ci şi 

modul în care s-a realizat materialul: fie pe planşe tip A4, fie un model inedit de afiş - poster 

personalizat. Toate lucrările elevilor au fost expuse mai întâi pe tabla din clasă, apoi pe 

panourile clasei sau pe cele de pe coridoarele şcolii. 

              La Educaţie Civică au avut de pregătit un joc de rol, în care trebuiau să evidenţieze 

modul în care se poartă în societate diferite personaje, în diferite ocazii date. Personajele au 

fost: medicul de familie, directorul şcolii, părinţii elevilor şi chiar ei înşişi. Prin aceste 

interpretări, elevii au reliefat diferite tipuri comportamentale, copiate fie din familie, fie din 

societate, tipuri care au prilejuit apoi discuţii interesante, din care s-au tras concluzii, cum 

trebuie să ne comportăm şi cum nu e indicat, în anumite situaţii. 

La Ştiinţe ale naturii, pentru a demonstra unele fenomene ale naturii, am făcut 

experimente folosindu-mă de materialele care sunt în dotarea cabinetului de fizică şi chimie. 

Elevii au putut astfel observa că aerul e uşor, (balonul plin cu aer s-a ridicat), că se petrec în 

natură fenomene ireversibile, cel mai la îndemână fiind ruperea hârtiei, că plantele fără 

lumină nu se dezvoltă bine sau mor, că aerul se mişcă (experimentul cu lumânarea) etc. Le-

am dat de multe ori ca temă acasă, să facă ei singuri experimente, în care să-i implice şi pe 

părinţii lor, experimente pe care apoi mi le-au relatat la şcoală, în cadrul lecţiei. 

La ora de Muzică, pentru a demonstra care e diferenţa dintre zgomot şi sunetul 

muzical, au adus diferite obiecte: sticle, pet-uri, cutii de cartoane, elastice etc. şi au făcut 

demonstraţii privitor la sunetele scoase de fiecare dintre ele, urmate de  o audiţie, a unei  

piese muzicale clasice şi a uneia moderne, pe care ei le cunoşteau deja. Pentru ora următoare 

au avut de  construit câte un obiect muzical folosind lucruri din gospodărie. Am avut 

instrument polifonic alcătuit din capace de oale, de diferite mărimi şi grosimi, tobe din 

cartoane de diferite forme, instrument muzical folosind tacâmurile pe post de clape, trompetă 

din pet etc. În finalul orei am alcătuit o piesă muzicală, folosindu-ne de instrumentele create 

de ei şi de indicaţiile dirijorale date de mine. 

 Deoarece suntem înscrişi în proiectul „ECO-CENTER-NATURA” , la sfârşitul 

clasei a III-a, în loc de serbare, am organizat o paradă a modei cu creaţii vestimentare 

realizate de elevi, din materiale reciclabile. Creaţiile au fost admirate de părinţi, multe dintre 

ele au fost realizate cu ajutorul părinţilor, dar multe au fost pentru părinţi, o adevărată 

surpriză.      

De fiecare dată alegerea şi adecvarea unei metode  este o construcţie dependentă de 

factori obiectivi, care ţin de natura finalităţii, a conţinutului, de logica internă a ştiinţei, de 

legităţile fenomenului învăţării şi de factori subiectivi, determinaţi  de contextul uman şi 

social al aplicării ei, de personalitatea profesorului, de particularităţile de vârstă ale elevului, 

cât şi de cele ale clasei. Toate aceste variabile sunt implicate în mod diferit – ca importanţă, 

proporţie, complexitate şi dificultate  - în determinarea metodei alese. Importanţa dominantă 

revine, bineînţeles, obiectivelor şi conţinuturilor cu care se solidarizează toate celelalte 

componente şi operaţii care intervin  în actul pedagogic. Cunoaşterea acestor raporturi îi 

permite educatorului să ajungă la optimizarea metodelor, să ia o decizie de ordin metodologic 

corectă, în conformitate cu cea mai bună combinaţie posibilă a variabilelor care concură la 

realizarea acţiunii date, să le încorporeze, deci, într-o soluţie metodologică optimă, ceea ce 

este un aspect al creativităţii pedagogice.  

Proiectul, ca metodă de studiu, învăţare şi cercetare, reprezintă o adevărată provocare, 

atât pentru noi, învăţătorii, cât şi pentru elevii noştri.  
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prof.dr. Ciprian Năprădean 

 

iciodată nu am mai fost atât de sigur pe calitatea mea de bun profesor ca şi în 

anul de debut în învăţământ, ca profesor de istorie la Şcoala Generală Nr. 16 din Tg. Mureş, 

actualmente Gimnaziul "Friedrich Schiller". Eram convins că sunt cel mai bun dascăl posibil 

pentru simplu motiv că ştiam multă istorie. Despre metodică şi psiho-pedagogie, ce să zic? ... 

le percepeam doar ca pe nişte apendice nesemnificative, predate în universităţi de profesorii 

ce nu-şi puteau face o catedră din specialităţile lor.  

Pentru examenul de titularizare învăţasem şi despre această “Cenuşăreasă” numită 

metodică, dar fără să fiu convins că ea valorează mai mult decât o notă bună şi un post de 

profesor în oraş. De fapt… ştiam că mai are încă o menire formală, aceea de a mă ajuta în 

realizarea “blestematelor” de planuri de lecţii şi hârtii care valorează în ochii evaluatorilor 

(directori, inspectori, evaluatori ARACIP) mai mult decât satisfacţia intelectuală a elevilor.  

Mi-am început astfel activitatea la catedră, crezându-mă un profesor model. Îmi 

începeam ora evaluând circa 20 – 25 de minute cunoştinţele elevilor, apoi doldora de istorie, 

mă plimbam printre bănci dictând micuţilor noua lecţie. Într-o pauză însă, fiind de serviciu 

prin curte, intru în vorbă cu un băieţel. Îi spun că sunt obosit, că am avut 4 sau 5 ore şi după 

acea pauză plec în sfârşit acasă. El îmi spune: “Ce bine de dumneavoastră! Și eu am avut tot 

atâtea ore şi mai am încă una. Şi asta n-ar fi nimic, dar trebuie să ajung acasă şi să învăţ!”. 

Am meditat pe drum la spusele copilului: “trebuie să ajung acasă şi să învăţ!”. Oare 

“acasă” este spaţiul în care trebuie să înveţe copilul sau la şcoală? Analizându-mi ora mea de 

istorie, mi-am dat seama că la şcoală doar îi evaluez şi le predau, urmând ca ei să înveţe 

acasă. Acesta a fost momentul în care eu, ca dascăl, am trecut din etapa “incompetenţei 

inconştiente” în cea a “incompetenţei conştiente”.  

Mi-am dat seama că sunt un orator mediocru şi un profesor slab care trebuie să caute 

metode pentru a aduce educaţia în sala de clasă, iar actul învăţării să nu mai fie un calvar 

pentru copii. Spunându-i unei colege gândul şi preocuparea mea, faptul că elevii nu mai au 

timp să se joace, să se bucure de copilărie, că şcoala o văd ca pe o fabrică în care muncitorii 

intră, stau 8 ore, dar în acest timp nu produc nimic, ci doar le este cuantificată munca făcută 

acasă şi li se transmit noi sarcini pe care le au de realizat tot acasă, pentru ziua următoare. S-a 

amuzat de exemplul meu şi mi-a dat dreptate, însă mi-a spus că acesta este învăţământul 

românesc şi în 30 de ani de activitate la catedră, dumneaei nu a găsit o metodă mai bună, că 

la noi nu sunt bani şi condiţii precum în Occident. Am întrebat-o: dacă ar avea toţi banii din 

lume, ce ar schimba în clasă şi în procesul educativ? Mi-a dat un răspuns oarecum previzibil, 

că ar cumpăra calculatoare, materiale didactice, ar face excursii de documentare cu elevii. 

Foarte frumos, dar cum facem ca elevul să nu mai înveţe acasă? La fel cum muncitorii din 

fabrică merg acasă după program şi se relaxează, tot aşa elevii ar trebui să se odihnească 

acasă, de fapt… nu neapărat să se odihnească, ci să facă orice altceva decât la şcoală. 

 Căutam astfel soluţia magică la problema mea: „Cum să procedez ca învăţarea 

noţiunilor istorice să se facă în sala de clasă, iar actul învăţării să fie unul ceva mai 

plăcut şi, dacă se poate, mai distractiv”. Citind şi căutând mi-am dat seama că eu am 

debutat în învăţământ predând după „pedagogia lui Makarenko”, iar învăţământul modern, 

care este de factură post-industrială, ar trebui să pună accentul mai mult pe dezvoltarea 

gândirii critice a elevilor decât pe cea a memorării.  
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Am început să citesc, să înţeleg şi să aplic câteva metode interactive de predare- 

învăţare, iar efectul a fost unul fantastic. În etapa introductivă a transmiterii de noi cunoştinţe 

foloseam cu succes metode precum: „Brainstorming-ul”, „Ciorchinele”, „Foaia de 1 minut”, 

„Creioanele la mijloc” etc., metode prin care, pe de o parte captam atenţia elevilor, iar pe de 

alta evaluam nivelul lor de cunoştinţe referitor la temă. Elevii nu sunt tabula rasa, orice 

noţiuni noi le-am prezenta ele se leagă şi se definesc prin altele deja existente. 

