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RÉSUMÉ: L’ouvrage part de l’idée que les méthodes traditionnelles ont 
prouvé leur validité non seulement par la résistance au fil du temps, 
mais aussi par la capacité de s’adapter aux nouvelles exigences de l’en‑
seignement moderne, ce qui s’explique par le fait qu’elles cachent 
encore de nombreuses réserves exploitables. En mettant l’accent sur 
les processus de connaissance, d’apprentissage et non sur les produits 
de la connaissance, l’intégration de méthodes actives aidera les élèves à 
rechercher, à rechercher, à traiter les connaissances, car en enseignant 
aux élèves comment apprendre, nous leur formons des compétences en 
travail indépendant. Les multiples valences formatrices des méthodes 
actives sont observées à partir des résultats d’apprentissage obtenus par 
les élèves.
MOTS CLÉS: l’enseignement moderne, connaissance, méthodes actives, 
des compétences, le travail.

Nevoia de ordonare și ierarhizare, specifică fiinţei umane, a determinat 
încercarea de a cuprinde în sisteme unitare marea diversitate a metodelor. 
De‑a lungul timpului, clasificările au variat, în funcţie de criteriile folosite. 
Dintre numeroasele clasificări putem aminti: clasificarea psihologizată 
(„metode active-metode pasive”), după gradul de stimulare, activizare a ele‑
vilor („metode participative-metode neparticipative”), după categoriile de 
capacităţi formate cu ajutorul lor („informative-formative”), după funcţia 
didactică principală („de predare și comunicare”, „de fixare și consolidare”, „ 
de verificare și apreciere a rezultatelor muncii”)2. Unul dintre cele mai rezis‑
tente criterii este, însă, cel istoric. Într‑o abordare schematică, intrată în 

1 Profesor de Limba și literatura română la Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comănești.
2 Apud Nicolae Eftenie, Introducere în metodica limbii şi literaturii române, Piteşti, Editu‑

ra Paralela 45, 2000, p. 87.
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uz, vorbim despre metode în termeni binari, opuși, referindu‑ne la metode 
tradiţionale și metode moderne. Activitatea practică a demonstrat că nu 
vechimea unei metode este importantă, ci eficienţa ei.

Eficienţa oricărui act, deci și a celui educaţional, reprezintă o nece‑
sitate și constă în raportul dintre efortul depus și ceea ce s‑a obţinut. 
La o eficienţă maximă se ajunge prin corelarea, conjugarea metodei cu 
obiectivul, conţinutul procesului educaţional și forma de organizare a 
învăţământului (implicând raportul profesor‑elev, elev‑elev), care este un 
element al tehnologiei educaţionale.

Metodele tradiţionale sunt cele cu îndelungată vechime, de 
„heterostructurare”3, așa cum le denumește Marc Bru, care subliniază că 
sub această denumire se cuprind metode destul de eterogene, care au însă 
în comun ideea că a preda înseamnă a transmite un volum de cunoștinţe 
de la un știutor, profesorul, la un neștiutor, elevul. În pofida criticilor care 
li s‑au adus, mai ales în condiţiile modernizării educaţiei, ele relevă încă 
autentice virtuţi pedagogice. Mai mult, ele pot fi adaptate noilor cerinţe 
atât în sensul restructurării sistemului de procedee utilizate, cât și prin 
modificarea acestor configuraţii, ca urmare a încorporării unora noi. Aceste 
metode sunt supuse unui proces de reevaluare, de revitalizare pentru a le 
asigura un grad cât mai mare de eficientizare. Ele așază actul instruirii 
îndeosebi în slujba atingerii obiectivelor a învăţa să cunoști (să știi) și a 
învăţa să faci.

