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ABSTRACT: Our mission, as teachers, is to identify creativity and promote 
the development of students’ skills to interact with the environment. 
The presence of educational means within the forms of organizing the 
didactic activity is justified when: it contributes to the improvement 
of the communication process, presenting information about the most 
different objects, phenomena, events; supports the process of form‑
ing notions, capacities for analysis, synthesis, generalization; provides 
support for performing exercises and solving problems; presents prob‑
lem‑situations whose solutions are to be analyzed in the lesson. The 
efficiency of teaching aids depends not only on their quality but first of 
all, on how they are integrated into the didactic activity. Regardless of 
their category, they can contribute to raising the efficiency and quality 
of learning only when they are selected, used rationally, and are sub‑
ordinated to the achievement of teaching objectives. The guidance of 
students during the use of educational means in economics must be 
done in such a way that, regardless of the means of integrated educa‑
tion. Students are permanently activated throughout the lesson and the 
guidance of their intellectual effort is done so that to find solutions to 
different problems themselves. It is also necessary to help students who 
encounter difficulties in building assemblies and in establishing conclu‑
sions from the work performed.
Students should be guided in such a way that the use of educational 
means taking into account the particularities and own work rhythm 
of each student, and finally ensuring the acquisition of theoretical and 
practical knowledge. No matter the form of integration of the educa‑
tional means, when teaching economy, their use must be understood as 
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a necessity, because the learning process is favored or hindered by the 
possibilities of access to the object of learning, i.e. to the didactic means.
KEYWORDS: creativity, efficiency, quality of learning, capacities for analy‑
sis, education.

Termenul de mijloc de învăţământ este un concept care desemnează 
totalitatea resurselor materiale concepute şi realizate în mod explicit pen‑
tru a servi profesorului în activitatea de predare şi elevilor în activitatea 
de învăţare. Mijloacele contribuie la realizarea obiectivelor cognitive ale 
procesului de învăţământ în primul rând prin funcţia lor informativă. 
Ele modifică modul de structurare, transcriere, prezentare, comunicare 
şi recepţionare a informaţiei, sporind astfel valoarea indicilor calitativi şi 
sprijinind, în mod specific şi substanţial, procesul de predare şi activitatea 
proprie de învăţare a elevilor. 

Conţinutul informaţional al mijloacelor de învăţământ asigură pro‑
cesului învăţării o bază perceptivă şi documentară de calitate, sprijinind 
cunoaşterea obiectivă, nuanţată şi complexă, a realităţii. Astfel, prin inter‑
mediul unei game largi de mijloace de învăţământ elevii vin în contact cu 
fenomene şi procese inaccesibile percepţiei directe, fenomene şi aspecte 
din zone îndepărtate care s‑au petrecut în trecut, imagini ce nu pot fi obţi‑
nute decât cu mijloace speciale de investigaţie (imagini radiologice, filmări 
încetinite sau accelerate) etc. În acest fel, prezenţa mijloacelor, îndeosebi 
a celor audiovizuale, asigură respectarea la nivel superior a principiului 
intuiţiei, cunoaşterea concretă a realităţii. 

Cercetătorii evidenţiază importanţa şi valoarea utilizării concomitente 
a mai multor analizatori în procesul învăţării şi în special aportul analizato‑
rului vizual. Creşterea ponderii văzului în receptarea informaţiei, obţinută 
cu ajutorul mijloacelor de învăţământ, prezintă avantaje din punctul de 
vedere al asimilării informaţiei, întrucât oferă reprezentări concrete şi îi 
pregăteşte pe elevi, asigurând o eficacitate ridicată în raport cu învăţămân‑
tul predominant verbal. Dacă examinăm aportul mijloacelor de învăţământ 
în lumina unor taxonomii ale obiectivelor educaţionale observăm că ele 
facilitează nu numai achiziţionarea de cunoştinţe, ci şi formarea de abilităţi 
şi capacităţi intelectuale, având o importantă funcţie formativă.

