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Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 
intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de 
realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar 
integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac 
posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. 

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în 
procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care 
le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă 
constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor 
este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în 
funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor 
presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare 
şi formare a personalităţii.  

 
Predarea tradițională Predarea cenrată pe elev 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale 
lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate 
cu noile principii ale participării active şi 
conştiente a elevului. Acestea pot însă 
dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui 
auditoriu numeros, având un nivel cultural 
care să-i asigure accesul la mesajul 
informaţional transmis raportat la unitatea de 
timp. 
        Principala metodă de educare a gândirii 
în învăţământul tradiţional o constituie 
expunerea profesorului, completată cu studiul 
individual al elevului. Această metodă a fost 
criticată, susţinându-se că ea nu favorizează 
legătura cu practica. Lipsa de legătură cu 
realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei 
asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie 
să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, 
convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai 
mult participarea elevilor, dar elevii sunt 
ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma 
clasică a învăţământului dezvoltă puţin 
gândirea elevilor. 
    Reevaluarea permanentă a metodelor 
tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de 
necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 
     Metodele de predare-asimilare tradiționale 
pot fi : expunerea didactică, conversaţia 

Metodele activ-participative pun accent pe 
învăţarea prin cooperare, aflându-se în 
antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare 
      Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi 
sa-si exprime opţiunile în domeniul educaţiei, 
culturii, timpului liber, pot deveni 
coparticipanţi la propria formare. Elevii nu 
sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un 
participant activ la educaţie.În procesul 
instructiv-educativ,încurajarea comporta-
mentului participativ înseamnă pasul de la „a 
învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică 
pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, 
dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. 
Principalul avantaj al metodelor activ-
participative îl reprezintă implicarea elevilor 
în actul didactic şi formarea capacităţii 
acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 
fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le 
va fi dezvoltată o gândire circumscrisă 
abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea 
critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată 
pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-
o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării 
optime pe baza argumentelor. A gândi critic 
înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi 
utile, a avea convingeri raţionale, a propune 
opinii personale, a accepta că ideile proprii pot 



didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 
exerciţiul. 
     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.  
 
         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, asadar comunicarea este 
unidirectionala; 
sunt predominant comunicative,; 
sunt orientate, în principal, spre produsul 
final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 
cunostintelor; 
au un caracter formal şi stimulează competiţia;
stimulează motivaţia extrinsecă pentru 
învăţare; 
Relaţia profesor-elev este autocratică, 
disciplina şcolară fiind impusă.Aceste metode 
genereaza pasivitatea in randul elevilor. 
Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru 
şi prin libertatea raţională şi creativă, dacă el 
însuşi nu o cunoaşte, nu o înţelege, nu are un 
comportament de om liber. Reconsiderarea 
relaţiei autoritate-libertate, orientarea 
prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-
educative au generat şi o altă alternativă în 
sistemul concepţiilor educaţionale- 
perspectiva umanistă asupra educaţiei. 
Excesul de control dăunează conduitei fireşti, 
valorile morale trebuie să joace un rol mai 
important, omul trebuie format pentru 
schimbare, afirmarea sa trebuie să fie liberă şi 
constructivă. 

fi discutate şi evaluate, a construi argumente 
suficiente propriilor opinii, a participa activ şi 
a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele 
metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: 
metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda 
Cubul; metoda Turul Galeriei; metoda 6/3/5; 
metoda Lotus; metoda Palariile ganditoare; 
metoda Frisco; metoda Schimba perechea; 
metoda Explozia stelara; diagrama Venn; 
metoda Cauza-efect. 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. 
          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 formativa; 
stimulează motivaţia intrinsecă; 
relaţia profesor-elev este democratică, bazată 
pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă 
din modul de organizare a lecţiei. 

Prin metodele moderne se incurajeaza 
participarea elevilor, initiativa si creativitatea. 
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. 

 


