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1. Metode și strategii didactice moderne 

 

1.1. Sistemul metodelor de învățământ 
 

1.1.1. Definire 
 
Etimologia cuvântului metodă (gr. methodos, „metha” – „spre, către” și „odos” – „cale, drum”) ne 
sugerează semnificația metodelor didactice, în procesul de învățământ. Ele reprezintă așadar, calea 
de urmat, în vederea atingerii obiectivelor propuse; reprezintă drumul parcurs, în vederea aflării 
adevărurilor. Nu în ultimul rând, semnifică calea pe care o parcurge profesorul pentru a-i ajuta pe elevi 
să-și găsească propria cale de devenire.  
 
Atenția acordată metodelor și procedeelor didactice facilitează respectarea normelor, principiilor 
didactice. Ele constituie, de asemenea, un element esențial al strategiei didactice, deoarece 
„reprezintă latura executorie a acesteia (atingerea finalităților)”. În sinteză, metoda este „o cale 
eficientă de organizare și conducere a învățării, un mod comun de a proceda ce reunește într-un tot 
familiar eforturile profesorului și ale elevilor săi”. 
  
În cadrul metodelor, se întâlnește o tehnică mai limitată de acțiune, numită procedeu. Acesta 
reprezintă o particularizare, un detaliu, o componentă a metodei respective. Între metodă și procedeu 
există o relație dinamică, în sensul că procedeele pot varia, își pot schimba locul fără să afecteze 
realizarea celor propuse, pe de o parte, și pe de alta, în sensul că metoda poate deveni un procedeu 
în cadrul unei alte metode, după cum, procedeul poate fi ridicat la rang de metodă.  

 

1.1.2. Clasificarea metodelor 
 
Posibilitățile de clasificare a metodelor didactice sunt numeroase. Apelând însă la una dintre sursele 
cele mai autorizate în domeniu, Ioan Cerghit, amintim în continuare principalele criterii utilizate în 
clasificările actuale:  
 
-  după criteriul istoric (acela al raportării metodelor la exigențele timpului în care se desfășoară 

procesul didactic), se operează distincția între metodele mai vechi, clasice, tradiționale 
(expunerea, conversația, exercițiul) și metodele noi, moderne (instruirea programată);  

-  după criteriul gradului de generalitate sau de aplicabilitate a metodei, se disting metode 
generale, care se pot aplica la cele mai multe discipline de învățământ, pe toate treptele de 
școlaritate (expunerea, conversația, lucrările practice) și metode particulare (speciale), proprii 
unei discipline de învățământ sau unei trepte de școlaritate (lucrări de laborator, lectură după 
imagini, brainstorming);  

-  după criteriul organizării muncii, se identifică metode de activitate individuală: libere (lucrul cu 
manualul), sub îndrumarea profesorului (observația dirijată, exercițiul), programate (exercițiul), 
metode de activitate în doi (în perechi): profesor-elev, elev-elev (conversația), profesor-profesor 
(expunerea cu oponent), metode de activitate în echipă (echipele reprezentând microgrupuri): 
grupuri care efectuează aceeași activitate, grupuri care efectuează activități diferite, metode de 
activitate cu clasa (colectivă): unilaterală – profesor-elev (prelegerea, explicația), bilaterală – 
profesor - elev (conversația), multiplă (dezbatere), metode de activitate în grupuri mari (mai 
mari decât clasa de elevi): conferință, dezbateri;  

-  după criteriul funcției fundamentale, distincția 
se realizează între metode de transmitere/asimilare 
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a cunoștințelor, metode de formare de priceperi/ deprinderi, metode de consolidare, metode de 
aplicare, metode de evaluare;  

-  după criteriul suportului purtător de informații, avem: metode verbale: expozitive (expunerea), 
interogative (conversația), metode intuitive (observația), metode bazate pe acțiune (exercițiul, 
demonstrația); 

-  după criteriul tipului de învățare, se identifică: metode ale învățării prin receptare (expunere), 
metode ale învățării prin descoperire (problematizarea), metode ale învățării prin acțiune 
(exercițiul), metode ale învățării prin creație (brainstorming, 6-3-5);  

-  după criteriul subiectului pe care este centrată metoda: metode centrate pe activitatea 
profesorului (prelegerea, explicația, demonstrația) și metode centrate pe activitatea elevului 
(exercițiul, lucrul cu manualul, fișele de muncă independentă, observația);  

-  după criteriul tipului de relație profesor-elev, metodele sunt obiective, autoritare (conversația 
catehetică, observația dirijată, algoritmizarea) și liberale, permisive (conversația euristică, 
problematizarea);  

-  după criteriul gradului de activizare a elevilor, deosebirea se face între metode pasive 
(expunerea, demonstrația) și metode active (exercițiul, conversația). 

