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Educaţia în sine trebuie să răspundă în permanenţă evoluţiei societăţii, iar disponibilitatea 

acesteia de a se adapta şi modifica în faţa provocărilor întâlnite constituie garanţia eficienţei ei ca 

proces instructiv-educativ. Lucrările dedicate acestui subiect conţin toate un semnal de alarmă în 

ceea ce priveşte necesitatea unei regândiri, a unei redimensionări a paradigmei educaţionale. 

J.W.Botkin şi colaboratorii supun analizei două tipuri de învăţare: „învăţarea de menţinere” şi 

„învăţarea inovatoare”
1
. Dacă prima are în centru metodele tradiţionale care antrenează elevul 

pentru a face faţă unor situaţii repetitive, robotizate, în cadrul unui sistem dinainte cunoscut, cea de 

a doua pregăteşte individul pentru a reacţiona la provocări, la situaţii noi, neaşteptate. Este de 

necontestat faptul că cele două tipuri de instruiri nu trebuie să se excludă reciproc, din contră: 

gândirii algoritmice, bazată pe anumite şabloane, e nevoie să i se alăture cea inovativă, în care se 

formulează întrebări, se încearcă găsirea de răspunsuri, se discută în contradictoriu, stimulându-se 

astfel, gândirea holistică.                                                                                                                     

Raportându-ne la procesul de predare-învăţare a limbii române la clasele gimnaziale, acesta 

trebuie să se structureze şi să îmbrăţişeze cele două tipuri de învăţări menţionate mai sus. Cei doi 

actori ai acestui proces - profesorul şi elevul - au roluri bine definite, cel puţin teoretic, în cadrul 

acestuia. Dascălul are sarcina de a imprima elevilor săi nevoia de educare şi autoeducare 

permanentă şi în acest demers e necesar ca el să devină un fel de „coleg de învăţare”
2
,
 
care să 

descopere adevăruri împreună cu învăţăceii săi. Despre Sf. Augustin se spune că, în calitatea sa de 

pedagog, obişnuia să le dea învăţătorilor sfatul de a face din fiecare oră de curs un act de creaţie, în 

care să încerce a redescoperi totul alături de elevii lor. „Cu cât suntem mai uniţi sufleteşte cu elevii 

noştri – spunea Sfântul Augustin -, cu atât şi nouă ni se prefac lucrurile vechi în lucruri noi.”
3 

Şi, 

într-adevăr, profesorul este un adevărat artist care urmăreşte satisfacerea curiozităţii auditoriului 

său, stimularea şi menţinerea trează a atenţiei şi a interesului, dezvoltarea capacităţii de 

autoeducare.                                    



         În ceea ce priveşte elevul, acesta trebuie receptat de către dascăl ca pe un „ucenic în ale 

gândirii” (B. Rugoff), să fie învăţat să gândească, să colaboreze, să comunice. Dascălul adevărat 

este cel care reuşeşte a „construi punţi”
4 

între cunoştinţele şi deprinderile pe care elevul le posedă la 

un moment dat şi cele pe care urmează să şi le însuşească. De relaţiile care se stabilesc în timp între 

profesor şi elevii săi, dar şi între elevii aceleiaşi clase, depinde obţinerea unui act educativ calitativ 

şi performant. Relaţia educaţională trebuie să fie destinsă, democratică, să favorizeze comunicarea. 

Strategiile didactice sunt chemate să urmărească stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor, care 

va deveni cu timpul o modalitate de învăţare. Pot fi cultivate astfel la elevi flexibilitatea şi 

originalitatea gândirii, găsirea unor soluţii noi, personale şi satisfacţia oferită de găsirea acestora. 

Profesorul are însă de luptat cu puternicul simţ autocritic al elevilor, cu neîncrederea în sine, teama 

de a fi ridiculizaţi de colegi, comoditatea, care sunt adevărate piedici în manifestarea creativităţii. 

Potenţialul creativ existent la toţi elevii se va încerca a fi actualizat şi dezvoltat.  

Pentru a dezvolta la elevii noştri o gândire şi o atitudine creative ţinem cont în demersul 

nostru pedagogic de câteva principii: 

 în primul rând, pornim de la ideea că toate greşelile sunt înţelese ca parte a învăţării noastre; 

 profesorul se implică direct în activităţile desfăşurate de elevi, lăsându-le însă, libertatea de 

a-şi exprima opiniile, de a da răspunsuri; 

 se va promova învăţarea prin descoperire, prin joc; 

 soluţiile la diferite probleme nu sunt impuse, ca un adevăr absolut, ci sunt negociate, 

discutate cu elevii; 

 metodologia de predare – învăţare – evaluare va pune accentul pe valorificarea tipurilor de 

inteligenţă emoţională ale elevilor; 

 sarcinile de învăţare trebuie să solicite informaţii transdisciplinare; 

 evaluarea va fi mai mult reflexivă, nuanţată; este important să fie evaluată nu numai 

cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă 

utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte; o mai mare pondere ar trebui să aibă metodele de 

autoevaluare şi de evaluare prin conversaţie, în grupuri -  se identifică astfel modul în care 

elevii îşi exprimă propriile opinii, dacă acceptă sau nu cu toleranţă opiniile celorlalţi; 