Urma apoi etapa a doua, cea a învăţării propriu-zise. Aici aplicam alte metode, 

precum: „SINELG“-ul, “Mozaicul”, “Cubul”, “Bulgărele de zăpadă”, “Jurnalul cu dublă 

intrare” etc. Aceste metode transformă elevul din spectator şi scrib în actor, iar actul didactic 

devine centrat pe elev. Elevul, coordonat de profesor, caută, interpretează, discută cu colegul 

de bancă sau cu cei de grup, devine mai implicat, mai puţin plictisit şi, prin urmare, mai 

fericit.  

În sfârşit, prin aceste metode reuşeam ce mi-am propus, elevul să înveţe istoria la ora 

de istorie. Pentru a mă asigura că termenii cheie au fost înţeleşi, iar informaţiile istorice erau 

corect însuşite, aplicam alte metode precum: “Eseul de 5 minute”, “Turul galeriei”, 

“Cvintetul”, “Diagrama Venn”, “Tehnica blazonului” etc. 

Prin aceste metode interactive de predare – învăţare dascălul se transformă din actor 

în regizor, el evacuează scena lăsând-o elevilor. Bucuria mea spre finele primului an de 

dăscălie a fost aceea că elevii au venit cu ideea desfăşurării unui cerc de istorie, unde să 

studiem împreună minunile trecutului omenirii. În fiecare săptămână urma să avem o temă 

centrală de discuţii, iar cine era interesat să exprime un punct de vedere sau să afle mai multe 

despre acea temă, să poftească. Am avut elevi care, în cei 3 ani de viaţă ai cercului, nu cred să 

fi absentat vreodată, deşi nu se punea problema prezenţei sau absenţei.  

În fine… am considerat că această poveste, a primului meu contact cu educaţia, din 

postura de dascăl, poate fi utilă colegilor mai tineri sau… celor cu vechime mai mare la 

catedră. 

 

prof. înv. Neta Novac 

 

chimbarea este cuvântul la ordinea zilei pentru întreaga societate românească. 

Calculatorul personal este din ce în ce mai prezent în viaţa românilor, de la cele mai fragede 

vârste, în variate forme şi domenii de activitate. 

 În contextul lărgirii ariei de comunicare a omului modern şi implicit a dimensiunii 

educaţionale a acesteia, metodele de interacţiune educaţională capătă o tot mai mare 

amploare în practica şcolară.  

Educaţia, proces ce tinde să se desfăşoare pe întreaga durată a vieţii, având ca 

principiu egalitatea de şansă, este una dintre primele beneficiare ale noilor tehnologii actuale, 

mijloace de informare. Dezvoltarea reţelelor de computere tind să-şi facă simţită prezenţa pe 

întreg cuprinsul planetei. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tuturor acestor mijloace 

devine esenţială pentru a asigura accesul la această formă de pregătire şi a reduce riscul 

adâncirii unor inegalităţi zonale sau sociale. Tehnologia informaţiei e în mod egal accesibilă 

elevilor şi profesorilor, prin contactul direct cu resursele şi mijloacele de căutare. Sistemul 

AEL susţine reforma învăţământului preuniversitar din ţara noastră, prin introducerea 

informaticii ca instrument în procesul educaţional. Dă profesorilor posibilitatea de a asista şi 

ajuta elevul în conceperea proiectelor individuale şi schimbă statutul profesorului de sursă 

principală de informare pentru elev.  
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 Computerul a devenit deja un instrument esenţial în documentarea şi pregătirea 

profesorului şi elevilor, dar şi un mijloc didactic propriu-zis. Folosirea calculatorului nu este 

un scop în sine, ci o modalitate de creştere a calităţii, a eficienţei activităţii instructiv-

educative. Instruirea asistată pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a profesorului 

şi a elevilor, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care îmbogăţeşte sistemul 

activităţilor didactice şi care reprezintă importante valenţe formative şi informative. 

         Introducerea noilor tehnici informaţionale şi de comunicaţie în sistemele de 

învăţământ are atât consecinţe imediate, cât şi pe termen mediu şi lung. Cele imediate vizează 

procesul de acumulare a cunoştinţelor ce poate fi individualizat, adaptat ritmului, intereselor, 

capacităţilor şi stilului de lucru al fiecărui elev, iar cele de perspectivă privesc integrarea 

socială şi profesională a individului, precum şi deprinderile necesare educaţiei permanente. 

Considerând calculatorul un instrument didactic, remarcăm mai multe modalităţi de 

contribuţie a acestuia în demersul didactic: tehnoredactarea computerizată a documentelor 

şcolare, mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe, de recapitulare, 

proiectarea unor imagini, figuri, realizarea unor calcule numerice, în scopul formării 

deprinderilor de calcul, realizarea unor bănci de date, prin stocarea de informaţii, învăţarea 

unui limbaj de programare, realizarea unor laboratoare asistate de calculator. 

Se diferenţiază mai multe nivele de asimilare a calculatorului în învăţământ: 

 Nivelul iniţierii şi acomodării - ciclul preşcolar, primar şi gimnazial 

 Nivelul aprofundării şi exersării - ciclul liceal 

 Nivelul dezvoltării de aplicaţii cu grad înalt de complexitate - ciclul universitar şi 

postuniversitar 

        Spre deosebire de mijloacele clasice, cele moderne aduc un spor în ce priveşte 

cunoaşterea, reuşind să dea o imagine cât mai completă a obiectelor şi fenomenelor 

analizate. Totodată, ele contribuie la crearea unei atmosfere deosebite în clasă, trezind 

interesul elevilor pentru lecţie. Educaţia prin intermediul calculatorului presupune mult mai 

mult decât un simplu transfer de informaţii. Acesta impune cerinţe atât elevilor, cât şi 

profesorilor şi solicită acceptarea împărţirii responsabilităţilor pentru procesul educaţional. 

Pentru o utilizare maximă a potenţialului oferit de tehnologie, trebuie dezvoltate noi strategii 

şi explorate metode inovatoare de educaţie. Aceasta nu înseamnă că trebuie înlocuite complet 

metodele tradiţionale, ci mai de grabă trebuie acordată atenţie îmbunătăţirii lor prin 

completarea lor cu instrumente noi şi metode inovatoare. În multe cazuri, o combinare între 

cursurile prin intermediul calculatorului şi cursurile faţă în faţă poate fi utilă în vederea 

atingerii scopurilor educaţionale propuse. Această metodă combinată poate fi de ajutor  

într-un mod deosebit în contextul transnaţional, deoarece oferă elevilor ocazia de a se întâlni 

şi de a se cunoaşte între ei înainte de a lucra împreuna online şi poate ajuta în depăşirea 

barierelor de limbă şi cultură. 

 Marea majoritate a profesorilor au învăţat după mijloacele tradiţionale şi sunt 

obişnuiţi să aplice aceste metode bine stabilite în lecţiile lor. De aceea, orientarea către 

educaţia prin intermediul calculatorului poate părea la început intimidantă, deoarece solicită 

profesorului nu numai dobândirea de noi abilităţi tehnice, dar, de asemenea, să se şi 

familiarizeze cu metodele tehnice inovatoare. 

Ce anume face diferită predarea prin intermediul calculatorului faţă de 

predarea tradiţională? 

¨  O abordare concentrată mai mult pe elev implică o schimbare în rolul profesorului 

deoarece el  devine mai degrabă un facilitator decât un expert. 

¨  Discuţiile online sub formă de text solicită un mod diferit de comunicare scrisă care 

diferă de prezentările orale făcute într-o sală de curs. 

¨  S-ar putea să fie nevoie de transformarea materialelor educaţionale în formate noi 

pentru furnizarea lor online. 
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¨  Apariţia altor priorităţi pot face motivarea participantului o şi mai mare provocare. 

¨  Stabilirea unei comunităţi a participanţilor într-un mediu virtual va reprezenta o 

experienţă nouă pentru un profesor obişnuit să aibă de a face cu grupuri faţă în faţă. 

¨  Trebuie produse activităţile autentice pentru a fi de ajutor în cadrul sarcinilor 

principale şi pentru a încuraja colaborarea online şi educatia propriu-zisă. 

¨  Gestionarea timpului devine mult mai importantă. 

¨  Managementul grupurilor de lucru online solicită o planificare şi monitorizare făcută 

cu atenţie. 