O analiză din perspectiva ansamblului definește acest tip de metode 
astfel:

Puncte slabe:
– Contextul social vizează o lume relativ stabilă și dezvoltă competenţe;
– Obiectivele sunt prioritar cognitive: lexic specializat, informaţii 

teoretice în exces, noţiuni de gramatică analitică și descriptivă și vizează 
niveluri inferioare ale gândirii: reproducere, memorizare, definire, achizi‑
ţie; se suprasolicită memoria;

– Conţinuturile care se asociază de obicei acestor metode au un carac‑
ter pregnant teoretic și prezintă o slabă raportare la context, la nevoile 
elevilor și la realitate;

– Profesorul deţine informaţia, fluxul comunicării fiind unidirecţional;
– Elevul este condus progresiv spre îndeplinirea scopului (achiziţionarea 

3 Apud Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române, București, Edi‑
tura Corint, 2010, p. 201.
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de cunoștinţe printr‑o indicare în detaliu a traseului pe care trebuie să‑l 
străbată);

– Tipurile,sarcinile de învăţare și formele de organizare sunt răspun‑
suri închise, sarcini algoritmice, activităţi frontale;

– Evaluarea este axată pe cantitatea de cunoștinţe.
Puncte tari:
– Bagajul informaţional oferit prin intermediul acestor metode este 

mult mai consistent;
– Metodele reproduc forme de educaţie și de învăţământ cu puternice 

rădăcini în timp;
– Profesorul oferă modele de structurare a informaţiilor;
– Dezvoltarea spiritului competitiv este benefică, dacă este asociată cu 

dezvoltarea spiritului de colaborare;
– Metodele tradiţionale permit un mai bun control al timpului;
– Pentru realizarea unor conexiuni, a obiectivelor cognitive de ordin 

superior, este necesar ca elevii să posede un număr cât mai mare de 
informaţii.

În ciuda contestărilor la care sunt uneori supuse, metodele tradi‑
ţionale și‑au dovedit valabilitatea nu doar prin rezistenţa în timp, ci și 
prin capacitatea de adaptare la noile exigenţe ale învăţământului modern, 
ceea ce se explică prin faptul că ascund în ele încă multe rezerve ce pot 
fi valorificate.

Punând accentul pe procesele de cunoaştere, de învăţare şi nu pe pro‑
dusele cunoaşterii, integrarea metodelor active va ajuta pe elevi să caute, 
să cerceteze, să prelucreze cunoştinţele, deoarece, învăţând pe elevi cum 
să înveţe, le formăm deprinderi de muncă independentă.

Multiplele valenţe formative ale metodelor active sunt observate din 
rezultatele la învăţătură obţinute de elevi. Activizarea în asimilarea cunoş‑
tinţelor rezultă din aportul subiectului antrenat în acest proces, aport 
care, din punct de vedere psihologic, presupune o interferenţă optimă a 
doi parametri:

– parametrul cognitiv – intelectual;
– parametrul activator – motivaţional.
Elevii obţin rezultate temeinice, abordează cât mai complet învăţarea 

dacă participă activ şi îşi însuşesc cunoştinţe şi tipuri comportamentale prin 
efort propriu, prin conectarea simţurilor, a gândirii, a mâinilor. „Numai 
cunoştinţele dobândite prin efort personal, care trec prin experienţa 
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proprie de elaborare, îi aparţin definitiv elevului, devin lucru personal şi 
pot fi aplicate în spirit creativ.”4

Activizarea elevului solicită gândirea, inteligenţa copilului, spiritul de 
observaţie, capacităţile de elaborare, imaginaţia, memoria, creativitatea, 
capacitatea de a sesiza şi rezolva problemele ivite. Prin participare, elevul 
trăieşte fenomenul cunoaşterii şi evoluează în plan motivaţional şi al acti‑
vismului său general.

O analiză din perspectiva compotamentelor ansamblului definește 
metodele mederne astfel:

– Contextul social vizează o societate dinamică, o perioadă caracte‑
rizată printr‑o mare mobilitate socială care cere o reînnoire neîncetată a 
cunoștinţelor și a tehnicilor de muncă. 

– Sarcinile de învăţare se caracterizează prin următoarele: întrebările 
puse sunt deschise și se așteaptă răspunsuri deschise, probleme complexe; 
favorizează interdisciplinaritatea; prezintă mari posibilităţi de transfer; 
diminuează teama de eșec, crește stima de sine, dezvoltă elevului încrede‑
rea în el, facilitând relaţiile interpersonale. 