Condiţia realizării învăţării inovatoare este restrângerea rolului profesorului în cadrul 

demersului educativ şi centrarea activităţii pe elev. Se va urmări transmiterea informaţiilor pe mai 

multe canale şi în moduri diferite, provocarea elevilor în a adresa un număr cât mai mare de 

întrebări atât dascălului, cât şi colegilor săi, stimularea permanentă a comunicării, a spiritului critic 

constructiv, încurajarea diversităţii opiniilor şi, în acelaşi timp, eliminarea sau cel puţin reducerea 



factorilor inhibatori ce ar putea dăuna procesului instructiv-educativ, crearea posibilităţii ca accesul 

la cunoştinţe să se facă prin forţe proprii,  formarea la elevi reflexul de a pune sub semnul 

întrebării, de a căuta lămuriri.  

Pentru eficientizarea orelor sale de curs, profesorul se va orienta permanent ţinând cont de 

particularităţile clasei pe care o organizează şi o conduce: 

 ergonomică (dispunerea băncilor, amenajarea sălii de clasă – pot constitui );  

 psihologică (cunoaştere şi exploatarea în consecinţă a particularităţilor individuale şi 

de vârstă ale elevilor – trasarea de sarciniri diferenţiate, acordarea unui timp de lucru 

suficient pentru toţi); 

 socială (clasa ca şi grup social – împărţirea clasei pe grupe pentru a favoriza o 

comunicare cât mai bună între toţi membrii colectivităţii); 

 operaţională (instrumentele operaţionale - recompensele şi pedepsele); 

 inovatoare (cunoaşterea orizonturilor de aşteptare ale elevilor, plierea activităţii 

educaţionale pe aceste aşteptări pentru un mai bun feed-back din partea elevilor); 

 normativă (norme, reguli – stabilite împreună / de către elevi); 

În ceea ce priveşte metodologia de predare-învăţare-evaluare, aceasta trebuie regândită, 

pentru a face faţă provocărilor realităţiilor educaţionale actuale. Se impune elaborarea a noi 

materiale didactice, care să se axeze pe metodele moderne de predare-învăţare. În cadrul orei de 

limba română, posibilităţile sunt multiple. Depinde doar de profesor pentru a-şi transforma ora de 

curs într-o  adevărată provocare intelectuală pentru elevii săi. În lucrarea de faţă vă propun câteva 

dintre metodele şi strategiile didactice utilizate în cadrul orei de limba română: 

 descoperirea pas cu pas a noilor cunoştinţe de către elevi, pornind de la titlu, ajungând la 

noţiuni, chiar definiţii; acestea se vor afla dezlegând rebusuri, rezolvând exerciţii de 

completare, potrivire, creare; metoda valorifică cunoştinţele anterioare acumulate de către 

elevi, stimulează gândirea şi permite realizarea de conexiuni; 

 realizarea lecţiei cu ajutorul videoproiectorului vizează exploatarea tipurilor de inteligenţă 

emoţională a elevilor (vizuală şi muzicală); astăzi, direcţia spre care se îndreaptă 

învăţământul şi care ar trebui îmbrăţişată de orice dascăl care doreşte să ţină pasul cu elevii 

săi este informatizarea, softul educaţional. Programele informatice au fost special create 

pentru a aduce demersul didactic la un alt nivel, pentru a-l scoate din vechile canoane şi a-l 

moderniza. Lecţiile în power-point sunt binevenite atât pentru profesor, cât şi pentru elev: 

pentru cel dintâi este un suport, un ajutor în predarea noilor noţiuni, pentru elevi reprezintă 



prilejul de a trăi experienţa unei alt fel de lecţii, pe care o vor urmări cu interes sporit. Din 

acest punct de vedere, utilizarea calculatorului şi a videoproiectorului la ore constituie o  

necesitate evidentă. Acestea pot deveni un “adjuvant” important pentru o predare eficientă. 