Deşi mulţi factori vor influenţa realizările cursului educaţional prin intermediul 

computerului, rolul cheie în realizarea, îndrumarea şi susţinerea elevilor este, fără îndoială, a 

profesorului. Angajarea abilităţilor medii şi abordările pedagogice adoptate vor avea un 

impact major asupra experienţei educaţionale. Cea mai mare schimbare solicitată este 

trecerea de la ”predare orală” la una mult mai uşoară, o metodologie concentrată pe elev 

care încurajează elevul să-şi asume mai mult responsabilitatea gestionării educaţiei sale. 

Educarea individualizată a elevilor pe o perioadă mai mare de timp, de asemenea, solicită  

profesorului o înţelegere a contextului în care lucrează, dacă lecţia este făcută în aşa fel 

încât să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Circumstanţele se pot schimba odată cu înaintarea 

lecţiei şi trebuie să fim pregătiţi să includem un element al flexibilităţii în structura lecţiei, 

lucru care ne va permite să corectăm timpii alocaţi momentelor lecţiei, dacă va fi necesar. 

Pentru profesorii care au o experienţă mare în ceea ce priveşte cadrele educaţiei 

convenţionale, schimbarea spre o predare prin intermediul calculatorului oferă şansa de a 

revizui metodele de predare, de a creşte şansele de colaborare şi de a spori resursele 

lecţiilor. 

Experienţa educaţională poate fi îmbunătăţită prin utilizarea completă a informaţiilor 

vaste pe care le oferă internetul şi prin încurajarea participanţilor de a le folosi într-un mod 

eficient. 

Din moment ce rolul  profesorului se modifică de la expert la facilitator, se aşteaptă ca 

şi elevii să devină cursanţi mai independenţi, în noul mediu. De exemplu, elevul ce învaţă 

prin intermediul calculatorului:  

 ¨  Are nevoie de un nivel înalt de automotivaţie pentru a rămâne centrat pe învăţare 

pentru o perioadă mai lungă de timp  

¨  Trebuie să fie pregătit să accepte mai multă responsabilitate pentru propriul proces 

de învăţare 

¨  Are nevoie să fie încrezător în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii 

¨  Trebuie să fie capabil să comunice efectiv într-un format text în discuţiile online 

¨  Să fie adeptul managementului timpului pentru a se acomoda normal la 

interacţiunea online 

¨  Ştie când şi unde să caute ajutor şi sprijin 

Un plan de evaluare bine pus la punct este o unealtă importantă în stabilirea factorilor 

principali care influenţează succesul şi feedback-ul în urma evaluării. El va oferi bază pentru 

îmbunătăţirea viitoarelor cursuri. 

Deşi educaţia prin intermediul calculatorului oferă multe oportunităţi pentru 

îmbunătaţirea experienţei educaţionale, totuşi este un tip nou de educaţie, iar potenţialul 

tehnologiei poate fi pe deplin exploatat numai prin acumularea de experienţă şi prin schimbul 

de idei între profesorii din întreaga Europă. 

Cu ajutorul programului PowerPoint, profesorul şi elevii au posibilitatea să creeze şi să 

editeze prezentări eficiente într-o varietate de activităţi la clasă şi nu numai. 

            Potenţialul imagistic şi creator de care dispun elevii este mare. Cunoscând părerile 

elevilor despre relaţia cu cartea şi cu calculatorul, avem posibilitatea să le stimulăm interesul  

pentru participarea la procesul instructiv-educativ, la propria lor formare. Este nevoie de 
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comunicare şi motivaţie şi să-i considerăm parteneri reali de dialog. Să le oferim posibilitatea 

să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate, să-şi exprime punctele de vedere, să-şi 

argumenteze ideile şi atitudinile, să-şi formeze competenţele specifice, să interiorizeze 

valoarea comunicării. 

                     Acomodarea încă din şcoală cu noile tehnologii influenţează formarea intelectuală a 

elevilor în următoarele direcţii: 

             a) Stimularea interesului faţă de nou   

             b) Stimularea imaginaţiei 

             c) Dezvoltarea unei gândiri logice 

             d) Pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele experienţe greu 

accesibile laboratoarelor şcolare. 

            e) Elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate 

de factorii de mediu.               

           O lecţie a fost şi trebuie să fie o îmbinare de tehnici, materiale ce vizează arii de 

stimulare diferite, în aşa fel încât să apelăm cât   mai mult la tipul de inteligenţă care 

predomină, al fiecărui elev. Toate acestea ne conduc la necesitatea de a căuta soluţii cât mai  

bune de prezentare,  stimulare,  verificare, evaluare a activităţii didactice de fiecare zi.

prof. Răcaru Sica 

 etodele interactive de grup sunt modalităţi 

moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de 

cunoştinţe. 

          Acestea  stimulează creativitatea, comunicarea, 

activizează toţi copiii şi formează capacităţi: spiritul critic 

constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea 

unor idei creative, îndrăzneţe de rezolvare a sarcinilor de 

învăţare. 

          Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele 

interactive conferă activităţii “mister didactic”, se constituie ca o “aventură a cunoaşterii” în 

care copilul e participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru 

mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbate, descoperă răspunsurile la toate 

întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit la finalul activităţii. 

       Dintre metodele interactive frecvent utilizate în activităţile de educarea limbajului la 

copiii preşcolari, specific:  

 

1. BRAINSTORMINGUL 

Întrebări adresate la diferite activităţi::  

 Ce s-ar întâmpla dacă nu ar ploua niciodată? 

 Ce putem face pentru a avea un oraş curat? 
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 Ce s-ar întâmpla daca nu ar exista alfabetul? 

 Căutaţi sinonime pentru cuvântul “lac” 

 Cum putem ajuta copiii aflaţi în dificultate? 

 De ce ne bucurăm că am intrat în U.E? 

 Ce drepturi credeţi că au copiii? 

 Cum putem să ajutăm iarna păsările? 

 Ce aţi observat când am fost în vizită la….. 

Activitate de prezentare a ideilor: 

 Educatoarea va scrie toate răspunsurile copiilor, unul sub celălalt 

 Dacă copiii nu se implică în activitate vor fi solicitaţi pe rând sau 

numai unii dintre ei 

 Evaluarea ideilor: 

 Copiii sunt invitaţi să reflecteze asupra ideilor şi să se pronunţe care sunt mai 

aproape de realitate 

 Fiecare copil optează pentru o idee / se poate vota, se numără voturile şi se 

află ideea cu numărul cel mai mare de voturi 

 Evaluarea nu este obligatorie, pot fi acceptate toate ideile, iar în diferite 

activităţi ele pot fi confirmate sau infirmate. 

 

2. METODA  “PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE”   

            Aplicaţie - “Cãţeluşul şchiop“ de Elena Farago 

Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul poeziei; 

Pălăria albastră –  caracterizează pe căţel în contradicţie cu băieţelul cel rău;            

Pălăria roşie – arată că un căţel are o inimă mai bună decât un băieţel; 

Pălăria neagră – critică atitudinea băieţelului care nu trebuia să lovească căţelul şi, chiar 

dacă l-ar fi lovit din greşeală, să-l ducă la doctor să-l îngrijească; 

Pălăria verde – băiatul să îşi ceară iertare şi să-i aducă un os drept recunoaşterea greşelii; 

Pălăria galbenă – dă altă variantă poeziei prin faptul că băiatul l-a dus pe căţel la medic şi  

i-a tratat rana. 

 

3. METODA BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ 

Aplicaţie - Lectură după imagini « Viaţa în pădure » 

        1.  S-au obţinut mai multe informaţii prin lectura după imagini “Viaţa în pădure”; 

        2. Copiii lucrează individual 2 minute timp în care au formulat întrebări de tipul: Ce 

se întâmplă cu plantele dacă dispar pădurile? Dar cu animalele? De ce verile sunt foarte 

călduroase, iar iernile foarte friguroase? Ce se întâmplă dacă se taie copacii din pădure? 

       3. Se lucrează apoi în perechi, discutându-se rezultatele la care au ajuns şi se solicită 

răspunsuri la problemele pe care nu le-au putut explica. 

       4.  Copiii  se grupează, în grupuri mai mari, extrăgând dintr-un plic (Mâna oarbă) 

jetoane cu: brazi, iepuri, ciuperci, veveriţe şi discută rezultatele la care au ajuns. Se 

răspunde la întrebările rămase nesoluţionate. 

                5. Copiii reuniţi analizează şi concluzionează rezultatele obţinute, iar educatoarea 

stabileşte că: 

   6.  Tăierea abuzivă a pădurilor are  efecte negative: 

           - dispariţia unor plante; 

           - dispariţia unor animale;  

           - alunecări de teren; 

           - călduri mari; 

           - secetă 
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           - poluare 
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 “ Metode   interactive  de  grup”, Ghid  metodic  pentru  învăţământul  preşcolar, Silvia  Breben, 

Elena Gongea, Georgeta  Ruiu, Mihaela  Fulga ( s.a.) -  Editura  Arves, Craiova. 

