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Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, 

a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. Ca 

subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la 

structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l 

pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente.  

În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educaţional are 

dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea excedentară, 

de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut termenul de „educaţie modernă”. 

Temenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului 

în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă 

practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe 

elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. “Calitatea pedagogică a metodei didactice 

presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de 

învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu 

deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea). Dezideratele de modernizare şi de 

perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor 

de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor 

tehnologii instrucţinale (e-learning), în contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei 

metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea 

întregului potenţial al elevului.  

 Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev, implică elevul în procesul de învăţare 

şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale 

rezolvării de probleme. Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii 

procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aceste avantaje ale 

metodelor centrate pe elev ajută la pregătirea individului atât pentru o tranziţie mai uşoară spre locul 

de muncă, cât şi spre învăţarea continuă.                                             

Principiile care staul la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 

 Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor; 



 Recunoaşterea faptului că procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât 

unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe; 

 Rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor pe care îi are în 

grijă; 

 Recunoaşterea faptului că, în mare parte, procesul de învăţare nu are loc în sala de clasă şi 

nici când cadrul didactic este de faţă; 

 Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie 

împărtăşită şi elevilor; 

 Profesorii trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi 

administrarea propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor 

de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în afara ei; 

 Luaţi individual, elevii pot învăţa în mod eficient în moduri foarte diferite. 

 

Iată câteva exemple de învăţare centrată pe elev: 

Procesul de predare are trei faze, iar fiecare necesită metode adecvate. (Vezi metoda PAR) 

1. Prezinta: Metode de prezentare de noi cunoştinte elevilor sau de încurajare în a le găsi singuri, 

ceea ce poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc. 

2. Aplica: Metode care să-i oblige pe elevi să aplice noile cunoştinţe care le-au fost doar prezentate. 

Aceasta este singura modalitate de a te asigura că elevii formează concepte despre noul material 

pentru a îl intelege, a şi-l aminti şi a îl folosi corect pe viitor. 

3. Recapituleaza: Metode de încurajare a elevilor să îşi amintească vechile cunoştinţe în vederea 

clarificării şi concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune înţelegeri şi punerii în 

practică şi verificării cunoştinţelor mai vechi. 

 

 Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi implice 

pe elevi. 

 Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum 

prezintă rezultatele studiului lor.  

 Elevii pot beneficia de meditaţii, în cadrul cărora pot discuta despre preocupările lor 

individuale cu privire la învăţare şi pot cere îndrumări. 

 Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată – nu li se oferă 

informaţii standardizate. 

 Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi 

aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 



 Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa reală, cum ar 

fi studiile de caz şi simulările. 

 Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii 

le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic). 

 Lecţiile înlesnesc descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită participarea activă a elevilor 

la învăţare. 

 Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a 

modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în 

cazul lor. 
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