În mileniul nostru, când calculatorul şi internetul absorb aproape în întregime atenţia noii 

generaţii, o temă tehnoredactată şi transmisă (din când în când!) prin e-mail profesorului 

poate semnifica un imbold dat elevului, o încercare de a ne apropia de el şi de preocupările 

lui constante.  

 jocurile didactice, foarte apreciate de către elevii de ciclu gimnazial, pot fi abordate cu 

succes şi la orele de predare de noi noţiuni, dar şi la lecţiile de recapitulare: 

 scrabble-ul didactic (cuvintele formate de elevi în cadrul jocului sunt noţiuni din 

gramatică sau noţiuni de teorie literară; elevilor li se pot dicta definiţiile pentru a 

forma termenii, li se pot da doar indicii sau pot fi lăsaţi să construiască liber 

cuvintele; este vizată inteligenţa logică, vizuală, dar şi kinestezică); 

 tic-tac bum! (elevilor li se împart cartonaşe pe care sunt scrise grupuri de litere; li se 

cere să formeze cu acestea diferite părţi de vorbire, adjective, de exemplu; sarcina 

poate avea grade diferite de dificultate, elevilor cerându-li-se să creeze  adjective 

provenite din alte părţi de vorbire; totul este contra cronometru, până la „explozia” 

unui mici bombe de jucărie); 

 continuă povestea (chiar în cadrul orelor de limba română se pot valorifica abilităţile 

creative ale elevilor, sub formă de joc: se porneşte de la un cuvânt şi se imaginează o 

poveste care să conţină, însă, un număr dat de adjective, verbe, substantive sau orice 

alte părţi de vorbire; povestea va fi continuată, pe rând, de fiecare elev în parte, care 

va nara, fără ezitări sau opriri, atâta timp cât va ticăi „bomba” ce o va ţine în mână; 

cel care se va poticni în relatarea sa sau nu va respecta cerinţele de ordin morfologic 

va fi eliminat; este exploatată inteligenţa lingvistică);                                                                                                                            

 puzzle-ul didactic (se urmăreşte inteligenţa lingvistică, vizuală, dar şi kinestezică; 

elevilor li se împart cartonaşe de trei tipuri: primul set cu termeni ce vor forma, prin 

îmbinare, o anumită propoziţie; al doilea set cu valori morfologice şi al treilea set cu 

funcţii sintactice; sarcina elevilor este de a potrivi cartonaşele pentru a avea o 

propoziţie corectă şi o analiză corespunzătoare, de tipul:                                              

 

. 

subiect   atribut   predicat nominal   complement                                                                                           

poveştile           dânsului                  sunt    pline                        de tâlc                                    

subst. com.         pron. pers. propriu-zis           vb cop.      n. pred.                               subst. com. 



 pomul literar (materiale necesare: foi flipchart, markere de diverse culori, foi 

colorate; elevii împărţiţi pe grupe primesc câte o foaie flipchart, markere şi 

decupaje: mere – pe care sunt trecute câte o trăsătură a fiecărui gen literar - şi frunze 

– fragmente din opere epice, respectiv lirice; elevii vor completa pomul genului epic 

şi pomul genului liric); 

 bingo! (un alt tip de recapitulare, sub formă de concurs-joc, prin care trebuie 

potrivite diferite noţiuni cu definiţiile lor; câştigă elevul care completează primul 

întregul cartonaş dat); 

 ruleta literară (se învârte ruleta, iar litera în dreptul căreia se opreşte va fi litera cu 

care vor începe părţile de vorbire cerute; de exemplu: trei substantive proprii, trei 

comune, două compuse, unul derivat); 

Inovaţia pedagogică presupune o multitudine de forme de proiectare şi de realizare a 

proceselor instructiv-educative. Acestea sunt condiţionate de disponibilitatea elevilor, a 

profesorului, de timpul alocat fiecărei unităţi de învăţare. Indiferent însă de ce natură ar fi 

restricţionările, este de preferat ca accentul să se pună pe latura formativă a învăţării, pe cultivarea 

creativităţii, pe stimularea gândirii. Ideile elevilor trebuie acceptate şi nu ironizate, pentru a nu le 

ştirbi stima de sine şi a-i determina să se închidă în sine, refuzând mai apoi să-şi exprime opiniile. 

Profesorul trebuie să gestioneze cu tact şi răbdare toate situaţiile apărute la clasă, ţinând în 

permanenţă cont de particularităţile clasei sale. Un sistem educaţional în care accentul cade cu 

precădere pe elev, pe critica constructivă, pe explorare, înţelegere şi apoi aprofundare nu poate să 

creeze decât indivizi perfect capabili să se adapteze „lumii noi”, aflată în continuă schimbare. 
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Se vorbeşte azi de inovaţie în toate domeniile de dezvoltare, suntem aproape copleşiţi de 

ritmul alert în care evoluează societatea zilelor noastre. În aceste condiţii, educaţia nu poate şi nu 

trebuie să rămână ancorată în trecut, strictă, conservatoare. Metodele ei trebuie să se adapteze celor 

pentru care au fost de la bun început create, iar „produsul finit” al demersului instructiv-educativ 

trebuie să fie un individ dinamic, deschis, comunicativ, pregătit să facă faţă situaţiilor noi, 

provocatoare, care îi solicită gândirea critică şi îi exploatează creativitatea. Fără a nega beneficiile 

învăţării de tip tradiţional şi fără a le exclude, bineînţeles, se va încerca abordarea actului educativ  

din perspectiva metodelor inovative, centrate pe elev şi bazate pe transdisciplinaritate, pentru 

imprimarea unei viziuni holiste. 

 

 

 

 

 