 

 

 

prof. înv. Puşcaşu Gabriela 

 

ducaţia zilelor noastre este organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de 

învăţare: 

1. a învăţa să ştii, adică însuşirea instrumentelor cunoaşterii; 

2. a învăţa să faci, aşa încât elevul să intre în contact cu mediul înconjurător; 

3. a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a colabora cu alte persoane, participând 

la activităţi locale sau globale; 

4. a învăţa să fii, element important ce rezultă din primele trei. 

    Asimilarea poate fi privită ca dublă perspectivă: ca mijloc, permiţând elevului să 

înţeleagă problemele din mediul înconjurător, dar şi ca scop, baza sa fiind plăcerea de a 

înţelege, de a şti, de a descoperi cât mai multe. 

     În aceste condiţii, cadrul didactic trebuie să se adapteze permanent, deplasând 

accentul de pe comunicarea de informaţii pe sprijinirea elevilor în procesul descoperirii şi 

organizarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 

     De-a lungul activităţii directe la clasă, în timpul orelor de limba şi literatura română 

am aplicat diverse metode de învăţare interactivă a elevilor. 

      Prin aplicarea corectă a metodelor centrate pe elev, se observă trecerea elevului 

dintr-un element pasiv într-un element activ al activităţii didactice, determinându-l să-şi 

formeze deprinderi de lucru, de respectare a opiniilor fiecăruia, motivându-l pentru un ţel şi 

ajutându-l să-şi valorifice experienţa personală.  

      Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii 

lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţile de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot 

avea un impact extraordinar asupra elevilor, datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă 

alternative de învăţare cu „priză” la copii. 

       Fiecare dintre metodele prezentate înregistrează avantaje şi dezavantaje, important 

fiind însă momentul ales pentru desfăşurarea lor. Pedagogul este acela care are puterea 

decizională şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate desfăşura în propriul colectiv de 

elevi. 

       Iată câteva metode aplicate de mine în activitatea la clasă: 
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Cubul 

- este o tehnică prin care un subiect este studiat din mai multe perspective, permiţând 

abordarea complexă şi integratoare a unei teme (descrie, compară, asociază, analizează, 

aplică, argumentează). 

Cubul poate fi folosit în două variante: 

a) se vor rezolva toate instrucţiunile de pe feţele cubului; 

b) se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea de pe faţa care s-a oprit în dreptul elevului. 

Diamantul 

- vizează caracterizarea unui personaj cu ajutorul a: un substantiv, două adjective, trei 

verbe, o propoziţie din patru cuvinte, un verb la gerunziu. 

Ciorchinele 

- este o metodă de brainstorming neliniară, care stimulează găsirea conexiunilor între 

idei. 

Se notează tema în centru şi apoi din ea curg ideile, sintagmele noi. Metoda organizează 

reprezentările elevilor şi exersează gândirea liberă.  

Linia valorică 

- este o tehnică prin care fiecare elev îşi exprimă o opinie faţă de o problemă şi situează 

această opinie în cadrul grupului. 

Este o strategie care cuprinde mai mulţi paşi; unii presupun muncă individuală, alţii 

presupun muncă în grup. Elevii sunt în cele din urmă responsabili de opiniile şi convingerile 

proprii, pe care trebuie să şi le poată susţine. Clasa va fi împărţită în trei grupuri: grupul pro, 

grupul contra şi grupul indecişilor, fiecare aducând argumente potrivit poziţiei lor. Învăţătorul 

nu-şi exprimă opinia. Se finalizează într-un mod deschis, cu mai multe alternative posibile. 

Diagrama Wenn 

- este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În intersecţia celor două cercuri 

se grupează asemănările, iar în spaţiile rămase libere din cercuri se notează deosebirile dintre 

două aspecte, idei concepte. 

Eseul de cinci minute 

- este o modalitate eficientă de a încheia ora. 

Elevilor le sunt cerute două lucruri: să scrie un aspect pe care l-au învăţat în lecţia 

respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură cu aceasta.  

Explozia stelară (starbursting) 

- este o metodă similară brainstorming-ului care stimulează creativitatea. 

Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară cu întrebări, asemenea exploziei 

stelare. 

Pe steaua mare se scrie ideea centrală, iar pe cinci steluţe se scrie o întrebare de tipul: 

ce? cine? unde? de ce? când? etc.  

Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări concrete, precum 

şi modul de cooperare, modul de interacţiune. 

Sinelg (sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii) 

- este o modalitate de codificare a textului, care permite celui care învaţă să citească şi 

să înţeleagă în mod activ şi pragmatic un anumit conţinut 

Scaunul autorului 

- după ce elevii fac un exerciţiu de redactare liberă, sunt invitaţi să ia loc pe un scaun, 

care devine scaunul autorului. Ceilalţi elevi îi vor pune întrebări în privinţa scrierii. 

Sinectica (metoda analogiilor sau metoda asociaţiilor de idei) 

Scopul sinecticii este de a elibera participanţii de orice constrângeri şi de a le îngădui 

să-şi exprime liber opiniile vis-a-vis de o problemă pe care trebuie s-o abordeze dintr-o 

perspectivă nouă. 
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Metoda incită la dezvoltarea de idei inedite şi originale şi la asociaţii de idei, mizând pe 

remarcabila capacitate a minţii umane de a face legături între elemente aparent irelevante. 

Termeni-cheie iniţiali 

- este o tehnică de iniţiere a cunoştinţelor 

Prin discuţie sau brainstorming, elevii decid ce relaţie poate exista între aceşti termini. 

Turul galeriei 

- se realizează un produs, se afişează, se derulează turul (cu sarcina ca la final să se 

îmbunătăţească propriul produs, pe baza ideilor preluate de la colegi). 

 

 

 

 

prof. drd. Iolanda Cătinean 

 

ptitudinile sunt însuşiri psihice relativ stabile care constituie o condiţie necesară 

pentru efectuarea cu succes a diferitelor forme de activitate şi care,  împreună cu 

particularităţile temperamentale şi trăsăturile de caracter contribuie la diferenţierea 

individuală a oamenilor. Există diferite indicii ale efectuării cu succes a unei activităţi: 

uşurinţa cu care sunt însuşite cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare într-o anumită 

activitate, oboseala mai redusă în procesul muncii, utilizarea reuşită a cunoştinţelor şi 

deprinderilor respective, precum şi nivelul superior al rezultatelor obţinute. 

O aptitudine izolată, oricare ar fi ea (de exemplu, spiritul de observaţie, memoria 

afectivă, imaginaţia spaţială, promptitudinea reacţiilor motorii simple sau complexe etc.), nu 

poate, singură, să asigure succesul într-o activitate sau alta. Toate succesele care se obţin în 

diverse domenii ale activităţii umane presupun existenţa, într-un înalt grad de dezvoltare, a 

mai multor aptitudini. 

Aptitudinile se pot compensa în mare măsură unele pe altele, absenţa uneia neputând 

constitui o piedică pentru desfăşurarea cu succes a unei activităţi sau a alteia. Unul şi acelaşi 

rezultat poate fi realizat prin mijloace diferite, prin punerea în funcţiune a unor procese 

psihice diferite. Orice om sănătos posedă posibilitatea de a-şi dezvolta multilateral ap-

titudinile. Nu există om care să nu fie înzestrat pentru ceva, să nu aibă nicio aptitudine, să nu 

poată obţine unele reuşite într-un domeniu de activitate sau altul.  

Aptitudinile ca atare nu sunt ereditare, ci se dezvoltă, se constituie în cursul vieţii 

individuale, în procesul activităţii. Ele au la bază anumite dispoziţii individuale native, care 

constituie premisele lor naturale. Sunt considerate dispoziţii native particularităţile capacităţii 

funcţionale a analizatorilor, aspectele tipologice ale activităţii nervoase superioare (forţa, 

echilibrul, mobilitatea proceselor nervoase de excitaţie şi inhibiţie), unele particularităţi 

anatomo-fiziologice ale aparatului verbomotor, ale unor organe efectoare etc. Factorii nativi, 

ereditari constituie doar punctul de plecare, condiţiile interne iniţiale în realizarea 

aptitudinilor. 

Dezvoltarea aptitudinilor este strâns legată de însuşirea cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor. Deşi aptitudinile şi deprinderile se află în relaţii reciproce de interacţiune, 

fiecare prezintă trăsături calitative distincte. Deprinderile se referă la execuţia unor acţiuni 

automatizate, care s-au constituit printr-un exerciţiu mai mult sau mai puţin îndelungat. 

Aptitudinile au o sferă de acţiune mult mai largă. Ele se referă la totalitatea proceselor 

psihice care sunt necesare pentru unele activităţi complexe în condiţii variate.  