 
Pornind de la ideea unui continuum metodologic activ-interactiv, O. Pânişoară propune abordarea 
funcțional-acțională a clasificării metodelor de învățământ. Vizând în clasificarea propusă obiectivul 
principal urmărit, un pol al continuumului este reprezentat de dimensiunea activă a metodelor, iar 
celălalt pol urmărește dimensiunea interactivă (spre care tindem), autorul propunând următoarele 
categorii de metode:  
-  metode centrate pe analiza fenomenului, producerea ideilor și rezolvarea de probleme (metode 

de analiză, metode centrate pe producerea ideilor și metode centrate pe rezolvarea problemelor);  
-  metode centrate pe reflecție, observare și acțiune (metode de reflecție, metode de observare și 

metode care pun accentul pe acțiunea reală și simulată a partenerilor în procesul de formare);  
-  metode bazate pe utilizarea și dezvoltarea relaționărilor în cadrul grupului (pornind de la 

metodele bazate pe cooperare, privind utilizarea conflictului în învățare, cu accent pe competiție 
și metodele care vizează în special dezvoltarea relaționărilor ce se stabilesc în cadrul grupului). 

 

1.1.3. Funcțiile metodelor didactice 
 
Funcția cognitivă  
 
Metodele didactice îndeplinesc o funcție cognitivă în măsura în care reprezintă o cale de acces la 
cunoaștere. Prin intermediul acestora elevul, sprijinit de profesor, își însușește valorile culturii și 
științei. Metoda devine astfel un mod de a afla, de a descoperi , de a cerceta realitatea înconjurătoare, 
de a-și însuși cunoștințe, de a-și forma abilități cognitive. Prin intermediul metodelor didactice 
profesorul aduce realitatea mai aproape de elev, creând situații de viață, facilitând învățarea. 
Experiențele didactice propuse de către cadrul didactic sunt dirijate metodologic de acesta către 
atingerea dezideratelor educative.  
 
Funcția formativ-educativă  
 
Pe lângă țeluri de ordin cognitiv (de cunoaștere), metodele didactice îndeplinesc și funcții de formare 
și exersare a priceperilor, deprinderilor, capacităților de cunoaștere și acțiune, având rol în formarea 
și dezvoltarea personalității ca întreg. Prin metodele folosite, profesorul influențează formarea și 
dezvoltarea unor atitudini, emoții, sentimente, interese, convingeri.  
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Funcția motivațională  
 
Un criteriu de apreciere a eficienței unui demers instructiv-educativ îl constituie gradul de plăcere în 
învățare. Metoda didactică îndeplinește în acest sens o funcție motivațională în măsura în care 
reușește să facă activitatea să fie atractivă, să stimuleze motivația în învățare, interesul pentru studiu 
menit să susțină efortul cognitiv de mobilizare psihică.  
 
Funcția instrumentală  
 
Metoda este un instrument, o modalitate, o cale de atingere a dezideratelor propuse. Este liantul dintre 
obiective și rezultate. Pentru a atinge rezultatele, profesorul trebuie să stăpânească arta didacticii ce 
presupune știința de a-i învăța și pe alții ceea ce știi deja foarte bine, într-un mod plăcut, atractiv, accesibil.  
 
Funcția normativă (de optimizare)  
 
Din această perspectivă, metoda arată cum să se procedeze pentru obținerea rezultatelor dorite. 
Optimizarea activității presupune găsirea variantei eficiente de combinare a variabilelor didactice și 
sugerarea unui traseu flexibil de realizare a activității instructiv-educative. Pentru a fi eficientă, 
metoda trebuie să fie aplicată în strânsă corelație cu celelalte componente ale procesului de 
învățământ, respectând totodată normativitatea didactică. 

 

1.1.4. Metodele activ-participative 
 

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învățarea este o activitate 
personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învață este considerat managerul propriei 
învățări, al întregului proces de învățare. Aceasta devine o activitate unică și diferită de la o persoană 
la alta, fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul din care provine dar și de relațiile 
sociale pe care acesta le dezvoltă.  

Metodele activ-participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorința de a observa, a explica, 
a explora, a descoperi. Sunt considerate activ-participative acele metode care mobilizează energiile 
elevului, care îl ajută să își concentreze atenția, să-i stârnească curiozitatea. Metodele activ-
participative pun accent pe cunoașterea operațională, pe învățarea prin acțiune, aduc elevii în contact 
nemijlocit cu situațiile de viață reală. Ele se centrează exclusiv pe elev și sunt decisive în formarea 
personalității acestuia.  
 
Privind elevul ca subiect al învățării, metodele activ-participative consideră că efectele instructive și 
cele formative ale învățământului sunt proporționale cu nivelul de angajare și participare ale 
acestuia în activitatea de învățare; că în situația de învățare el se implică făcând apel la aptitudinile 
intelectuale, care au la bază diferite capacități de învățare; că fiecare dintre aceste capacități poate fi 
analizată din punct de vedere al proceselor mintale pe care le implică.  
 