Astfel, chiar mijloacele care servesc în primul rând intuiţia directă, 
punerea elevilor în contact nemijlocit cu fenomenele deţin şi reale 
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posibilităţi de a influenţa formativ personalitatea umană. Schematizarea 
şi esenţializarea materialului, pe fondul imaginii care are atributele noului, 
activează resurse deosebite de declanşare a activităţii mintale a elevilor. 
Toate categoriile de mijloace de învăţământ concepute şi utilizate în mod 
ştiinţific solicită operaţiile intelectuale ale gândirii. Problematizarea, 
învăţarea prin descoperire şi cercetare, nu pot fi promovate în cazul a 
numeroase obiecte de învăţământ decât pe baza folosirii mijloacelor de 
învăţământ.

Prin modul de mobilizare a atenţiei elevului, prin influenţa emoţională 
pe care o exercită, prin puterea de atracţie a unor mijloace de expresie, prin 
antrenarea elevului în activităţi reale, în care se simte implicat, diversele 
categorii de mijloace contribuie la realizarea obiectivelor afective ale proce‑
sului de învăţământ. Acţiunea lor se exercită la niveluri diferite, facilitând 
printr‑o acţiune specifică, integrată în ansamblul mijloacelor de educaţie: 
sensibilizarea elevului faţă de diferite fenomene şi aspecte; capacitatea 
de a distinge, preţui şi accepta anumite valori, formarea unor certitudini, 
manifestarea încrederii în anumite valori. Mijloacele îi informează pe elevi 
asupra diferitelor aspecte din viaţa socială, îi pun în contact cu problema‑
tica ce transmite o comunitate umană într‑un anumit context şi moment 
istoric, îi pun în contact cu aspecte ale lumii pe care, prin alte mijloace, nu 
le pot cunoaşte într‑o formă concentrată, intuitivă şi esenţializată.

Pentru a realiza o lecţie modernă, activă, eficientă, cadrul didactic 
recurge la o variate mijloace de învăţământ, care au menirea de a sensibiliza 
şi stimula învăţarea, să stârnească interesul pentru căutare, descoperire, 
experimentare, pentru studiu temeinic şi aplicaţii creatoare. Dată fiind 
multitudinea şi diversitatea mijloacelor de învăţământ s‑a simţit nevoia 
unei ierarhizări a acestora, realizându‑se numeroase încercări taxonomice, 
fără a se ajunge la un acord unanim în această privinţă, problema fiind în 
continuare deschisă. 

După funcţia îndeplinită cu precădere, după rolul dominant pe care‑l 
îndeplinesc în activitatea didactică, mijloacele de învăţământ se pot grupa 
în patru mari categorii:

Mijloacele ca mesaj informaţional explicit. În cadrul acestor mij‑
loace se disting, în primul rând, mijloacele logico‑intuitive, aşa‑zise 
tradiţionale, care au fost utilizate în procesul de învăţământ şi înainte de 
apariţia tehnicilor moderne: manuale, culegeri de texte, ilustraţii, hărţi, 
atlase, tabele, grafice, planşe s.a. În manualele şcolare, materialul ilustrativ 



102 | Simona FELEGEAN

face parte din conţinutul său, având funcţii potenţiale importante: sus‑
cită interesul pentru temă, introduce o ordonare a materialului, prezintă 
problema, stimulează gândirea, provoacă discuţii, accentuează un aspect 
important, clarifică sau exemplifică un concept, facilitează recapitularea 
s.a.

Schemele sunt indispensabile pentru formarea spiritului de investi‑
gaţie ştiinţifică la elevi, educarea capacităţilor cerute de situaţii practice 
în care trebuie să se producă o trecere continuă de la abordarea realului la 
schemele care‑l esenţializează şi o revenire de la scheme la real. Dosarele 
de lucru, culegerile de imagini, documentele, notele realizate de un elev, 
pe o tema dată sunt indispensabile pentru crearea unor centre de interes, 
pentru stimularea intereselor individuale. 