 

14 

 

Aptitudinile sunt foarte variate, iar clasificarea lor poate avea în vedere diverse 

criterii. Mai frecvent, aptitudinile sunt împărţite după sfera lor de acţiune, în generale şi 

speciale, dar între ele nu există o linie despărţitoare netă. În categoria aptitudinilor generale 

sunt incluse, de regulă, acele aptitudini care angajează funcţiile intelectuale în general şi se 

manifestă în efectuarea cu succes a unei game largi de activităţi. Este vorba, de fapt, de ceea 

ce se desemnează prin termenul de aptitudini intelectuale sau inteligenţă. Dimpotrivă, 

aptitudinile speciale au un caracter mai specializat şi o sfera mai îngustă de acţiune, ele fiind 

necesare şi manifestându-se mai mult sau mai puţin evident doar în anumite domenii de 

activitate: teatrul, muzica, artele plastice,  literatura,  matematica,  tehnica,  activitatea 

pedagogică  etc. 

Considerate dintr-un alt punct de vedere, aptitudinile care asigură succesul la 

învăţătură poartă numele de aptitudini şcolare sau de învăţare. Aptitudinile care asigură 

succesul în variatele profesiuni pe care le exercită oamenii se numesc aptitudini profesionale 

sau vocaţionale. Important de subliniat este faptul că varietatea aptitudinilor profesionale este 

practic nelimitată, existând atâtea aptitudini, câte feluri de activitate sunt (sau vor fi în viitor) 

practicate de oameni. 

Funcţia de bază a inteligenţei este de a asigura adaptarea superioară a individului la 

mediul natural şi social. Inteligenţa este definită de J. Piaget ca „o stare de echilibru spre 

care tind toate adaptările succesive de ordin senzoric-motor şi cognitiv, ca şi toate 

schimbările asimilatoare şi de acomodare dintre organism şi mediu”. Prin creativitate se 

înţelege capacitatea gândirii umane de a găsi soluţii noi, de a elabora idei originale sau de a 

descoperi lucruri necunoscute anterior (cel puţin pentru individ). Dintre factorii principali ai 

creativităţii fac parte: receptivitatea, flexibilitatea, originalitatea şi fluiditatea. Receptivitatea 

este capacitatea de a avea o atitudine deschisă faţă de realitate; ea se manifestă printr-o 

curiozitate veşnic trează, prin dorinţa de a experimenta şi verifica noi şi noi ipoteze. 

Flexibilitatea este un factor cognitiv al creativităţii, care se exteriorizează prin capacitatea 

deosebită de a varia perspectiva faţă de lucruri şi de idei, de a ne adapta la solicitările diverse 

ale situaţiilor în care ne aflăm. Originalitatea se manifestă în capacitatea de a produce idei 

noi, de a găsi soluţii noi, neuzuale. Originalitatea este facilitată de fluiditatea verbală,   

ideativă   etc,  prin   care   se  înţelege  bogăţia  şi   uşurinţa  asociaţiilor. 
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prof. Todaşcă Gheorghe 

 

ducaţia fizică şi sportul au reprezentat dintotdeauna 

apanajul lumii civilizate şi modernizarea domeniului a fost mereu 

în pas cu cea a societăţii. Ca orice activitate care se dezvoltă, care 

se extinde, şi ştiinţa sportului, având o multitudine de puncte în 

care se întrepătrunde cu alte ştiinţe, fiecare etapă a modernizării 

educaţiei fizice şi sportului a adăugat noi elemente care fac 

trimitere spre alte discipline şi care dau noi valenţe 

interdisciplinare domeniului. Practicanţii diferitelor sporturi sau 

multiplelor forme de practicare a exerciţiilor fizice provin din 

foarte multe domenii de activitate, iar atunci când preocuparea 

privind activitatea fizică respectivă înclină dinspre obişnuit spre 

pasiune, pot avea loc adevărate revelaţii privind acest domeniu al 

activităţilor psiho-motrice, atunci când el este văzut dintr-o cu totul altă perspectivă. Aceasta 

trebuie să ne îndemne pe toţi cei care lucrăm în domeniul educaţiei fizice şi sportului să fim 

deschişi lucrului în echipă şi să cerem sprijin calificat de la specialiştii din domeniul către 

care ni se evidenţiază o legătură interdisciplinară, ori de câte ori este cazul, atragerea acestor 

specialişti în echipe crescând şansele de a se ajunge la rezultate relevante, cu o cât mai mică 

marjă de eroare. Mai avem un aspect pe care nu trebuie să-l neglijăm atunci când ne referim 

la cei care practică educaţia fizică şi sportul, ci dimpotrivă, să-l tratăm cu mare atenţie şi să-l 

transformăm într-un atu: majoritatea lor sunt tineri. Tânăra generaţie este într-o veşnică goană 

după nou, inedit, dus uneori până la extrem şi, în general, după tot ce o poate scoate din 

rutină, din convenţional, aici fiind incluse şi activităţile sportive. La fel de pregnantă este apoi 

dorinţa tinerilor de remodelare fizică şi păstrare a unui aspect corporal plăcut, putem vorbi 

chiar de un adevărat curent care se propagă, ceva asemănător modei şi toate acestea au făcut 

ca sportul şi practicarea exerciţiilor fizice în general să devină un fenomen cu mare impact 

social.     

Lumea contemporană a impus standarde de calitate foarte ridicate şi acest lucru a 

favorizat, în majoritatea cazurilor, specializarea tot mai îngustă, pe domenii restrânse, în care 

cunoaşterea să poată merge cât de profund este uman şi tehnic posibil, la momentul respectiv. 

Dar educaţia fizică în general şi sportul în special, nu permit atingerea unor trepte înalte fără 

o tratare globală, integratoare a aplicaţiilor la un nivel cât mai ridicat din toate laturile şi 

ştiinţele implicate în atingerea modelului la educaţie fizică sau a înaltei performanţe la 

diferite sporturi. Nimeni nu se poate declara atotştiutor, întotdeauna este binevenită o a doua 

opinie dar, în mod sigur, doar specialistul în domeniul vizat se poate exprima cu certitudine 

asupra unei laturi a activităţii educaţiei fizice şi sportului care are implicaţii într-o altă ştiinţă. 

Este cunoscut faptul că şi în cercetarea din această latură a activităţii umane se alcătuiesc 

echipe tot mai complexe, corespunzător perspectivei temei de cercetare, iar raportat la 

activitatea curentă din unităţile sportive, marile cluburi au la formaţiile lor echipe care conduc 

pregătirea, competiţiile şi refacerea, alcătuite, pe lângă manager şi organizator de competiţii, 

dintr-o echipă de antrenori, medici, psihologi etc. Sănătatea, ca o condiţie existenţială 

obligatorie pentru a se putea vorbi de o viaţă normală şi care să permită practicarea exerciţiile 
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fizice, ne îndrumă spre medicină ca un prim domeniu interdisciplinar la care trebuie să ne 

oprim atenţia în demersul nostru. Subiectul în contextul domeniului la care ne referim în 

această lucrare, cel al educaţiei fizice şi sportului, este omul şi, aşa cum ar trebui să fie 

abordarea firească în oricare acţiune este el implicat, preceptul primordial trebuie să fie cel 

declarat de medicină: în primul rând să nu-i faci rău. Dar pentru a putea respecta această 

cerinţă este necesară cunoaşterea de către cei care planifică şi conduc educaţia fizică şi 

sportul la standarde cât mai înalte, a morfologiei, fiziologiei organismului uman, implicaţiile 

psihologice ale practicării acestor activităţi. Prima concluzie: pentru acest domeniu, asistenţa 

calificată este obligatorie. Anatomia ne edifică asupra structurii organismului uman şi nu vom 

putea face o particularizare a lecţiilor de educaţie fizică sau de antrenament fără să cunoaştem 

precis care muşchi sau grupe musculare au prioritate în buna desfăşurare a unor activităţi 

motrice pe care le vizăm la un moment dat sau într-o etapă. Tot buna cunoaştere anatomică 

ne va spune dacă la slaba dezvoltare a unor grupe musculare trebuie să căutăm cauzele unor 

rezultate nesatisfăcătoare sau trebuie să descoperim greşelile tehnice, ori este vorba de lipsa 

antrenamentului, respectiv a formei sportive. Fiziologia ne ajută să înţelegem tipul de efort în 

funcţie de intensitate şi durata activităţii pe care o propunem, iar în sport ne oferă 

posibilitatea stabilirii unui plan tactic pentru fiecare probă, dar mai ales pentru fiecare sportiv 