– Obiectivele aparţin nivelurilor superioare ale taxonomiei lui Bloom. 
Metodele active prezintă un caracter puternic formativ, contribuie la for‑
marea de abilităţi, capacităţi, competenţe prin care se construiesc cei patru 
piloni ai cunoașterii: A învăţa să știi/să înveţi, A învăţa să faci, A învăţa să 
trăiești împreună cu ceilalţi, A învăţa să fii5.

Abordând problematica metodelor învăţării active, centrate pe elev, 
Alina Pamfil ajunge la următoarea concluzie:

Viziune tradiţională Viziune modernă
Cel puţin jumătate din durata discuţiei 
aparţine profesorului

Profesorul vorbește cât mai puţin po‑
sibil

Profesorul conduce integral discuţia Profesorul facilitează și structurează 
discuţia

Majoritatea întrebărilor sunt puse de 
profesor

Majoritatea întrebărilor sunt puse de 
elev

La întrebările formulate de elev răs‑
punde, în primul rând, profesorul

La întrebările formulate de elev răs‑
pund, în primul rând, colegii

4 I. Cerghit, I. Radu, Didactica, Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 1990, p. 44.
5 Elena Joiţa, Instruirea constructivă – o alternativă. Fundamente. Strategii, București, 

Editura Aramis, 2006, p. 113.
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Viziune tradiţională Viziune modernă
Majoritatea întrebărilor vizează un răs‑
puns precis

Majoritatea întrebărilor sunt întrebări 
problematizante

Profesorul dă feedback imediat după 
obţinerea răspunsului

Feedback‑ul se dă după consultarea opi‑
niilor celorlalţi elevi

 
Coloana ce definește „viziunea actuală” poate fi citită ca una dintre 

explicitările sintagmelor „învăţare activă” sau „învăţământ centrat pe 
elev”6.

Metodele moderne sunt mari consumatoare de timp, iar bagajul infor‑
maţional ce poate fi achiziţionat de elevi este mai mic. Necesită o pregătire 
mai riguroasă și mai îndelungată. Există riscul ca informaţia la care acced 
elevii, fiind puţin sau deloc structurată, să fie greșit înţeleasă, însușită. 
Dată fiind slaba dirijare a transmiterii informaţiilor, crește subiectivismul 
în cunoaștere. Pot apărea dificultăţi în învăţare, datorită interpretărilor 
variate. Lucrul în grup poate favoriza lenea socială. Obiectivele, vizând pro‑
cese superioare ale gândirii, nu pot fi evaluate cu multă exactitate.

Câteva dinte metodele folosite cu succes în studiul personajului literar 
sunt:

Problematizarea constă într‑o suită de procedee prin care se urmă‑
reşte crearea unor situaţii‑problemă care antrenează şi oferă elevilor 
posibilitatea să surprindă diferite relaţii între fenomenele realităţii, între 
cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe prin soluţii, pe care ei înşişi, sub 
îndrumarea profesorului le elaborează.

Din punct de vedere generic, se pot delimita în cadrul acestei metode 
trei momente succesive:

• un moment pregătitor sau declanşator (constă în crearea 
situaţiei‑problemă);

• un moment tensional 
• un moment rezolutiv care urmăreşte desprinderea soluţiei şi confir‑

marea ei prin întărire pozitivă sau negativă de către profesor.
Se pot distinge două tipuri de problematizare: convergentă, care diri‑

jează pas cu pas demersurile gândirii elevului spre răspunsul unic, cunoscut 
de profesor, și divergentă, care stimulează formularea de ipoteze multiple, 
le verifică logic sau experimental, de la caz la caz, formulând în cele din 
urmă răspunsul.

6 Alina Pamfil, Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008, p. 214.
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Metoda problematizării presupune un sistem coerent de întrebări, apli‑
cat cu consecvenţă, având la bază anumite principii. Dificultatea cea mai 
mare în aplicarea acestei metode constă atât în alegerea căilor și stabilirea 
etapelor de rezolvare a problemelor, cât și în formularea întrebărilor‑pro‑
blemă și a problemelor înseși.

Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi
Această tehnică presupune colaborarea cu un coleg, pentru înţelege‑

rea conţinutului și formularea ideilor unei teme. În urma unor discuţii, 
reflecţii,eventual și a unor argumentări și contraargumentări, cei doi ajung 
la o părere comună pe care o aduc la cunoștinţa întregii clase.

