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Consider că profesorului îi este mai uşor ca în demersurile didactice să opteze pentru 
metodele moderne care favorizează învăţarea autonomă. În această situaţie, elevul  intervine 
permanent în deciziile privind ceea ce doreşte să înveţe, cum va folosi ceea ce a dobândit şi care vor 
fi modalităţile de evaluare. Lecţia modernă este un proces dinamic care se pliază după specificul 
nevoilor, preferinţelor şi rezistenţelor elevilor. Se încurajează participarea elevilor la construirea ei, 
în vreme ce metodele tradiţionale accentuează şi valorizează excesiv funcţia informativă, de 
instruire în raport cu funcţia formativ-educativă, iar focalizarea pe dimensiunea instrumentală a 
procesului de învăţământ, duce la existente riscului rigidităţii şi al rutinei. În cazul acesta profesorul 
este cel care domină, controlează şi ierarhizează elevii, iar evaluarea este standardizată. Profesorul 
este cel care deţine controlul asupra modului cum, când şi din ce se realizează evaluarea.  

În cazul optării pentru metodele moderne este evidentă relaţia deschisă dintre educator şi 
educat, o relaţionare bazată pe dialog constructiv şi pe cooperare. Profesorul ar trebui să adopte 
metodele moderne pentru că ele favorizează crearea legăturilor şi abordărilor transdisciplinare şi 
pluridisciplinare. Important este cum foloseşte elevul ceea ce a învăţat, accentul punându-se pe 
formativ, pe dezvoltarea proceselor cognitive. 

Educatorii postmodernişti îşi ajută elevii mai degrabă să-şi construiască identităţile decât să le 
descopere. Activităţile au locaţii variate; învăţarea se realizează nu numai în clasă ci şi în 
comunitate. Predarea presupune asigurarea sinergiei între informaţiile provenite pe căi formale cu 
cele din surse nonformale şi informale, interconectarea experienţelor de învăţare prin excursii, 
prezenţa unor invitaţi în clasă, vizite la muzee, vizionarea de filme. Reîntoarcerea elevilor către 
lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe 
proces. Profesorul este animator, moderator. În evaluare sunt favorizate procesele de negociere care 
implică conlucrarea decizională dintre elevi şi profesorul evaluator. Se evaluează în comun munca 
realizată împreună şi efectele reale ale formării.  

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 
tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei; 
•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, aşadar comunicarea este unidirecţională; 
•sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoştinţelor; 
•au un caracter formal şi stimulează competiţia; 
•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 
•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. Aceste metode 

generează pasivitatea în rândul elevilor. 
 La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 
•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 
•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 
•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 
•sunt orientate spre proces; 
•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi, 

evaluarea fiind una formativă; 
•stimulează motivaţia intrinsecă; 
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•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 
din modul de organizare a lecţiei. Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, 
initiaţiva şi creativitatea. 

Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi 
metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie 
permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea 
managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 
psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou 
sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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