în parte. Aici ne vor fi dezvăluite procesele care ne fac să obosim mai repede sau mai lent, 

dar ne spun şi ce anume trebuie să punem în loc pentru o refacere cât mai rapidă, fără să 

dăunăm organismului. La educaţia fizică, prin componenţa neomogenă în general a claselor 

ca sex şi, mai ales, ca şi conformaţie sau experienţă motrică, avem nevoie de un deosebit 

spirit de observaţie a semnelor nivelului efortului şi instalarea oboselii, pentru a conduce 

lecţiile în condiţii bune, de la un capăt la celălalt şi pentru a sesiza la timp cazurile de 

neadaptare la efort. Avem datoria să trimitem la consult medical elevul care, în mod repetat, 

dă rapid semne de incapacitate de adaptare la eforturi medii, chiar dacă adeverinţa medicală 

ne-a transmis că el este clinic sănătos. Trebuie să simţim medicul şcolar ca făcând parte 

permanent din echipa noastră de lucru şi să nu-l excludem din procesul de luare a unor decizii 

care privesc desfăşurarea orelor de educaţie fizică în general, şi a celor de activităţi sportive, 

în special. Refacerea după efort a devenit, atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în sport în special, o 

adevărată artă şi este domeniul care poate face diferenţa atunci când valorile sunt foarte 

apropiate. Prin alimentaţie se refac rezervele consumate, dar o alimentaţie raţională nu se 

poate face fără o înţelegere profundă a proceselor fiziologice şi a consumului de energie 

reclamat de susţinerea diferitelor acte psiho-motrice şi prin prisma surselor la care apelează 

organismul în diferite tipuri de efort.      

Biochimia, ca ştiinţă care studiază chimia vieţii, prin excelenţă o ramură 

interdisciplinară aflată la graniţa între chimie şi biologie, abordează subiecte care ne duc la 

înţelegerea bazei proceselor fiziologice, transformărilor metabolice care au loc, structura 

moleculelor vieţii, acţiunea vitaminelor şi enzimelor, căile metabolice prin care nutrienţii sunt 

procesaţi în interiorul celulelor vii. Va trebui să avem în vedere toţi aceşti factori atunci când 

îi sfătuim pe elevii noştri cum să-şi alcătuiască programul unei zile, a unei săptămâni sau, 

prin extindere, cum să-şi construiască un mod de viaţă sănătos, în care învăţătura şi efortul 

fizic trebuie judicios alternate cu odihna, iar alimentaţia să fie sănătoasă şi cu o compoziţie şi 

o cantitate în directă legătură cu volumul şi intensitatea efortului depus, perioada de creştere, 

precum şi cu momentul din programul zilei când are loc acest lucru. Consultarea, alături de 

medic, a unui specialist nutriţionist, este absolut necesară atunci când ne referim la elevi care 

îşi manifestă dorinţa de a pierde în greutate utilizând exerciţiile fizice şi, la fel de important, 

este nutriţionistul pentru stabilirea meniurilor atât în perioada competiţiilor de obiectiv, cât şi 

în perioadele de cantonament cu program de pregătire foarte intens. Psihologia este un alt 

domeniu interdisciplinar absolut indispensabil bunei desfăşurări a procesului de proiectare şi 

instruire didactică. Nu putem altfel înţelege modul în care omul percepe lumea în diferite 
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etape ale creşterii, respectiv particularităţile de vârstă şi sex, înţelegerea nevoilor de mişcare 

şi afectivitate manifestate de-a lungul acestor etape şi limitele de acţiune dictate de momente 

de răscruce intervenite pe drumul maturizării organismului uman.     

Consilierea psihologică este utilă atât pentru a stimula practicanţii exerciţiilor fizice să 

participe conştient şi activ în acelaşi timp la îndeplinirea obiectivelor propuse, cât şi pentru 

menţinerea motivării necesare depăşirii unor momente dificile din timpul competiţiilor, de 

scădere a încrederii în forţele proprii sau a acelor perioade în care nu mai poate fi prelungită 

menţinerea formei sportive ori ieşirea din forma sportivă datorită unor accidentări sau 

îmbolnăviri. Adolescenţa, adică exact perioada în care elevii parcurg ciclul liceal de 

învăţământ, este o etapă hotărâtoare, atât în procesul de creştere, cât şi în maturizarea şi 

definitivarea caracterului. Dacă fetele ating spre finalul etapei în majoritatea lor maturitatea, 

atât din punct de vedere al creşterii, cât şi din punct de vedere psihic, băieţii parcurg o 

perioadă zbuciumată, în care creşterea are un ritm accelerat şi de cele mai multe ori 

dezvoltarea organelor interne este cu un pas în urmă. Aceasta poate duce chiar la probleme de 

coordonare a mişcărilor fine, dar cel mai mare pericol este acela de a încerca să egaleze 

performanţele adulţilor, într-o perioadă în care organismul lor încă nu a atins deplina 

maturitate. Mici probleme psihice, de adaptare la noul statut de persoane cu tot mai multe 

responsabilităţi şi decizii de luat, precum şi tendinţa de împotrivire la tot ce pare că s-ar 

impune fără posibilitatea de a alege între prea multe variante, face ca lucrul cu băieţii să 

necesite o tratare cu mare atenţie a tot ce pare să nu funcţioneze firesc în acest angrenaj 

profesor-elev-colectiv de elevi, la un moment dat. Majoritatea unităţilor şcolare beneficiază 

de prezenţa unui psiho-pedagog şi acesta trebuie considerat şi el ca membru permanent al 

echipei care contribuie la buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi nu doar cel care 

ne ajută ocazional să depăşim anumite momente critice cu unii elevi.   

Biomecanica este o altă ştiinţă interdisciplinară, care are la bază cunoştinţe ale fizicii, 

chimiei, matematicii, fiziologiei şi anatomiei, ea studiind caracteristicile răspunsului în timp 

şi spaţiu ale ansamblului organismelor vii, când sunt supuse acţiunii unor forţe sau sisteme de 

forţe interne şi externe. Biomecanica, raportându-ne strict la interferenţa ei cu studiul uman, 

facilitează înţelegerea funcţiilor fiziologice pornind de la cele locomotorii şi terminând cu cea 

a modului de susţinere a organelor în corpul nostru, îndrumând astfel tehnologii reparatorii, 

de protezare etc. De aici s-a trecut la studii de biomecanică a sportului, care a evoluat rapid 

odată cu perfecţionarea echipamentelor şi a tehnicii de înregistrare a mişcărilor. Astfel ne-au 

fost dezvăluite atât posibilităţile, dar şi limitele anatomo-fiziologice de mişcare ale omului 

până în cele mai amănuţite elemente ale unui act motric.  

  Nu putem trece peste două domenii absolut necesare în abordarea interdisciplinară a 

domeniului educaţiei fizice şi sportului: sociologia şi statistica. Sociologia constă în studiul 

vieţii sociale umane, a grupurilor şi societăţilor. Ea ne ajută să înţelegem implicaţiile 

fenomenelor legate de practicarea exerciţiilor fizice şi sportului de către mase tot mai mari de 

oameni. În cercetarea sociologică s-au creat şi dezvoltat mai multe orientari metodologice, 

dar având aceeaşi finalitate - cunoaşterea colectivităţii umane. Cunoaşterea în amănunt a 

metodelor utilizate în cercetarea sociologică ne va ajuta atât să înţelegem mai bine societatea 

în care trăim, cât şi să ne perfecţionăm metodologia cercetării educaţiei fizice şi sportului. 

Statistica este ştiinţa care se ocupă cu extragerea de informaţii dintr-un volum suficient de 

mare de date disponibile. Informaţiile pot fi folosite pentru a înţelege semnificaţia datelor de 

care dispunem sau pentru a descoperi noi informaţii despre evenimente şi relaţiile dintre ele. 

Statistica este fundamentată teoretic prin teoria probabilităţilor şi ne ajută mai ales atunci 

când relaţiile referitoare la fenomenul studiat sunt imposibil ori foarte dificil de aflat. Ea ne 

dă reperele prin care putem cuantifica evoluţia unui element sau ansamblu de elemente 

implicate în activitatea sportivă, să-i prevedem implicaţiile sau să dăm verdicte privind 

efectul unor activităţi motrice într-un anumit context.   
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Sportul, ca formă specială de manifestare a exerciţiului fizic, prin specificul lui 

competitiv, a favorizat cuprinderea în activitate a tot mai multe comunităţi şi pasul următor a 

venit firesc, cuprinderea a tot mai multe naţiuni. Cunoaşterea terminologiei sportului pe care-l 

practici, în limba ţării de destinaţie sau cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, este 

un element obligatoriu atunci când urmează să faci o deplasare în străinătate. Necesitatea de 

comunicare, dar nu numai la nivel de conducători de delegaţii, ci şi la nivel de practicanţi ai 

sportului, dorinţa de a înfiripa prietenii şi de a continua relaţiile reciproce, a reclamat această 

latură interdisciplinară a studiului limbilor străine, respectiv a traducerii termenilor specifici. 