Etape:
– formarea perechilor de elevi;
– lucrul individual: fiecare elev, din fiecare pereche, scrie individual 

despre subiect.
– schimbul de impresii: după ce au terminat de scris, cei doi parteneri 

își citesc răspunsurile unul altuia și convin asupra unui răspuns comun, 
care să încorporeze ideile amândurora.

– raportarea în faţa clasei: sunt puse două‑trei perechi să rezume, în 
aproximativ 30 secunde fiecare, conţinutul discuţiilor și concluziile la care 
au ajuns partenerii, de comun acord.

Această metodă are următoarele avantaje:
– elevii cooperează în studierea textului: două minţi sunt mai bune și 

mai eficiente decât una singură;
– fiecare elev va îndeplini succesiv două roluri: de raportor și de inter‑

locutor, acest lucru permiţăndu‑le să dialogheze și să‑și asume împreună 
responsabilitatea;

– ascultând mai multe păreri ale aceluiași conţinut, elevii constată că 
există mai multe soluţii posibile ale aceleiași sarcini, ceea ce facilitează 
înţelegerea mai profundă a textului.

Se poate utiliza pentru a preda: descrierea știinţifică, rezumatul, carac‑
terizarea de personaje etc.

Metoda cadranelor: metodă de sintetizare a conţinutului informa‑
ţional, solicitând participarea activa a elevilor în înţelegerea adecvată a 
textului. Elevii sunt solicitaţi să noteze în cele patru cadrane, realizate prin 
trasarea a două axe perpendiculare (una orizontală şi una verticală). După 
ce elevii audiază o naraţiune/citesc un text, sunt solicitaţi să noteze în fie‑
care cadran răspunsurile lor la anumite cerinţe date de către profesor. 
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Aplicaţie: Metoda cadranelor în caracterizarea personajului Trahanache 
din comedia „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale

TRĂSĂTURI FIZICE TRĂSĂTURI MORALE

RELAȚIA CU CELELALTE 
PERSONAJE

MIJLOACE DE CARACTERIZARE

Blazonul personajului le permite elevilor prelucrarea creativă a opini‑
ilor legate de personaj, formarea unei viziuni personale7. Această tehnică 
își propune valorificarea mai multor tipuri de inteligenţe, solicitându‑le în 
același timp și efortul de a reflecta asupra personajului și a experienţelor 
prin care acesta trece, construind astfel o relaţie empatică cu el.

În partea de sus a unui pătrat va fi înscrisă deviza personajului sau un 
aforism care i se potrivește, un slogan, un acrostih etc. În interiorul pătra‑
tului se vor construi opt dreptunghiuri simetrice (numărul poate varia în 
plus sau în minus), cu următoarele rubrici:

– calităţi/defecte (numărul poate varia);
– trei evenimente impotante din viaţa lui, care l‑au marcat pozitiv/

negativ;
– obstacule depășite/nedepășite, care l‑au marcat negativ sau ar fi 

putut să‑l marcheze astfel;
– trei ticuri/hobby‑uri/cuvinte pe care le rostea mai des;
– trei principii după care s‑a călăuzit/trei principii pe care le‑a evitat;
– locuri imortante pentru el/locuri lipsite de inportanţă;
– norme respectate/încălcate;
– aspiraţii/realizări concrete,
– personaje/persoane pe care le admiră/le detestă/le dispreţuiește.
Concluzionând, putem afirma că învăţământul modern caută să pro‑

moveze o metodologie centrată pe elev, pe acţiunea şi angajarea acestuia în 
activitatea de predare/învăţare. Dintre orientările metodologice promovate 
de didactica contemporană, metodele active se bucură de mare interes, 
deoarece ele au mari resurse de activizare a elevilor şi implicit realizează un 
învăţământ cu prioritate formativ. Metodele active contribuie la creşterea 
calitativă a proceselor intelectuale, îndeosebi la dezvoltarea creativităţii în 
formele ei cele mai productive.

7 Apud Marilena Pavelescu, op. cit., p. 314.
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