Mijloacele tehnice audio-vizuale reprezintă o altă categorie impor‑
tantă a mijloacelor de învăţământ. Din categoria mijloacelor audiovizuale 
moderne fac parte: mijloacele audio‑vizuale propriu‑zise (filmul, emisiu‑
nile de televiziune), numite şi dinamice, deoarece mesajul lor reproduce 
şi mişcarea şi transformarea; mijloace vizuale statice realizate prin epi‑ sau 
diaproiecţie (diapozitivul, diafilmul), mijloace audiovizuale statice (mon‑
tajul audiovizual), mijloacele auditive sau cu mesaj sonor.

Mijloace de învăţământ care asigură formarea deprinderilor, efec-
tuarea de experienţe şi învăţarea prin descoperire. Din această categorie 
fac parte trusele şi aparatura de laborator, simulatoarele, aparatura labo‑
ratoarelor lingvistice, instalaţiile şi maşinile realizate pe baza principiilor 
învăţământului programat. Elevul interacţionează direct cu aceste mijloace 
pentru a rezolva sarcinile şi problemele care i se propun. 

Laboratoarele de economie permit: propunerea de sarcini întregii 
clase în acelaşi timp; discuţii pe grupe între elevi, intervenţia profesoru‑
lui în discuţiile desfăşurate pe grupe de elevi; discuţii între profesor şi un 
anumit elev, vizionarea de către toţi elevii a aceluiaşi program difuzat de 
la pupitrul profesorului; divizarea clasei în grupe care primesc programe 
separate; exerciţii individualizate efectuate de elevi. Condiţiile deosebite 
create de laboratorul de economie pentru realizarea obiectivelor predării 
economiei se referă la posibilitatea oferită fiecărui elev de a participa efec‑
tiv la desfăşurarea lecţiei. De asemenea, oferă posibilitatea aplicării unui 
progres în învăţare. 

Unele echipamente tehnice sunt relativ costisitoare, dar justifică 
investiţiile pe care le solicită prin efectele pedagogice pe care le produce. 
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Acestea au un rol important în perfecţionarea cadrelor didactice prin posi‑
bilităţile de observare individuală sau colectivă a muncii altora sau a celei 
proprii desfăşurate în clasă.

Mijloace pentru evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ. 
Punerea în evidenţă a modului în care desfăşurarea procesului de învă‑
ţământ duce la realizarea obiectivelor, se efectuează prin măsurarea şi 
evaluarea performanţelor elevilor. Informaţiile obţinute prin evaluare 
constituie feedback‑ul ce permite adaptarea unor măsuri de reglare a pro‑
cesului de învăţământ în vederea optimizării acestuia. Testele şi probele de 
control se înscriu printre instrumentele frecvent folosite de cadrul didac‑
tic în diversele modalităţi de evaluare. Ele pot fi standardizate sau nu. În 
afară de teste, evaluarea rezultatelor şcolare se poate face şi cu diverse 
aparate sau instalaţii de testare, dispozitive de verificare a deprinderilor, 
maşini de verificare, calculatoare electronice. Din punct de vedere pedago‑
gic verificarea şi notarea anumitor comportamente ale elevilor cu ajutorul 
computerului prezintă avantaje. Astfel, profesorul poate lucra cu întreaga 
clasă frontal, ceea ce li se permite să obţină informaţii despre toţi elevii în 
acelaşi timp şi la aceeaşi temă.