Nu s-au impus termeni de genul “neapărat să vorbeşti limba din ţara unde au loc diferite 

competiţii sau alte activităţi sportive”, ci minim o limbă de circulaţie internaţională care oferă 

posibilitatea de a găsi mai uşor o locaţie sau pur şi simplu de a înfiripa o scurtă conversaţie cu 

un partener de activitate, cu atât mai mult dacă apare posibilitatea legării unei prietenii şi a 

comunicării facile ulterior în acea limbă. Motoarele dezvoltării sportului au fost popularizarea 

în masă prin presă, radio, mai ales prin televiziune şi mai nou prin internet şi perfecţionarea 

materialelor de concurs. Aici ne referim atât la obiectele implicate direct în activitatea fizică 

sau sportivă propriu-zisă, cât şi la îmbrăcămintea şi accesoriile folosite cu acea ocazie. Multe 

dintre ele au dus la modificări multiple ale regulamentelor de desfăşurare a competiţiilor, 

pentru a se adapta la calitatea noilor produse sau pentru a le limita lungimea materialelor 

sportive (atât minimă, cât şi maximă), permeabilitatea unor materiale textile, modalităţile de 

cronometrare şi subdiviziunea care trebuie asigurate în măsurare pe parcursul probelor 

respective etc. Nimic nu e parcă mai fascinant în societatea contemporană decât ritmul de 

înnoire a tehnicii de comunicare şi de calcul. Abia apucă să apară o generaţie de procesoare, 

de memorii virtuale sau de telefoane mobile, şi imediat apare concurenţa cu ceva şi mai 

performant. Aceasta implică însă, pentru domeniul educaţiei fizice şi sportului, o nouă 

provocare interdisciplinară, utilizarea tehnicii de calcul în proiectarea materialelor, a tehnicii 

audio-video în pregătire, proiectare didactică şi cercetare. Tendinţa este de a lucra tot mai 

puţin individual şi cât mai mult în echipe multidisciplinare, în care fiecare caută să 

îmbunătăţească partea de înregistrare, stocare, prelucrare şi mai ales cea de interpretare 

complexă a datelor.        

Prin specificul lui, un liceu tehnologic trebuie să fie un atu în abordarea 

interdisciplinară a procesului instructiv - educativ şi la educaţie fizică, prin prezenţa 

specialiştilor în tehnologia informaţiei şi a dotărilor specifice din laboratoarele de 

informatică. Informatica este ştiinţa care trebuie folosită la maxim şi de acest domeniu, 

pentru a progresa. Prin partea de soft, privind cunoştinţele de instalare şi utilizare a unor 

programe de prelucrare a imaginilor, de editare a filmărilor şi de prezentare simultană prin 

alăturare a unor filmări, se pot rezolva în cel mai scurt timp unele etape de instruire, căci 

problema acută actual la educaţia fizică în învăţământul liceal este legată de existenţa unei 

singure ore alocate prin planul de şcolarizare, încă din clasa a IX-a. Pentru a eficientiza 

procesul de pregătire este necesară cunoaşterea mai amănunţită de către cei cărora li se 

adresează procesul instructiv-educativ – elevii, a factorilor implicaţi, efectelor scontate şi 

riscurile unei abordări neconvingătoare sau dimpotrivă – excesive şi aceasta reclamă, aşa cum 

susţin Scarlat Eugeniu şi Scarlat Mihai-Bogdan în lucrarea „Educaţie fizică şi sport”- 2003, 

inserarea câtorva lecţii teoretice pe parcursul cărora să se transmită bine sintetizat acel minim 

bagaj de cunoştinţe, corespunzător fiecărui an de studiu, care poate asigura participarea 

conştientă a elevilor la apropierea de un model, de atingerea obiectivelor propuse pentru 

fiecare lecţie în parte, fiecare semestru şi fiecare an de pregătire.  Procesul de învăţare, 

perfecţionare, poate să se realizeze rapid însă în condiţiile în care avem posibilitatea 

prezentării în sălile AeL a unor lecţii care, prin filmări sau imagini, să ilustreze prevederile 

programei pentru câte un an, semestru sau chiar etapă de studiu.   
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răim astăzi în mileniul dominat de noile tehnologii multimedia, care facilitează 

într-un mod uimitor comunicarea între oameni. Aproape că nu mai putem desfăşura 

activitatea profesională fără ajutorul calculatorului. Fluxul bogat şi variat de informaţii 

reflectă complexitatea lumii în care trăim. De aceea, de ceva vreme învăţământul românesc a 

venit în întâmpinarea dorinţei elevilor de a şti să utilizeze computerul. Această preocupare a 

dus la nevoia de a regândi mijloacele educaţiei în contextul unei societăţi bazate pe beneficiul 

informaţiei şi al informatizării şi pe stimularea unor demersuri interactive, care să conducă la 

o mai mare eficienţă a învăţării şcolare şi la plasarea elevului în centrul actului educaţional. 

Posibilităţile de informare, prelucrare şi stocare pe care le oferă calculatorul, 

constituie oportunităţi de ameliorare a actului didactic la toate disciplinele de învăţământ. Pe 

de o parte, calculatorul incită la permanenta reconfigurare a imaginii pe care o avem despre 

domeniile cunoaşterii – accesarea de surse de informaţii, ne dă un plus de cunoaştere în 

termeni cantitativi, dar şi în termeni calitativi.  Devenim astfel mai bine pregătiţi şi în 

specialitate şi metodologic. 

Prin e-learning în sens larg se înţelege totalitatea situaţiilor educaţionale în care se 

utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Termenul, preluat 

din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin 

mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele 

informatice moderne. Sub denumirea de software didactic/educaţional, o gamă largă de 

materiale electronice sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educaţie: hărţi, 

dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi electronice, teste, 

tutoriale, simulari, jocuri didactice etc. Calculatorul, materialele electronice şi multimedia 

sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca miljoc de comunicare (pentru 

realizarea unor sarcini individuale sau în echipă). 
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             În sens restrans, e-learning reprezintă un tip de educaţie la distanţă, ca experienţă 

planificată de predare-învăţare organizată de o instituţie care furnizează materiale într-o 

ordine secvenţială şi logică, pentru a fi asimilate de către elevi în manieră proprie. Medierea 

se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor – în special prin internet. 

Internetul constituie atât mediul de distribuţie a materialelor, cât şi canalul de comunicare 

între actorii implicaţi.  

 E-learning, fiind un sistem organizat de educaţie/ formare, include componentele unui 

demers didactic şi anume: conţinut specific, metodică, interacţiune, suport, evaluare. 

“Locaţia” unde se produce acest proces de învăţare este aşa numita „clasă virtuală”. Lecţia 

online acoperă acelaşi conţinut şi pune aceleaşi probleme ca şi o lecţie care se desfăşoară în 

sala de clasă tradiţională. Avantajul evident este că o astfel de lecţie poate fi accesată oricând 

şi de oriunde. 

           Calculatorul devine astfel un prieten de nădejde şi pentru participanţiii la o lecţie de 

istorie. 

            Astfel, la lecţiile de istorie cu ajutorul unui calculator : 

 Se pot elabora schiţe, scheme, fişe de lucru individuale sau de grup, pentru elevi; 

aceste materiale, stocate sub formă de fişiere, pot fi periodic actualizate, pot fi listate 

la imprimantă, apoi multiplicate pentru toţi elevii clasei; 

 Se pot utiliza facilităţi multimedia pentru a susţine auditiv şi vizual teoria (prezentări 

multimedia, filmulete etc.); 

 Se pot accesa informaţii de pe CD-uri, dischete; 

 Căutarea de informaţii pe internet;  

 Ralizarea unor compoziţii cu caracter publicistic; 

 Optimizarea compoziţiilor realizate cu ajutorul calculatorului; 

 Există aplicaţii complexe în care calculatorul efectiv predă utilizând texte  

tehnoredactate, imagini, animaţie şi audio; tot calculatorul generează teste de evaluare 

sau evaluează pe testele introduse de profesor anterior şi pune şi note. 

Clasa virtuală beneficiază de coordonarea unui instructor (profesor), care planifică 

activitatea grupului de participanţi (elevii) ai clasei, supune dezbaterii acestora aspecte ale 

lecţiei în forumuri de discuţii şi furnizează resurse auxiliare; profesorul comentează temele, 

indicând fiecărui membru al clasei unde trebuie să mai insiste. Cursurile suport sunt stocate 

pe hardul unui computer într-o formă specifică şi pot fi accesate printr-un navigator de 

internet. Celui ce studiază (elevulului) îi este permis să acceseze informaţiile într-un ritm mai 

alert sau mai încetinit după cum îi este necesar. 

            Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă care presupun vizualizarea 

întrebării, a variantelor de răspuns (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). 

