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„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de 

vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile 

generale date de cărţile de metodologie.”  

                                                                                                     Gaston Mialaret 

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se pune 

accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi 

materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; 

primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al 

doilea se referă la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de 

organizare a predării-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, 

conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. 

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica.     

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. 

Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod 

independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi 

deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu 

ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi 

elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma 

unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor 

valorice şi a stimulării spiritului creativ. 

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. 



O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce 

se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, complementară sau chiar 

contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvenţele 

proceduale care le compun ingăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a 

acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale 

sau descoperim că variante ale acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate. 

Considerăm că fiecare metodă, şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa istorică, 

apare sub forma unor variante şi aspecte diferite, încât, in mod difuz, în cadrul unei metode, de 

exemplu cea clasică, se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi se concretizează în 

variante metodologice compozite, prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a 

două sau mai multe metode. O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în 

jurul axei istorice: metode clasice, tradiţionale (modelul clasic) și metode moderne (modelul 

modern). 

MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII  ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL                                                       

MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII 

ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN 

 

 memorarea şi reproducerea cunoştinţelor 

transmise de cadrul didactic ; 

 competiţia cu scop de ierarhizare; 

AVANTAJE: LIMITE: 

-stimulează 

productivitatea, 

promovează 

aspiraţii mai înalte; 

pregăteşte elevii 

pentru viaţa 

competitivă. 

-generează conflicte, 

agresivitate; lipsa 

comunicării și a 

încrederii, amplifică 

teama de eşec, 

egoismul; 

 

  se poate realiza și individual. 

 apel la experienţa proprie; 

 promovează învăţarea prin colaborare; 

 dezvoltă gândirea critică în confruntări. 

AVANTAJE: 

Stimulează: argumentarea unei opinii; 

-cooperarea în rezolvarea sarcinilor şi 

problemelor de lucru (de învăţare). 

-iniţiativa,spiritul întreprinzător, 

-cutezanţa, asumarea riscurilor, 

implicare personală, gândire liberă, 

creativă,critic.  

 
 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

TRADIȚIONAL 

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

MODERN 

 măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce 

ştie elevul); 

 accent pe aspectul cantitativ (cât de multă 

informaţie deţine elevul).  

 măsurarea şi aprecierea capacităţilor(ce 

ştie şi ce poate să facă elevul); 

 accent pe elementele de ordin calitativ 

(sentimente, atitudini etc.). 



Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la 

un moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt 

nevoiți să învețe să gestioneze un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii să-

și dezvolte cunoștințele pentru a face față provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce privește 

personalul didactic, sunt necesare eforturi de formare profesională. Totalitatea instrumentelor care 

aparțin tehnologiei informațiilor și comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În 

această categorie aș include: calculatorul, internetul, poşta electronică, imprimanta, 

videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realități pe care elevii le experimentează în fiecare zi. La 

rândul lui, cadrul didactic este pus în situația de a opta între continuarea demersului său 

educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de schimbare 

sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa 

didactică. În cadrul orelor de limba și literatura română, instrumentele TIC facilitează procesul de 

predare-învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne gândim la simplele teste alcătuite cu 

ajutorul calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materialele)  ne 

oferă posibilitatea de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect informaţia şi de a o 

folosi într-o manieră critică şi sistematică. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi 

instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea 

de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet. Folosirea mijloacelor TIC sprijină 

dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii și în același timp dezvoltă o atitudine critică şi reflexivă 

faţă de informaţia disponibilă. În activitatea  de dascăl, cu ajutorul unui calculator se pot elabora si 

redacta pe calculator planuri de lectii, schite, desene, scheme, fise de lucru individuale sau de grup, 

pentru elevi; aceste materiale, stocate sub forma de fișiere,pot fi periodic actualizate. De asemenea 

se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si vizual teoria (prezentări multimedia), 

se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc. 