Pe de altă parte, elevul are posibilitatea să se autoverifice după fiecare 
răspuns dat, iar în funcţie de întrebare şi scopul urmărit este respectat şi 
ritmul propriu, ceea ce reprezintă un deziderat al învăţământului indivi‑
dual. În unele aspecte ale sale, examinarea cu ajutorul computerului este 
susceptibilă de observaţii critice. Astfel, imposibilitatea argumentării şi 
aprofundării răspunsului ales sau formulat, lipsa posibilităţii de nuanţare 
a răspunsurilor, alegerea uneori la întâmplare a răspunsului corect etc., 
rămân puncte nevralgice care se compensează însă prin folosirea celorlalte 
instrumente curente de evaluare.

Introducerea computerului pentru verificare şi notare nu înlătură 
celelalte modalităţi, dimpotrivă acţiunea lor se îmbină şi devine optimă în 
mâna profesorului care ştie să le asigure consensul. Aparatura de exami‑
nare, evaluare şi notare poate deveni un bun auxiliar al profesorului. Dar 
profesorul nu poate lipsi din actul examinării şi evaluării elevilor datorită 
limitelor oricărui computer în soluţionarea unor aspecte specifice procese‑
lor umane. Procedeul mecanizat nu poate fi folosit exclusiv şi pentru faptul 
că nota este şi prognostică, nu numai diagnostic, funcţia ei neputând fi 
limitată la o simplă expresie sau indice, la un prezent rupt de viitor. 

Folosirea în practica şcolară a mijloacelor de învăţământ a demonstrat 
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că posibilităţile instructiv‑educative pe care le au, funcţiile pedagogice pe 
care potenţial le pot exercita nu se transformă automat în realitate. În 
practica şcolară curentă s‑au înregistrat, de‑a lungul anilor, nenumărate 
cazuri în care folosirea intensivă (şi uneori costisitoare) a mijloacelor de 
învăţământ nu a condus la un spor echivalent al eficienţei procesului de 
învăţământ. 

Prezenţa mijloacelor, oricât de moderne ar fi ele, nu modifică efici‑
enţa unei lecţii concepute dogmatic, tradiţionalist. În cazul utilizării unor 
mijloace audiovizuale nu totdeauna a fost înţeles adevărul psihologic potri‑
vit căruia elementele fundamentale ale gândirii nu sunt imaginile statice, 
copii ale obiectelor, ci operaţiile mintale, structurile cognitive. 

În pedagogia contemporană s‑au conturat concluzii care pot direcţiona 
realizarea şi utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ în şcoală. 

Acestea sunt sintetizate astfel:
• obiectivele pedagogice determină resursele ce se vor folosi în pro‑

cesul de învăţământ, inclusiv mijloacele didactice care se vor realiza sau 
selecta şi funcţiile didactice pe care le vor îndeplini acestea; 

• diferite mijloace de învăţământ astfel concepute şi utilizate, încât să 
nu excludă şi nici să nu aibă funcţii identice, ci să se coreleze şi să acţioneze 
convergent pentru a asigura realizarea diverselor obiective elaborate pen‑
tru o lecţie, pe o scară ce pleacă de la simpla cunoaştere pentru a ajunge la 
creativitate, interiorizare şi trăirea valorilor, convingeri;

• eficienţa unei lecţii în care se integrează un mijloc de învăţământ 
sau un complex de mijloace de învăţământ este condiţionată nu numai de 
calităţile intrinseci ale acestora, ci şi de măsura în care tehnologia didactică 
este orientată spre activizarea elevilor. 