Avantajul constă în interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi 

auditiv); se poate afişa punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până 

la acel moment. Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic 

actualizate. 

Utilizarea de programe conduce la consolidarea unor cunoştinţe şi la limba română. 

Elevii pot utiliza editoarele grafice (Paint) şi procesoarele de texte (Word) pentru a realiza 

prin desen şi text postere, ilustraţii etc. 

              Cercetările arată că oamenii învaţă mai bine dacă informaţia este prezentată vizual, 

de aceea prezentările electronice în PowerPoint duc la realizarea cât mai atractivă şi 

interesantă a lecţiilor. Profesorul poate coordona activităţi de tip proiect în care elevii să-şi 

structureze şi să-şi prezinte informaţiile sub formă de slide-uri. PowerPoint permite folosirea 
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unor efecte speciale cum ar fi tranziţii de la o pagină la alta, texte care apar din toate direcţiile 

şi chiar animaţie. 

Pornind de la constatări ale specialiştilor din domeniul psihopedagogiei cum că 

reţinem: 10% din ce citim, 20% din ce auzim, 30% din ce vedem, 50% din ce vedem şi 

auzim, 70% din ce discutăm cu alţii, 80% din ce experimentăm şi 95% din ce îi învăţăm pe 

alţii, deducem că e-learning-ul este un sistem de învăţare extrem de eficient, acesta deţinând o 

gamă variată de instrumente – video, audio, e-mail-uri, forum-uri, video-conferinţe, e-books, 

alte tipărituri etc.  

 Softurile educaţionale pot fi folosite în predarea noilor cunoştinţe, pentru învăţarea 

prin descoperire dirijată, pentru exersare, testare, evaluare. Utilizarea lor încurajează 

centrarea pe elev a învăţării. Pentru o maximă eficacitate, softurile educaţionale trebuie 

folosite cu moderaţie, în anumite momente ale lecţiei, alternant cu predarea clasică. Rolul 

profesorului în îmbinarea celor două variante de predare rămâne primordial în activitatea 

didactică. Dirijat şi supravegheat, elevul nu va avea decât de câştigat din „relaţia” sa cu 

calculatorul. 

Modernizarea învăţământului se poate înfăptui în interesul elevului – viitor cetăţean 

european – prin deschiderea dascălilor spre nou, fiind mereu şi firesc în mijlocul 

provocărilor, fiind oameni ai timpului pe care îl trăim. Calculatorul însă, nu va înlocui 

niciodată total acţiunea profesorului, dar a ignora rolul şi importanţa lui înseamnă a te opune 

firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informaţii, este evidentă necesitatea utilizării 

calculatorului în toate şcolile, măcar pentru a asigura şansele egale în educaţie. 
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plicarea acestor metode necesită timp, 

răbdare, exerciţiu, măsură, selecţie riguroasă a 

conţinuturilor şi generează învăţarea activă. 

Fundamentul pentru un nou cadru de predare- învăţare 

a fost creat de Fundaţia pentru o societate deschisă în 

1996, care a introdus un program de formare continuă 

a cadrelor didactice, promovând metode activizatoare 

cu rol esenţial în dezvoltarea personalităţii 

beneficiarilor educaţiei. Alternativa educaţională Step 

by step, dar şi alte alternative la învăţământul 

tradiţional au abordat mai îndrăzneţ şi mai devreme noile metode, cu rezultate notabile. În 

prezent, învăţământul tradiţional simte acut nevoia de schimbare şi permite din ce în ce mai 

mult pătrunderea acestor strategii didactice interactive în activitatea curentă, reclamată de 
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centrarea educaţiei pe activitatea elevului, care nu mai este un simplu receptor de informaţii, 

ci eroul principal care produce învăţarea. În aceste circumstanţe, apare ca deziderat major 

necesitatea formării la elevi a unor competenţe care să conducă la eficientizarea procesului de 

învăţare, printre acestea numărându-se şi competenţele de a gândi critic.  

Gândirea critică este o modalitate superioară de manifestare a gândirii care presupune 

emiterea de raţionamente, capacitatea de argumentare, evaluarea ideilor produse pe o anumită 

problematică. „Gândirea critică este un proces activ, care îl face pe cel ce învaţă să deţină 

controlul asupra informaţiei, prin interogare, reconfigurare, adaptare, acceptare sau 

respingere.” (Sălăvăstru, D., 2009, pag. 211, operă citată). Acest proces activ este evident la 

persoanele care manifestă curiozitate, pun întrebări, caută răspunsuri, propun alternative la 

atitudini cunoscute, adoptă o anumită poziţie pe baza unor argumente susţinute din 

perspectiva plauzibilului şi de relevanţa datelor disponibile.  

 Metodele şi tehnicile gândirii critice, introduse perseverent în predare- învăţare- 

evaluare,  contribuie substanţial la „progresele elevilor în plan personal- public, heteronom- 

autonom, intuitiv- logic, o singură perspectivă- mai multe perspective (Steele, Meredith, 

Temple, 1998, operă citată).  

Analiza SWOT a metodelor şi tehnicilor de dezvoltare a gândirii critice: 

Punctele tari sunt avantaje de necontestat, adevărate beneficii în atingerea obiectivului 

important al procesului educaţional, dezvoltarea gândirii critice. Metodele gândirii critice 

dezvoltă la elevi următoarele capacităţi: 

 Analizează şi evaluează critic ideile; 

 Reflectează la propriile acţiuni şi la efectele acestora; 

 Dezvoltă capacitatea de argumentare/ contraargumentare; 

 Identifică alternative şi iau decizii adecvate; 

 Îşi întăresc motivaţia în activitatea educaţională; 

 Se implică activ în propriul proces de învăţare, de formare; 

 Valorifică întreaga experienţă anterioară a elevului; 

 Elevii înţeleg valoarea propriilor opinii. 

 Puncte slabe: 

 Sunt metode cronofage; 

 Necesită existenţa unor precondiţii pentru experienţele de gândire critică; 

 La primele aplicări, lipsa exerciţiului poate conduce la ineficienţa metodelor;  

 Pot apărea dificultăţi în formularea întrebărilor relevante pentru tema propusă; 

 Este posibilă implicarea inegală a elevilor  în activitate; 

 Pot fi/ pot părea solicitante şi obositoare. 

                 În pofida punctelor slabe, cadrele didactice trebuie să exerseze aceste metode, care 

pot produce schimbări substanţiale în modul de a gândi al elevilor, iar aceştia trebuie să se 

implice activ pentru a exersa diverse roluri şi comportamente în interacţiunea cu ceilalţi 

colegi. 

 Ameninţări: 

         Elevii ar putea avea sentimentul că riscă să fie ridiculizaţi; 

 Elevii ar putea fi demotivaţi dacă judecăţile formulate şi emise ar fi demontate cu 

lipsă de delicateţe din partea profesorului şi/sau a celorlalţi colegi; 

 Alegerea neglijentă a termenilor cheie de către profesor ar conduce la înregistrarea 

unor dificultăţi în a stabili relaţii între acestea; 

 Consumarea timpului din ora de curs cu enunţarea unor idei care impun urmărirea 

unor piste nerelevante pentru tema în dezbatere ar fi o dovadă de slabă gestionare a timpului 

didactic. 

Primele două dintre ameninţările amintite mai sus pot fi depăşite dacă elevii sunt 

învăţaţi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii, dacă ştiu să asculte cu respect opiniile 
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altora, dacă sunt pregătiţi psihologic pentru acest tip  de activităţi. În ceea ce priveşte 

depăşirea ameninţărilor care ţin de profesor, este evident că experienţa didactică şi pregătirea  

temeinică pentru lecţii duc la succesul activităţilor, la atingerea standardelor aşteptate. 

Oportunităţi: 

 Disponibilitatea elevilor de a se antrena în forme de învăţare care permit mişcare, 

cooperare în cadrul echipelor de lucru, o „aparentă dezordine”, mai multă libertate; 

 Existenţa unor subiecte în lecţii care se pretează la organizarea activităţii didactice pe 

baza metodelor activ- participative de tipul: „Ştiu. Vreau să ştiu. Am învăţat”, metoda 

SINELG, tehnica ciorchinelui, a ghidului de anticipaţie. 

Concluzii  

Metodele care contribuie la formarea şi dezvoltarea gândirii critice, alături de altele, 

folosite cu măsură şi chibzuinţă pedagogică,  formează la elevi o anume deschidere spirituală, 

adăugându-le atributul de open mind, calitate atât de căutată în domeniile de vârf ale 

progresului uman şi mult studiată de ştiinţele cognitive. Pe de altă parte, îi învaţă pe elevi să 

relaţioneze, să ţină seama de părerile altora şi să devină adevăraţi team playeri, o altă calitate 

care poate asigura succesul în inserţia profesională, cu condiţia să fie  susţinută de foarte bune 

competenţe de specialitate şi profesionale.  
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