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Formarea responsabiă a elevilor pentru o societate deschisă, pregătirea acestora pentru a putea 
face faţă schimbărilor care se petrec în societatea noastră şi a se adapta noilor situaţii, impun 
dezvoltata gândirii critice. 

Dezvoltarea gândirii critice constituie un obiectiv important, de tip formativ şi se realizează 
prin folosirea cu precădere a unor strategii interactive care îi scot pe elevi din ipostaza de obiect al 
formării şi îi transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare. 

„A gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a susţine propriile idei, a accepta părerile 
altora, a recunoaşte cu simţul răspunderii propriile greşeli, a le corecta, a primi ajutorul altora şi a-l 
oferi celor care au nevoie de el. 

Elevii trebuie să înţeleagă că în cadrul dezbaterilor, al schimbului de opinii, nu se critică 
persoana, ci ideea; trebuie să îşi expuna acordul sau dezacordul, indiferent de relaţiile existente ( 
simpatie sau antipatie ) între participanţi la situaţia de învaţare. 

Pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi este necesară parcurgerea următorilor paşi: 
1. Etapa de evocare: elevii sunt solicitaţi să-şi amintească ceea ce ştiu în legătură cu tema ce 

urmează  să fie abordată; 
2.  Etapa de realizare a sensului(întelegerea): este etapa în care elevii integrează ideile din 

textul dat în propriile scheme de gândire pentru a le da sens; 
3. Etapa reflecţiei (fixarea): este etapa în care se analizează critic ceea ce au învăţat, primesc 

feed-back din partea colegilor şi a învăţătorului, rezolvă sarcini de lucru.  
Una din condiţile de dezvoltatre a gândirii critice este implicarea activă a elevilor în realizarea 

unei învăţări prin colaborare şi cooperare. “Activ” este elevul care depune efort de reflecţie 
personală, care intreprinde o acţiune mintala de căutare, de cercetare si redescoperire a adevărurilor, 
de elaborare a noilor cunoştinţe. 

Noua orientare a învăţământului românesc urmăreşte dezvoltarea gandirii critice a elevilor prin 
folosirea metodelor şi tehnicilor active participative noi: „Mozaicul”, „Cubul”, „Sinelg”, „Turul 
galeriei”, „Tehnica ciorchinelui”, „Cvintetul”, „Metoda palariile ganditoare”, „RAI”, „Tehnica 
Lotus”, „Harta conceptuala”, „Copacul ideilor”, „Diagrama WENN”, „Metoda 6-3-5”, „Explozia 
stelară” etc. 

Întrucât numărul metodelor interactive pentru dezvoltarea gândirii critice este foarte mare, vom 
ilustra numai câteva. 

 
Metoda 6-3-5 
Metoda se numeşte “6-3-5”, deoarece grupele sunt compuse din 6 membri, se enunţă 3 idei care 

sunt îmbunătaţite de ceilalţi 5 elevi. Dupa formularea subiectului pentru care se cer soluţii, clasa 
este impărţită în grupe de 6 elevi. Se formulează 3 cerinţe şi distribuie foi pe care s-a realizat un 
tabel cu 3 coloane. Un elev al grupei formulează 3 răspunsuri, apoi foaia este transmisă de la un 
coleg la altul. Următorii 5 elevi modifică creativ ideiile primite.  

Învăţatorul primeşte foile, centralizeaza ideile, le clasifică în funcţie de importanţa lor.  
Pentru realizarea feed-back-ului şi stimularea autoevaluarii vor fi discutate şi analizate ideile 

formulate. Această metodă  prezintă următoarele avantaje: 
 Ofera elevilor mai puţin comunicativi posibilitatea de a se exprima; 
 Dezvoltă spiritul critic; 
 Încurajează competiţia între grupuri; 
 Încurajează solidaritatea membrilor echipei; îmbină munca de echipă cu cea individuală. 

 



Metoda “Diagrama WENN” este formată din două  cercuri care se suprapun parţial.  
În  intersecţia celor doua cercuri se grupează asemănările, iar spaţiile rămase libere din cercuri 

se notează deosebiriile dintre două aspecte, idei, concepte. 
Elevii pot lucra individual, în perechi sau în echipe, învătând prin colaborare. Diagrama se 

poate completa în grup, iar la final se expun lucrările pe pereţii clasei. Grupele de elevi vor analiza 
diagramele, vor face observaţii, completări la adresa celorlalte lucrări. 

Această metodă contribuie la dezvoltarea capacităţii de sinteză, la dezvoltarea  gândirii critice, 
la dezvoltarea spiritului de cooperare şi colaborare. 

 
Copacul ideilor 
Tehnica numită “Copacul ideilor” presupune muncă in grup, dar poate fi completat individual 

sau frontal. Este un organizator grafic, în care cuvântul cheie este scris în dreptunghi, la baza 
paginii. De la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac toate cuvintele evocate.  

Foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are 
posibilitatea să citească ce au scris colegii săi. Această formă de activitate în grup este avantajoasă, 
deoarece le propune elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor 

În condiţiile unui învăţământ modern, în care demersul didactic trebuie să formeze o 
flexibilitate a competenţelor elevilor, folosirea metodelor interactive pentru dezvoltarea gândirii 
critice devine o necesitate. 

Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, ducând la 
o invăţare mai activă si cu rezultate evidente. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 
imbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ:  

 Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare; 
 Dezvoltarea gândirii critice; 
 Transformă elevul din obiect în subiect al invăţării; 
 Angajează intens toate forţele pshice de cunoaştere; 
 Asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă. 
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