Realizarea unui proiect de tehnologie didactică a lecţiei, care inte‑
grează mijlocul, se constituie într‑un factor de eficienţă, întrucât prin 
aceasta se asigură acţiunea convergentă şi complementară a mijloacelor 
într‑un context axat pe strategii de activizare a elevilor, se evită impro‑
vizaţiile. Dar acest proiect de tehnologie didactică este numai orientativ. 
Prelucrarea şi aplicarea proiectului de lecţie presupune flexibilitatea meto‑
delor în funcţie de condiţiile concrete ale clasei, conferirea unui grad de 
maleabilitate în folosirea unor procedee mergând până la înlocuirea lor şi 
a unor mijloace în mod firesc şi spontan în funcţie de problemele pe care 
le ridică elevii, de evaluarea unor disfuncţii în gândirea elevilor, de necesi‑
tatea tratării lor diferenţiate.
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Actuala orientare a procesului de învăţământ reprezintă, fără îndoială, 
principala cale de cunoaştere a lumii înconjurătoare. În condiţiile înlo‑
cuirii metodelor tradiţionale de instruire printr‑o activitate centrată pe 
elev, lecţiile de economie trebuie să se desfăşoare în săli specializate. Spre 
deosebire de sala de clasă, cabinetul de economie stimulează cu precă‑
dere dezvoltarea activităţii independente a elevilor şi oferă condiţii pentru 
dobândirea noilor cunoştinţe prin efort propriu. Sub aspect operaţional, 
cabinetul de economie este locul în care elevii sunt antrenaţi, sub îndru‑
marea profesorului, unde elevii sunt obişnuiţi să lucreze ca şi cercetători, 
să observe, să compare, să formuleze şi să verifice experimental o serie de 
ipoteze, să înregistreze şi să interpreteze rezultatele la care a ajuns, iar în 
final să stabilească concluziile care, obţinute pe această cale, le dă satisfac‑
ţia muncii împlinite. 

Este greu de închipuit cum s‑ar putea promova lecţii moderne, metode 
active şi mijloace de învăţământ eficiente, dacă organizarea spaţiilor şcolare 
şi mobilierul rămân neschimbate. Pe zi ce trece sala de clasă tradiţională, 
dotată cu bănci fixe, cu o catedră montată pe un postament şi cu o tablă, 
devine un cadru neadecvat pentru studierea diferitelor discipline de speci‑
alitate. Chiar şi aşezarea elevilor influenţează pozitiv sau negativ utilizarea 
unor metode şi mijloace de învăţământ.

Prin concepţia de organizare şi dotare, cabinetul de economie oferă 
condiţii optime şi un climat de studiu propice pentru o muncă de calitate, 
introducând elevii în universul obiectului de învăţământ ce se studiază. 
Organizarea cabinetului de economie trebuie să permită realizarea cerin‑
ţelor pedagogiei, ergonomiei şi organizării muncii.

Condiţiile specifice organizării rezultă din planurile de învăţământ şi 
din conţinutul disciplinei. Se are în vedere indicele de utilizare, norma‑
tivele de dotare şi condiţiile specifice din fiecare unitate şcolară (spaţii 
existente, planul de şcolarizare în perspectivă, prognoza privind evoluţia 
populaţiei şcolare, tendinţele în dezvoltarea economică a localităţii, pro‑
blemele financiare). 

Este necesar ca profesorul să cunoască toate tipurile de mijloace de 
învăţământ destinate studiului economiei, să contribuie la completarea 
dotării laboratorului, să cunoască metodologiile de valorificare eficientă 
a mijloacelor de învăţământ în lecţie, să selecţioneze din multitudinea 
mijloacelor de învăţământ existente pe acelea care contribuie direct şi 
eficient la realizarea obiectivelor lecţiei în care se integrează. Cabinetul 
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de economie oferă cele mai potrivite condiţii atât pentru introducerea şi 
utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ, cât şi pentru armonizarea 
lor cu cele clasice, tradiţionale.

Mijloacele tehnice moderne asigură procesului de învăţământ un câş‑
tig în eficienţă, prin transmiterea în acelaşi timp a unui volum sporit de 
cunoştinţe. Elevii sunt familiarizaţi nu numai cu mânuirea unor calcu‑
latoare, programe cu care se vor întâlni în viaţă, dar şi cu operaţiunile 
de utilizare creatoare a cunoştinţelor teoretice însuşite. Cabinetul de eco‑
nomie facilitează însuşirea cunoştinţelor, fixarea şi transformarea lor în 
priceperi şi deprinderi. Mijloacele moderne din dotare permit profesorului 
să cunoască mai bine elevii, personalităţile lor individuale, resursele lor.