A dezvolta anumite capacități presupune a provoca anumite tipuri de procese intelectuale. Acestea constituie 
resurse diferite ale fiecărui elev pentru a se implica în mod personal în actul învățării. Există astfel cazuri în care 
unii elevi apelează mai mult la memorie, la operații de memorare și de înțelegere; alții la gândire (capacitatea 
de a pune și de a rezolva probleme). În cazul în care apelează mai mult la gândire, se dezvoltă fie operațiile de 
gândire convergentă care presupun căutarea și găsirea unui răspuns simplu și corect; fie operațiile de gândire 
divergentă prin care se ajunge la emiterea unor răspunsuri posibile, la o situație cu final deschis; ori la o gândire 
evaluatoare ce duce la anumite judecăți în baza unor criterii implicite sau explicite; deci, unii fac apel la 
aptitudinile creatoare ce ar presupune capacitatea de a 
elabora idei; iar alții la gândirea critică care are la bază 
capacitatea de analiză, de interpretare și de explorare. 
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Prin intermediul metodelor activ-participative profesorul trebuie să fie capabil să creeze situații în 
care elevii să fie obligați să utilizeze o gamă vastă de procese și operații mintale, astfel încât aceștia 
să aibă posibilitatea de a folosi materialul predat pentru rezolvarea sarcinilor date. Este vorba despre 
operații cum ar fi: observarea, identificarea, comparația, opunerea, clasificarea, categorizarea, 
organizarea, calcularea, analiza și sinteza, verificarea, explicarea cauzelor, sesizarea esențialului, 
corectarea, stabilirea de relații funcționale, abstractizarea și generalizarea, evaluarea, interpretarea, 
judecata critică, anticiparea, conturarea de imagini, formarea propriei opinii, extragerea de informații, 
comunicarea etc.  

Învățarea activă angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de gândire și imaginație, 
apelează la structurile mintale și la cele cognitive de care elevul dispune și de care se folosește în 
producerea noii învățări. Din acest punct de vedere, metodele activ-participative se conduc după ideea 
constructivismului operatoriu al învățării: „Implicarea într-un efort constructiv de gândire, de 
cunoaștere ori pragmatic este de natură de a scoate elevul din încorsetarea în care este ținut eventual 
de un învățământ axat pe o rețea de expresii verbale fixe, de genul enunțurilor, definițiilor, procedeelor 
invariabile, regulilor rigide etc. și de a-i rezerva un rol activ în interacțiunea cu materialul de studiat 
(conținutul- stimul)”. 

Subiectul se implică activ și se angajează deplin în actul învățării, cu toate resursele posibile. În măsura 
în care metodele pe care ne bazăm reușesc să mobilizeze efortul psihic și fizic ce provine din interiorul 
celui care învață, interesele și dorințele de cunoaștere, inițiativă, motivația intrinsecă (reușita și 
depășirea dificultăților), atunci într-adevăr ele au dreptul să-și revendice apartenența la ceea ce fac, 
de obicei, purtând numele de metode activ-participative. „Activ” este elevul care gândește, care 
depune un efort de reflecție personală, interioară și abstractă, căruia i se oferă posibilitatea de a 
afla și singur cunoștințele înțelegându-le, stocându-le și aplicându-le în mod personal, care 
cercetează și redescoperă adevărurile și nu acela care reproduce mecanic materialul predat de 
cadrul didactic.  
 
În lucrul cu metodele moderne, profesorul joacă un rol esențial. Acesta trebuie să-și pună în joc toate 
cunoștințele sale și întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur și simplu cunoștințe care urmează 
a fi însușite mecanic, ci pentru a insufla elevilor săi dorința de a le dobândi, prin ei înșiși, printr-un 
studiu cât mai activ și mai intens. Rolul profesorului este de a organiza învățarea, de a susține efortul 
elevilor și de a nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie. Se subînțelege că metodele 
activ-participative sunt mai dificil de aplicat în practică și din acest motiv necesită o muncă mai atentă 
și diferențiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din partea profesorului, și prin 
ea, o transformare a conduitei, la proprii săi elevi. Așadar, metodele activ-participative prin caracterul 
lor diferențiat și formativ, ajută la dezvoltarea potențialului intelectual al elevului, la intensificarea 
proceselor mintale, la ridicarea calității învățării. Sunt metode care țin seamă de elev așa cum este el, 
cu resursele lui intelectuale, fizice dar și afectiv-motivaționale, cu capacitățile și procesele mintale care 
îi aparțin. Sunt metode care țin seama de faptul că elevul se dezvoltă și se formează în timp ce învață, 
dar și asimilează. 

 

1.2. Strategii didactice interactive 
 

1.2.1. Delimitări conceptuale 
 
Centrarea pe cel care învață, pe nevoile, pe interesele și aspirațiile sale, pe subiectivitatea sa, impune 
o reconsiderare a competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, respectiv a 
standardelor specifice acesteia. Valorizând elevii, 
aplicând principiile pedagogiei diferențierii și ale 
constructivismului pedagogic, educatorul trebuie 
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