       La ora de limba română, se poate favoriza utilizarea mesajelor instante, similare comunicării 

prin chat room prin care, elevii pot să comunice unii cu ceilalţi şi în afara clasei; primesc reacţii cu 

privire la produsele la care lucrează; exersează comunicarea utilizând limbajul scris; se implică în 

discuţii interactive, la distanţă; lucrează împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau perechi; 

schimbă informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse. 

       Publicaţiile electronice – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine informative, ziare), site-

uri sau bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă un exemplu de 

integrare creativă a tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţare-

evaluare. 

Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței mijloacelor TIC în procesul educativ: 

 



Punctele tari  

 

 -în regiunea noastră,o mare parte din populaţie este 

multilingvă, ceea ce determina o creştere constantă 

a numărului specialiştilor în domeniul TIC, care 

cunosc limbaje moderne de programare, baze de 

date, etc. Mulţi din aceştia au experienţă de lucru în 

companii TIC străine, având posibilitate să-şi 

perfecţioneze continuu capacităţile; 

 -prin utilizarea TIC se dobândește o eficientizare a 

procesului educațional; 

  -aproape toate unitățile de învățământ posedă 

laboratoare de informatică sau cel puțin un 

calculator la dispoziția cadrelor didactice; 

  -programele de formare continuă a cadrelor 

didactice includ folosirea echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, fapt care duce la modernizarea 

modului de lucru al profesorilor; elevii vor fi deja 

familiarizați încă din școlile gimnaziale cu ceea ce 

înseamnă informație, a informa, a se informa, a 

selecta; își vor putea forma o viziune complexă 

asupra lectiilor învățate, datorită surplusului de 

informație găsit pe internet, care le permite 

cunoașterea unui lucru din mai multe puncte de 

vedere, abordarea unei teme din perspectiva mai 

multor critici; 

 -lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai 

limitează la cunoștințele pe care i le transmite 

cadrul didactic. Elevul are posibilitatea de a găsi 

argumente pentru a-și susține propriile idei, păreri, 

opinii. cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui 

bagaj vast de cunoștințe într-o perioada mult mai 

scurtă, dacât prin modalități care nu includ 

folosirea mijloacelor TIC. 

Punctele slabe 

 

   -majoritatea cadrelor didactice şi 

manageriale din sistem nu au abilităţi 

suficiente de utilizare a resurselor TIC 

în educaţie;  

 -capacitatea pieţei locale de absorbţie a 

produselor şi serviciilor TIC este 

actualmente redusă, fapt cauzat de 

nivelul redus de cunoaştere şi 

conştientizare a beneficiilor TIC, 

precum şi de puterea de cumpărare 

scăzută a populaţiei datorită salariilor 

reduse; 

  -lipsa motivaţiei profesorilor pentru 

utilizarea TIC la orele de curs; 

   -teama de nou care poate produce 

refuzul cadrelor didactice de a-si 

înlocui propriile metode conservatoare 

cu cele moderne, facilitate de 

mijloacele TIC; 

   -imposibilitatea desfășurării în cele 

mai bune condiții a lecțiilor în 

eventualitatea lipsei temporare a 

energiei electrice; 

 -necesitatea aprofundării unor noțiuni 

teoretice pentru a putea folosi corect 

mijloacele de informare computerizată; 

 -lipsa unui calculator pe care să îl 

poată folosi acasă (atât elevul cât și 

cadrul didactic) 

 

 



Oportunităţi  

 

-piaţa produselor şi serviciilor TIC înregistrează 

rate continue de creştere. 

 -sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, 

ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în 

utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii. Un impact favorabil, in acest sens, il 

au centrele de instruire on-line, publicarea cărţilor 

digitale, apariția tabletelor; 

 -colaborarea cu alte unități școlare din țară sau 

chiar din alte țări; realizarea unor parteneriate 

interșcolare; 

 -posibilitatea efectuării procesului de predare-

învățare între mai multe persoane din locații diferite 

(prin intermediul Skype); 

 -posibilitatea învățării redactării unor texte 

nonfuncționale prin completarea unor formulare 

găsite on-line(CV european); 