Introducerea în procesul de predare – învăţare a mijloacelor de învă‑
ţământ de înaltă tehnicitate şi complexitate impune necesitatea formării 
unor deprinderi practice pentru mânuirea, utilizarea şi recondiţionarea 
acestora, deprinderi ce trebuie să completeze şi să desăvârşească pregăti‑
rea pedagogică de specialitate a fiecărui profesor. Procesul de învăţământ 
desfăşurat în cabinetul de economie, are virtuţi formative superioare faţă 
de cel realizat în sala de clasă obişnuită. Fiind organizat după criterii ştiin‑
ţifice şi având o dotare corespunzătoare, cabinetul de economie creează o 
ambianţă specifică şi oferă un cadru optim desfăşurării unor lecţii moderne 
şi de mare eficienţă.

Cele mai reprezentative funcţii ale cabinetului de economie sunt 
următoarele:

• să constituie un cadru organizat şi bine dotat, care să permită utili‑
zarea strategiilor didactice moderne;

• să contribuie prin întreaga ambianţă şi dotare, la sporirea eficienţei 
formative a procesului de învăţământ;

• să formeze şi să dezvolte la elevi capacitatea de a investiga, de a efec‑
tua lucrări practice, de a dobândi cunoştinţe prin efort personal;

• să asigure condiţii materiale egale pentru toate cadrele didactice de 
aceeaşi specialitate din liceu;

• să constituie locul de pregătire al lecţiei pe baza resurselor materiale 
de care dispune cabinetul de economie.

În practica şcolară, lucrările experimentale se pot desfăşura fie indivi‑
dual pe teme separate, fiecare elev lucrând în mod independent şi având 
asigurate toate mijloacele necesare, fie pe grupe, atunci când nu există 
suficiente calculatoare sau intenţionăm în mod special să deprindem elevii 
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cu munca în echipă, fie frontal, adică toţi elevii efectuează în acelaşi timp, 
în acelaşi ritm, aceeaşi temă, sub îndrumarea atentă a profesorului. Fişele 
trebuie să fie astfel concepute încât să‑i situeze în permanenţă pe elevi în 
faţa unor probleme noi (fişe problematizate), care se cer să fie rezolvate 
pas cu pas prin efort propriu.

Introducerea mijloacelor în procesul de învăţământ face ca profesorul 
să nu fie unica sursă de informare a elevului. Mijloacele preiau unele func‑
ţii ale personalului didactic, îi raţionalizează timpul şi îi orientează într‑o 
mai mare măsură activitatea spre realizarea obiectivelor formative ale pro‑
cesului de învăţământ, spre conceperea şi dirijarea situaţiilor şi strategiilor 
de predare‑învăţare care‑i activizează pe elevi şi‑i implică în activităţi cu 
un mare potenţial formativ, precum şi spre tratarea diferenţiată a elevilor.

Datorită suportului pe care‑l oferă mijloacele de învăţământ ele pot 
contribui la: 

– reconsiderarea relaţiei profesor‑elevi în sensul creşterii participării 
active şi conştiente a elevilor; 

– acumularea propriilor achiziţii intelectuale; 
– reorganizarea activităţii didactice. 
Prin varietatea posibilităţilor de instruire pe care le oferă, mijloacele 

pot asigura însuşirea unor cunoştinţe de bază, umplerea anumitor goluri, 
contribuind la omogenizarea relativă a grupului de elevi. Pe de altă parte, 
profesorul poate alege pentru elevi imaginile şi stimulii potriviţi. Suplinind 
carenţele mediului şi asigurând eficienţa tehnologiei instruirii, mijloacele 
pot contribui la rezolvarea unor probleme referitoare la deosebirile indi‑
viduale dintre elevi. 
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