  -elevii vor învăța încă de la o vârstă fragedă cum 

să realizeze documente în diferite programe 

(Word,Excel), cum să se documenteze (dicționare 

on-line Google, Bing), cum să-și selecteze 

informația în funcțiile de nevoile lor la un moment 

dat; 

  -TIC sporește libertatea de a fi informat, libertatea 

de a-și alege informația dorită; ajută și la 

dezvoltarea creativității, imaginației, inteligenței; 

încă de mici copilașii înlocuiesc hârtia și creioanele 

colorate cu anumite programe care le permit același 

lucru (Paint) 

 -efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea 

elevului, viitor adult,  pentru a deveni un individ 

care să se poată integra cu ușurință în societate 

(obținerea unor burse școlare în urma efectuării 

Ameninţări 

 

 -persistă încă mari discrepanţe între 

mediul urban şi rural, precum şi între 

diferite categorii sociale. Prin urmare 

nu există acces la tehnologiile 

informaţionale şi de comunicaţii pentru 

toată populaţia ţării în egală măsură (și 

aici mă refer la școlile din mediul rural, 

cu o situație financiară precară); 

 -preţul acestor tehnologii este destul de 

ridicat în comparaţie cu salariile din 

economia naţională, ceea ce determină 

efectuarea de reparații a mijloacelor 

TIC în baza unor costuri ridicate, ceea 

ce împiedică cumpărarea mijloacelor 

noi de informare; 

 -cadrele didactice de vârsta a doua și a 

treia sunt prea puțin informate în 

domeniul respectiv, nu conştientizează 

încă numeroasele avantaje pe care le 

oferă utilizarea computerului şi 

Internetului. 

 -deseori fondurile alocate achiziționării 

de echipament și soft educațional 

necesare sistemului educațional sunt 

nealocate sau insuficiente; 

  -dacă este folosită prea des aceeași 

metodă sau dacă instrumentele TIC nu 

sunt folosite corespunzător vor favoriza 

monotonia, plictiseala, neînțelegerea 

noțiunilor, îngreunarea procesului de 

predare-învățare; 

 -obținerea unor rezultate mai slabe la 

evaluare, datorită incapacității elevilor 



unor examene on-line, efectuarea unor cursuri de 

formare profesională, de formare continuă a 

cadrelor didactice și nu numai); 

 

de a folosi corespunzător mijloacele 

TIC; 

       Diminuirea capacițății de 

exprimare orală; 

 

 

De asemenea, elevii pot consulta cărți on-line,materiale informative, pot selecta informația necesară 

(pot realiza fișe de lectură, fișe cu citate, aspecte critice, interpretări ale anumitor critici, autori). 

Pentru a exemplifica am atașat în anexa de mai jos, fisele folosite în cadrul unei ore de limba și 

literatura română, în care am folosit mijloacele TIC. 

 În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel 

modern. Un studiul realizat, a presupus alcătuirea unui chestionar ce a fost aplicat (recent) pe un 

grup de 30 de studenţi de la Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, viitori profesori, având cunoştinţele de 

bază ale Pedagogiei. Studenţii de vârste diferite, facultăţi diferite, şi pregătire pedagogică la nivele 

diferite, au completat chestionarele primite în vederea realizării unei statistici satisfăcătoare. Având 

în vedere că, abia desprinşi de pe băncile şcolii , se pregătesc să profeseze meseria dascălilor lor, 

sunt puşi în situaţia să balanseze modelul clasic şi cel modern. Rezultatele cercetării au scos în 

evidenţă apropierea de modelul modern; de o comunicare mai profundă între elev şi profesor; de o 

educaţie bazată mai mult pe descoperire, cercetare; iniţiativa elevului atras cu pasiune de 

informaţiile primite. În mod sigur o metodologie de succes va implica împletirea celor două modele 

(clasic şi modern), având proporţii diferite între ele în funcţie de situaţia momentului, de colectiv şi 

bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite. 

        Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese 

pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai 

întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite 

ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa 

elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se 

realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, 

creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care 

să–i folosească. 
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